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I 
 

Voorwoord 
 
Ter afsluiting van de pre-master Planologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen 

heb ik ervoor gekozen om mijn bachelorthesis te richten op het krimpvraagstuk. Het 

onderzoek zal gericht zijn op de relatie tussen voorzieningen en de leefbaarheid. 

Specifiek is er gekozen voor basisscholen als voorziening. De keuze op deze voorziening 

komt voort uit de maatschappelijke problematiek welke als gevolg van het uitgebrachte 

advies van de Onderwijsraad is ontstaan. Het uitgebrachte advies van de Onderwijsraad 

aan het kabinet om alle basisscholen met minder dan 100 leerlingen binnen vijf jaar 

massaal te laten sluiten heeft discussies te weeg gebracht. Door ophoging van de 

opheffingsnorm van 23 naar 100 leerlingen dreigen er veel basisscholen te moeten 

sluiten. Deze discussie is inmiddels van de baan doordat staatsecretaris Sander Dekker 

van Onderwijs heeft laten weten dat basisscholen met minder dan 100 leerlingen toch 

open mogen blijven. Dit neemt niet weg dat een daling van het aantal leerlingen een 

probleem is. Deze problematiek is duidelijk zichtbaar in verschillende krimpregio’s zoals 

Friesland, Zeeland en Zuid - Limburg. Deze ontwikkeling beperkt zich echter niet alleen 

tot krimpregio’s maar betreft ook anticipeerregio’s.  

 
Als geboren Limburger trekt deze ontwikkeling mijn aandacht doordat ik hier veel over 

hoor en lees. Zo trok een artikel in het Limburgs Dagblad de aandacht. Hierin werd 

gesteld dat twee basisscholen welke onder de scholenkoepel Fortior vallen, in de 

gevarenzone zitten. Naast bovenstaande problematiek wordt in veel literatuur de relatie 

tussen basisscholen en de leefbaarheid gelegd. In deze literatuur komt geen eenduidige 

conclusie naar voren en veel van deze onderzoeken worden op een kwantitatieve manier 

gemeten. Ik ben ervan overtuigd dat leefbaarheid het beste te meten is op basis van de 

door inwoners geformuleerde tevredenheid. In dit onderzoek is de ervaren leefbaarheid 

dan ook centraal komen te staan.  

 
Uiteraard heb ik het gehele onderzoek niet alleen kunnen bewerkstelligen zonder hulp te 

hebben gehad van anderen. In het bijzonder wil ik Dr. Ing. Ritske Dankert bedanken voor 

zijn begeleiding gedurende het onderzoeksproces. Verder gaat mijn dank uit naar dhr. 

Storken directeur van basisschool ’t Kapelke, dhr. J. van den Hombergh secretaris van de 

dorpsraad Lomm en mevr. M. Hendriks lid van het bestuur van de dorpsraad Boekend. 

Allen hebben tijd vrijgemaakt voor het afnemen van interviews en het bereiken van de 

doelgroep van mijn onderzoek. Tot slot gaat mijn dank uit naar de doelgroep van mijn 

onderzoek (gezinnen waarvan de kinderen bij de tussen schoolse- en/of buitenschoolse 

opvang verblijven) die ook tijd hebben vrijgemaakt voor het afnemen van interviews.  

 

Kevin Daemen 

Venlo, juni 2013 
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Samenvatting 
 
Maatschappelijke discussie 

Hoewel leefbaarheid vaak in verband wordt gebracht met voorzieningen zijn hier toch de 

meningen over verdeeld. Zo komt ook steeds meer het belang van de basisschool voor de 

leefbaarheid in dorpen ter discussie te staan. Inwoners van dorpen maken zich zorgen dat 

de sluiting van een basisschool ten koste gaat van de leefbaarheid in dorpen. De stelling 

dat een basisschool een belangrijke voorziening voor de leefbaarheid is wordt vaak 

aangehaald en bevestigd. Hier is tot op heden nog maar weinig tot geen onderzoek naar 

verricht. De onderzoeken die er zijn, worden op een kwantitatieve manier geanalyseerd 

en er wordt maar weinig aandacht besteed aan de verkenning en verdieping van het 

begrip leefbaarheid. Doordat er in Nederland steeds meer gezinnen met tweeverdieners 

zijn en daardoor de opvang van kinderen steeds belangrijker wordt, heb ik voor een 

doelgroep gekozen, waarbij de basisschool nog meer van belang is dan voor anderen. Dit 

zijn gezinnen waarvan de kinderen bij de tussen schoolse- en/of buitenschoolse opvang 

verblijven. De centrale vraag van dit onderzoek luidt dan ook als volgt: ‘In hoeverre heeft 

de aanwezigheid van de basisschool invloed op de ervaren leefbaarheid voor gezinnen 

waarvan de kinderen bij de tussen schoolse- en/of buitenschoolse opvang verblijven in 

kleine dorpen?’  Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de 

discussie over de relatie tussen de aanwezigheid van de basisschool en de ervaren 

leefbaarheid in kleine dorpen. 

 
Leefbaarheid 

Het begrip leefbaarheid is een veelomvattend begrip en kan voor iedereen een andere 

betekenis hebben. Voor de vaststelling van het begrip leefbaarheid wordt er in dit 

onderzoek eerst onderscheid gemaakt tussen de veronderstelde en ervaren leefbaarheid. 

De veronderstelde leefbaarheid heeft meer te maken met het voorzieningenpakket wat 

voorwaardelijk wordt geacht om een dorp leefbaar te maken, terwijl de ervaren 

leefbaarheid door de inwoners geformuleerde tevredenheid over de kern als woonplaats 

is. Door een duidelijk onderscheid te maken in veronderstelde leefbaarheid en ervaren 

leefbaarheid wordt het mogelijk geacht om de algemene beleving van leefbaarheid door 

de bewoners los te koppelen van de discussie over het behoud van voorzieningen. 

Leefbaarheid wordt in onderzoeken op verschillende manieren gemeten.  Om de 

leefbaarheid in een stad of dorp te meten zijn er verschillende instrumenten in het leven 

geroepen. Zo bestaat er ook het voor Zeeland ontwikkelde meetinstrument de ‘barometer 

leefbaarheid’. Dit instrument zegt iets over de mate waarin de leefomgeving aansluit op de 

behoeften van mensen. Deze barometer wordt in vier verschillende dimensies van 

leefbaarheid onderscheiden. Dit zijn achtereenvolgens: tevredenheid met samenstelling 

van de bevolking, tevreden met wijk/dorp als woonplaats, oordeel over kwaliteit van 

voorzieningen en oordeel over kwaliteit van woonomgeving. Deze vier dimensies bestaan 

vervolgens weer uit 12 indicatoren om de ervaren leefbaarheid te meten.  

 
Relatie ervaren leefbaarheid en basisscholen 

Doordat er met dit onderzoek de relatie tussen de ervaren leefbaarheid en de 

aanwezigheid van de basisschool wordt onderzocht zijn niet alle indicatoren 

meegenomen. De indicatoren die van invloed zijn op een basisschool zijn als volgt: 

voorzieningen (basisschool), sociale contacten & sociale samenhang, en mobiliteit. Naast 

deze indicatoren zal ook gevraagd worden naar de algemene tevredenheid over de 



 
 

V 
 

woonplaats en een aantal specifieke onderwerpen. Verder wordt er gevraagd hoe 

inwoners kijken naar de ontwikkelingen in het dorp en wat er in het kader van leefbaarheid 

moet gebeuren om zo de leefbaarheid in een dorp in stand te houden.  

 
Methodologie 

Aangezien de ervaren leefbaarheid van inwoners vaak in cijfers wordt uitgedrukt en er 

door een kwalitatieve manier dieper op de ervaren leefbaarheid kan worden ingegaan, is 

er voor dit onderzoek gekozen voor een strategie waarbij diepgang centraal staat. De 

strategie die hiervoor is gekozen is de casestudy methode. Door de ervaren leefbaarheid 

van twee dorpen binnen één gemeente met elkaar te vergelijken, wordt het mogelijk 

uitspraken te doen over een de relatie tussen ervaren leefbaarheid en de aanwezigheid 

van een basisschool. Als casus is er gekozen voor de gemeente Venlo. De gemeente 

Venlo valt binnen de regio Noord – Limburg en wordt als een anticipeerregio gezien. 

Binnen de casus Venlo is er gekozen voor twee subcases. Dit zijn de dorpen Lomm en 

Boekend. In het dorp Lomm ligt basisschool ’t Kapelke. Als tegenhanger is er gekozen 

voor het dorp Boekend waar de basisschool al meer dan 10 jaar niet meer aanwezig is. 

Door middel van interviews is de ervaren leefbaarheid in beide dorpen gemeten. De 

verkregen data is op basis van de vergelijkende casestudy (hiërarchische methode) 

uitgevoerd. Hierbij zijn de dorpen Lomm en Boekend eerst afzonderlijk, maar op dezelfde 

manier bestudeerd. Vervolgens zijn de resultaten in tabelvorm met elkaar vergeleken, 

waarbij de afgenomen interviews afgezet zijn tegen de indicatoren van ervaren 

leefbaarheid.  

 
Basisschool 
Hoewel er in het dorp Boekend al meer dan 10 jaar geen basisschool aanwezig is, wordt 

het dorp als levendig gezien. In het dorp ligt een gemeenschapshuis. Het 

gemeenschapshuis is een belangrijke voorziening die als ontmoetingsplek binnen het 

dorp dient. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Binnen het gemeenschapshuis 

is de jeugdclub gevestigd waar bijna alle kinderen uit het dorp lid van zijn. Uit de 

analyseresultaten onder de geïnterviewde blijkt dat een kleine basisschool helemaal niet 

goed is voor een dorp. Dit komt mede doordat een kleine basisschool genoodzaakt is om 

combinatiegroepen te maken. Hierdoor komen de kinderen met verschillende 

leeftijdsgenoten in de klas te zitten. Daarnaast verloopt de overstap van een kleine 

basisschool naar de middelbare school moeilijker. In tegenstelling tot het dorp Boekend 

wordt sluiting van de basisschool in het dorp Lomm als een ramp gezien. De basisschool 

in het dorp is namelijk nog maar één van de laatste voorzieningen die een bindend 

karakter vormt. Het direct contact met de basisschool en de ouders zou door sluiting 

komen te vervallen. Verder heerst de angst dat er vriendschappen buiten het dorp zullen 

ontstaan doordat kinderen naar een basisschool in een omliggend dorp gaan. Als gevolg 

hiervan zullen kinderen ook eerder geneigd zijn om bij een vereniging buiten het dorp te 

gaan.  

 
Mobiliteit 
Mobiliteit is in beide dorpen geen enkel probleem. De kinderen kunnen vaak zelf, worden 

door de ouders of mensen in het dorp naar school gebracht. De afstand van en naar de 

basisschool speelt hier ook geen enkele rol in. Zelfs als de basisschool in het dorp Lomm  

zou sluiten dan wordt dit als niet problematisch gezien. Er zijn dus genoeg mogelijkheden 

om de kinderen naar school te brengen.  
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Sociale contacten en sociale samenhang 

Net als de voorziening basisschool laat de indicator sociale contacten en sociale 

samenhang verschillen zien. Deze verschillen komen voort uit het feit dat een aantal 

respondenten in het dorp Lomm er bewust niet voor kiezen of juist niet gelukt is om deze 

sociale contacten te leggen. Redenen die hier ten grondslag voor liggen zijn werk en het 

niet geboren en getogen zijn in het dorp. Hierdoor voelen deze respondenten zich niet 

verbonden met het dorp. Dit heeft vervolgens ook weer invloed op de sociale samenhang. 

Ze zullen hierdoor niet snel bij activiteiten betrokken zijn die voor sociale samenhang 

zorgen. Het dorp Boekend laat daarentegen wel zien dat de respondenten erg verbonden 

zijn met het dorp. Veel contacten worden bij verenigingen en zoals eerder genoemd bij 

het gemeenschapshuis gelegd.  

 
Tevredenheid 
Ook de indicator tevredenheid is in beide dorpen als positief te ervaren. In beide dorpen 

zijn de respondenten over het algemeen tevreden met de aanwezige voorzieningen. 

Opvallend is dat in beide dorpen bepaalde voorzieningen worden gemist maar 

tegelijkertijd zijn ze hier ook aan gewend geraakt.  

Werken aan leefbaarheid 
De laatste indicator werken aan leefbaarheid laat vervolgens weer verschillen zien. 

Respondenten in Boekend zijn ondanks de afwezigheid van de basisschool van mening 

dat het dorp er de afgelopen jaren op vooruit is gegaan. Dit komt voort uit de vele 

nieuwbouw, verbouwing van het gemeenschapshuis, terugkomst van de bakker en de 

centralisatie van de sportaccommodaties. De respondenten in Lomm zien geen 

voortuitgang. Terugloop van de werkgelegenheid en het aanbod van voorzieningen zijn 

hier de oorzaak van. Laatst genoemde is ook de angst onder de bewoners. Sluiting van 

de basisschool zou betekenen dat er geen nieuwe jonge zinnen naar het dorp trekken en 

verwacht wordt dat het dorp zal gaan leeglopen.  

 
Conclusie 
Hoewel er bij de uitvoering van dit onderzoek slechts rekening is gehouden met de aan- 

dan wel afwezigheid van de basisschool en dus niet met de sluiting van de basisschool 

bleek bij het vergelijken van de resultaten dat de afwezigheid van de basisschool in het 

dorp Boekend geen invloed heeft op de ervaren leefbaarheid. In tegenstelling tot het dorp 

Boekend heeft de aanwezigheid van de basisschool in het dorp Lomm wel invloed op de 

ervaren leefbaarheid. Dit komt voort uit het feit dat deze basisschool nog maar één van de 

laatste voorzieningen in het dorp is die als ontmoetingsplek dient. Sluiting van de 

basisschool zou hierdoor extra pijnlijk zijn. Ondanks dat er bij een aantal indicatoren van 

ervaren leefbaarheid verschillen te zien zijn, kunnen er geen harde uitspraken worden 

gedaan over de relatie tussen basisscholen en de ervaren leefbaarheid. Deze verschillen 

zijn terug te vinden in de indicatoren ‘voorzieningen (basisschool)’, ‘sociale contacten & 

sociale samenhang’ en ‘ werken aan leefbaarheid’. Bij de indicator sociale contacten & 

samenhang moet overigens wel een kanttekening geplaatst worden aangezien er 

respondenten in dit onderzoek zijn, die het niet gelukt is of juist bewust niet voor kiezen, 

om deze sociale contacten te leggen. We kunnen dus niet stellen dat de ervaren 

leefbaarheid in één van beide dorpen daadwerkelijk hoger of lager is dan in het andere 

dorp. Op basis van mijn onderzoek kunnen we wel stellen dat de ervaren leefbaarheid 

mede afhankelijk is van de aanwezigheid van voorzieningen die als ontmoetingsplek 

dienen. 
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1. Inleiding 

In dit eerste hoofdstuk wordt het projectkader geschetst. Hierin wordt beschreven wat er 

in de literatuur bekend is over de onderwerpen krimp, leefbaarheid en voorzieningen. 

Meer specifiek wordt de relatie tussen basisscholen en de ervaren leefbaarheid gelegd. 

Dit wordt in paragraaf 1.1 gedaan. Vervolgens wordt er in paragraaf 1.2 de 

wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van dit onderzoek aangegeven. In 

paragraaf 1.3 wordt de doel- en vraagstelling van het onderzoek geformuleerd, gevolgd 

door het onderzoeksmodel in paragraaf 1.4. Hierin staat weergegeven hoe deze 

doelstelling bereikt zal worden en hier wordt de centrale vraag met de bijbehorende 

deelvragen geformuleerd. Dit hoofdstuk zal eindigen met paragraaf 1.5, waarin de 

leeswijzer voor dit onderzoeksverslag wordt weergegeven. 

