
 

 

 

Dorpsenquête 2016 
 

 
 
In december 2016 is er, na overleg met welzijn Neerijnen en de Vereniging 

Verenigingsgebouw Est, door de Dorpstafel in Est een enquête gehouden onder de bevolking. 

Deze enquête is verspreid en weer opgehaald of in sommige gevallen ingeleverd op vooraf 

aangegeven adressen. In de kerstperiode zijn alle gegevens in digitale vorm overgezet. 

Voor de daar op volgende analyse hebben wij gebruik gemaakt van de kennis en tijd van onze 

voormalige dorpsgenoot Th.Ruitenbeek Msc. die tegenwoordig als Cultureel Socioloog door 

het leven gaat. 

Omdat er, zowel tijdens het rondbrengen als ook op de enquête zelf, verzoeken zijn gedaan 

om wat meer uitleg te geven over de Stichting Dorpstafel geven wij u hier een korte 

introductie. 

De Dorpstafel. 

De Dorpstafel Est is een stichting die in 2014 is opgericht door inwoners uit Est. De stichting 

heeft tot doel om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren en de betrokkenheid bij het 

dorpsgebeuren te stimuleren. 

Het bestuur van de Dorpstafel bestaat momenteel uit: 

Ger Dijk 

Coby Hennevanger (secretariaat a.i. en penningmeester a.i.) 

Cor van den Hoek 

Huibert van Houselt 

Ton de Wilde Koning (voorz.) 

Het bestuur vergadert enige malen per jaar over te organiseren activiteiten en lopende zaken. 

Deze stichting heeft dus niets van doen met het Dorpshuis maar ziet het Dorpshuis wel als 

een belangrijk verbindend element in ons dorp. Als het even kan betrekt de Dorpstafel het 

dorpshuis en/of haar beheerders bij haar activiteiten. De volledige akte van oprichting almede 

de statuten van de stichting zijn te bevragen bij de KvK onder nummer 61650676 of bij een 

van de bestuursleden. Iets meer informatie over de Dorpstafel staat op 

https://www.viacaritas.nl/dorpstafel/intro.htm 

 

De uitslag van het onderzoek. 
Hieronder geven wij kort weer wat de resultaten van deze analyse zijn met voor de meer 

statistisch geïnteresseerden een verwijzing naar de geanonimiseerde basisgegevens en 

analyse tabellen. 

Beperkingen en vertaling van de resultaten. 

Alleen als de betrouwbaarheid van de meting voor een onderdeel 95% of meer was is het 

onderdeel in de uiteenzetting gebruikt. Om de extrapolaties te maken naar het aantal 

inwoners is het door de gemeente aangegeven aantal van 578 inwoners per 31-1-2016 

gebruikt. Verder zijn het minimum en maximum percentage gemiddeld om zo een meer 

aansprekend gegeven te krijgen. Ook is er gelimiteerd tot wensen van tenminste 5% van de 

bevolking. Het feit dat er gevraagd is om maximaal 5 dingen aan te kruisen heeft een 

drukkend effect op de percentages; bij een vrij gegeven aantal waren de percentages 

hoogstwaarschijnlijk hoger geweest. Hiervoor is gekozen om de invuller een keuzes te laten 

maken die gebaseerd zijn voorkeur.  

 

https://www.viacaritas.nl/dorpstafel/intro.htm
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De ‘raw data’ van de enquête is geanonimiseerd en te bekijken op 

https://www.viacaritas.nl/dorpstafel/enqres.xlsx 

De behoefte analyse op https://www.viacaritas.nl/dorpstafel/Significantie_Behoeftes.png 

De conclusies / resultaten van de Enquête:  

Het aantal mannelijke en vrouwelijke respondenten lag ongeveer gelijk (51%/49%) en de 

gemiddelde leeftijd van de respondenten is 48.4 jaar 

Wat moet de Dorpstafel doen? 

Een significant percentage van 97% vindt de Dorpstafel een goed initiatief en 90% van de 

mensen willen dat de Dorpstafel de spreekbuis wordt voor het dorp, 7 mensen wilde dat niet. 

Wij zullen ons beraden en met de gemeente in overleg treden op welke wijze wij deze wens 

kunnen honoreren en hoe dat past in de toekomstplannen met GNL. 

Wat moet de Dorpstafel doen? 

