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1. INLEIDING
De wereld verandert snel. In Hapert wonen over twintig jaar minder mensen; 
steeds minder jongeren en meer ouderen. Dit heeft invloed op de vraag 
en behoefte om prettig te leven in Hapert. Daarom moeten we nadenken 
over de toekomst van Hapert. Inwoners in Hapert hebben daarvoor zelf al 
initiatief genomen. Samen met de gemeente Bladel willen ze een nieuwe 
multifunctionele accommodatie bouwen in het hart van Hapert waar 
onderwijs, zorg en welzijn bij elkaar komen. 

Maar er is meer nodig dan alleen een gebouw. De gebruikers van de nieuwe 
MFA willen de accommodatie toekomstbestendig maken en optimaal 
benutten. Dat vraagt een visie op de toekomst waarin de betekenis van de 
MFA wordt uitgesproken en nageleefd. De gemeente Bladel heeft Negen de 
opdracht gegeven om samen met de gemeenschap van Hapert daarvoor een 
visie te ontwikkelen. En wie kan daar beter over meedenken dan de inwoners 
uit Hapert en de (toekomstige) gebruikers van de MFA zelf. De inwoners in 
Hapert is de vraag gesteld hoe zij in de toekomst om willen gaan met de 
MFA en wat en wie daarvoor nodig zijn. Deze visie is het resultaat van een 
interactief proces samen met betrokken inwoners. 

In hoofdstuk 2 is de aanpak van het proces uitgeschreven. Per processtap zijn 
de belangrijkste bevindingen uitgewerkt. In hoofdstuk 3 is dit vertaald naar 
een visie voor Hapert en specifiek voor de rol van de MFA daarin. De visie is 
uitgewerkt in inhoudelijke programma’s waarbij de MFA een belangrijke rol 
inneemt. In hoofdstuk 4 is uitgewerkt welke betekenis de MFA kan hebben 
voor Hapert. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de randvoorwaarden opgenomen.  
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2. AANPAK
Tijdens het hele proces stond co-creatie centraal. Samen met de inwoners 
van Hapert gingen we aan de slag. Zij weten immers zelf het beste wat hun 
dorp nodig heeft. We gingen in gesprek met inwoners en betrokkenen bij 
verenigingen, maar ook met kinderen en jongeren uit Hapert. Er zijn twee 
dorpsbijeenkomsten georganiseerd. Dit proces van co-creatie is aangevuld 
met een trendanalyse van de belangrijkste ontwikkelingen in Hapert en een 
documentanalyse van relevante beleidsdocumenten van de gemeente Bladel. 

2.1 Trends & ontwikkelingen 
Onze wereld verandert. Ontwikkelingen gaan razendsnel en bereiken ook 
Hapert. Sociale en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op het 
leven in Hapert en de rol die maatschappelijke accommodaties daarin spelen. 
De ontwikkelingen zorgen voor uitdagingen, maar bieden vooral kansen voor 
een toekomstbestendige MFA in Hapert. Zie een overzicht van alle trends en 
ontwikkelingen in bijlage 1. 

vergrijzing | ontgroening | vitaal oud worden

keuzevrijheid | flexibel | bereikbaar | verbonden met elkaar

·  Als plek voor ontmoeting tussen jong én oud om elkaar te  
helpen en van elkaar te leren

·  Als plek voor activiteiten voor ouderen, zowel sociaal als fysiek zodat 
deze groep gezond, vitaal en sociaal betrokken blijft

·  Als informatiepunt voor inwoners uit Hapert m.b.t. 

Kansen voor MFA in Hapert

· Flexibiliteit door brede openingstijden

· Op aanvraag beschikbaar stellen van ruimtes en activiteiten

·  Andere vormen van abonnementen en lidmaatschappen  
aanbieden
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rust | zingeving | gezond | verbondenheid
beleven |online | social media | technologie | VR

gemeenschap | samen werken | multifunctioneel

duurzaam leven | delen | geen verspilling | waarde toevoegen | betekenisvol

 
Kansen voor MFA in Hapert 
· Beschikbaar stellen van plekken om bij te dragen aan 
ontmoeting en samenwerkingen tussen ondernemers, 
organisaties en verenigingen in Hapert

·  (Online) platform voor gebruikers van de MFA om 
samenwerking te stimuleren

Kansen voor MFA in Hapert
·  Duurzame en energie neutrale accommodatie, die hiermee als voorbeeld geldt voor 

anderen

·  Gezamenlijk en multifunctioneel gebruik van ruimtes en faciliteiten

·  Activiteiten voor en door kwetsbare doelgroepen en mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, zoals repair café

- Ruimtes ter beschikking voor verenigingen en maatschappelijke organisaties om 
laagdrempelige activiteiten te organiseren. 

Kansen voor MFA in Hapert
·  Aanbod voor ontspanning, zoals wandelen en fietsen 

in de groenrijke omgeving van Hapert

·  Verbinden van verenigingen of aanbieders met focus 
op gezonde geest en balans, zoals yoga en meditatie

Kansen voor MFA in Hapert
·        Aanbod met VR en gaming voor jongeren

·  Gethematiseerde evenementen/activiteiten voor en 
vooral door jongeren

·  Evenementen om jong en oud te verbinden, zoals 
de dorpsquiz

·  Totaalarrangementen aanbieden incl. catering in 
samenwerking met lokale ondernemers.
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2.2 Documentanalyse
Er gebeurt veel rondom beleidsontwikkeling in Hapert, zowel door de 
gemeente Bladel als inwoners uit Hapert zelf (waaronder het Georganiseerd 
Burgeroverleg (GBOH)). Een aantal belangrijke documenten, die van invloed 
zijn op de toekomst van Hapert zijn geanalyseerd en meegenomen in de 
visieontwikkeling rondom de MFA. 

Toekomstvisie Hapert & uitvoeringsprogramma 
Het GBOH heeft reeds zelf dorpsvisies ontwikkeld (‘Hapert Toekomstbestendig’ 
(2009) en ‘Hapert, Aantrekkelijk en Vitaal 2030’ (2018)). Hierin geeft het GBOH 
helder weer welke behoeften en wensen er voor de toekomst liggen, die ze 
samen met de gemeente Bladel willen realiseren, maar vooral ook samen met 
het dorp zelf willen bereiken. De huidige dorpsvisie is vooral gericht op de 
realisatie van de nieuwe MFA in Hapert: een plek voor alle inwoners uit Hapert 
om elkaar te ontmoeten en activiteiten te ontplooien. Daarnaast ziet Hapert 
kansen voor huisvestingsmogelijkheden, (culturele) ontwikkelmogelijkheden 
voor kinderen en een sfeervol centrum met voldoende voorzieningen om 
Hapert aantrekkelijk te houden voor alle doelgroepen. Daarnaast wil het 
GBOH dat er meer aandacht is voor het versterken van het verenigingsleven 
en vrijwilligerswerk om de leefbaarheid te behouden en vergroten.
Het GBOH zet zich in om ook de doelgroep ouderen kansen te bieden vitaal 
oud te worden. Zo is er behoefte aan een steunpunt zorg en welzijn voor 
ouderen. Dit is reeds door het GBOH uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.  