1.1 Projectkader 

 
Het fenomeen bevolkingskrimp, oftewel bevolkingsdaling is de laatste jaren een steeds 

populairder wordend fenomeen. Dit blijkt onder meer door de toegenomen aandacht van 

advies- en onderzoeksbureaus (Hospers & Reverda, 2012, p. 9). In veel media wordt de 

suggestie gewekt alsof krimp een volledig nieuw verschijnsel is, dit terwijl er in het 

verleden ook al sprake is geweest van krimp (Hospers & Reverda, 2012, p. 10). Echter, is 

het bijzondere van de huidige en de te verwachte krimp, het structurele karakter en de 

combinatie van vergrijzing, ontgroening, kleinere beroepsbevolking en minder 

huishoudens (Sociaal – Economische Raad, 2011, p. 9). Volgens een prognose van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek zal ons land tot het jaar 2038 tot een totaal van 17,5 

miljoen inwoners groeien. Na 2038 zal de bevolking weer gaan krimpen (de Vries & Baris, 

2012, p. 7). Ondanks dat de bevolking van Nederland de komende jaren blijft groeien 

hebben sommige regio’s in ons land al te maken met krimp. Zo hebben de regio’s Oost - 

Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid – Limburg te maken met krimp en zal de krimp in 

deze regio’s alleen maar erger worden. Overigens beperkt de krimp zich niet alleen tot 

deze regio’s, zo krijgen de Achterhoek, Midden – Limburg, Noord – Limburg, Drenthe, de 

kop van Noord-Holland en de Zuid – Hollandse eilanden ook te maken met krimp 

(Hospers, 2010, p. 12; Hospers & Reverda, 2012, p. 30). Deze regio’s worden 

anticipeerregio’s genoemd. Deze regio’s hebben nog niet te maken met substantiële, 

structurele of huishoudensdaling, maar moeten wel hun beleid hierop gaan inspelen (Rijk, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten [VNG], 2012). 

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (Verwest & van Dam, 2010, p. 12) 

zijn er drie oorzaken van demografische krimp, namelijk:  

1. Sociaal-culturele ontwikkelingen: bestaan uit ontwikkelingen zoals individualisering 

en emancipatie (natuurlijke bevolkingsverloop van geboorte en sterfte); 

2. Regionaal-economische ontwikkelingen: bestaan uit ontwikkelingen in 

bedrijvigheid en werkgelegenheid; 

3. Planologische beslissingen: hebben te maken met beslissingen ten aanzien van 

woningbouw zoals migratie- en verhuisbewegingen.  

Ondanks deze verschillende oorzaken die ten grondslag liggen aan demografische krimp 

zijn de ruimtelijke gevolgen voor bevolkingsdaling beperkt. Dit komt naar voren uit de 

rapporten van het Ruimtelijk Planbureau (van Dam, de Groot & Verwest, 2006, p. 7) en 

het Planbureau voor de Leefomgeving (Verwest & van Dam, 2010, p. 53). De ruimtelijke 
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gevolgen van krimp zijn duidelijk zichtbaar door de verandering van het aantal 

huishoudens of de afname van een bepaalde bevolkingsgroep in de samenleving (van 

Dam, Verwest & de Groot, 2008, p. 323). 

Naast deze oorzaken wordt er in het rapport “Krimp en ruimte: Bevolkingsafname, 

ruimtelijke gevolgen en beleid” van het Ruimtelijk Planbureau (van Dam, de Groot, & 

Verwest, 2006, p. 9) over verschillende verschijningsvormen van demografische krimp 

gesproken. Het rapport maakt onderscheid in de volgende verschijningsvormen van 

demografische krimp: afname van de bevolkingsomvang, afname van het aantal 

huishoudens en de bevolkingssamenstelling (naar leeftijd, etniciteit of inkomen).  

De SER (2011, p. 12) en Hospers (2010, p. 18) stellen dat de ene bevolkingskrimp 

de andere niet is, daarmee wordt gesuggereerd dat de bevolkingskrimp niet in alle 

krimpregio’s gelijk is en dus iedere krimpregio een casus op zich is. Bevolkingskrimp komt 

overal voor, maar heeft een mix van oorzaken. Dit betekent dat iedere krimpregio met een 

andere verschijningsvorm van krimp te maken kan hebben of krijgen. 

De laatste jaren is het bewustzijn van krimp steeds meer toegenomen en erkennen 

bestuurders steeds minder het nut om demografische krimp tegen te gaan (bestrijden) 

maar deze juist te accepteren (begeleiden). Jarenlang werd er niet op demografische 

krimp geanticipeerd maar gereageerd in de vorm van woningmarktstrategie gericht op het 

bestrijden van krimp met als doel het bouwen van nieuwe woningen en het aantrekken 

van inwoners (Verwest & van Dam, 2010, p. 21; Hospers & Reverda, 2012, p. 62 – 64). 

 Er is echter gebleken dat het aantrekken van nieuwe inwoners nauwelijks zin heeft 

gehad omdat krimpregio’s niet in trek zijn. Wanneer inwoners de Randstad al zouden 

verlaten, dan zullen de krimpregio’s niet de eerste gebieden zijn waar ze naartoe trekken. 

Deze gebieden liggen namelijk op grote afstand voor werkende in de Randstad, er is 

weinig gewaardeerd landschap en de kwaliteit van de woningvoorraad en fysieke 

leefomgeving laten de wensen over (VNG Magazine, 2010, p. 6; Verwest & van Dam, 

2010, p. 23 ). Tegenwoordig is het huidige beleid meer gericht op het begeleiden van 

krimp, waarbij meer de nadruk wordt gelegd op bijvoorbeeld het verhogen van 

arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit (Verwest & van Dam, 2010, p. 21).  

 Gedurende de kritische literatuurverkenning is gebleken dat er veel literatuur over 

demografische krimp te vinden is. Vooruit kijkend naar de doel- en vraagstelling van dit 

onderzoek is er weinig tot geen literatuur te vinden over de relatie tussen voorzieningen 

en de leefbaarheid. Aangezien met deze bachelorthesis de relatie tussen voorzieningen 

en de leefbaarheid in een anticipeerregio onderzocht gaat worden is een duidelijke 

definiëring en operationalisering van de begrippen ‘leefbaarheid’ en ‘voorzieningen’ nodig.  

In veel literatuur wordt gesproken over leefbaarheid. In de praktijk is het lastig om 

aan te tonen wat er nu precies wordt verstaan onder leefbaarheid. In de rapporten 

‘Kwaliteit van de leefomgeving en leefbaarheid; naar een begrippenkader en conceptuele 

inkadering’ van Rigo Research en Advies B.V. en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (Leidelmeijer en Van Kamp, 2003) is leefbaarheid op te vatten als: ‘de mate waarin 

de omgeving aansluit bij de eisen en wensen van de mens’ of meer specifieker: ‘voldoet 

de fysieke en sociale inrichting van de leefomgeving aan de eisen en verlangens van de 

zittende bevolking’. In het rapport van Scoop (van der Wouw, Walrave, Bakker, & van 

Sluis, 2009, p. 8 – 9) wordt onderscheid gemaakt tussen ‘veronderstelde’ en ‘ervaren 

leefbaarheid’. De veronderstelde leefbaarheid heeft meer te maken met het 

voorzieningenpakket wat voorwaardelijk wordt geacht om een dorp leefbaar te maken, 

terwijl de ervaren leefbaarheid door de inwoners geformuleerde tevredenheid over de 

kern als woonplaats is. 
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Vaak wordt de bevolkingsdaling één op één in relatie gebracht met een 

afnemende leefbaarheid. Volgens het rapport van RIGO (Leidelmeijer, Marlet, van 

Rossum, van Woerkens & Schulenberg, 2011) is deze relatie nog niet klaarblijkelijk. Deze 

conclusie komt naar voren uit enquêtes onder bewoners uit de Leefbaarometer, waaruit 

opgemaakt kan worden dat bewoners in krimpgebieden wel degelijk tevreden of zeer 

tevreden zijn met hun woonomgeving. Aspecten die door bewoners belangrijk worden 

gevonden inzake woonomgeving in krimpgebieden is hetzelfde als in niet-krimpgebieden 

want ook in krimpgebieden gaat het om de mate waarin de omgeving voorziet in de eisen 

en wensen van de bewoners (Leidelmeijer, Marlet, van Rossum, van Woerkens, & 

Schulenberg, 2011).  

Leefbaarheid wordt vaak in verband met voorzieningen gebracht. Toch zijn hier de 

meningen over verdeeld. Zo schrijft Aedes in een rapport (2008, p. 2) dat krimp tot minder 

voorzieningen leidt en dus tot minder leefbaarheid. In tegenstelling tot wat Aedes schrijft is 

er volgens andere literatuur geen sprake van een relatie tussen het dalende aantal 

voorzieningen en de leefbaarheid. Volgens het rapport ‘Leven in de leegte; bedreigd 

bestaan’ van het onderzoeksbureau CAB (Gardenier, Nanninga, van Rijn & Weijer, 2011, 

p. 73) staan voorzieningen vooral onder druk als gevolg van de trend schaalvergroting 

waarbij veel kleine winkels verdwijnen, zorg en onderwijs meer en meer wordt 

gecentraliseerd. Deze ontwikkeling is extra pijnlijk in krimpgebieden door de snelle 

bevolkingsafname en het algemene gevoel van achteruitgang als gevolg van leegstand en 

vergrijzing.     

Niet alleen het rapport van CAB onderschrijft dat er geen sprake is van een relatie 

is tussen het dalende aantal voorzieningen en krimp. Ook in het onderzoeksrapport van 

(van Leer,Mathijsen, Hado & Janssens, 2012), het artikel van Binnenlands Bestuur 

(Moerkamp, 2012) en het wetenschappelijk tijdschrift Rooilijn (Vermeij, 2012, p. 411) 

schrijven dat bewoners over het algemeen tevreden zijn met het voorzieningen aanbod. 

Echter, zijn bewoners wel tegen herstructurering van het voorzieningenaanbod, waarbij 

voorzieningen worden gebundeld op centrale locaties bijvoorbeeld multifunctionele centra 

of brede scholen. Zij vrezen dat door het verdwijnen van voorzieningen, hun dorp in een 

negatieve spiraal terecht komt, waardoor de leefbaarheid wordt aangetast en hun dorp 

minder bewoners zal aantrekken. Voor bewoners hebben voorzieningen een sociale en 

emotionele waarde (de Groot & Schonewille, 2012, p. 34 – 35). 

In het artikel van Vermeij (2012, p. 412 - 414) wordt gesproken over drie typen 

voorzieningen, deze drie typen voorzieningen zijn:  

1. Kindvoorzieningen onderverdeeld in basisscholen, kinderdagverblijven en 

buitenschoolse opvang. 

2. Gezondheidsvoorzieningen onderverdeeld in huisartsen, fysiothepeuten en 

apotheken. 

3. Private voorzieningen onderverdeeld in supermarkten, overige levensmiddelen, 

cafés en restaurants.  

Het type voorziening wat in dit onderzoek onderzocht gaat worden zijn kindvoorzieningen 

en dan specifiek basisscholen. Doordat krimp samengaat met ontgroening, daalt in 

krimpgebieden het aantal basisschoolleerlingen sterk (Berdowski e.a., 2011, p. 7).  
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Er worden dus steeds minder 

kinderen geboren (ontgroening) en 

doordat veel jonge hoogopgeleide 

wegtrekken van het platteland 

(zachte krimp) zijn er afnemende 

leerlingenaantallen voor 

plattelandsscholen (Hospers, 2010, 

p. 19). Zoals in figuur 1 te zien is, 

laten groeicijfers ten opzichte van 

2010 zien, dat in de meeste 

provincies van ons land de 

komende vijftien jaar het aantal 

kinderen van de leeftijd 0 t/m 14 zal 

gaan dalen.  

 
In Limburg daalt het leerlingenaantal 

het meest (zie figuur 2) en het 

jaarboek onderwijs in cijfers 2012 (Centraal Bureau voor de statistiek , 2012, p. 72) laat 

ook een verdere daling van instellingen in het primair onderwijs zien. Zo waren er in 

2000/’01 nog 7759 scholen en in 2011/’12 nog maar 7436.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast deze ontwikkeling is ook de kwaliteit van kleine scholen en het belang van de 

dorpsschool voor de leefbaarheid steeds meer ter discussie komen te staan. De stelling 

dat een basisschool een belangrijke voorziening voor de leefbaarheid van dorpen is, 

wordt vaak aangehaald en ook bevestigd in onderzoek van inwoners. Het onderzoek die 

deze stelling hard probeert te maken is schaars (Van der Wouw, 2012, p. 7). De vraag die 

hieruit voortvloeit is: ‘In hoeverre heeft de aanwezigheid van de basisschool invloed op de 

leefbaarheid?’.  

  

Figuur 1: Bevolking 0-14 jaar, 2010 – 2025. (Uit: 

Toekomstbestendig plattelandsonderwijs, ABF Research – 

Primos prognose, 2011)   

Figuur 2: ontwikkeling 4 – 11 jarige bevolking ten opzichte van 2012. (Uit: Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2012). 
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1.2 Relevantie 

 
Dit onderzoek heeft zowel een wetenschappelijke als een maatschappelijke relevantie. De 

wetenschappelijke relevantie is kort hiervoor al besproken. Er is nog maar weinig 

onderzoek verricht naar de relatie tussen de voorziening basisschool en de leefbaarheid. 

Het gaat hier vooral om de discussie in de wetenschappelijke literatuur of de 

aanwezigheid van een basisschool van invloed is op de ervaren leefbaarheid in een dorp. 

Dit betekent dat dit onderzoek een bijdrage kan leveren aan de theorievorming op dit 

gebied. Naast het feit dat er nog maar weinig onderzoeken zijn verricht, richten deze 

onderzoeken zich alleen op krimpgebieden zoals Friesland, Groningen, Drenthe en 

Zeeland. Dit onderzoek zal gericht zijn op de regio Noord – Limburg, een anticipeerregio. 

Specifiek zal dit onderzoek gericht zijn op de gemeente Venlo en de twee dorpen Lomm 

en Boekend. Een verdere beschrijving van de casus is te vinden in hoofdstuk 4.  

Dit onderzoek is ook maatschappelijk relevant. Sluiting van kleine basisscholen is erg 

actueel. Zo verscheen er in februari van dit jaar het adviesrapport ‘Grenzen aan kleine 

scholen’ van de Onderwijsraad (2013). In dit rapport werd gesteld dat basisscholen met 

minder dan 100 leerlingen op korte termijn moeten sluiten. Als gevolg van een dalend 

aantal leerlingen worden klassen en scholen kleiner. Dit is volgens de Onderwijsraad 

(2013) te duur en de kwaliteit van het onderwijs komt hierdoor onder druk te staan. Het 

advies om kleine basisscholen met minder dan 100 leerlingen te laten sluiten is inmiddels 

door de staatsecretaris van onderwijs verworpen. Hierdoor mogen kleine basisscholen 

met minder dan 100 leerlingen toch openblijven. Wel verliezen kleine basisscholen 

stapsgewijs de extra bekostiging die ze krijgen, dit wordt ook wel kleine scholentoeslag 

genoemd. Hiermee wordt ingezet op fusies en samenwerking tussen kleine basisscholen.  

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is met name gericht op 

schoolbestuurders. Uit onderzoek blijkt dat er in sommige wetenschappelijke literatuur wel 

een relatie tussen basisscholen en ervaren leefbaarheid bestaat en andere 

wetenschappelijke literatuur niet. Met dit onderzoek wordt getracht schoolbestuurders 

inzicht te geven of er een relatie bestaat tussen de basisschool en de ervaren 

leefbaarheid. Als uit dit onderzoek blijkt dat de basisschool geen invloed heeft op de 

ervaren leefbaarheid in een dorp, dan zou dat een reden voor schoolbestuurders kunnen 

zijn om de basisschool toch te laten sluiten.  
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1.3 Doel- en vraagstelling 

 
Zoals in het projectkader gesteld, heeft het uitgebrachte advies van de Onderwijsraad aan 

het kabinet om alle basisscholen met minder 100 leerlingen binnen vijf jaar massaal te 

laten sluiten discussies te weeg gebracht. Door de verhoging van de opheffingsnorm van 

23 naar 100 leerlingen dreigen er in totaal 1311 basisscholen te moeten sluiten. Het 

advies van de Onderwijsraad (2013) is inmiddels door de staatsecretaris van onderwijs 

verworpen. Wel verliezen kleine basisscholen stapsgewijs hun kleine scholentoeslag. Op 

basis van deze maatschappelijke problematiek luidt de doelstelling van dit onderzoek als 

volgt: 

Doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de discussie over de relatie 

tussen de aanwezigheid van de basisschool en de ervaren leefbaarheid in kleine dorpen, 

door na te gaan of de aanwezigheid van de basisschool invloed heeft op de ervaren 

leefbaarheid voor gezinnen waarvan de kinderen bij de tussen schoolse- en/of 

buitenschoolse opvang verblijven in een dorp met basisschool en een dorp zonder 

basisschool.  