Volgens de geënquêteerden moet de Dorpstafel zich inspannen om de volgende zaken voor 

elkaar te krijgen (Het percentage is het % mensen dat aangegeven heeft dat te wensen, het 

getal erachter is dan het aantal personen als je zou kijken naar de hele bevolking van Est): 

 

(Email) berichtgeving bij passende activiteiten in het dorp/dorpshuis; 

 93% geeft aan over een e-mailaccount te beschikken en 85% zelfs over 

WhatsApp. 

(41% : 237) 

Een jaarlijkse dorpsbarbecue organiseren (37.5% : 217) 

Gratis buurtbibliotheek in het Dorpshuis (35% : 202) 

Voorlichtingsavonden organiseren 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat er meestal niet aangegeven is wat voor 

soort voorlichting gewenst is. 

(34% : 197) 

 

‘Dorps’ Website  (28.5% : 165) 

Cursussen 

Meestal is er niet aangegeven wat voor soort cursus er gewenst is. 
(23% : 133) 

Organiseren Disco avond(en) 

60er jaren (18% : 23) 

80er jaren (18% : 23) 

90er jaren  (23% : 29)  

Kinderdisco (41% :52) 

(22% : 127) 

Ontmoetingsplek / Open Dorpshuis  

De voorkeur dagen zijn de vrijdag(36%) en de zaterdag (26%). 

De voorkeurstijden zijn van  17:00-22:00 (53%) en 10:00-12:00 (23%),  

15% wilde graag het dorpshuis continue open op hun voorkeur dag(en) (10:00-

:22:00) 

(18.5% : 107) 

Wekelijks een warme maaltijd in het Dorpshuis  (12% : 69) 

Excursies (11% : 64) 

Meer Toneel/Theater  (10% : 56) 

‘Dorps’ computer met printer en begeleiding in het Dorpshuis (7% : 40) 

Leestafel in dorpshuis  (7% : 40) 

https://www.viacaritas.nl/dorpstafel/enqres.xlsx
https://www.viacaritas.nl/dorpstafel/Significantie_Behoeftes.png
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Vrijwilligers en Mantelzorgers  

1 op de 37 van de respondenten gaf aan een soort van ondersteuning te geven aan een 

andere inwoner en 1 op de 2,5 respondenten deed al ergens vrijwilligerswerk. 

Helpen en geholpen worden  

De dorpstafel ziet het als haar taak om waar mogelijk de mensen die hulp willen geven aan 

een hulpvrager te koppelen. 

Belangrijk en mooi om te weten dat de hulpbereidheid de hulpvraag overtreft. 

De belangrijkste hulpaanbiedingen zijn: (het getal is dan het aantal personen dat dit heeft 

aangegeven, en is dus niet geëxtrapoleerd naar de totale bevolking): 

Boodschappen doen 14 

Samen eten in het dorpshuis 12 

Beheersing Nederlandse taal 11 

Klusjes algemeen 10 

Evenementen 10 

Vervoer 8 

Advies 8 

Computer/media 7 

Schoonmaken 7 

Bouwvak klusjes 7 

Er op Uit met een ander 7 

Oppas  7 

Onderhoud Begraafplaats 7 

Iemands maatje zijn 7 

Administratie 6 

Begeleiding naar arts/ziekenhuis/ … 6 

Hond uitlaten 6 

Huiswerk begeleiding 5 

Opvang kinderen 5 

Hulp in het dorpshuis 5 

Financiële hulp voor particulieren 4 

Hulp bij uitvoeren Hobby 3 

Zorgen 3 

Opa of Oma voor een kind 3 

Nieuwe inwoners helpen en wegwijs maken 3 

Cursus geven 3 

Activiteiten bij dorpsverenigingen / stichtingen 3 

Kleding reparatie / verstellen 2 
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Wat nu?  

Nu is de beurt aan de Dorpstafel, het Dorpshuis, de bewoners zelf en de gemeente om de 

geuite wensen en mogelijkheden zoveel mogelijk handen en voeten te geven. 

Wij, als initiatiefnemer van de enquête, zullen het initiatief nemen om te proberen zoveel 

mogelijk van de wensen en mogelijkheden te realiseren. 

 

 

Ondersteuning van Mantelzorgers 2 

telefoon maatje zijn  2 