Programma van Eisen MFA Hapert
Betrokkenen in Hapert zijn al jaren met elkaar onderweg naar de realisatie 
van een nieuwe MFA in Hapert. Er is gekozen een nieuwe MFA te realiseren 

waar gezamenlijk gebruik en samenwerking een centrale rol krijgen. 
Hiermee worden verschillende voorzieningen (o.a. school, kinderopvang en 
kerk) samengebracht in één nieuwe accommodatie. Alle gebruikers van de 
toekomstige MFA hebben samengewerkt aan een programma van eisen en 
zijn reeds vergevorderd in de planvorming (voorontwerp) voor de nieuwe MFA. 
Samen met een architect zijn ruimtelijke behoeften en mogelijkheden in beeld 
gebracht. Er is een behoorlijke financiële investering nodig voor de realisatie 
van de MFA. Deze is reeds toegezegd door de gemeenteraad van Bladel in juni 
2019. Door realisatie van de nieuwe MFA komen in het centrum van Hapert 
twee percelen vrij (van basisschool Het Palet en gemeenschapshuis Den 
Tref) voor andere invulling, zoals woningbouw. Het GBOH start in 2019 met 
een apart participatieproces met inwoners in Hapert om te komen tot een 
dorps- en omgevingsvisie die in kaart brengt welke behoeften er zijn om de 
vrijgekomen ruimte in te richten. Daarnaast wordt bekeken welke vorm van 
beheer en exploitatie wenselijk is voor de MFA; het voornemen is hiervoor 
een nieuwe stichting op te richten. In het meerjarige proces hebben de 
betrokkenen stappen weten te zetten en breed draagvlak in Hapert gecreëerd. 

Cultuurnota 2019+ 
Cultuur is een onmisbaar onderdeel voor de gemeente Bladel. Er is een rijke 
culturele infrastructuur met een bloeiend verenigingsleven, veel aanbod 
voor het beoefenen van kunst en evenementen. De aanwezigheid van 
deze culturele mogelijkheden brengt naast verbinding en levendigheid ook 
veel mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding voor de inwoners van Hapert. 
Bovendien stimuleert het de ontwikkeling van creativiteit, een belangrijk 
ingrediënt voor de aanpak van maatschappelijke opgaven. De gemeente wil 
hiermee de verbinding en samenwerking tussen culturele organisaties en 
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verenigingen stimuleren. De MFA kan hier aan bijdragen door samenwerking 
onderling te stimuleren en faciliteren. De MFA kan daarnaast ook een plek 
voor cultuurparticipatie en -educatie creëren, door het beschikbaar stellen van 
expositieruimtes en/of het bieden van een podium voor cultuurbeoefenaars. 

2.3 In gesprek met Hapert
We gingen in gesprek met inwoners uit Hapert tijdens dorpsbijeenkomsten, 
maar ook met kinderen en jongeren uit Hapert. Tijdens de bijeenkomsten en 
gesprekken werd gebruik gemaakt van interactieve en creatieve werkvormen 
om input op te halen. 

Klankbordgroep & interviews
Om Hapert beter te leren kennen, zijn we gestart met een klankbordgroep, 
waarin inwoners en betrokkenen van verenigingen en organisaties uit Hapert 
een aftrap gegeven hebben voor het proces. Gedurende deze bijeenkomst 
zijn de eerste inzichten verzameld over de identiteit van Hapert en is er 
een duidelijk beeld gevormd over de situatie in Hapert. Aanwezig waren 
betrokkenen van Gemeenschapshuis Den Tref, Steunpunt De Kloostertuin, 
GBOH, Basisschool Het Palet, Kinderopvang Nummereen, Bibliotheek De 
Kempen en het kerkbestuur. Met enkelen van hen heeft een interview 
plaatsgevonden om een beeld te krijgen van wat er speelt en leeft in Hapert. 
Inwoners vertelden over succesvolle initiatieven in Hapert en deelden hun 
passie en trots. Zie alle interviews in bijlage 2 of lees ze op 
www.hapertheefthet.nl.

Zowel uit de klankbordgroep als de gesprekken met inwoners bleek, dat 
inwoners uit Hapert enorm betrokken zijn bij wat er leeft in Hapert. Ze 

organiseren zich om samen bij te dragen aan de toekomst van Hapert 
en specifiek de MFA. Die betrokkenheid en het ondernemerschap zijn 
kenmerkend voor Hapert. Stiekem zijn de inwoners daar ook trots op en 
stimuleren zo anderen ook een steentje bij te dragen aan nieuwe initiatieven.

Juniorlab
Ook hebben we de kinderen in Hapert een stem gegeven in het proces. We 
organiseerden Juniorlab voor de leerlingen van groep 5 van Basisschool het 
Palet. De frisse blik van kinderen levert interessante inzichten op. Tijdens 
een creatieve workshop stelden we de kinderen de vraag: “Wat zou jij doen 
als je de baas van Hapert zou zijn?”. Ze mochten in groepen hun eigen idee 
bedenken en uitwerken in een knutsel-, teken- of bouwwerk. Ieder groepje 
presenteerde het idee aan het einde van de workshop. 
Leerlingen van de leerlingenraad hebben de ideeën van hun schoolgenoten 
vervolgens verder uitgewerkt én gepresenteerd tijdens de eerste 
dorpsbijeenkomst.  

De kinderen zaten vol goede ideeën. Materialistische dingen, zoals een 
zwembad of kinderboerderij, maar ook een muziekfestival voor jong in oud 
werden genoemd. Ook vinden ze het belangrijk dat ze zelf keuzes kunnen 
maken op het gebied van leren en ontwikkelen. In de MFA moet dat volgens 
hun mogelijk zijn, zoals een filmzaal en cultuurpodium. Ook kan er gezamenlijk 
een (warme) lunch worden genuttigd. De binnenruimte van de MFA bevat 
een open podium, dansruimte, stilteruimte en een lab om nieuwe dingen te 
ontdekken. Verder willen ze buiten graag een (deels) overdekte speelplaats 
en pluktuin om spelend te kunnen leren. De MFA is een ontmoetingsplek voor 
jong en oud waar inwoners samen kunnen spelen en genieten. Van high-tea 
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tot dorpsquiz. En bij de opening van de MFA verwachten de kinderen een 
spetterend openingsfeest. Zie alle ideeën van de leerlingen in bijlage 3. 