Uit bovenstaande doelstelling komt duidelijk naar voren of de aanwezigheid van de 

basisschool invloed heeft op de ervaren leefbaarheid voor gezinnen waarvan de kinderen 

bij de tussen schoolse- en/of buitenschoolse opvang verblijven. In deze doelstelling staan 

een aantal begrippen die ter verduidelijking gedefinieerd dienen te worden om zo tot een 

afbakening te komen.  

- Basisschool: school voor jonge kinderen waar het onderwijs bedoeld is voor alle 

kinderen van circa 4 tot en met 12 jaar inclusief het speciaal basisonderwijs.  

- Ervaren leefbaarheid: de ervaren leefbaarheid is de door inwoners geformuleerde 

tevredenheid over de kern als woonplaats (van der Wouw, Walrave, Bakker, & van 

Sluis, 2009, p. 8 – 9). 

- Gezin: bestaande uit een gehuwd, ongehuwd of alleenstaande ouders(paar) met 

één of meer kinderen.  

- Dorp: in dit onderzoek is gekozen voor een dorp met het aantal inwoners tussen 

de 700 - 1050 inwoners. Het dorp met basisschool heeft 1030 inwoners en het 

dorp zonder basisschool heeft 775 inwoners. Beide dorpen liggen qua 

inwonersaantal dicht bij elkaar en is daarom goed te vergelijken. De keuze voor 

dorpen met een inwonersaantal tot ongeveer 1000 heeft te maken met het feit dat 

een dorp met 1000 inwoners minder draagvlak heeft voor voorzieningen. In dit 

geval dus de basisschool.  

Centrale vraag: 

‘In hoeverre heeft de aanwezigheid van de basisschool invloed op de ervaren 

leefbaarheid voor gezinnen waarvan de kinderen bij de tussen schoolse- en/of 

buitenschoolse opvang verblijven in kleine dorpen?’. 

 

De hierbij gestelde centrale vraag wordt aan de hand van onderstaande geformuleerde 

deelvragen beantwoord. De keuze voor deelvragen 1 tot en met 4 komt voort uit de 

theorie in hoofdstuk 2. Met de in deelvraag 2 gestelde mobiliteit wordt bedoeld: de 

mogelijkheid om korte en lange afstanden via auto, openbaar vervoer, fiets etc. te 

overbruggen. Deelvraag 5 heeft niet direct iets te maken met de basisschool maar is wel 
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van belang voor de leefbaarheid in een dorp. Deze keuze is gemaakt omdat er middels 

deze vraag geprobeerd wordt de algemene tevredenheid en wat er in het kader van 

leefbaarheid in een dorp moet gebeuren naar voren te halen.  

 

1. Wat is volgens gezinnen waarvan hun kind bij de tussen schoolse- en/of 

buitenschoolse opvang verblijft de invloed van de aanwezigheid van de basisschool in de 

dorpen op de ervaren leefbaarheid? 

2. Speelt de mobiliteit en de afstand een rol bij de afwezigheid van de basisschool? 

3. Hoe zijn de sociale contacten en de sociale samenhang van gezinnen waarvan hun 

kind bij de tussen schoolse- en of buitenschoolse opvang verblijven? 

4. Wat is volgens gezinnen waarvan hun kind bij de tussen schoolse- of buitenschoolse 

opvang verblijft de algemene tevredenheid van het dorp en waar moet nog aan gewerkt 

worden om de leefbaarheid te verbeteren? 

5. In hoeverre sluit de theorie aan op de bevindingen uit de analyseresultaten en waar 

schiet het tekort? 

1.3.1 Doelgroep 

 
De gekozen doelgroep binnen dit onderzoek zijn gezinnen waarvan de kinderen bij de 

tussen schoolse- en/of buitenschoolse opvang verblijven. De reden waarom er juist voor 

deze specifieke doelgroep is gekozen heeft te maken met het feit dat er tegenwoordig 

steeds meer gezinnen met tweeverdieners zijn (Meesterberends, 2012, p. 20; Thissen & 

Fortuijn, 2012, p.11). Doordat er steeds meer gezinnen met tweeverdieners zijn wordt het 

voor deze gezinnen steeds moeilijker om hun kinderen tussen de middag of na school op 

te halen. Hierdoor hebben ze steeds meer belang bij de basisschool en dus ook de 

opvang van de kinderen binnen de basisschool.  

1.4 Onderzoeksmodel 

Figuur 3: Onderzoeksmodel. Eigen model, 2013 
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Een (a) bestudering van wetenschappelijke literatuur over krimp, leefbaarheid en de 

voorziening basisschool, (b) levert de volgende hypothese, de relatie tussen een 

basisschool en ervaren leefbaarheid, waarna de ervaren leefbaarheid binnen twee 

verschillende dorpen aan kan worden getoetst. (c) Een vergelijking van de resultaten van 

deze twee dorpen resulteert in (d) een bijdrage aan de discussie over de relatie tussen de 

aanwezigheid van basisscholen en de ervaren leefbaarheid in kleine dorpen. 

Ad (a) 

Allereerst wordt er uit de wetenschappelijke literatuur kennis gehaald over de 

hoofdonderwerpen krimp, leefbaarheid en voorzieningen (basisscholen).  

 
Ad (b) 

Vervolgens wordt aan de hand van de verkregen kennis uit de wetenschappelijke 

literatuur één hypothese opgesteld over de relatie tussen de basisschool en de ervaren 

leefbaarheid. Deze hypothese ga ik in twee dorpen toetsen. In een dorp met basisschool 

en een dorp zonder basisschool. Dit doe ik door interviews af te nemen met de gekozen 

doelgroep zoals die in paragraaf 1.3.1 is beschreven.  

 
Ad (c) 

Hierop volgend worden de resultaten verwerkt en geanalyseerd op basis van de case 

study methode. Met deze methode ga ik een begrensd systeem (een case) en daarbinnen 

de twee subcases in de loop der tijd verkennen, met behulp van gedetailleerde, 

diepgaande dataverzameling met meerdere bronnen van informatie zoals interviews en 

documenten. Uiteindelijk worden de analyseresultaten geanalyseerd door middel van een 

tabelanalyse en geconfronteerd met de opgestelde hypothese. 

 
Ad (d) 

Ten slotte zal er antwoord worden gegeven op de centrale vraagstelling. Dit moet 

resulteren in het halen van de doelstelling, namelijk het leveren van een bijdrage aan de 

discussie over de aanwezigheid van basisscholen en de ervaren leefbaarheid in kleine 

dorpen.  

1.5 Leeswijzer 

 
Deze bachelor thesis bestaat uit vijf hoofdstukken en zal antwoord geven op de in 

hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeksvragen. Na hoofdstuk 1 volgt in hoofdstuk 2 het 

theoretisch kader. In het theoretisch kader worden de belangrijkste begrippen en 

theorieën verder uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel hiervan is de schematische 

weergave van het conceptueel model, waarin de relaties tussen de belangrijkste 

begrippen worden weergegeven. In hoofdstuk 3 volgt de methodologie, hierin wordt onder 

andere de gekozen strategie toegelicht en de verantwoording van de gekozen casus 

weergegeven. Hierop volgend worden de twee casussen van dit onderzoek in hoofdstuk 4 

weergegeven. Dit hoofdstuk bevat een analyse van de onderzoeksresultaten van de 

dorpen Lomm en Boekend. Dit onderzoek zal eindigen met de conclusie, waarin getracht 

wordt antwoord te geven op de centrale vraagstelling van dit onderzoek.  
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2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt de theoretische basis van het onderzoek gelegd. Hierin zullen de 

belangrijkste begrippen en theorieën worden weergegeven. Eerst zal in paragraaf 2.1 het 

begrip demografisch krimp worden uitgewerkt. Dit is de context van het hele onderzoek. 

Omdat er in de sociale wetenschap nog maar weinig onderzoek is verricht naar krimp 

bestaat er nog geen algemene krimptheorie. Hierdoor moeten we het doen met 

bestaande inzichten uit de demografie, economie en geografie (Hospers, 2010, p. 25). 

Het is voor sociale wetenschappers dan ook ongebruikelijk om zich bezig te houden met 

krimp. De meeste sociaal economische theorieën zijn gericht op groei omdat deze 

ontstaan zijn in de periode van vooruitgang na de industriële revolutie (Hospers, 2010, p. 

23 – 24). In paragraaf 2.2 wordt het begrip leefbaarheid gedefinieerd, gevolgd door 

paragraaf 2.2.1 de operationalisering van het begrip leefbaarheid. Paragraaf 2.3 gaat over 

voorzieningen, waarbij in paragraaf 2.3.1 meer specifiek ingegaan wordt op de 

voorziening basisscholen. Dat is de voorziening waar dit onderzoek over gaat. Vervolgens 

wordt er in paragraaf 2.4 ingegaan op de relatie tussen voorzieningen en de leefbaarheid, 

gevolgd door de relatie tussen basisscholen en de leefbaarheid. Hoewel er nog geen 

precieze relatie tussen de aanwezigheid van basisscholen en leefbaarheid bestaat, zullen 

bestaande inzichten en begrippen ertoe moeten leiden tot beantwoording van de 

vraagstelling. Uiteindelijk wordt er in paragraaf 2.5 afgesloten met het conceptueel model. 

Hierin worden de relaties tussen de belangrijkste begrippen weergegeven.  

2.1 Demografische krimp 

 
Het fenomeen bevolkingskrimp is de laatste jaren een steeds populairder wordend 

fenomeen. Ondanks dat er in veel media de suggestie wordt gewekt alsof krimp een 

volledig nieuw verschijnsel is, blijkt het al een eeuwenoud fenomeen (Hospers & Reverda, 

2012, p. 10). Het bijzondere van de huidige en de te verwachte krimp is het structurele 

karakter en de combinatie van vergrijzing, ontgroening, kleinere beroepsbevolking en 

minder huishoudens (SER, 2011, p. 9). Het structurele karakter van bevolkingskrimp geeft 

de essentie weer waarom demografische krimp nu anders in beschouwing wordt 

genomen dan voorheen. Er is volgens Derks (2006) pas sprake van structurele 

bevolkingsdaling als de daling van de omvang van een bevolking zich voortzet, zonder dat 

er uitzicht is op een verandering daarvan. Daarentegen zijn de ruimtelijke gevolgen van 

krimp ook duidelijk zichtbaar door de verandering van het aantal huishoudens of de 

afname van een bepaalde bevolkingsgroep in de samenleving (van Dam, Verwest en de 

Groot, 2008, p. 323).  

Voor het onderzoek naar de relatie tussen basisscholen en leefbaarheid is het van 

belang om te weten dat elk krimp- of anticipeergebied een casus op zich is. De ene 

bevolkingskrimp is de andere niet. Bevolkingskrimp komt overal voor maar ieder krimp- of 

anticipeergebied heeft een andere mix van oorzaken. Dit komt in de rapporten van de 

SER (2011, p. 12) en Hospers (2010, p. 18) duidelijk naar voren. In het rapport van het 

RPB (van Dam, de Groot, & Verwest, 2006, p. 9) worden drie verschillende 

verschijningsvormen van demografische krimp onderscheiden: afname van de 

bevolkingsomvang, afname van het aantal huishoudens en de bevolkingssamenstelling 

(naar leeftijd, etniciteit of inkomen). Demografische krimp is een complexe materie 

doordat demografische krimp zich ongelijk voordoet in de tijd als vanuit geografisch 

perspectief. Niet alleen de tijd en het geografische perspectief maakt demografische krimp 
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Figuur 4 : krimp- en anticipeergebieden (Uit: 

www.rijksoverheid.nl)  

een complexe materie. Ook het verschil in demografische ontwikkelingen op schaalniveau 

maakt het complex. Doordat demografische krimp zich niet op hetzelfde moment over 

plaatsen en gebieden verspreidt zal de aanpak van gebieden die nu krimpen anders zijn 

dan die over twintig jaar.         

 Door de verschillende definities van demografische krimp is het lastig om een 

eenduidige definitie samen te stellen. Voorafgaand aan de samenstelling die ik aan de 

definitie demografische krimp zal ontlenen, worden er eerst een aantal definities benoemd 

die vanuit de bestaande literatuur worden gesteld. Zo spreekt het topteam voor Parkstad 

Limburg (Dijkstal & Mans, 2009, p. 14) over demografische krimp als er sprake is van een 

substantiële en structurele daling van het aantal inwoners en van het aantal huishoudens. 

Het Ruimtelijk Planbureau (2006, p. 21) spreekt van demografische krimp als het aantal 

huishoudens daalt of als samenstellende delen van de bevolking afnemen. Bijvoorbeeld 

naar leeftijd (ontgroening) of naar etniciteit (verkleuring). 

De definitie die aan het algemene begrip ‘demografische krimp’ zal worden 

ontleend is een combinatie van bovenstaande definities en die luidt als volgt: 

 

Demografische krimp betekent een substantiële en structurele bevolkings- en 

huishoudensdaling in een bepaalde regio.  

 

Over het algemeen is dit een brede 

begripsdefinitie maar dat komt omdat dit 

onderzoek over de aanwezigheid van de 

basisschool gaat en hierbij ontgroening 

(daling van het aantal inwoners) en 

selectieve migratie (daling van het aantal 

huishoudens) beide in relatie staan. Zoals 

in de begripsdefinitie te zien is, wordt 

demografische krimp op schaalniveau 

regio gedefinieerd en dan specifiek een 

anticipeerregio. Zoals in figuur 4 te zien is 

komen krimpgemeenten in ons hele land 

voor maar zijn er maar een paar echte 

krimp- en anticipeerregio’s. De keuze om 

de woorden substantieel en structureel 

beide in de begripsdefinitie op te nemen 

hebben te maken met het feit dat deze 

elkaar niet kunnen tegenspreken. 

Substantieel wil zeggen dat een lichte 

bevolking- en huishoudingsdaling niet 

direct als krimp wordt aangeduid en structureel wil zeggen dat er sprake moet zijn van 

bevolking- en huishoudensdaling op lange termijn, dus niet wanneer er sprake is van 

weinig geboorte (ontgroening) in slechts 1 jaar.  

 

  

http://www.rijksoverheid.nl/


 
 

- 19 - 
 

2.2 Leefbaarheid  

 
Gezien er in de literatuur nog weinig uitspraken worden gedaan over de relatie tussen de 

begrippen leefbaarheid en voorzieningen zie ik mij genoodzaakt om deze begrippen te 

definiëren. In veel literatuur wordt gesproken over leefbaarheid. In de praktijk is het lastig 

om aan te tonen wat er nu precies wordt verstaan onder leefbaarheid. In het rapport 

‘kwaliteit van de leefomgeving en leefbaarheid; naar een begrippenkader en conceptuele 

inkadering’ van Rigo Research en Advies B.V. en RIVM (Leidelmeijer en Van Kamp, 

2003) is leefbaarheid op te vatten als:  

 
‘De mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de 

mens aan worden gesteld. Het gaat over de voorwaarden waaronder mensen in een 

bepaalde omgeving kunnen en willen samenleven’.  

 
In een ander rapport is leefbaarheid op te vatten als: 

 

‘De mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de 

mens aan worden gesteld op het gebied van woningvoorraad, publieke ruimte, 

voorzieningen, bevolkingssamenstelling (sociaal/economisch), levensopbouw en 

samenhang van de bevolking en veiligheid ’(Mul, 2010, p. 17). 

 
Buiten deze definities zet Leidelmeijer en van Kamp (2003) in het rapport kwaliteit van de 

leefomgeving en leefbaarheid twaalf verschillende definities van leefbaarheid op een rij. 

Alle twaalf de definities hebben een andere betekenis van wat leefbaarheid nu precies 

inhoudt. Dit geeft aan dat leefbaarheid een zeer breed begrip is. In veel van deze 

definities komt het begrip leefomgeving terug. Een begrip welke naar mijn mening nog te 

breed is. De vraag die ik me hierbij stel is: ‘Leefbaarheid zegt iets over de omgeving maar 

van welke omgeving?’. In een rapport van Veenhoven (2000, p. 6 -7) wordt de 

leefomgeving onderverdeeld in vier verschillende omgevingen. Dit is de fysieke omgeving, 

de sociale omgeving, de werkomgeving en de woonomgeving. De fysieke omgeving heeft 

te maken met de ecologische omstandigheden, de sociale omgeving met in hoeverre 

eisen en voorzieningen aansluiten op de vermogens en behoeften van mensen, de 

werkomgeving met de arbeidsomstandigheden en de woonomgeving met 

bewoonbaarheid van steden, dorpen en woningen.  

In dit onderzoek zal meer de nadruk op de sociale omgeving en beleef- en 

gebruikerswaarde die daarbij hoort te liggen. Dit komt tevens naar voren in het model om 

de kwaliteit van (samen)leven in krimpgebieden te bepalen in het boek van (Hospers & 

Reverda, 2012, p. 84). In Hospers & Reverda (2012) wordt namelijk onderscheid 

gemaakte in drie dimensies, zes kwaliteiten en twaalf indicatoren. Met dit model kan de 

invloed van krimp op de politiek-bestuurlijke, de sociaal-culturele en de economische 

werkelijkheid geanalyseerd worden. Hierdoor ontstaat er een overzichtelijk en 

samenhangend model wat een duidelijk beeld geeft van de kwaliteit van (samen)leven in 

krimpgebieden. Het model laat zien dat de sociale kwaliteit bestaat uit de staat van 

onderwijs, zorg & welzijn. Hierbij valt denken aan sociale cohesie en diversiteit van 

voorzieningen, de aanwezigheid van clubs, verenigingen en de netwerken van burgers die 

in de gemeenschap actief zijn. Daarnaast behoort ook de beschikbaarheid van onderwijs, 

crèches en sportfaciliteiten tot de sociale kwaliteit (Hospers & Reverda, 2012, p. 83). De 

kwaliteit waar in dit onderzoek de focus op ligt is onderwijs.  
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In de praktijk blijkt dat de meeste interventies rondom de krimp problematiek plaatsvinden 

op het terrein van fysieke kwaliteit, economische en ecologische kwaliteit. Er wordt tot nog 

toe maar weinig aandacht besteed aan de zachte kant van krimp. Hierbij valt te denken 

aan de lifestyle van de bevolking, de kwaliteit van het maatschappelijke middenveld of het 

functioneren van het lokale en regionale bestuur (Hospers & Reverda, 2012, p. 85). 

Volgens Hospers & Reverda (2012, p. 94) vindt er een overgang plaats van een groene 

naar een grijze samenleving waarbij met minder mensen de infrastructuur op het gebied 

van zorg, welzijn, onderwijs, cultuur en sport gewijzigd wordt. Voetbalclubs, sportclubs en 

ook het basisscholen zullen meer en meer samenwerken doordat er steeds minder 

kinderen instromen. 

2.2.1 Operationalisering leefbaarheid 

 
Het begrip leefbaarheid is een veelomvattend begrip. Het kan voor iedereen een andere 

betekenis hebben maar de omschrijving hiervan is sterk afhankelijk van tijd en plaats. Zo 

betekent in een stadswijk leefbaarheid voor de inwoners iets veel anders dan in een dorp 

en veranderen de belangrijke vraagstukken omtrent leefbaarheid door de jaren heen. 

Voor de vaststelling van het begrip leefbaarheid dient er op een bepaald moment 

onderscheid gemaakt te worden tussen de veronderstelde en ervaren leefbaarheid. In het 

rapport van Scoop (van der Wouw, Walrave, Bakker, & van Sluis, 2009, p. 8 – 9) worden 

deze twee begrippen als volgt gedefinieerd:  

 

Veronderstelde leefbaarheid verwijst naar een voorzieningenpakket in een kern of wijk dat 

voorwaardelijk wordt geacht voor de leefbaarheid van die kern of wijk. Beleidsmatig wordt 

vaak gesproken over basisvoorzieningen, een soort minimumpakket aan voorzieningen 

dat een dorp leefbaar maakt. Over wat nu precies basisvoorzieningen zijn bestaat 

discussie. Vaak worden basisschool, huisarts, dorpshuis, supermarkt, postkantoor, bank, 

openbaar vervoer, apotheek, bibliotheek en sportvoorzieningen als basisvoorzieningen 

aangemerkt”  

 

Ervaren leefbaarheid is door inwoners geformuleerde tevredenheid over de kern als 

woonplaats. De ervaren leefbaarheid hangt sterk samen met de tevredenheid met de 

woonomgeving en de tevredenheid met de aanwezige voorzieningen”.  

 
Door een duidelijk onderscheid te maken in veronderstelde leefbaarheid en ervaren 

leefbaarheid wordt het mogelijk geacht om de algemene beleving van leefbaarheid door 

bewoners los te koppelen van de discussie over het behoud van voorzieningen. Tevens 

kan eenzelfde voorziening in een dorp of wijk een totaal ander leefbaarheidseffect hebben 

dan eenzelfde voorziening in een ander dorp of wijk.   

Leefbaarheid wordt in onderzoeken op verschillende manieren gemeten. Om 

leefbaarheid in een stad of dorp te meten zijn er verschillende instrumenten in het leven 

geroepen. Zo is de ‘leefbaarometer’ voor het Rijksbeleid ontwikkeld en de ‘barometer 

leefbaarheid’ voor Zeeland ontwikkeld. Beide instrumenten zeggen iets over de mate 

waarin de leefomgeving aansluit op de behoeften van mensen. Beide instrumenten gaan 

uit van dezelfde definitie van leefbaarheid. Kijkende naar de bruikbaarheid van beide 

instrumenten kan gezegd worden dat de leefbaarometer minder bruikbaar is dan de 

barometer omdat deze sterk gericht is op stedelijke problematieken rondom veiligheid van 

de wijk, multi-etniciteit en hoogbouw. De leefbaarometer houdt weinig rekening met de 



 
 

- 21 - 
 

Figuur 5 : Dimensies van ervaren leefbaarheid. (Uit: Themarapport Sociale Staat van Zeeland, 2011) 

problematiek die inwoners van dorpen in het kader van leefbaarheid bezighouden en dat 

wil ik juist met dit onderzoek te weten komen. Daarom zal er in dit onderzoek gebruik 

worden gemaakt van de barometer leefbaarheid. Het is een instrument waarmee 

bewoners en overheden gezamenlijk mee kunnen werken om de leefbaarheid in dorpen 

en wijken te versterken (van der Wouw, D., 2011, p. 11).  

Inwoners kunnen verschillende oordelen over de leefbaarheid van hun omgeving 

hebben. Het oordeel van leefbaarheid wordt vooral subjectief en individueel bepaald. In 

een rapport van Scoop (van der Wouw, D., 2011) wordt de barometer in vier verschillende 

kwaliteiten van leefbaarheid onderscheiden. Deze vier dimensies van leefbaarheid 

worden in figuur 5 weergegeven. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met deze vier dimensie van leefbaarheid moet antwoord gegeven kunnen worden op 

vragen zoals: 

 Wie woont er en hoe ontwikkelt de bevolkingssamenstelling? 

 Hoe ziet de leefomgeving er sociaal, cultureel en fysiek uit? 

 Wat is de sociale infrastructuur en sluit deze aan bij de bevolkingssamenstelling? 

 Hoe wordt de leefbaarheid ervaren, sluit deze aan bij de voorwaarden en 

behoeften van de inwoners? 

 
Dimensie 1: tevreden met de wijk/dorp als woonplaats is te interpreteren als een 

algemeen oordeel over de woonbeleving. Beoordelingen over de woonomgeving, de 

voorzieningen en de medebewoners komen samen. Het gaat hierbij om de 

omgevingskwaliteit, veiligheid en geborgenheid.  

Dimensie 2: de tevredenheid met de samenstelling van de bevolking te interpreteren als 

de match tussen de bewoners en de sociale omgeving.  

Dimensie 3: het oordeel over de kwaliteit van de woonomgeving wordt gemeten aan de 

hand van de onderdelen gebouwen, bestrating, groenvoorzieningen, parken, fiets- en 

wandelparken, het buitengebied, de verkeersveiligheid, de openbare verlichting en de 

geschiktheid van de omgeving om er kinderen te laten opgroeien.  

Dimensie 4: het oordeel over de kwaliteit van voorzieningen wordt gemeten door het 

waarderen van bewoners over de aanwezige voorzieningen (van der Wouw, 2011).  

 

Nu het begrip leefbaarheid is gedefinieerd en geoperationaliseerd, moet het begrip nog 

meetbaar worden gemaakt voor dit onderzoek. Aangezien er voor dit onderzoek is 
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gekozen voor de ervaren leefbaarheid wordt alleen dit begrip meetbaar gemaakt. Op de 

vorige pagina was te zien dat de leefbaarheid uit vier verschillende dimensies bestaat. 

Zoals eerder vermeld richt dit onderzoek zich op voorzieningen, meer specifiek op 

basisscholen. Naast deze voorzieningen zal er ook gevraagd worden naar de algemene 

tevredenheid over de woonplaats en een aantal specifieke onderwerpen die te maken 

hebben met de leefbaarheid in het dorp. Voorbeelden hiervan zijn; hoe kijken inwoners 

naar de ontwikkelingen in het dorp en wat moet er in het kader van leefbaarheid gebeuren 

om zo de leefbaarheid in een dorp in stand te houden. Hierdoor zullen alleen de eerste en 

vierde dimensies van leefbaarheid terugkomen in dit onderzoek. Dit is het oordeel over de 

kwaliteit van voorzieningen en de tevredenheid met wijk/dorp als woonplaats. De 

indicatoren die van belang zijn om deze ervaren leefbaarheid te meten komen terug in 

paragraaf 2.4.2.  

2.3 Voorzieningen  

 
Nu het begrip leefbaarheid duidelijk is gedefinieerd en geoperationaliseerd zal nu het 

tweede begrip voorzieningen aan bod komen. In het positionpaper over leefbaarheid en 

voorzieningen in krimpgebieden (Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, 2011, p. 4) wordt 

het begrip voorzieningen als volgt gedefinieerd:  

 
“Het totaal van middelen en faciliteiten dat mensen ter beschikking staat om deel te 

nemen aan het maatschappelijk leven. Voorbeelden daarvan zijn winkels, het openbaar 

vervoer, culturele instellingen, sportaccommodaties, kinderopvang, scholen, bibliotheken 

en zorginstellingen”.  

 
Zoals uit de voorgaande paragraaf is gebleken, worden voorzieningen als onderdeel van 

leefbaarheid gezien. In figuur 5 is dan ook te zien dat voorzieningen één van de 

dimensies binnen de barometer is.  

 
Als gevolg van een afname van het aantal inwoners is er een verminderd draagvlak voor 

voorzieningen. Maar dit is niet de enige reden. Zo dragen maatschappelijke 

veranderingen en een veranderd consumentengedrag net zoveel bij aan een verminderd 

draagvlak van voorzieningen. Hoewel de bevolking in steden op wijkniveau krimpt, zijn er 

grote verschillen tussen stad en platteland. In steden is een grotere dichtheid aan 

voorzieningen en tevens is de bereikbaarheid van deze voorzieningen beter dan op het 

platteland. Hierdoor zijn stedelijke gebieden minder problematisch en kwetsbaarder dan 

het platteland. Door een teruglopende vraag van voorzieningen op het platteland, is men 

geneigd (bestuurders en investeerders) schaalgrootte van voorzieningen te behouden of 

juist te vergroten door voorzieningen samen te voegen. Dit wordt gedaan door 

voorzieningen samen te voegen in een centraal gelegen kern (NNB, 2011).  
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Figuur 6 : Het Nederlandse Onderwijsstelsel. (Uit: kerncijfers 

2007 – 2011, Ministerie van onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, 2012 

2.3.1 Basisscholen 

 
In paragraaf 2.3 is de begripsdefinitie van voorzieningen nog een heel breed omvattend 

begrip en is een indeling naar type voorziening noodzakelijk om een afbakening te maken 

van het type voorziening. In het artikel van het wetenschappelijke tijdschrift Rooilijn 

(Vermeij, 2012, p. 412 - 414) wordt gesproken over drie typen voorzieningen, deze drie 

typen voorzieningen zijn:  

1. Kindvoorzieningen onderverdeeld in basisscholen, kinderdagverblijven en 

buitenschoolse opvang. 

2. Gezondheidsvoorzieningen onderverdeeld in huisartsen, fysiotherapeuten en 

apotheken. 

3. Private voorzieningen onderverdeeld in supermarkten, overige levensmiddelen, 

cafés en restaurants.  

Deze indeling naar type voorzieningen maakt het begrip voorzieningen al een stuk 

specifieker, door voorzieningen in te delen in een bepaalde type voorziening. Het type 

voorziening waar onderzoek naar wordt verricht is kindvoorzieningen. Specifiek zal 

onderzoek verricht worden naar de basisscholen.  

Zoals in figuur 6 te zien is, bestaat het Nederlands onderwijs uit verschillende 

onderwijsstelsels. Zo bestaat het primair onderwijs uit het basisonderwijs (bao), het 

speciaal basisonderwijs (sbao) en het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). Volgens het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2012) wordt er onder het 

basisonderwijs het volgende verstaan: ‘Basisonderwijs is bedoeld voor alle kinderen van 

circa 4 tot en met 12 jaar’.  

In dit onderzoek zal deels de definitie 

van het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (2012, p. 82) 

gehanteerd worden en deels mijn 

eigen interpretatie en die luidt als 

volgt:  

Basisonderwijs is bedoeld voor alle 

kinderen van circa 4 tot en met 12 

jaar inclusief het speciaal 

basisonderwijs.  

Speciaal basisonderwijs is voor 

kinderen van wie vaststaat dat een 

zodanige orthopedagogische of 

orthodidactische benadering nodig is, 

dat gedurende enige tijd op een speciale school voor basisonderwijs worden opgevangen. 

Daarentegen bestaat het (voortgezet) speciaal onderwijs uit twee schooltypen: speciaal 

onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Beide schooltypen zijn 

onderverdeeld op basis van de soort handicap of onderwijsbelemmering van de 

desbetreffende leerlingen. Zoals in figuur 6 te zien is valt speciaal onderwijs (so) onder 

het basisonderwijs en zal wanneer nodig in dit onderzoek betrokken worden.  
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Het basisonderwijs wordt vaak door inwoners van een dorp als basisvoorziening gezien. 

Zeker als het om de laatste basisschool in een dorp gaat. Bewoners zien de basisschool 

als een belangrijke plek waar ze contacten met buurtgenoten kunnen opdoen. Sluiting van 

een basisschool wordt dan als een ingrijpende gebeurtenis in een dorp gezien. Deze 

problematiek maakt het in dorpen anders dan in steden. In stadswijken zal altijd een 

basisschool blijven ook al zijn het minder leerlingen dan voorheen. Dit heeft te maken met 

het feit dat een basisschool in een stad genoeg draagvlak heeft voor het voortbestaan van 

de basisschool (Vermeij & Steenbekkers, 2013).  

 

Als gevolg van demografische krimp daalt het aantal leerlingen in het primaire onderwijs. 

Deze leerlingendaling is het gevolg van ontgroening van de bevolking. Door deze 

ontwikkeling gaan er de komende jaren steeds minder kinderen naar de basisschool. Dit 

leidt vervolgens weer tot een toename van het aantal kleine basisscholen. Een kwart van 

deze basisscholen heeft minder dan 100 leerlingen en een derde van deze basisscholen 

is nog maar de enige school in het dorp. Ondanks deze ontwikkeling heeft de Inspectie 

van het Onderwijs (2012) nog geen direct en significant verband gevonden tussen krimp 

en onderwijskwaliteit. Desalniettemin zijn kleine basisscholen wel kwetsbaar. Ondanks dat 

kleine basisscholen fors hogere bekostiging per leerling ontvangen, is het ingewikkeld om 

onderwijs op kleine basisscholen goed te organiseren. Dit komt doordat kleine 

basisscholen altijd te maken hebben met combinatiegroepen. Hierdoor komen meerdere 

leeftijden bij elkaar in de klas te zitten. Wanneer er verschillende leeftijdsgroepen in één 

klas komen te zitten loopt de leerontwikkeling van kinderen sterk uiteen. Daarnaast vraagt 

het werken met combinatiegroepen om meer vaardigheden van leraren. Ondanks dat in 

de lerarenopleidingen steeds meer aandacht wordt geschonken aan vaardigheden 

rondom differentiatie, hebben leraren moeite met het differentiëren naar niveau. Een forse 

leerlingendaling leidt dan ook tot een zware last op kleine basisscholen. Basisscholen 

geven dan ook zelf aan dat ze zich zorgen maken over de kwaliteit van het onderwijs 

(Inspectie van het Onderwijs, 2012).  