Online enquête jongeren
Jongeren zijn tegenwoordig moeilijk te bereiken en weinig te activeren om aan 
te sluiten bij dorpsbijeenkomsten. Daarom is een online vragenlijst opgesteld 
en verspreid via organisaties en verenigingen waar veel jongeren actief zijn 
(Route 67, @7, Tienerbal, Podium10, Haperts Lagerhuis en Pius X), zodat ook 
de mening van jongeren opgehaald kon worden. De online enquête is ingevuld 
door 9 personen van 21 tot 40 jaar oud. Daarnaast hebben 3 personen met 
een leeftijd van 45+ hun mening gedeeld. Zie vragenlijst en toelichting in 
bijlage 4. In de vragenlijst kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 

Beleven en genieten Voldoende en betaalbare woongelegenheid is van 
groot belang om Hapert voor de jeugd aantrekkelijk te houden. Er zijn meer 
starters- of (sociale) huurwoningen nodig, anders trekken de jongeren weg. 
Veel jongeren hebben vrienden uit de omliggende dorpen. De jongeren blijven 
graag in Hapert als er voor hen en hun vriendengroep voldoende te beleven 
valt. Dat betekent dat er uitgaansmogelijkheden moeten zijn, zoals cafés en 
evenementen. De MFA kan hieraan bijdragen door activiteiten voor en door 
jongeren te faciliteren en organiseren, al dan niet in samenwerking met lokale 
verenigingen. Vraag vooral de jongeren zelf waar ze behoefte aan hebben en 
geef hen de ruimte zelf initiatief te nemen. 

Gezellig wonen De belangrijkste redenen waarom jongeren het leuk vinden 
om in Hapert te wonen zijn de gezelligheid en de aanwezigheid van familie en 
vrienden. Iedereen kent elkaar. Hapert heeft daarnaast alle 

(basis)voorzieningen en voldoende verenigingen. Wel mag het winkelaanbod 
verbeterd worden; al kunnen de jongeren hiervoor uitwijken naar omliggende 
dorpen. Ook missen ze een mooie en gezellige dorpskern. De markt is meer 
een veredelde parkeerplaats. Ze willen dat Hapert blijft zoals het is, maar met 
meer winkels en een gezellig plein als centraal punt voor jong en oud. De MFA 
heeft voor de jongeren vooral als doel om partijen en inwoners met elkaar te 
verbinden. Het moet Den Tref vervangen, toegankelijk en laagdrempelig zijn, 
zodat iedereen er gebruik van kan maken.

Vitaal oud worden Om ouderen in Hapert vitaal en betrokken bij de 
gemeenschap te houden, moeten er volgens de jongeren voldoende 
activiteiten georganiseerd worden in het centrum van Hapert. De MFA kan 
hieraan bijdragen door ruimtes beschikbaar te stellen en activiteiten aan te 
bieden. Zo worden ouderen betrokken en komen ze in contact met anderen. 
Ook is voor de oudere doelgroep voldoende (betaalbare) woongelegenheid 
belangrijk.

Samen verenigen Om de verenigingen in Hapert te laten voortbestaan, 
moeten jongeren gestimuleerd worden lid te worden en te blijven. Hiervoor 
kunnen verenigingen meer samenwerken. Dan kunnen verenigingen langer 
zelfstandig blijven. Ze helpen elkaar vooruit en het zorgt voor saamhorigheid 
in het dorp. Dit vraagt voor vernieuwing en het loslaten van oude gewoontes. 
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Dorpsbijeenkomsten
Tot slot zijn er twee dorpsbijeenkomsten georganiseerd waar inwoners 
samen aan de slag gingen om te bepalen welke betekenis de MFA voor Hapert 
moet hebben. Voorafgaand aan de bijeenkomsten is ingezet op persoonlijke 
communicatie en activatie om dorpsgenoten te motiveren deel te nemen aan 
de bijeenkomsten. Aan de hand van verhalen en video’s van inwoners is breed 
uitgenodigd voor de bijeenkomsten (via verenigingen, social media en lokale 
media). Alle verhalen zijn te vinden op www.hapertheefthet.nl.

Tijdens de bijeenkomsten zijn kansen en ontwikkelingen besproken en ook 
de functies en activiteiten van de MFA zijn hierin meegenomen. Gedurende 
de eerste bijeenkomst kwamen zo’n 60 inwoners bij elkaar. Leerlingen van 
de leerlingenraad van Basisschool Het Palet presenteerden hun ideeën, die 
de aanwezigen enorm inspireerden om ook zelf te komen tot ideeën voor de 
toekomst van Hapert. Tijdens de vervolgbijeenkomst, met 20 deelnemers, 
werd verder gewerkt aan een aantal ideeën om in de toekomst te kunnen 
realiseren.

Tijdens de bijeenkomsten bleek dat Hapert veel in huis heeft voor een leefbare 
toekomst voor jong en oud. Hapert kent een sterk verenigingsleven en veel 
organisaties die voor jong en oud activiteiten organiseren. Er valt genoeg te 
beleven in de groene omgeving en mensen kennen elkaar en helpen elkaar. 
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De volgende onderdelen zijn typisch Haperts en worden breed gedragen door 
de inwoners: 
• Hoapertse Goaper (kritisch én behulpzaam)
• Saamhorigheid
• Verenigingsleven
• Betrokken vrijwilligers
• Samen vooruit
• Zelfvoorzienend en ondernemend
• Centrale ligging en werkgelegenheid
• Dorps leven in en rond het groen

Samenvattend zien de inwoners de volgende dromen en kansen voor Hapert 
en de MFA: 
• Voldoende voorzieningen voor jong en oud
• Gezellige dorpskern met MFA als middelpunt
• Jong en oud met elkaar verbinden en ontmoeting onderling stimuleren
• Meer samenwerken en initiatief tussen organisaties en verenigingen 
• Aantrekkelijk zijn voor jongeren

De dromen hebben we vertaald naar thema’s waar de inwoners in de 
vervolgbijeenkomst aan verder gewerkt hebben en die in het volgende 
hoofdstuk toegelicht worden:
• Inwoners van de toekomst
• Ontmoeting tussen jong en oud
• Vitale verenigingen
• Samen vooruit
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3. VISIE HAPERT HEEFT HET
Alle opgehaalde input is verwerkt tot een aansprekende visie en uitgewerkt 
in thema’s waar Hapert mee aan de slag kan om te zorgen voor een leefbare 
toekomst en een levendige MFA. Uit alle interactie en gesprekken met 
inwoners uit Hapert bleek, dat Hapert een sterke identiteit heeft. Hapert heeft 
veel in huis voor jong en oud om prettig te leven, omringd door groen. Hapert 
toont veel ondernemerschap en eigen initiatief. De kracht van Hapert zit in:
• Het dorps karakter: Inwoners staan voor elkaar klaar en helpen elkaar
• Een sterk verenigingsleven: Hapert heeft veel verenigingen en 

evenementen die mensen samenbrengen
• Samen er voor gaan: Inwoners zijn ondernemend en zelfvoorzienend  

3.1 Visie & waarden
Haopertse Gaoper, wie kent hem niet. De stille kracht achter Hapert. Zonder 
hem of haar geen Hapert. Veel inwoners in Hapert zetten zich dagelijks 
in om Hapert te laten bruisen. Hapert kent een enorm actief verenigings- 
en vrijwilligersleven. De betrokken inwoners zijn als vanzelfsprekend 
ondernemend en gaan graag de uitdaging aan, ook met de omliggende 
dorpen. Als ze ergens voor gaan dan gaan ze er vol voor en lopen graag 
voorop! 

In Hapert zijn de volgende waarden belangrijk: inwoners zijn eensgezind, 
nemen eigen initiatief en doen het samen.