Tegenwoordig zijn steeds meer scholen de kern van een breder aanbod van 

voorzieningen. Hierbij valt te denken aan brede scholen en integrale kindcentra. Dit is 

goed voor de ontwikkeling van het kind. Kinderen komen hierdoor ook buiten school in 

aanraking met leeftijdsgenoten. Voor kleine basisscholen is het echter lastiger om zaken 

met betrekking tot kinderopvang, sport en cultuur te regelen. Daarbij speelt ook mee dat 

kinderen op kleine basisscholen minder vriendjes en vriendinnetjes van hun eigen leeftijd 

hebben. Dit komt hun sociaal-emotionele ontwikkeling vaak niet ten goede (Dekker, 

2013). 

Nederland kent mede door de bekostiging van kleine basisscholen een fijnmazig netwerk 

van basisscholen. Basisscholen die nu minder dan 145 leerlingen hebben ontvangen de 

zogenoemde kleinescholentoeslag. Des te minder leerlingen er op een basisschool zitten 

des te hoger deze toeslag wordt. Deze wetgeving is in het leven geroepen om de hoge 

kosten per leerling op kleine basisscholen op te vangen. Hierdoor zien kleine 

basisscholen zich niet genoodzaakt om over te gaan tot samenwerking of fusering. Nog 

niet zo kort geleden heeft staatsecretaris Dekker laten weten dat deze 

kleinescholentoeslag bevroren wordt. Hierdoor zal de zojuist genoemde noodzaak tot 

samenwerking of fusering wel zijn (Dekker, 2013). Daarnaast kennen we in Nederland de 

gemeentelijke opheffingsnorm. Deze opheffingsnorm is een ondergrens wordt gesteld aan 
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het aantal leerlingen op een basisschool. De opheffingsnorm wordt één keer per vijf jaar 

opnieuw berekend en is afhankelijk van de bevolkingsdichtheid binnen de gemeente waar 

de basisschool ligt. De ondergrens van de opheffingsnorm is 23 leerlingen en de 

bovengrens is 200 leerlingen (Dekker, 2013). 

2.4 Relatie voorzieningen en leefbaarheid  

 
Leefbaarheid wordt vaak in verband met voorzieningen gebracht. Toch zijn hier de 

meningen over verdeeld en staat deze relatie ter discussie. Zo schrijft Aedes (2008, p. 2) 

dat krimp tot minder voorzieningen leidt en dus tot minder leefbaarheid.  

In tegenstelling tot wat Aedes schrijft is er volgens andere literatuur geen sprake 

van een relatie tussen het dalende aantal voorzieningen en de leefbaarheid. Zo 

onderzocht het Groningse bureau CAB in 2011 de leefbaarheid van dorpen in Noord - 

Groningen. In dit onderzoek werden 1.600 mensen gevraagd hoe tevreden ze zijn met de 

leefomgeving. Hieruit blijkt dat 93% van de respondenten tevreden is met hun 

leefomgeving. De leefbaarheid van de regio komt met name door sociale cohesie: 

buurtcontacten, een hechte gemeenschap en deelname aan activiteiten in de omgeving. 

Opvallend is dat uit dit onderzoek naar voren komt dat inwoners van dorpen waar geen 

basisschool aanwezig is juist vaker tevreden zijn over hun woonplaats. Ook wordt er in dit 

onderzoek gesteld dat door de toegenomen mobiliteit de bewoners niet alleen 

aangewezen zijn op hun eigen dorp. Voorzieningen blijken niet relevant voor de 

leefbaarheid. De toegenomen mobiliteit heeft de afname van voorzieningen niet alleen 

opgevangen maar ook veroorzaakt. Door de toegenomen mobiliteit rijden mensen 

makkelijker naar een dorp verderop om daar hun inkopen te doen. Het verdwijnen van 

bepaalde voorzieningen komt mede door schaalvergroting (Gardenier, Nanninga, van 

Rijn, & Weijer, 2011). Het ontbreken van voorzieningen zoals winkel, scholen en 

sportfaciliteiten blijken helemaal niet noodzakelijk te zijn voor de leefbaarheid (Hospers, 

2012, p. 108). 

In een artikel van Hoogleraar economische demografie Leo van Wissen, directeur 

van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) is bevolkingskrimp niet 

het einde van leefbaarheid (Kerkhof, 2012). Volgens van Wissen moet er ingespeeld 

worden op de kwaliteit en heeft het in stand houden van bestaande voorzieningen weinig 

zin, omdat het dure investeringen zijn met weinig opbrengsten. Er kan beter geïnvesteerd 

worden in de huidige inwoners van dorpen en de kwaliteit van hun directe woonomgeving. 

Ook in een onderzoeksrapport van bureau Stamm CMO (van Leer, Matijsen, Hado & 

Janssens, 2012) is geen relatie te vinden tussen voorzieningen en de leefbaarheid. Bij 

geen enkele voorziening zoals onderwijs, sport en horeca is de aan- of afwezigheid van 

deze voorzieningen een verklarende factor voor de leefbaarheid.  

 

Volgens Geograaf Frans Thissen (2010a, 2010b) worden voorzieningen niet als een 

voorwaarde voor de leefbaarheid gezien. Thissen (2010a, 2010b) stelt dat steeds meer 

dorpsbewoners, zowel mannen als vrouwen, buiten het dorp gaan werken en leren. Er 

vindt een ontwikkeling plaats van autonome dorpen naar woondorpen. Met autonome 

dorpen wordt bedoeld: je bent er geboren of opgegroeid en je werkt er en je doet er je 

boodschappen. Met woondorpen wordt bedoeld: je bent er gaan wonen om de mooie 

woning en aangename woonomgeving en voor je sociale contacten en voorzieningen ben 

je niet afhankelijk van het dorp (Thissen, 2012). Kort gezegd betekent dit dat bewoners 

voor hun dagelijkse activiteiten steeds meer het dorp verlaten, dorpsbewoners hebben 
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Figuur 7: Het autonome dorp: De ‘spiraal omlaag’. (Uit: Het dorpshuis: van bewoners en 

voor bewoners, Thissen & Fortuijn, 2012).  

steeds meer sociale en economische relaties buiten het dorp. Een aantal redenen achter 

deze verplaatsing is de toegenomen mobiliteit en schaalvergroting.  

 
In het rapport ‘Het dorpshuis: van bewoners en voor bewoners’ stellen Thissen & Fortuijn 

(2012) dat de ontwikkeling van autonome dorpen naar woondorpen terug is te zien in de 

beoordeling van leefbaarheid door de bewoners. Waar bewoners die het dorp als 

autonoom dorp zien veel waarde wordt gehecht aan de lokale voorzieningen en deze van 

doorslag zien voor hun oordeel over de leefbaarheid van hun dorp, zijn er anderzijds 

steeds meer bewoners die hun woning en woonomgeving belangrijk achtte voor de 

leefbaarheid. Bewoners die het autonome dorp hebben zien opbloeien, en bewoners die 

hun leef- en dagpad nog altijd voor een groot deel binnen het dorp hebben liggen, zien 

hun dorp als autonoom dorp. Daarentegen zien jongeren en nieuwkomers steeds vaker 

het dorp als woondorp. Hun leef- en dagpaden liggen vaker voor een groot deel buiten het 

dorp.  

 
In dit zelfde rapport vindt er een veranderende positie van voorzieningen plaats. Volgens 

Van der Meer et al. (2008) behoren dorpsvoorzieningen tot de sociale infrastructuur van 

een dorp. Dit is het geheel van voorzieningen in een dorp, de verenigingen en de in het 

dorp georganiseerde activiteiten. Bij deze brede definitie is het van belang te beseffen dat 

de sociale infrastructuur van een dorp als voor waarde en resultaat van menselijk 

handelen moet worden gezien. Vaak worden commerciële voorzieningen zoals de winkel 

en door de overheid gefinancierde voorziening de basisschool als voorwaarde gezien en 

de dorpsactiviteiten als het resultaat. Dit is niet helemaal juist omdat ook een voorziening 

als de basisschool het resultaat van het draagvlak in het dorp is en ook de inzet van 

betrokken ouders. Zo is een georganiseerd dorpsfeest niet alleen het resultaat van lokale 

initiatiefnemers en vrijwilligers, maar een voorwaarde voor gevoelens van sociale 

samenhang. Hierbij kan gezegd worden dat dorpen met twee werkelijkheden te maken 

hebben. Afnemende werkelijkheid van autonome dorpen en toenemende werkelijkheid 

van woondorpen. Oftewel twee verschillende referentiekaders van bewoners: het 

autonome dorp en het woondorp. 

 
De beoordeling van bewoners die hun dorp als autonoom dorp zien wordt vaak de relatie 

gelegd tussen de ontwikkeling van het aantal inwoners, het aantal voorzieningen en de 

leefbaarheid. Het verdwijnen van voorzieningen en de krimpende bevolking geven 

automatisch een somber perspectief oftewel het beeld van ‘spiraal omlaag’. In 

onderstaand figuur worden deze relaties weergegeven: 
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Figuur 8: Het woondorp: De ‘spiraal omlaag’. (Uit: Het dorpshuis: van bewoners en voor 

bewoners, Thissen & Fortuijn, 2012).  

Bewoners zien lokale ontwikkelingen slechts als een cirkel die leidt tot afnemende 

leefbaarheid. Echter blijkt dat het verlies van voorzieningen, de daling van het aantal 

inwoners en leefbaarheid los van elkaar voordoen. Thissen (2012) stelt dat de relatie van 

de ontwikkeling van het aantal inwoners en de ontwikkeling van het aantal voorzieningen 

steeds losser wordt, door schaalvergroting van voorzieningen en doordat het gedrag van 

bewoners regionaliseert. Bewoners worden kritischer en kieskeuriger waardoor lokale 

voorzieningen voorbij worden gegaan. Dit geldt ook voor de basisschool. Kan een kleine 

school nog wel de kwaliteit leveren die ouders voor zijn of haar kinderen wil.  

Vervolgens stelt Thissen (2012) dat de relatie tussen de ontwikkeling van het aantal 

voorzieningen en de ontwikkeling van de leefbaarheid ter discussie. Volgens hem baseren 

bewoners hun oordeel steeds vaker op kwaliteit woonfunctie dan op de aanwezigheid van 

lokale voorzieningen. Dit door de toegenomen mobiliteit.  

  Als laatste stelt Thissen (2012) dat de relatie tussen ontwikkeling leefbaarheid en 

de ontwikkeling van het aantal inwoners niet klopt. Namelijk het aantal inwoners neemt 

vooral af door kleinere huishoudens.  

 
De beoordeling van bewoners die hun dorp als woondorp zien, wordt ontwikkeling van de 

woonfunctie van dorpen binnen een regionaal kader als basis gezien voor de ontwikkeling 

van het dorp. De ontwikkeling van deze woonfunctie binnen de woningmarkt vorm dan 

weer de basis voor de ontwikkeling van leefbaarheid. Een positieve ontwikkeling van 

leefbaarheid heeft weer invloed op de ontwikkeling van gemeenschapsinitiatieven, welke 

een bijdrage leveren aan de sociale infrastructuur van het dorp. Hierbij valt te denken aan 

zaken als een plaatselijke bibliotheek georganiseerd door vrijwilligers, een dorpskrant, 

gezamenlijk autovervoer van en naar de school, internetsite over het dorp, etc. Uiteindelijk 

dragen deze initiatieven weer bij aan de verdere profilering van de woonfunctie. In 

onderstaand figuur worden deze relaties weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tegenstelling tot figuur 7 komt in figuur 8 de ontwikkeling van het aantal inwoners niet 

meer terug. Krimp heeft pas effect als de woonfunctie wordt aangetast. Wanneer er 

vraaguitval op de woningmarkt plaats vindt dan wordt de leefbaarheid aangetast. Verder 

is te zien dat voorzieningen in figuur 7 een voorwaarde was voor de leefbaarheid en nu 

leveren gemeenschapsinitiatieven voorzieningen op die als het resultaat van de 

leefbaarheid zijn te beschouwen. Oftewel voorzieningen die door de dorpsamenleving zijn 

gecreëerd. Wordt ook wel sociale vitaliteit door bewoners genoemd. Op basis van de 

ontwikkeling van autonoom dorp naar woondorp kan gesteld worden dat de woonfunctie 

de basis is voor de ervaren leefbaarheid van bewoners in een dorp. Een voorwaarde 
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hierbij is de kwaliteit van woningen en de kwaliteit van de woonomgeving. Een tweede 

voorwaarde is de aanwezigheid van ontmoetingsplekken. Er moet ruimte zijn om elkaar te 

ontmoeten. Een derde voorwaarde die gesteld wordt is de aanwezigheid van sociaal 

kapitaal. Dit zijn bewoners met een groot sociaal netwerk. “Sociaal kapitaal is de waarde 

die besloten ligt in sociale samenhang” (Vermeij & Mollenhorst, 2008, p.21). Het heeft dus 

betrekking op kenmerken van sociale verbanden die een speciale waarde of opbrengst 

hebben voor personen of juist voor de gehele gemeenschap. 

2.4.1 Relatie basisscholen en leefbaarheid 

 
Niet alleen de relatie tussen voorzieningen en de leefbaarheid staat ter discussie, ook de 

relatie tussen de basisscholen en leefbaarheid staat ter discussie. Dit is de relatie waar dit 

onderzoek over gaat.  

 
In het onderzoeksrapport van Movisie (de Groot & Schonewille, 2012, p. 35 – 36) wordt 

een relatie tussen de sluiting van basisscholen en de leefbaarheid gelegd. Bewoners 

maken zich zorgen dat sluiting van de basisschool ten koste gaat van de leefbaarheid in 

dorpen. Zij zien voorzieningen als een praktische waarde en een sociale en emotionele. 

Met deze praktische waarde wordt bedoeld: doordat het aantal kinderen sterk afneemt 

komen een groot aantal basisscholen onder de opheffingsnorm en dit leidt vervolgens tot 

sluiting of samenvoeging van de basisschool. Als gevolg hiervan neemt de gemiddelde 

afstand naar de basisschool toe. De sociale en emotionele waarde van de basisschool 

heeft te maken met het feit dat een basisschool de gelegenheid kan bieden voor het 

ontmoeten, het uitwisselen van verhalen, de gezelligheid en geborgenheid en het zorgen 

voor een gevoel van verbondenheid met het dorp en medebewoners.  

In een recent onderzoek van Partoer (Jokhan & Crommentuijn, 2012) is onderzoek 

verricht naar de relatie tussen leefbaarheid en basisscholen in kleine dorpen in Friesland. 

In dit onderzoek zijn dorpen met basisschool, zonder basisschool en waar een 

basisschool tussen 2000 – 2008 is gesloten met elkaar vergeleken. Deze dorpen zijn met 

elkaar vergeleken op kenmerken van leefbaarheid en de bevolkingssamenstelling. De 

conclusie uit dit onderzoek is dat de aan- dan wel afwezigheid of het sluiten van een 

school geen invloed heeft op de demografische ontwikkelingen en leefbaarheid in het 

dorp. Ontwikkelingen als krimp, vergrijzing en ontgroening kunnen wel leiden tot sluiting 

van de basisschool, maar ook dan kan een dorp nog net zo leefbaarheid zijn als voor de 

sluiting van de basisschool. Overigens zijn de kenmerken van dit onderzoek op een 

kwantitatieve manier geanalyseerd en wordt er weinig aandacht besteed aan de 

verkenning en verdieping van het begrip leefbaarheid. 

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat leefbaarheid meer te maken 

heeft met de kwaliteit van de woonomgeving en sociale factoren (Wiechmann, 2008). Zo 

stelt Forsythe (1984) in haar onderzoek dat de basisschool drie sociale functies vervult. 

Ten eerste is volgens haar de basisschool een plek waar bewoners elkaar kunnen 

ontmoeten. Ten tweede brengt de basisschool mensen samen waardoor sociale integratie 

ontwikkelt wordt. Dit komt tot stand doordat mensen zich samen inzetten voor de 

basisschool (gemeenschappelijk goed).Ten derde wordt de basisschool gezien als vormer 

van een lokale gemeenschapsidentiteit.  

 Naast Nederlandse onderzoeken over de relatie tussen de leefbaarheid en de aan- 

of afwezigheid van basisscholen in dorpen bestaan er ook internationale onderzoeken 

over dit onderwerp. Deze onderzoeken tonen aan dat het gevoel van verdwijning van een 
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basisschool de leefbaarheid niet ten goede komt. Dit komt omdat de basisschool heel veel 

voor de inwoners van een dorp betekent. De basisschool bevordert namelijk de sociale 

samenhang en is een stimulans voor verschillende dorpsactiviteiten. Verder levert een 

basisschool een bijdrage aan de vitaliteit van een dorp. In landen als Frankrijk, Italië en 

Spanje komen vaak spookdorpen voor. Hier heeft als gevolg van stedelijke economische 

groei ontvolking van het platteland plaatsgevonden. De komst van toeristenindustrie, 

tweede woningen en migratie heeft in het begin van deze eeuw wel verandering gebracht 

maar heeft uiteindelijk een groot aantal dorpen niet kunnen redden (van der Wouw, de 

Kraker, & Schellekens, 2011, p.11).  

Behalve deze Europese onderzoeken bestaat er ook een wat ouder onderzoek 

van Peshkin (1978). Dit onderzoek gaat in op de relatie tussen schoolaanwezigheid en 

vitaliteit van een gemeenschap. Het is een onderzoek waarbij de ontwikkeling van de 

schoolaanwezigheid en vitaliteit meer dan 30 jaar wordt gevolgd. Het is een kwalitatief 

onderzoek waarbij diepgang centraal staat. Kanttekeningen van dit onderzoek is dat het 

onderzoek uit een periode komt waarbij de lokale ontsluiting en mobiliteit erg verschilt met 

die uit de huidige periode. Dit maakt het moeilijk om het van toepassing te verklaren op de 

huidige actuele ontwikkelingen. Peshkin concludeert in zijn onderzoek dat er een sterke 

relatie bestaat tussen de aanwezigheid van een school en de vitaliteit.  

Andere meer actuelere onderzoeken gaan over de relatie tussen de gemeenschap 

en de aan- of afwezigheid van een school. Dit zijn twee Amerikaanse en één Italiaans 

onderzoek. Echter geven de twee Amerikaanse onderzoeken van Lyson (2002) en Goudy 

et al. (1994) geen eenduidig beeld. In het onderzoek van Lyson (2002) “ What does a 

school mean to a community? Assessing the social and economic benefits of schools to 

rural villages in New York” wordt aangetoond dat kernen op het platteland zonder 

basisschool minder in inwoners groeien. Uit cijfers blijkt dat tussen 1990 en 2000 de 

kleine kernen (< 500 inwoners) met basisschool met meer inwoners zijn gestegen dan 

kernen zonder basisschool. De kleine kernen met basisschool zijn met 61% gestegen en 

de kernen zonder basisschool met 46%. Ook de grotere kernen met basisschool (>500 en 

<2500 inwoners) tonen een stijging in het aantal inwoners aan. Hier zijn de kernen met 

basisschool met 33% gestegen en zonder basisschool met 29%. Tevens toont het 

onderzoek aan dat scholen van belang zijn op sociaal en economisch gebied en is 

hiermee belangrijk voor de levensvatbaarheid en vitaliteit van een dorp. De vitaliteit die 

hier mee wordt bedoeld is de economische vitaliteit. Dus meer banen, meer zelfstandige 

ondernemers, meer inkomen en hogere woningwaarde. Uit dit onderzoek kan echter niet 

geconcludeerd worden dat een dorp zonder school hoe dan ook een spookdorp gaat 

worden. Dit blijkt wel te gebeuren wanneer de beschikbaarheid en bereikbaarheid van het 

aantal banen en dus het toekomstperspectief van de inwoners van een dorp wegvalt (van 

der Wouw, de Kraker & Schellekens, 2011, p. 8).  

In het onderzoek van Goudy et al. (1994) “Population Decline and the closing of 

schools” wordt echter geen verschil in bevolkingsverandering in een dorp met of zonder 

school aangetoond. Er zijn groeiend en krimpende kernen zonder een school. Opvallend 

uit dit onderzoek is dat er grote verschillen in omvang (15% toe- of afname) zijn in een 

kern zonder school. In tegenstelling tot een kern zonder school bleef in een kern met 

school de omvang vaak ongeveer gelijk.  

In het Italiaanse onderzoek van Rossi en Zucca (2010) “Scuola e montagna, una 

nuova alleanza educativa” is de situatie beduidend anders. In dit onderzoek zijn duidelijke 

verschillen te zien in bevolkingsverandering in dorpen zonder school. De 

basisvoorzieningen en de sluiting van scholen komt in dit onderzoek als belangrijkste 
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oorzaak naar voren. Zo is op het Italiaanse platteland in de provincie Imperia een sterkere 

afname van het aantal inwoners in kernen zonder school dan in kernen met een school. 

De afname van het aantal inwoners in de kernen met school is 31% en in de kernen 

zonder school 46%. In de provincie Savona is de afname van het aantal inwoners met 

school 4% en in kernen zonder school maar liefst 34%.  

 
Nu duidelijk is dat de Amerikaanse onderzoeken en het Italiaanse onderzoek van elkaar 

verschillen is de vraag die hieruit voortvloeit: ‘Hoe verklaar je dit verschil tussen deze 

onderzoeken?’. In landen als Amerika en Italië zijn de mensen grotere afstanden gewend. 

Voor Nederlandse ouders met kleine kinderen is een afstand van bijvoorbeeld 5 kilometer 

naar de basisschool al als ver te beschouwen. Tevens heeft er zich in de jaren zeventig 

een beleid van schaalvergroting van het onderwijs plaatsgevonden. Hierbij hebben een 

groot aantal scholen hun deuren moeten sluiten. De dorpen waar geen school meer is 

worden de kinderen met een schoolbus naar de basisschool gebracht en gehaald. Naast 

deze ontwikkeling heeft Amerika te maken gehad met een afname van de bevolking op 

het platteland. Steden groeien steeds meer uit tot megapolen en de Amerikaanse 

economie groeit uit tot diensteneconomie. Er vindt een omslag plaats van de agrarische 

en industriële gebieden naar de stedelijke gebieden. Zo bewegen ook de voorzieningen 

mee met deze verandering. Als gevolg hiervan sluiten de scholen (van der Wouw, de 

Kraker, & Schellekens, 2011, p. 13).  

Niet alleen in Amerika is de trek van het platteland naar de steden. Ook in Italië 

vindt deze verandering plaats. Het verschil met de Amerikaanse onderzoeken is de 

toegankelijkheid en bereikbaarheid van gebieden. Juist in de moeilijk toegankelijke en 

bereikbare bergachtige gebieden waar minder kinderen worden geboren is het belang van 

een school groot. Er is een groot verschil in bevolkingsdichtheid te ontdekken tussen de 

bergdorpen en kustplaatsen in de provincies in Italië (van der Wouw, de Kraker, & 

Schellekens, 2011, p. 13). Bovengenoemde ontwikkeling komt door de industrialisering in 

Europa. Zo leidde de stedelijke economische groei in Nederland, tussen de periode 1950 

en 2000, niet tot afname van het aantal inwoners in dorpen op het platteland, maar treedt 

er in deze periode de migratie van de stad naar het platteland op. Doordat steeds meer 

mensen mobiel zijn geworden is het mogelijk om in steden te werken en juist in dorpen op 

het platteland te wonen. Door veranderingen als gevolg van introductie van de pil vallen 

het aantal geboortes sterk terug en doordat we steeds ouder worden is de 

bevolkingsdaling pas later merkbaar.  

Concluderend kan er gezegd worden dat de bevolkingsontwikkeling anders is dan 

die van de vorige eeuw. Eerst was er sprake van groei en nu krijgen we te maken met 

krimp. Het beleid zal zich dan ook steeds meer richten op het begeleiden van deze krimp. 

Door de terugloop van het aantal kindergeboortes komen ook basisscholen in het geding 

te staan. Met name in de dorpen op het platteland waar toch al minder kinderen wonen en 

dus nog maar weinig draagvlak voor de basisschool is (van der Wouw, de Kraker, & 

Schellekens, 2011, p. 8).  
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2.4.2 Indicatoren leefbaarheid in relatie tot basisschool 

 
Doordat er in dit onderzoek alleen de aanwezigheid van de basisschool centraal staat, 

worden niet alle indicatoren van ervaren leefbaarheid meegenomen in het onderzoek. De 

indicatoren die van invloed zijn op een basisschool zijn als volgt: voorzieningen 

(basisschool), mobiliteit en sociale contacten en sociale samenhang. De keuze van deze 

indicatoren die van invloed zijn op een basisschool blijkt uit verschillende 

wetenschappelijk literatuur en die worden hieronder per indicator kort toegelicht. 

Daarnaast zal ook gevraagd worden naar de algemene tevredenheid over de woonplaats 

en een aantal specifieke onderwerpen. Verder wordt er gevraagd hoe inwoners kijken 

naar de ontwikkelingen in het dorp en wat er in het kader van leefbaarheid moet gebeuren 

om zo de leefbaarheid in een dorp in stand te houden. Dit zijn de indicatoren tevredenheid 

en werken aan leefbaarheid.  

 
1. Voorzieningen (basisschool) 

De derde indicator van ervaren leefbaarheid zijn voorzieningen. Wanneer de basisschool 

in een dorp sluit, verdwijnt hiermee een ontmoetingsplek voor de bewoners van het dorp. 

Of deze sluiting van de basisschool gevolgen heeft voor de ervaren leefbaarheid is 

afhankelijk van de andere aanwezige voorzieningen in het dorp. Als er maar weinig 

voorzieningen in het dorp aanwezig zijn dan zal de sluiting van de basisschool extra 

pijnlijk zijn (van Leer, de Haan, Wijnstra, & Janssens, 2012). Uit de analyseresultaten van 

Meesterberends (2012) wordt geconcludeerd dat schoolgebouwen juist maar weinig 

worden gebruikt als ontmoetingsplaats of activiteitenruimte voor de inwoners van het 

dorp. Hier wordt vaak het dorpshuis voor gebruikt, welke over het algemeen in bijna ieder 

dorp aanwezig is. Daarnaast stelt Tricker (1984) dat andere gebouwen, zoals een 

buurthuis/dorpshuis, die aanwezig zijn in het dorp als gemeenschapsruimte kunnen 

dienen. Zo’n buurthuis kan als ontmoetingsplaats dienen. Niet alleen een buurthuis maar 

ook een kerk of andere voorzieningen kunnen de sociale functies van een basisschool 

overnemen. Wanneer blijkt dat deze voorzieningen ook zijn verdwenen zorgt het sluiten 

van een basisschool voor een verlies van sociale activiteit (Forsythe 1984). Na sluiting 

van de laatste basisschool in een dorp gaan kinderen in een ander dorp of andere dorpen 

naar de basisschool. Dit heeft vervolgens ook weer gevolgen voor andere voorzieningen. 

Hierdoor zullen kinderen eerder geneigd zijn om voor buitenschoolse en 

verenigingsactiviteiten naar dat andere dorp te gaan. Als gevolg hiervan komt het 

verenigingsleven en sociale cohesie in het eigen dorp onder druk te staan (van Leer, de 

Haan, Wijnstra, & Janssens, 2012). 

 
2. Mobiliteit 

De vierde indicator van ervaren leefbaarheid is de mobiliteit. Een logisch gevolg van het 

sluiten van de basisschool is dat kinderen een grotere afstand moeten overbruggen om bij 

hun school te komen. Door sluiting van de basisschool kunnen kinderen niet meer te voet 

of per fiets naar school, hierdoor zijn ouders genoodzaakt om de kinderen zelf of met het 

openbaar vervoer te laten reizen. De nabijheid van een basisschool wordt volgens (Van 

der Wouw D., et al., 2010) als een belangrijke voorwaarde geacht. Veel mensen kiezen 

voor een basisschool in hun eigen dorp. De vraag is of het voor ouders als problematisch 

wordt ervaren wanneer zij verder moeten reizen. Toename in het autobezit heeft ervoor 

gezorgd dat plattelandsbewoners makkelijker grotere afstanden kunnen afleggen (van 

Leer, de Haan, Wijnstra, & Janssens, 2012). 
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Indicatoren: 
 

1. Voorzieningen (basisschool)  
2. Mobiliteit 
3. Sociale contacten en sociale samenhang 
4. Tevredenheid 
5. Werken aan leefbaarheid 

 
 

  
3. Sociale contacten en sociale samenhang 

De eerste twee indicatoren van ervaren leefbaarheid zijn sociale contacten & sociale 

samenhang. De basisschool wordt niet alleen gezien als belangrijke voorziening maar 

wordt ook als belangrijk voor het sociale leven in een dorp gezien (Meesterberends, 

2012). In een onderzoek naar de sociale effecten van het sluiten van de basisschool stelt 

Forsythe (1984) dat de basisschool een plaats is waar bewoners elkaar kunnen 

ontmoeten en door de verschillende activiteiten die een school organiseert, de bewoners 

de gelegenheid geeft om deel te nemen aan het gemeenschapsleven. De basisschool 

vervult niet alleen onderdak aan onderwijs maar ook aan mensen die betrokken zijn in 

verenigingsleven, activiteiten en vrijwilligers (Meesterberends, 2012). 

 
4. Tevredenheid 

De vijfde indicator van ervaren leefbaarheid is de tevredenheid. Dit wordt gemeten ten 

aanzien van verschillende dimensies zoals eerder in deze paragraaf genoemd: 

achtereenvolgens de tevredenheid met het eigen dorp als woonplaats en de 

voorzieningen in het dorp (Boneschansker, van Leer & Matijsen, 2012).  

 
5. Werken aan leefbaarheid 

De zesde indicator van ervaren leefbaarheid is het werken aan leefbaarheid. Aan 

gezinnen waarvan de kinderen bij de tussen schoolse- en/of buitenschoolse opvang 

verblijven wordt gevraagd of zijn vinden of het dorp er de afgelopen jaren op voor of juist 

achteruit is gegaan. Verder worden er vragen gesteld over de toekomstverwachtingen van 

het dorp, wat doen ze zelf om het dorp leefbaar te houden, hoe denken anderen erover 

om het dorp leefbaar te houden en waar moet de gemeente aan werken om het dorp 

leefbaar te houden (Boneschansker, van Leer & Matijsen, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figuur 9:Operationalisering leefbaarheid in relatie tot basisscholen. Eigen model, 2013. 
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Indicatoren: 
  

1. Voorzieningen (basisschool) 
2. Mobiliteit 
3. Sociale contacten en sociale samenhang 
4. Tevredenheid 
5. Werken aan leefbaarheid 
  

  

 Aanwezigheid 

Basisschool 
Ervaren Leefbaarheid 

2.5 Conceptueel model  

 
In onderstaand model is het theoretisch kader als conceptueel model weergegeven. Kort 

gezegd zijn uit dit conceptueel model de belangrijkste begrippen af te lezen welke in 

relatie tot elkaar staan. Zoals eerder aangegeven zal in dit onderzoek de relatie tussen de 

basisscholen en de ervaren leefbaarheid onderzocht worden. Uit het theoretisch kader 

komt naar voren dat leefbaarheid vaak in verband wordt gebracht met basisscholen. Toch 

zijn hier de meningen over verdeeld en staat deze relatie ter discussie. Deze relatie wordt 

nog niet aangenomen en wordt onderzocht met dit onderzoek. Er wordt dus onderzocht of 

de aanwezigheid van een basisschool van invloed is op de leefbaarheid. Zoals in de 

operationalisering van leefbaarheid naar voren komt zal specifiek de ervaren leefbaarheid 

met de bijbehorende indicatoren worden onderzocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Conceptueel model. Eigen model, 2013. 
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3. Methodologie  

In dit hoofdstuk wordt de methodologie van het onderzoek beschreven. Hierin wordt 

besproken welke informatie op welke manier verkregen is. Zo gaat paragraaf 3.1 in op de 

onderzoekstrategie. In deze paragraaf wordt de gekozen strategie toegelicht en 

onderbouwd. In paragraaf 3.2 wordt het onderzoeksmateriaal besproken. Hier wordt 

besproken welke informatie en bronnen voor dit onderzoek zijn gebruikt. Vervolgens wordt 

in paragraaf 3.3 de data-analyse weergegeven, waar kort toegelicht wordt op welke 

manier de verkregen data is geanalyseerd. Uiteindelijk wordt dit hoofdstuk afgesloten met 

paragraaf 3.4 de verantwoording van de gekozen casussen.  