Eensgezind In Hapert zijn inwoners het niet van nature altijd met elkaar eens, 
maar ze zorgen altijd dat de neuzen dezelfde kant op staan om ideeën te 
realiseren. Ze zijn open en eerlijk tegen elkaar en leren ook hun kinderen dat 
ze hiermee samen vooruit komen. 

Actief Haopertse Gaoper zit niet stil. Inwoners in Hapert zijn ondernemend en 
nemen zelf initiatief. Samen komen ze vooruit en laten ze zien dat Hapert klaar 
is voor de toekomst. 

Samen Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Betrokken vrijwilligers 
zetten zich in, mits ze betrokken en gevraagd worden om te helpen. Samen 
staan ze sterk en krijgen ze veel voor elkaar.

3.2 Thema’s & kansen

De visie voor Hapert is vertaald in thema’s waarbinnen de MFA een rol kan 
vervullen:
• Inwoners van de toekomst
• Ontmoeting tussen jong en oud
• Vitale verenigingen
• Samen vooruit
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Inwoners van de toekomst
We willen Hapert aantrekkelijk maken en houden voor kinderen en jongeren. 
Dit doen inwoners door te zorgen dat er voor hen genoeg te beleven valt, 
dat ze zich er kunnen ontwikkelen en er kunnen blijven wonen, nu en in de 
toekomst. Jongeren krijgen vooral zelf de kans om activiteiten te bedenken én 
uit te voeren, daarbij ondersteund vanuit de school of vereniging.

Kansrijke mogelijkheden
• (Betaalbare) appartementen/starterswoningen voor jeugd 
• Activiteiten voor en door jongeren, zoals de dorpsquiz
• (Overdekte) (technische) speelplek voor kinderen
• Sportontmoetingsplaats 
• Samenwerking middelbare school
• (Open) podium e/o bioscoop 
• Interactieve leeromgeving en game ruimte

Ontmoeting tussen jong en oud
We willen dat ouderen vitaal oud kunnen worden in Hapert. Ouderen kunnen 
(zo lang mogelijk) zelfstandig/thuis blijven wonen en er zijn voldoende 
voorzieningen dichtbij huis. Ontmoeting onderling wordt gestimuleerd, maar 
nog belangrijker: jong en oud wordt met elkaar verbonden. Jong leert van oud 
en andersom. 

Kansrijke mogelijkheden
• Ontmoetingsplek voor jong en oud
• Jong en oud samen goud (leren van elkaar en elkaar helpen)
• Samen: koken, eten, wandelen, klussen, tuinieren etc. 
• Leeftuin (moestuin, plukroute) 
• Gezellige huiskamer (open inloop)
• Servicepunt & buurtzorg

Jan en Ans zetten zich al jaren in om activiteiten voor senioren in Hapert 
te organiseren. En deze keer is heel bijzonder: een activiteit samen 
met kinderen van de basisschool. Samen met kinderen gaan ze met 
eigen gekweekte groenten uit de moestuin van de MFA koken en iets 
lekkers maken voor leden van de seniorenvereniging. Na afloop krijgen 
de ouderen nog iPadles van de kinderen of kan er samen een spelletje 
gespeeld worden.

Bo en Tijn bereiden zich voor op hun eerste optreden in de nieuwe MFA. 

Hen werd gevraagd een activiteit voor jongeren te organiseren in de MFA. 

Het is een talentenshow geworden. 10 kinderen uit Hapert doen mee! 

Van de harmonie, maar ook van de toneelclub en de dansvereniging. Erg 

spannend! Ze doen dit als maatschappelijke stage en hebben er enorm 

veel van opgestoken. Als de avond een succes wordt, willen ze het zeker 

nog een keer organiseren.

PODIUM VOOR JONGEREN
JONG & OUD SAMEN GOUD
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Vitale verenigingen
Verenigingen dragen bij aan de leefbaarheid in een dorp, ook in Hapert. 
We willen dat verenigingen vitaal worden en blijven en onderling meer 
samenwerken om inwoners te binden aan de verenigingen. Ook onderlinge 
ontmoeting wordt gestimuleerd. Hapert kent veel verenigingen die eigen 
initiatief nemen en (samen) activiteiten opzetten. 

Kansrijke mogelijkheden
• Kennis en inspiratie delen tijdens verenigingscafés
• Elkaars expertise benutten en samenwerken (ondersteunen bij 

samenwerking)
• Vrijwilligersdatabase ism seniorenvereniging
• Ontsluiten cultureel en historisch aanbod (dans, muziek, erfgoed)
• Luisteren naar leden (bijv. jeugd laten besturen)

Samen vooruit
Hapert heeft veel voorzieningen en kent veel activiteiten voor jong en oud. 
Maar het dorpse karakter gaat nooit verloren. Hapert heeft een gezellige 
dorpskern met de MFA als middelpunt. Ondernemers werken samen met 
maatschappelijke organisaties en verenigingen om Hapert bruisend te 
houden. Ze nemen eigen initiatief en organiseren samen activiteiten.

Kansrijke mogelijkheden
• Hapertse dorpspas
• Groene en gezellige dorpskern
• Evenementenkalender 
• Dorpsmarketing

Anita (47) en Jim (23) ontmoetten elkaar tijdens de Hapertse Dorpsquiz. 
Een van de vele evenementen die in Hapert georganiseerd worden. Ze 
zitten vol ideeën om nog meer activiteiten op te zetten, maar alleen als er 
meer inwoners meewerken. Daarom zijn ze een activiteitenraad gestart. 
Om samen activiteiten op te zetten, maar deze vooral te promoten en 
Hapert via een digitaal platform op de kaart te zetten.

Piet (Carnavalsvereniging) en Jo (Harmonie) organiseren voor het eerst 

samen een Carnavalsconcert. Het belooft een groot succes te worden. 

Hun ervaringen willen ze graag met de andere verenigingen in Hapert 

delen. Daarom hebben ze het initiatief genomen een verenigingscafé 

te organiseren, waar de verenigingen elkaar ontmoeten en ervaringen 

kunnen uitwisselen. 

VITAAL VERENIGEN
RAAD VAN HAPERT
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4. BETEKENIS MFA VOOR HAPERT
MFA in Hapert is van, voor en door alle inwoners in Hapert. Een plek in het 
hart van Hapert voor jong en oud. Waar ruimte is om te ontwikkelen, te 
ontspannen en ontmoeten. Maar ook een plek die onderdak biedt aan de 
verenigingen en maatschappelijke organisaties in Hapert. Daarmee speelt de 
MFA een centrale rol in de gemeenschap in Hapert. 
Samen met de inwoners van Hapert wordt gewerkt aan een saamhorig en 
leefbaar dorp. Vanuit de MFA en het GBOH worden inwoners gestimuleerd 
zich in te zetten voor Hapert. Samen gaan ze vooruit voor Hapert. Ze brengen 
organisaties en inwoners samen, bieden initiatiefnemers een podium en 
zorgen voor een plek waar iedereen welkom is. We geloven dat hiermee een 
beweging op gang gebracht wordt voor een succesvolle MFA waar de volgende 
O’s centraal staan: ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen, ontspannen en 
ondernemen. Samen omvatten deze de sociale doelen van het MFA. 