3.1 Onderzoeksstrategie 

 
In het boek van Verschuren en Doorewaard (2007) worden drie onderzoekskenmerken 

onderscheiden. Achtereenvolgens kan er gekozen worden voor een breed- of diepgaand 

onderzoek, een kwantificerende of een kwalificerende benadering of een empirische of 

niet-empirisch onderzoek. Voor dit onderzoek is er gekozen voor de case study methode. 

De keuze voor deze methode zal aan de hand van de zojuist genoemde 

onderzoekskenmerken worden onderbouwd.  

 
Gezien het feit dat de ervaren leefbaarheid vaak in cijfers wordt uitgedrukt, is er voor dit 

onderzoek gekozen voor een strategie waarbij diepgang centraal staat. Er is gekozen 

voor twee dorpen binnen één gemeente. Dit zijn de dorpen Lomm en Boekend in de 

gemeente Venlo. Deze keuze heeft ertoe geleidt dat ik meer de diepte in ben gegaan en 

niet de breedte. Ik realiseer me dan ook dat deze kleinschalige aanpak tot minder 

generaliseerbare kennis heeft geleid. Dit omdat de problematiek rondom basisscholen 

voor iedere regio en meer specifiek een dorp anders is. Zo kan de aanwezigheid van de 

basisschool door de één als belangrijk worden gezien, terwijl dat voor een ander juist 

helemaal niet het geval is. Daarentegen heeft deze kleinschalige aanpak wel tot meer 

diepgang, detaillering, complexiteit en een sterke onderbouwing met een minimum aan 

onzekerheid geleid. 

 
Doordat er nauwelijks gegevens bekend zijn over de relatie tussen de aanwezigheid van 

de basisschool en de ervaren leefbaarheid in gemeente Venlo, bestaat het onderzoek 

grotendeels uit empirie. Hierbij ben ik zelf het werkveld ingegaan en is er getracht om op 

basis van gegevens verkregen uit interviews tot uitspraken te komen. De data die ik 

verkregen heb is van kwalitatieve aard. Dit omdat de meeste data is verkregen door 

kwalitatieve informatiebronnen zoals artikelen, documenten en interviews. Door middel 

van interviews is er een duidelijke meting van de ervaren leefbaarheid verkregen en deze 

verkregen data is op een goede manier met elkaar te vergelijken. In paragraaf 3.3. wordt 

uitgelegd hoe deze data vergeleken is. Door deze kwalitatieve benadering heb ik 

geprobeerd om een zo goed beeld te geven van de ervaren leefbaarheid in de dorpen 

Lomm en Boekend. Zoals eerder vermeld is de gekozen onderzoeksstrategie de case 

study. Volgens Verschuren en Doorewaard (2007, p. 183) wordt een case study als volgt 

omschreven: ‘Een onderzoek waarbij de onderzoeker probeert een diepgaand integraal 

inzicht te krijgen in een of enkele tijdruimtelijke begrensde objecten of processen’.  

De belangrijkste reden waarom ik gekozen heb voor een case study is om het feit dat 

krimp- en anticipeerregio’s regionaal van elkaar verschillen. Volgens SER (2011, p. 12) en 
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Hospers (2010, p. 18) is de ene bevolkingskrimp de andere niet, daarmee wordt 

gesuggereerd dat de bevolkingskrimp niet in alle krimpregio’s gelijk is en dus iedere 

krimpregio een casus op zich is. Bevolkingskrimp komt overal voor, maar heeft een mix 

van oorzaken en zijn eigen specifieke kenmerken. Bij een case study kan het om één 

case gaan of om meerdere cases. De gekozen case is in dit onderzoek regio Venlo. 

Binnen deze regio zijn de subcases Lomm en Boekend onderzocht. Binnen deze dorpen 

is nagegaan of de aanwezigheid van een basisschool invloed heeft op de ervaren 

leefbaarheid.  

3.2 Dataverzameling 

 
De eerste fase van het onderzoek bestond voornamelijk uit de literatuurstudie. De soorten 

gegevens en bronnen die in de beginfase van het onderzoek zijn gebruikt, waren met 

name gericht op het verzamelen van kennis uit literatuur, documenten en media. Meer 

specifiek komt dit neer op boeken, rapporten, kranten en tijdschriften. Deze bronnen zijn 

met name gebruikt voor het definiëren en operationaliseren van kernbegrippen in 

hoofdstuk 2. Kernbegrippen van dit onderzoek zijn: demografisch krimp, voorzieningen, 

basisscholen, leefbaarheid en ervaren leefbaarheid.  

 
De tweede fase van het onderzoek zag er iets anders uit. Omdat er in deze fase beide 

dorpen onderzocht werden moest er specifiekere data verkregen worden. De bronnen die 

in deze fase van het onderzoek werden gebruikt, waren met name gericht op het 

verzamelen van kennis uit documenten en media. Meer specifiek kwam dit neer op 

documenten zoals een schoolplan, dorpsplan, notitie van de gemeente of het regionaal 

dagblad de Limburger. De media die hiervoor gebruikt is waren de websites van de 

basisscholen en dorpsraden. 

 
Naast de literatuurstudie is er middels een arbeidsintensieve vorm van datagenerering 

diepgang in dit onderzoek proberen te bereiken. Deze arbeidsintensieve generering van 

data bestaat uit face-to-face interviews met open vragen. Dit is in de vorm van semi – 

gestructureerde interviews gedaan. De redenen waarom er is gekozen voor interviews, is 

omdat middels een gesprek beter achterhaald kan worden waarom de geïnterviewde een 

dorp wel of niet als leefbaar ziet, inclusief een beredenering. Voor een goede 

vergelijkbare analyse van de resultaten zijn drie respondenten per dorp geïnterviewd. De 

personen die geïnterviewd zijn voor dit onderzoek zijn het hoofd van basisschool ’t 

Kapelke, de secretaris van de dorpsraad Lomm, lid van het bestuur van de dorpsraad 

Boekend en de gekozen doelgroep. Dit zijn gezinnen waarvan de kinderen bij de tussen 

schoolse- en/of buitenschoolse opvang verblijven.  

Middels interviews met de laatst genoemde doelgroep werd de ervaren 

leefbaarheid in kaart gebracht. Deze ervaren leefbaarheid is door de inwoners 

geformuleerde tevredenheid over de kern als woonplaats. In het interview werd niet 

rechtstreeks gevraagd naar de leefbaarheid maar naar de concrete onderdelen die van 

invloed zijn op een basisschool. Hierbij werden specifieke vragen gesteld aan de hand 

van de zes genoemde indicatoren van ervaren leefbaarheid uit paragraaf 2.4.2. Voor het 

verkrijgen van achtergrond informatie werd het schoolhoofd van basisschool ’t Kapelke en 

twee respondenten binnen de dorpsraden Lomm en Boekend geïnterviewd. Hiermee werd 

getracht informatie in te winnen over de rol van de basisschool in het dorp. De interviews 
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zijn afgenomen aan de hand van interviewguides, deze zijn als bijlage opgenomen in dit 

onderzoek. 

3.3 Data-analyse 

 
Binnen de case study zijn er verschillende varianten voor het analyseren van data. Het 

analyseren van de verkregen data uit dit onderzoek is op basis van de vergelijkende 

casestudy (hiërarchische methode) uitgevoerd (Verschuren & Doorewaard). Dit houdt in 

dat de dorpen Lomm en Boekend eerst afzonderlijk van elkaar zijn bestudeerd. Overigens 

wel op dezelfde manier. Nadat dit was gedaan zijn de resultaten met elkaar te vergeleken. 

Met deze vergelijkende methode werd nagegaan of er een relatie bestaat tussen de 

aanwezigheid van de basisschool en de ervaren leefbaarheid. Zoals in de doelstelling al 

naar voren komt, wordt er met dit onderzoek getracht na te gaan of de aanwezigheid van 

de basisschool invloed heeft op de ervaren leefbaarheid in dorpen. Specifiek voor de 

doelgroep: gezinnen waarvan de kinderen bij de tussen schoolse- en/of buitenschoolse 

opvang verblijven. Deze twee gekozen casussen zijn terug te vinden in hoofdstuk 4 en 

worden daar ook verder toegelicht.  

 

Het analyseren van interviews kan op verschillende manieren gedaan worden. In dit 

onderzoek zijn de interviews in de vorm van een tabel met elkaar vergeleken. Hierbij zijn 

de afgenomen interviews afgezet tegenover de indicatoren van ervaren leefbaarheid. Dit 

zijn de indicatoren die in paragraaf 2.4.2 zijn geformuleerd. De afzonderlijke vakjes in de 

tabellen zijn gevuld met informatie verkregen uit de interviews. Op deze manier zijn de 

interviews op een gestructureerde wijze geanalyseerd. De analyseresultaten zijn verwerkt 

in hoofdstuk 4 en de tabellen terug te vinden in bijlage VI tot en met IX.  
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3.4 Verantwoording Casus  

 
Zoals in de doelstelling naar voren komt wordt er met dit onderzoek getracht een bijdrage 

te leveren aan het maatschappelijk probleem van het wegvallen van basisscholen. De 

regio die voor dit onderzoek is gekozen is de anticipeer regio Noord – Limburg. De reden 

waarom de regio Limburg als casus is 

gekozen is af te leiden uit figuur 11. 

Volgens prognoses zal het aantal 

leerlingen tussen 4 – 11 jarige in het 

basisonderwijs in Limburg het meest 

dalen. Binnen de gemeente Venlo is het 

dorp Lomm de eerst gekozen casus. Dit 

is het dorp met basisschool. Als tweede 

casus is het dorp Boekend gekozen. Dit 

is het dorp zonder basisschool. De reden 

waarom er gekozen is voor het dorp 

Lomm heeft te maken met het feit dat in 

dit dorp de discussie over het wel of niet 

sluiten van de basisschool voor de 

komende vijf tot zeven jaar is uitgesloten. 

Dit wordt zowel door basisschool ’t 

Kapelke, het schoolbestuur Fortior en als 

de gemeente Venlo niet overwogen. 

Door de financiële en de leer 

technische opbrengsten is sluiting van 

de basisschool nog niet aan de orde. 

Daarnaast is Lomm een kleine kern 

(1000 inwoners) en kent het een laag voorzieningen aanbod (Ewalts et al., 2011).  

 De reden waarom er is gekozen voor het dorp Boekend heeft te maken met het feit 

dat het dorp evenals het dorp Lomm in de gemeente Venlo ligt en een bijna gelijk aantal 

inwoners heeft. Hier is de basisschool al sinds 2003 definitief gesloten.   

 Zoals eerder genoemd is de discussie over het wel of niet sluiten van basisschool 

in de anticipeerregio Noord – Limburg en dan specifiek het dorp Lomm uitgesloten. Dit 

maakt het dorp Lomm een geschikte casus die ook voor andere dorpen van toepassing 

kan zijn. Een dergelijk onderzoek zal minder relevant zijn in een dorp waar de discussie 

nog speelt. Neem hiervoor als voorbeeld gemeente Venray het dorp Geijsteren. Deze 

gemeente valt eveneens als de gemeente Venlo in de regio Noord – Limburg en behoort 

dus tot één van de anticipeerregio’s van Nederland. Hier zakt het aantal leerlingen de 

komende jaren zelfs onder de grens van veertig leerlingen. Hierdoor wordt het onmogelijk 

geacht om de school financieel gezond te houden en de kwaliteit van het onderwijs gaat 

achteruit (Seuren, 2013). De reden waarom de keuze voor dit dorp als casus minder 

interessant is, heeft te maken met het feit dat er in dit dorp de discussie over het wel of 

niet blijven van de basisschool erg speelt. Zoals in het theoretisch kader vermeld zien 

bewoners de basisschool namelijk als een praktische, sociale en emotionele waarde. 

Deze sociale en emotionele waarde zou ertoe kunnen leiden dat mensen geen 

betrouwbare uitspraken doen. Aangezien er bij de uitvoering van dit onderzoek slechts 

rekening is gehouden met aan- dan wel afwezigheid van de basisschool en dus niet met 

de sluiting van de basisschool, zou dit niet ten goede komen voor mijn onderzoek. 

Figuur 11: De Ontwikkeling 4-11-jarige bevolking per gemeente 

t/m 2020 Indices 2020 ten opzichte van 2010. (Uit: Regionale 

bevolkingsprognose 2009 – 2040, CBS/PBL, 2012). 
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4. Casus Lomm & Boekend gemeente Venlo 

Nu in paragraaf 3.4 de casus is verantwoord, zal in dit hoofdstuk de casus van dit 

onderzoek verder worden uitgewerkt. In paragraaf 4.1 zal er eerst iets over de provincie 

Noord – Limburg verteld worden. Hier wordt kort door middel van cijfers iets over het 

leerlingenaantal in Noord - Limburg gezegd. Vervolgens zal er in paragraaf 4.2 een 

inleiding van het dorp Lomm worden gegeven. Hier wordt een korte profielschets van het 

dorp gegeven. In paragraaf 4.3 worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Dit zal 

per indicator gedaan worden. Paragraaf 4.2 en 4.3 zullen in paragraaf 4.4 en 4.5 op 

dezelfde manier gepresenteerd worden. Uiteindelijk wordt met paragraaf 4.6 het 

hoofdstuk afgesloten door de theorie te laten confronteren met de analyseresultaten.  

4.1 Noord - Limburg 

 
Na Parkstad Limburg, Noord – Oost Groningen en Zeeuws – Vlaanderen krijgt ook Noord 

– Limburg te maken met krimp. Bevolkingskrimp heeft op verschillende manieren invloed 

op voorzieningen en zo ook op het basisonderwijs. Ontgroening betekent namelijk een 

daling van het aantal potentiele leerlingen en tegelijkertijd heeft de vergrijzing weer 

invloed op het lerarenbestand. Uit cijfers is gebleken dat het aantal leerlingen in de 

provincie Limburg tussen 1998 en 2007 is gedaald met 13.000 (11%). Tot 2025 wordt er 

een daling van 23.000 (24%) leerlingen verwacht. Daarentegen neemt het 

personeelsbestand in deze periode met 1.400 (24%) full time banen af (Wellinghoff, 2010, 

p.483). In 2007 telde Noord – Limburg nog ongeveer 27.500 leerlingen in het primair 

onderwijs. In 2015 zal dit aantal dalen tot ongeveer 23.000 leerlingen. Dit betekent een 

afname van bijna 17 procent (van Andel, van den Berg, Defourny, & Postma, 2012). 

4.2 Lomm 

 
Het dorp Lomm is een dorp welke zich bevindt in de gemeente Venlo en ligt tussen Arcen 

en Velden. Tevens grenst het dorp aan de oostzijde met Duitsland en aan de andere kant 

(westzijde) de Maas. Het dorp ligt zo’n 7 kilometer gelegen van de stad Venlo. Het dorp 

telt op basis van cijfers van het CBS 1030 inwoners waarvan 18% tussen de 0 en de 15 

jaar is. De basisschool waar de kinderen in de omgeving terecht kunnen is basisschool ’t 

Kapelke. Deze basisschool heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een daling van 

het aantal leerlingen. Doorgaans varieerde het aantal leerlingen rond de 100 leerlingen. 

De komende jaren zal het aantal leerlingen dalen waarbij het aantal rond de 90 blijft. Zie 

onderstaande tabel.  

 

 

 

 

 

 

Perioden Aantal inwoners Leeftijd in % ( 0 tot 15 jaar) Leerlingen aantal  

2009 Geen info beschikbaar  Geen info beschikbaar  106 

2010 Geen info beschikbaar  Geen info beschikbaar  99 

2011 1020 18% 99 

2012 1030 18% 90 

Tabel 1: Kerncijfers Lomm 2004 – 2012. Bron: CBS (2013)  
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Voorzieningen in Lomm  
Lomm is een kleine kern met weinig voorzieningen. De kern wordt gekenmerkt door 

voorzieningen zoals een café, een gemeenschapshuis, een cafetaria, een kapsalon, een 

beddenspeciaalzaak, een basisschool met daarbij het jeugdclublokaal van Sirene en een 

sportaccommodatie. Bewoners van het dorp beseffen dat er weinig draagvlak voor 

meerdere voorzieningen is en daarom ligt de prioriteit op het behoudt van de aanwezige 

voorzieningen. Dit behoudt van voorzieningen is nodig om het dorp leefbaar te houden. 