4.1 Elkaar ontmoeten 
De MFA vormt het kloppende hart van Hapert. Voor de MFA staan de waarden 
verbinding en ontmoeting centraal. Het MFA zorgt voor verbinding en 
ontmoeting tussen mensen, organisaties en activiteiten. Het is een plek, een 
thuis voor iedereen, van jong tot oud. Jong en oud ontmoet elkaar en leert van 
elkaar, zo worden de kernwaarden van generatie op generatie doorgegeven. 

4.2 Talent ontdekken
Het MFA is de plek voor talent, zowel jong als oud. Een letterlijk maar ook 
figuurlijk open podium voor kinderen en jongeren om hun talenten en 

kunsten te vertonen. Kunst- en cultuurparticipatie worden gestimuleerd en 
inwoners kunnen via allerlei aanbod hun eigen talenten en passies ontdekken. 
Er is veel vertrouwen in ieders kunnen en eigen initiatief wordt gestimuleerd.

4.3 Opgroeien en ontwikkelen 
De MFA is dé plek voor kinderen om zich te ontwikkelen. Door de 
aanwezigheid van de basisschool, het kindcentrum en activiteiten voor 
kinderen kunnen zij zich ontwikkelen en van elkaar leren. Kinderen krijgen 
de ruimte om zelf initiatief te nemen en activiteiten te bedenken voor hun 
leeftijdsgenoten. 

4.4 Lekker ontspannen 
De MFA biedt veel aanbod voor inwoners om te ontspannen en genieten. Alle 
gebruikers van de MFA dragen hun steentje bij aan een activiteitenagenda 
vol kunst en cultuur. Er is altijd iets te beleven in de MFA, voor jong en oud. 
De gebruikers en verenigingen zijn hiervoor samen verantwoordelijk. Maar 
inwoners krijgen ook kans hiervoor zelf initiatief te nemen. 

4.5 Samen ondernemen
Samenwerken en organiseren is niet nieuw voor organisaties en verenigingen 
in Hapert. De MFA draagt hier nog meer aan bij door verenigingen met 
elkaar te verbinden en uit te dagen samen activiteiten te ontwikkelen. Ook 
ondernemerschap wordt gestimuleerd. De MFA biedt ruimte aan zzp’ers om te 
werken, elkaar te treffen en krachten te bundelen. 
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5. RANDVOORWAARDEN
Wil Hapert een MFA realiseren, die een waardevolle plek inneemt in het hart 
van het dorp, dan zien wij dit haalbaar mits aan een aantal randvoorwaarden 
voldaan wordt. 

5.1 Voor iedereen
De MFA is van en voor iedereen in Hapert. De MFA kent een aantal vaste 
gebruikers, maar daarnaast is het gebouw voor iedereen om te gebruiken. 
Daarbij wordt gezamenlijk gebruik van de ruimtes in de MFA gestimuleerd. Zo 
wordt de MFA optimaal benut en kan meer en divers aanbod een plek krijgen 
in de MFA.Dat betekent dat er een gebruikersoverleg noodzakelijk is om 
gezamenlijk de MFA optimaal te gebruiken, maar ook beheren. 

5.2 Samen sterk
De MFA optimaal benutten kan alleen als de gebruikers, maar ook andere 
verenigingen uit Hapert samenwerken om aanbod te ontwikkelen en meer 
inwoners te betrekken bij de MFA. Samen sta je immers sterk. Inwoners in 
Hapert hebben al laten zien hoeveel ze samen kunnen bereiken door de 
realisatie van de MFA. Door ondernemerschap en betrokkenheid ook in de 
toekomst te blijven tonen, kunnen verenigingen elkaar helpen en versterken. 
Dat betekent dat een platform voor verenigingen nodig is om ervaringen te 
delen en samenwerking te stimuleren. Een collectief van verenigingen kan dit 
platform initiëren en realiseren. 

5.3 Toegankelijk en aantrekkelijk 
De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de MFA zijn noodzakelijk en 
steeds belangrijker met een sterk vergrijzende bevolking. Toegankelijkheid 
betreft niet alleen fysieke toegankelijkheid, maar gaat ook om sociale 
toegankelijkheid, zoals de betaalbaarheid van de accommodatie en het 
aanbod. Bovendien moet de MFA aantrekkelijk zijn voor gebruikers en 
bezoekers. Een plek die uitnodigt voor ontmoeting en ontspanning. 
Dat betekent dat alle gebruikers en betrokken organisaties/verenigingen, 
zowel via het gebruikersoverleg en verenigingsplatform met elkaar 
moeten afstemmen en samenwerken om te zorgen voor aanbod voor alle 
doelgroepen.

5.4 Hapert op de kaart
Om mensen te activeren, is goede communicatie onmisbaar. Communicatie 
en activatie zien wij als een belangrijk onderdeel om de MFA te promoten, 
maar ook om Hapert op de kaart te zetten. Dat kan door te communiceren 
over het aanbod, maar ook het verhaal van gebruikers en bezoekers te delen 
en samen een evenementenkalender op te zetten die digitaal te vinden is.
Dat betekent dat de MFA een eigen online platform nodig heeft incl. 
evenementenkalender waarop informatie, nieuws en verhalen uit Hapert te 
vinden zijn. 
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5.5 Vervolgstappen
Om de betekenis van de MFA voor Hapert te versterken, zien wij de volgende 
stappen noodzakelijk. Enerzijds om de genoemde ideeën in dit plan te kunnen 
realiseren en anderzijds om de organisatie van de MFA op orde te brengen.
 
Uitwerken ideeën
• Werkgroep per idee formeren en kartrekker per idee aanwijzen
• Per idee (mini) plan van aanpak maken 
• Ideeën opvolgen en met elkaar delen 
• Communicatie over voortgang ideeën 

Organisatie rondom MFA
Er is reeds een gebruikerscollectief aan de slag met de voorbereidingen
voor de organisatie en beheer van de nieuwe MFA. De volgende stappen 
zijn daarbij te onderscheiden:  
• Werkgroepen formeren (programmering, accommodatie, beheer, 

communicatie)
• Beheersconstructie uitwerken (in ontwikkeling)
• Stichtingsbestuur formeren (in ontwikkeling)
• Structureel overleg met gebruikers organiseren
• Ondernemingsplan opstellen. O.b.v. onze ervaring is hierin opgenomen:
 -   Visie en doelstellingen
 -   Bestuur en organisatie met uitwerking van profielen, overleg-  
     structuur, betrokkenheid gebruikers, inzet vrijwilligers
 -   Beheer en exploitatie met uitwerking van beheersmodel,  
     uitgangspunten wat wordt verwacht van gebruikers,  
     uitgangspunten t.a.v. huurtarieven, consumpties etc. 

 -   Aanbod en activiteiten met overzicht van gebruikers, weekroosters, 
     wensen etc.
 -   Gebouw en faciliteiten waarin programma van wensen/eisen is 
     geïntegreerd, maar ook uitgangspunten over multifunctionaliteit, 
     akoestiek, bergruimte etc.
 -   Communicatie en promotie
 -   Financiën waarbij een investeringsplan en meerjarenexploitatie zijn  
     uitgewerkt
• Intenties vastleggen met gebruikers
Voor bovenstaande stappen is een doorlooptijd van minimaal 6 maanden 
nodig, omdat dit afstemming vraagt met alle betrokkenen. Daarnaast moet 
een verdere ruimtelijke vertaling worden gemaakt van het programma van 
wensen/eisen, ruimtestaat etc. 

5.6 Tot slot
Wat we tot slot als leerpunten nog willen meegeven aan de gemeente Bladel 
en de betrokkenen in Hapert. Collectief in een dorp bij elkaar brengen is niet 
meer vanzelfsprekend. Mensen hebben het druk en zeker jongeren zijn niet 
of nauwelijks bezig met de toekomst van hun dorp. Het is daarom belangrijk 
doelgroepen meer op te zoeken in hun eigen omgeving en aan te sluiten bij 
hun leefwereld. Een samenwerking met het voorgezet onderwijs en nauwer 
betrekken van jongerenverenigingen kan helpen om deze doelgroep beter te 
bereiken en betrekken.
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6. BIJLAGEN
1. Trends & (demografische) ontwikkelingen gemeente Bladel
Onze wereld verandert. Ontwikkelingen gaan razendsnel en bereiken ook 
Hapert. Sociale en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op het 
leven in Hapert en de rol die maatschappelijke accommodaties daarin spelen. 
De ontwikkelingen zorgen voor uitdagingen, maar bieden kansen voor een 
toekomstbestendige MFA in Hapert. 

Veranderende vijver
De gemeente Bladel heeft, net als de meeste andere gemeenten in Nederland, 
te maken met vergrijzing en ontgroening. Het inwoneraantal stijgt naar
verwachting in 2040 met bijna 5%. De verwachting is dat het aantal kinderen 
en jongeren (0 tot 20 jaar) gelijk blijft. De leeftijdsgroep 20 tot 65 jaar kan een 
afname verwachten van bij 9%. Aan de andere kant zien we een stijging van 
het aantal 65-plussers (44%). Bovendien neemt de levensverwachting van de 
senioren toe (bron: CBS/Progneff). De demografische ontwikkelingen hebben 
invloed op de lidmaatschappen bij verenigingen (meer senioren, minder 
jongeren). Dit alles heeft ook invloed op de vraag en behoefte naar 
voorzieningen en accommodaties.

48,7%
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Een belangrijke vraag die gemeenten, maar ook dorpen zich steeds vaker 
stellen: hoe zorgen we er voor dat de groeiende groep ouderen vitaal blijft 
en betrokken bij de gemeenschap? Ouderen willen zelf gezond oud worden 
en langer thuis wonen. Ze willen zorg, ondersteuning en faciliteiten graag 
dichtbij huis hebben. Ontmoetingsplekken helpen inwoners zo lang mogelijk 
zelfredzaam te blijven, dat biedt vooral kansen voor een dorp als Hapert om 
met voorzieningen en faciliteiten op in te spelen, zoals de MFA. Belangrijk is 
om te luisteren naar de behoeften van de oude generatie en hier het aanbod 
in Hapert op af te stemmen. Kansen voor de MFA in Hapert zijn: 
• Als plek voor ontmoeting tussen jong én oud om elkaar te helpen en van 

elkaar te leren.
• Als plek voor activiteiten voor ouderen, zowel sociaal als fysiek zodat deze 

groep gezond, vitaal en sociaal betrokken blijft.
• Als informatiepunt voor inwoners uit Hapert m.b.t. de zorg voor ouderen, 

nu en in de toekomst. 

Belang van balans
Waar een aantal jaren terug de focus lag op hard werken en presteren, 
verschuift deze focus bij meer mensen steeds meer naar balans in het leven. 
We hebben in deze drukke tijd meer behoefte aan rust, meditatie en zingeving, 
om te zorgen voor zowel een gezonde geest als een gezond lichaam. Hiermee 
hopen we ook grip te houden op veroudering en ziek worden te voorkomen. 
Door ervaringen hiermee met elkaar te delen, willen we elkaar inspireren en 
ontstaat er sterke verbondenheid onderling. Kansen voor de MFA in Hapert 
zijn:
• Aanbod voor ontspanning, zoals wandelen en fietsen in de groenrijke 

omgeving van Hapert. 

• Verbinden van verenigingen of aanbieders met focus op gezonde geest en 
balans, zoals yoga en meditatie.

Duurzaam doen
We zijn ons steeds meer bewust van de effecten die onze leefstijl heeft op 
onze aarde. Plastic tasjes zijn niet meer gratis verkrijgbaar, meer mensen 
eten vegetarisch en ‘vliegschaamte’ komt vaker voor. We willen samen 
onze verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor meer duurzame manier 
van leven, door bijvoorbeeld deel te nemen aan een energiecoöperatie, 
zonnepanelen te plaatsen of samen een auto te delen. We willen minder 
verspillen, dat geldt niet alleen voor energie of afval. Ook talent willen we niet 
verspillen, maar juist mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen. Kansen 
voor de MFA in Hapert zijn:
• Duurzame en energie neutrale accommodatie, die hiermee als voorbeeld 

geldt voor anderen. 
• Gezamenlijk en multifunctioneel gebruik van ruimtes en faciliteiten.
• Activiteiten voor en door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 

zoals een repair café 

Van gamen tot beleving
We zoeken in alles wat we doen een unieke beleving en dat delen we graag 
met elkaar, vaak via social media. Onze verwachtingen zijn daardoor steeds 
hoger. De inzet van technologie draagt enorm bij aan de beleving die we 
zoeken, zoals virtual reality (VR). We maken hiermee iets aantrekkelijk, 
toegankelijk en persoonlijk. Kansen voor de MFA in Hapert zijn:
• Aanbod met VR en gaming voor jongeren.
• Gethematiseerde evenementen/activiteiten voor en vooral door jongeren.
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• Evenementen om jong en oud te verbinden, zoals de dorpsquiz.
• Totaalarrangementen aanbieden incl. catering in samenwerking met 

lokale ondernemers. 

Keuzes, altijd en overal
Tegenwoordig zijn we gewend aan vrijheid en keuzes. Je kiest zelf welke film er 
op jouw tv komt en hoe laat. Of wanneer je gaat sporten, dat kan ondertussen 
altijd en overal. We willen niet meer vastzitten aan een lidmaatschap of 
abonnement. We zijn continue bereikbaar en op elk moment (digitaal) 
verbonden met elkaar. Ons online leven is een belangrijk deel van ons leven 
waar we niet meer zonder kunnen. Kansen voor de MFA in Hapert zijn:
• Flexibiliteit door brede openingstijden. 
• Op aanvraag beschikbaar stellen van ruimtes en activiteiten. 
Andere vormen van abonnementen en lidmaatschappen aanbieden. 

Samen sterk
Verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn onmisbaar in dorpskernen. 
Ze dragen bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie. Maar verenigingen 
staan onder druk en kennen veel uitdagingen zoals ledenbehoud en 
vrijwilligerswerving. Samenwerking tussen verenigingen en organisaties biedt 
nieuwe kansen om mensen in Hapert met elkaar te verbinden en verenigingen 
toekomstbestendig te houden. Kansen voor de MFA in Hapert zijn:
• Beschikbaar stellen van plekken om bij te dragen aan ontmoeting en 

samenwerkingen tussen ondernemers, organisaties en verenigingen in 
Hapert

• (Online) platform voor gebruikers van de MFA om samenwerking te 
stimuleren

2. Interviews inwoners Hapert

Hapert heeft het! Betrokken inwoners 
Cees van de Ven werkte 8 jaar als wethouder in een buurgemeente en besloot 
vorig jaar naar Hapert te verhuizen. Binnen de kortste keren werd hij gevraagd 
of hij zich wilde inzetten voor Hapert. “Daar hoefde ik niet lang over na te 
denken, want ik wil graag betrokken zijn bij wat er gebeurt in mijn dorp”. 

Cees is voorzitter van Stichting Gemeenschapshuis Hapert en bestuurslid van 
het GBOH (Georganiseerd Burger Overleg Hapert). “Ik vind het enorm leuk 
en waardevol om samen met anderen iets op te bouwen voor de toekomst”. 
En die mensen zijn hard nodig, ook in Hapert. “Het is steeds moeilijker om 
mensen te porren voor vrijwilligerswerk. We zetten ons juist in voor onze 
inwoners en dat moeten we blijven doen om Hapert levend te houden”. 
Zonder mensen, geen voorzieningen. En zonder voorzieningen, zoals een 
supermarkt, een bakker, een postagentschap etc, geen bruisende kern meer. 
Maar zonder vrijwilligers bijvoorbeeld ook geen brandweer meer in Hapert.

Gelukkig kent Hapert nog veel betrokken mensen. “De betrokkenheid van 
onze inwoners is best bijzonder en dat is iets om trots op te zijn”. Iedereen 
wil er voor gaan. “We hebben geen klaagmentaliteit in Hapert, maar we 
pakken zaken juist aan. Het wordt wel een uitdaging om telkens weer de juiste 
mensen bij elkaar te krijgen. Maar er zijn nog altijd enthousiaste mensen die 
zich samen pakken, daar krijgt Hapert veel mee voor elkaar”.

De ontwikkeling van een nieuw MFA laat dat ook mooi zien. “Alle neuzen staan 
dezelfde kant op en we zijn altijd open eerlijk tegen elkaar, ook als we het even 
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niet met elkaar eens zijn. We komen altijd samen tot een oplossing. Ook de 
gemeente werkt daaraan mee”. Met de nieuwe MFA kan Hapert de toekomst 
tegemoet. “We willen van de MFA een thuis maken voor alle inwoners van 
Hapert; een huiskamer voor iedereen in het hart van onze kern”.

Hapert heeft het! Jeugd voor de toekomst 
Karin van de Wouw is betrokken bij Nummereen Kinderopvang in Hapert. “De 
jeugd heeft de toekomst en daar moeten we ons in Hapert voor inzetten”. 

Karin ziet kinderen in Hapert opgroeien. “Elke dag weer zie ik de kinderen zich 
ontwikkelen en klaarmaken voor de toekomst. Ik zet me in voor een goede 
connectie en samenwerking tussen school en het kinderdagverblijf en de 
buitenschoolse opvang”. De jeugd heeft immers de toekomst en het dorp kan 
ze daarbij helpen, bijvoorbeeld met de MFA in Hapert. “De MFA is de toekomst 
voor de jeugd, daar komt alles samen in het dorp”. Bij de MFA kunnen 
kinderen leren, talent ontdekken en plezier beleven. 

“Hapert is een ondernemend dorp. Gekenmerkt door een sterk 
verenigingsleven met betrokken vrijwilligers”. Daar is Karin trots op: “Het 
is mooi te zien hoe alle inwoners van Hapert naast elkaar samenleven en 
er iets ‘eigens’ van maken”. Daar sluit de nieuwe MFA goed bij aan. “Door 
frisse energie en eigenheid van de Hapertse inwoners, draagt de MFA bij aan 
een leefbaar Hapert. Het kan een ontmoetingscentrum worden voor zowel 
kinderen, jeugdigen als ouders”. Dat kan alleen als inwoners hiervoor hun 
verantwoordelijkheid nemen. “Samen kunnen we zorgen voor een leefbaar 
Hapert, vol betrokkenheid en energie van de inwoners. Dat maakt dat het hart 
van Hapert blijft kloppen voor de toekomstige kinderen in Hapert!”

Hapert heeft het! Vol trots en energie 
Ruim 10 jaar geleden mopperde de Hapertenaar zich wat af. Het liep niet 
allemaal zoals men wenste. Totdat in 2008 het initiatief werd genomen voor 
het GBOH. “Steeds meer inwoners kwamen tot het inzicht dat we vooruit 
moesten kijken en niet moesten blijven mopperen”, vertelt voorzitter Frits 
Oomen.

Frits is geen onbekende in Hapert. Hij heeft jaren bij de gemeente gewerkt 
en is altijd actief geweest als vrijwilliger. “Ik ben altijd betrokken geweest bij 
verenigingen. Je leert een dorp het beste kennen door betrokken te zijn als 
vrijwilliger. Ik heb dit van thuis uit meegekregen”. Frits is trots op zijn Hapert. 
“Het dorp is enorm veranderd de afgelopen jaren en steeds meer mensen 
nemen zelf initiatief. Zo is ook het GBOH (Georganiseerd Burger Overleg 
Hapert) ontstaan”.

Frits is al meer dan een decennium medebestuurder van het GBOH. “Als je iets 
wil bereiken, moet je met het gezicht naar de toekomst staan en met de rug 
naar het verleden. Dat besef hebben gelukkig steeds meer mensen in Hapert”. 
En het GBOH helpt daar enorm bij. Het is van en voor de gemeenschap 
in Hapert. “Het GBOH is een echte vertegenwoordiging van het dorp en is 
politiek onafhankelijk”. De gemeente ziet het GBOH als belangrijke partner. 
“De gemeente betrekt ons steeds meer bij allerlei ontwikkelingen en geeft 
burgerinitiatieven een reële kans. De samenwerking met de gemeente gaat 
dan ook erg goed. Samen hebben we al veel gerealiseerd”. Dat lukt alleen 
doordat veel enthousiaste mensen er samen de schouders onder zetten.  
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Het GBOH is wel nog steeds een mannenaangelegenheid. En ook voor het 
GBOH is het een uitdaging vrijwilligers te werven. “We willen graag alle 
doelgroepen uit Hapert goed kunnen vertegenwoordigen. Vooral ook de 
jeugd. Zij zijn natuurlijk de inwoners van de toekomst en gebruikers van 
de MFA”. De oude generatie vrijwilligers moet volgens Frits de gelegenheid 
krijgen meer los te laten. “We moeten plaats maken voor de nieuwe generatie 
en zorgen dat onze verenigingen ook in de toekomst kunnen rekenen op de 
inzet van betrokken mensen. Als we elkaar blijven helpen en bouwen aan de 
toekomst dan kunnen we zeker goed blijven wonen in Hapert”.   
  
Hapert heeft het! Van jong tot oud 
Een bijzonder project van Basisschool Het Palet, al ruim 15 jaar. Jong en oud 
ontmoeten elkaar en leren van elkaar. Silke, Tessa en Nienke vertellen er 
samen met Antoon en Simon over.

Al 15 jaar kiest Basisschool Het Palet voor het project van jong en oud. “We 
brengen kinderen uit Hapert in contact met ouderen, zodat ze van elkaar 
kunnen leren”, vertelt Antoon (De Kloostertuin). De leerlingen van de school 
vertellen hoe het werkt: “We beginnen al in de klas om ons interview voor te 
bereiden. Daarna gaan we bij de ouderen op bezoek en met hen in gesprek. 
We moeten het interview uitwerken en ook onze eigen tijdlijn maken. Tot slot 
komen de ouderen ook nog een keer naar school om mee te doen aan een 
activiteit”. Simon (seniorenvereniging) vertelt: “De ouderen hebben enorm 
veel verhalen te vertellen en vinden het leuk om over vroeger te praten. 
We vertellen de kinderen over hoe het vroeger was, wat onze dagelijkse 
bezigheden waren en hoe Hapert veranderd is”.

En wat hebben de kinderen er van geleerd? “We leren veel over vroeger. Hoe 
de mensen woonden en naar school gingen. Heel anders dan nu”. En het is 
vooral erg leuk om te doen. “Ik was best zenuwachtig voor het interview, maar 
het was leuk om bij de mensen thuis te komen”. En ook de ouderen leren 
van de kinderen. “We ervaren dat kinderen tegenwoordig veel opener en 
nieuwsgieriger zijn. Ze moeten ook steeds meer zelf regelen”, volgens Simon. 
Het project is elk jaar weer een succes: “De kinderen doen altijd enthousiast 
mee en gaan graag bij de ouderen langs”, aldus Antoon.  

Het is voor Hapert belangrijk om het contact tussen jong en oud te stimuleren. 
“We moeten elkaar blijven helpen en opzoeken, ook in de toekomst. Dan 
kunnen we iets bieden voor iedereen in Hapert, want iedereen moet kunnen 
meedoen”. De nieuwe MFA draagt daar ook aan bij. “Een huiskamer voor 
Hapert waar mensen elkaar ontmoeten en samenwerken”. Door de nauwe 
onderlinge samenwerking wordt het van en voor iedereen. “We betrekken 
mensen bij alle ontwikkelingen in het dorp, daardoor krijgen we samen veel 
voor elkaar”.
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3. Ideeën leerlingen Basisschool Het Palet 
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4. Online enquête jongeren
Om jongeren te betrekken bij de ontwikkelingen rondom de MFA is een online 
enquete ontwikkeld en verspreid onder jongeren. De enquete is gericht aan 
lokale organisaties met het verzoek de vragenlijst door te zetten naar jongeren 
die betrokken zijn bij de organisatie. Hiervoor zijn benaderd:

De online enquête is ingevuld door 9 personen van 21 tot 40 jaar oud. 
Daarnaast hebben 3 personen met een leeftijd van 45+ hun mening gedeeld. 
Het betreft een kwalitatieve vragenlijst met open vragen, die de jongeren 
uitdagen na te denken over de toekomst van Hapert en hoe de MFA daar een 
rol in kan spelen. De resultaten uit de enquête zijn niet representatief voor 
de jeugd in Hapert, maar geven een beeld van thema’s die voor jongeren 
belangrijk zijn.

Opzet enquête
De gemeente Bladel heeft Negen de opdracht gegeven om samen met de 
inwoners in Hapert aan de slag te gaan voor de toekomst van Hapert met de 
komst van de nieuwe MFA (Multi Functionele Accommodatie). We zijn al met 
veel inwoners en verenigingen in gesprek hiervoor, maar horen juist graag van 
jou hoe jij de toekomst van Hapert ziet. Jij hoort immers bij de toekomstige 
generatie van Hapert. 

Hapert heeft al veel in huis om te zorgen voor een levendige toekomst. En de MFA 
gaat daar zeker aan bijdragen. Maar wat vind jij? Wat vind jij van Hapert en wat 
is er nodig om Hapert voor de jongeren aantrekkelijk te houden? We horen graag 
jouw mening. Daarvoor hebben we deze vragenlijst ontwikkeld. Help jij ons mee? 
Vul dan de vragenlijst in. Dit duurt max. 15 minuten.  
Alvast bedankt voor je hulp!

1. Wat maakt Hapert voor jou leuk om te wonen? 
2.  Wat mis je op dit moment in Hapert? 
3.  Wat is jouw toekomstdroom voor Hapert? 
4.  Wat is volgens jou het belangrijkste doel van de MFA in Hapert? 

De wereld verandert, ook in Hapert. Dit brengt verschillende uitdagingen met zich 
mee voor de toekomst. We stellen de vraag hoe we hier mee om willen gaan en 
hoe een nieuw MFA hieraan bij kan dragen. Hoe kijk jij aan tegen de volgende 
uitdagingen in Hapert?
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5. Vitale ouderen 
De grootste generatie op dit moment wordt steeds ouder, dat heeft veel invloed op 
de samenleving. Ze hebben zorg dicht bij huis nodig en willen langer thuis wonen. 
Dat bespaart kosten, maar vraagt veel van vrijwilligers en mantelzorgers.

a.  Hoe houden we ouderen langer gezond, vitaal en betrokken bij de 
gemeenschap in Hapert? 

b. Hoe kan de MFA in Hapert hier aan bijdragen?

6. Verenigingen in beweging
Tegenwoordig zijn we gewend aan vrijheid en keuzes. Je kiest zelf wanneer je gaat 
sporten. Dit kan overal; door middel van virtual reality meedoen aan een groepsles 
in je eigen kantoor of woonkamer bijvoorbeeld. We willen het liefst nergens aan 
vast zitten en zelf kiezen waar en wanneer ergens aan mee te doen. Een vast 
lidmaatschap bij een vereniging past hier niet meer bij. Veel sportverenigingen 
merken hierdoor een krimp in hun ledenaantal.

a. Hoe zien jullie de sportvereniging in Hapert in de toekomst? 
b. Hoe kan de MFA in Hapert hier aan bij dragen? 

7. Dorpen in beweging
Wonen in een dorp is heel anders dan wonen in een stad. Veel mensen kiezen 
bewust voor het wonen in een dorp als Hapert. Maar we zien dat dorpen voor 
uitdagingen staan, omdat er minder voorzieningen zijn, steeds meer ouderen en 
minder jongeren. Hoe houden we Hapert ook in de toekomst vitaal en aantrekkelijk 
om te wonen voor de jeugd.

a.  Als je de baas van Hapert zou zijn, wat zou jij doen om het dorp aantrekkelijk 
te houden voor jongeren? 

b. Hoe kan de MFA in Hapert hier aan bijdragen?

8. Bijna klaar, alleen nog een aantal algemene vragen
a. Leeftijd  
b.  Ik woon in - Hapert- Ergens anders in de gemeente Bladel - Buiten de 

gemeente Bladel
c.  Mogen we jou op de hoogte houden van de toekomstplannen in Hapert? 

Laat dan je e-mailadres achter

Bedankt voor je tijd!
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