Volgens de dorpsraad (Ewalts, van den Hombergh, van Helden, Willemsen, & Weijs, 

2011) betekent de leefbaarheid van het dorp: een aantrekkelijke woonomgeving voor jong 

en oud, en nieuw inwoners blijven trekken.  

Gezien de ontwikkelingen in bevolkingssamenstelling (vergrijzing en ontgroening) 

in Limburg zal ook in Lomm het voorzieningenaanbod hierop aangepast moeten worden. 

In 2010 zijn de eerste stappen al gezet, door het heropenen van de dorpsvoorziening het 

café. Dit is voor de bewoners een belangrijke functie maar ook voor het aantrekken van 

toeristen. De waarde van deze voorziening is duidelijk: het biedt bewoners van het dorp 

de gelegenheid om gezellig samen te eten en de sociale contacten te onderhouden. 

Verder is door oprichting van stichting ZON (Zorg Om Naasten) een van de laatste 

ontwikkelingen in het dorp geweest. Met deze stichting wordt er voor ouderen iedere 

dinsdag een dag voorziening aangeboden met diverse activiteiten en een warme maaltijd.  

  

Figuur 12 : Wijkindeling gemeente Venlo. (Uit: 

Gemeente Venlo in cijfers, 2011).  

Figuur 13 : Dorp Arcen Lomm & Buurt Lomm.  



 
 

- 40 - 
 

4.3 Sluiting basisschool een gevaar bij weinig voorzieningen  

 
In het dorp Lomm zijn voordat de desbetreffende doelgroep gezinnen waarvan hun 

kinderen bij de tussen schoolse- en/of buitenschoolse opvang verblijven twee andere 

respondenten geïnterviewd. Namelijk het schoolhoofd van de basisschool dhr. W. Storken 

en de secretaris van de dorpsraad dhr. J. van den Hombergh. Deze twee interviews zijn 

bedoeld ter verkrijging van achtergrond informatie maar zijn ook bedoeld ter 

beantwoording van één van de deelvragen. Nadat de eerste interviews met het 

schoolhoofd van de basisschool en de secretaris van de dorpsraad hebben plaats 

gevonden zijn er drie respondenten voor de gekozen doelgroep geïnterviewd.  

Zoals eerder in dit onderzoek vermeld wordt door middel van opgestelde 

interviews de ervaren leefbaarheid van deze doelgroep gemeten. De resultaten van deze 

interviews zijn als bijlage in de vorm van een tabel weergegeven. Deze resultaten zijn 

terug te vinden in bijlage VI t/m IX en hier wordt in de tekst ook naar verwezen. In deze 

tabellen zijn de interviews afgezet tegen de indicatoren van ervaren leefbaarheid die in dit 

onderzoek behandelt zijn. Op deze manier zijn de interviews op een gestructureerde wijze 

geanalyseerd. De resultaten zullen dan ook op basis van deze indicatoren gegeven 

worden. De indicatoren die in dit onderzoek zijn behandeld zijn achtereenvolgens: 

‘voorzieningen (basisschool)’, ‘mobiliteit ‘sociale contacten & sociale samenhang’, 

‘tevredenheid’ en ‘werken aan leefbaarheid’. Per indicator wordt de volgende opbouw 

gehanteerd: allereerst worden de resultaten die naar voren zijn gekomen uit de interviews 

weergegeven. Vervolgens wordt er geprobeerd om deze resultaten uit de interviews te 

laten conflicteren met de theorie. Uiteindelijk wordt er per paragraaf afgesloten met een 

conclusie. 

Indicator 1: voorzieningen (basisschool)  
Wat direct opvalt uit de interviews met Storken en van den Hombergh, is dat het dorp als 

een hechte gemeenschap wordt gezien. Zowel Storken als van den Hombergh geven aan 

dat veel mensen zich als vrijwilliger inzetten en veel van deze mensen zijn erg betrokken 

in het verenigingsleven. ‘Het bloeiende verenigingsleven is de kwaliteit van het dorp en 

hierdoor blijft het dorp goed leefbaar. Dit maakt de inwoners trots en dat geeft mensen 

energie om te gaan voor een dorp als Lomm.’ (van den Hombergh, persoonlijke 

communicatie, 15 mei 2013). ‘Inwoners van Lomm zijn erg betrokken in het 

verenigingsleven en doen daar echt veel voor. Dit is iets waar ze trot op mogen zijn.’ 

(Storken, persoonlijke communicatie, 23 april 2013).  

Volgens Storken is het voorzieningenaanbod in het dorp te beperkt en te klein. 

Naast de basisschool zijn er maar een aantal sportverenigingen en sociaal-culturele 

voorzieningen aanwezig. Voor andere voorzieningen zal je toch echt buiten het dorp 

moeten kijken. Verdwijning van de basisschool ziet Storken als een ramp omdat het nog 

maar één van laatste voorzieningen in het dorp is (zie bijlage VIII). Terugkoppelend naar 

de theorie over de relatie tussen basisschool en de leefbaarheid, kan gesteld worden dat 

er volgens Storken nog steeds een groot aantal mensen in het dorp woont die het dorp als 

autonoom dorp zien. Dus mensen die hier geboren of opgegroeid zijn (zie bijlage VIII). 

Veel bewoners die het dorp als autonoom dorp zien hechten veel waarde aan de lokale 

voorzieningen en zien deze als doorslag voor hun oordeel over de leefbaarheid van hun 

dorp (Thissen & Fortuijn, 2012)   

Verdwijning van de basisschool zou ook betekenen dat het dorp één van de 

laatste voorzieningen die een bindend karakter vormt verliest. ‘Het is een centrale plek 
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waar men elkaar ontmoet’ ,aldus Storken. Volgens van den Hombergh is de basisschool 

samen met het gemeenschapshuis de spil van het dorp. Dit zijn de twee belangrijkste 

voorzieningen in het dorp die als ontmoetingsplek en sociale contacten dienen (zie bijlage 

VIII). Deze stelling wordt in de theorie bevestigd. Bewoners zien een basisschool namelijk 

als een sociale en emotionele waarde. Een basisschool biedt namelijk de gelegenheid om 

elkaar te ontmoeten, verhalen uit te wisselen, de gezelligheid en geborgenheid en het 

zorgen voor een gevoel van verbondenheid met het dorp en medebewoners (de Groot & 

Schonewille, 2012).  

Zowel Storken als van den Hombergh zijn van mening dat door verdwijning van de 

basisschool het dorp geen jonge gezinnen zullen aantrekken. Deze zullen eerder in een 

dorp met basisschool gaan wonen.  

Een ander interessant punt dat uit de uitspraak van Storken over de rol van de 

basisschool naar voren komt, is het punt dat we in Nederland niet gewend zijn om 

kinderen ’s morgens met de bus naar school toe laten gaan. Van oudsher hebben we 

kleine scholen waarbij de kinderen tussen de middag naar huis toe gingen en de moeders 

niet werkten. Volgens Storken moeten we de overstap maken naar een continue systeem, 

waarbij de kinderen ’s morgens met de bus worden opgehaald, tussen de middag op 

school verblijven en ’s middags weer met de bus naar huis worden gebracht (zie bijlage 

VIII). Terugkoppelend naar de theorie over de relatie tussen de basisschool en de 

leefbaarheid, kan er gesteld worden dat er volgens Storken overgestapt moet worden 

naar een beleid van schaalvergroting waarbij overgestapt moet worden naar een continue 

systeem. In andere landen zoals Amerika en Italië zijn de mensen inmiddels gewend om 

grotere afstanden af te leggen, door het feit dat er in de jaren zeventig een beleid van 

schaalvergroting in het onderwijs heeft plaatsgevonden. Door deze ontwikkeling hebben 

een groot aantal scholen hun deuren moeten sluiten en zo werden de kinderen in de 

dorpen waar geen school meer aanwezig was met een schoolbus naar school gebracht 

en gehaald. Voor Nederlandse gezinnen is een afstand van 5 kilometer naar de 

basisschool al als ver te beschouwen (van der Wouw, de Kraker, & Schellekens, 2011, p. 

13).  

In tegenstelling van wat Storken over de rol van de basisschool zegt dient volgens 

van den Hombergh de basisschool als basis voor jeugdclubs en verenigingen. Wanneer 

de kinderen naar de basisschool in Lomm, Velden of Arcen zouden gaan raak je de 

kinderen op een gegeven moment kwijt. Dit omdat de kinderen verzeild raken in 

vriendengroepen buiten het dorp en hierdoor eerder naar een vereniging buiten het dorp 

gaan. Volgens van den Hombergh ben je deze doelgroep nog eerder kwijt dan de 

doelgroep die na de middelbare school ergens anders buiten het dorp gaat studeren en 

op kamers gaat (zie bijlage VIII).  

Volgens de respondenten voor de kozen doelgroep wordt de basisschool ook als 

belangrijk gezien. Dit omdat volgens alle respondenten sluiting van de basisschool als 

een verlies van het dorp wordt gezien. Zij zien de basisschool als een ontmoetingsplek en 

door sluiting van de basisschool zien ze het directe contact met de basisschool en de 

ouders kwijt raken. Als er iets aan de hand is kunnen ze niet meer even snel naar binnen 

lopen. Kort gezegd ligt de school niet meer zo dicht bij huis. Wanneer de kinderen in een 

ander dorp naar school toe zouden moeten, ontstaan er vriendschappen buiten het dorp. 

Hierdoor is de binding met de basisschool weg. Dit heeft vervolgens ook weer invloed op 

het verenigingsleven. Doordat kinderen naar een basisschool in een ander dorp gaan, 

zullen ze ook eerder geneigd zijn om met deze kinderen bij een vereniging buiten het dorp 

te gaan (zie bijlage VI).      
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Terugkoppelend naar de theorie over de relatie tussen de basisschool en de 

leefbaarheid, kan gesteld worden dat sluiting van de school volgens de respondenten van 

sociaal en emotionele waarde is. Door sluiting van de school wordt de mogelijkheid om 

elkaar te ontmoeten ontnomen. Dit komt in een onderzoeksrapport van Movisie onder de 

bewoners naar voren. Hierin maken bewoners zich zorgen dat sluiting van de basisschool 

ten koste gaat van de leefbaarheid in dorpen (de groot &Schonewille, 2012). Ook in het 

onderzoek van Forsythe (1984) komt naar voren dat de basisschool een sociale functie 

vervult, waarbij de basisschool een plek vervult waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.  

  
Indicator 2: mobiliteit 
De tweede indicator van ervaren leefbaarheid wordt door alle respondenten niet als een 

probleem gezien. De kinderen gaan nu zelf naar school of worden door de ouders naar 

school toe gebracht. Voor de ene respondent wordt door veiligheidsredenen het kind naar 

de basisschool gebracht omdat deze wat verder weg in het dorp woont en voor de ander 

is het kind oud genoeg om zelfstandig naar school te gaan. Mochten de kinderen naar 

een andere basisschool moeten, als gevolg van het sluiten van de basisschool in het 

dorp, dan wordt dit niet als probleem gezien. Er zijn genoeg mogelijkheden om de 

kinderen naar school te brengen. De respondenten beschikken over een auto, de oudere 

kinderen kunnen zelf met de fiets en voor de buitenschoolse opvang worden de kinderen 

door een bus opgehaald om vervolgens naar de opvang te gaan (zie bijlage VI).  

  
Indicator 3: sociale contacten & sociale samenhang 
De derde indicator van ervaren leefbaarheid is per respondent verschillend. Eén van de 

respondenten voelt zich niet verbonden met het dorp omdat deze respondent hier niet 

geboren en getogen is maar van boven de rivieren komt. Er is een aantal keren 

geprobeerd  om contact te leggen met bewoners maar helaas is dit niet gelukt. Er is zelfs 

met andere mensen in het dorp over gesproken (buurmeisje) maar het is gewoon de 

cultuur die in het dorp heerst. ‘Als je niet uit Lomm komt dan kom je hier ook niet in. Dit is 

ook de eerste keer geweest dat ik me een buitenlander heb gevoeld in mijn eigen land.’ 

(van der Horn, persoonlijke communicatie, 15 mei 2013).  

 Daarnaast is er ook een respondent die geboren en getogen is in het dorp Lomm. 

Deze respondent is puur voor de rust en natuur in het dorp komen wonen en is verder niet 

betrokken in het verenigingsleven waardoor ze geen binding met het dorp heeft. Tevens 

wordt door drukte met werk de tijd die er over is aan de kinderen besteedt en wordt er 

bewust voor gekozen om niet veel contacten te hebben (zie bijlage VI). Daarentegen voelt 

een andere respondent zich wel verbonden met het dorp. Deze respondent ervaart Lomm 

als een prettig dorp om in te wonen omdat de kinderen rustig in het dorp kunnen spelen 

zonder dat er angst voor gevaar is (zie bijlage VI).  

 Alle respondenten geven aan kennissen in het dorp te hebben. Echter, heeft er 

maar één respondent familie/vrienden en kennissen in het dorp wonen waar 

daadwerkelijk contact mee is. De andere respondenten hebben alleen kennissen in het 

dorp wonen en niet zozeer familie of een vriendschap. Zo heeft één van respondenten 

een broer in het dorp wonen maar hier is bijna geen contact meer mee, de ouders van 

deze respondent en de ouders van de man zijn er niet meer en zoals eerder vermeld kiest 

de respondent er zelf voor om geen vriendschap op te bouwen. Wel heeft deze 

respondent ooms en tantes in de naastgelegen dorpen Arcen en Velden wonen. De 

andere respondent heeft daarentegen wel één vriendschap buiten het dorp. Dit is via het 

werk ontstaan (zie bijlage VI).    
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Voor de opvang van de kinderen geeft één van de respondenten aan dat iedereen 

bijspringt wanneer dat nodig zou zijn. ‘Dat wordt gewoon gevraagd en niemand doet 

moeilijk.’ (Josten, persoonlijke communicatie,17 mei 2013). Maar meestal worden de 

directe vrienden gevraagd. De andere respondenten proberen altijd eerst zelf de opvang 

van de kinderen te regelen maar wanneer noodzakelijk dan kan dat ook bij anderen. Voor 

één van de respondenten ligt dit anders, zij heeft kinderen met psychiatrische aandoening 

en zal daarom eerder terugvallen op professionals (zie bijlage VII). Alle respondenten 

geven overigens wel aan dat het sociale contact op school plaats vindt. Eén daarvan heeft 

meerdere plekken waar ze haar sociale contacten heeft. Deze sociale contacten ontmoet 

ze tijdens het sporten, het dorpsfeest of de kermis.  

 
Indicator 4: tevredenheid 
De vierde indicator van ervaren leefbaarheid is de tevredenheid van de bewoners in het 

dorp. Over het algemeen zijn de respondenten tevreden over de aanwezige 

voorzieningen in het dorp. Echter, wordt de winkel door verschillende respondenten 

gemist maar tegelijkertijd zijn ze hier ook aan gewend geraakt. De respondenten zijn nu 

eenmaal gewend geraakt om voor de winkel te moeten reizen. Deze conclusie kan 

getrokken worden uit de volgende uitspraken: ‘Ik moest al wennen dat er geen winkel was 

want die is er gewoon niet. Ja de supermarkt dat is nu eenmaal zo en ik rij wel een stukje.’ 

(Josten, persoonlijke communicatie,17 mei 2013). ‘Kijk er was vroeger altijd een winkel 

maar die is er ook niet meer. Wat ik al zei ik moet toch rijden dus voor mij maakt het niets 

uit of die winkel in Lomm, Arcen of Duitsland ligt. Ik bedoel dat is voor mij allemaal 

hetzelfde.’ (Peters, persoonlijke communicatie,17 mei 2013). 

 Voor alle respondenten geldt de rust, ruimte, natuur en landschap als belangrijke 

factoren om in het dorp te blijven wonen. Ook wordt de aanwezigheid van voorzieningen 

als een belangrijk aspect voor het leven in het dorp gezien. Ondanks dat ze gewend zijn 

dat er bijvoorbeeld geen winkel aanwezig is worden er verschillende voorzieningen 

genoemd. Zo is voor de ene respondent het prikcentrum om bloed te prikken belangrijk en 

voor de ander de basisschool en de sport.  

 
Indicator 5: werken aan leefbaarheid 
De vijfde indicator van ervaren leefbaarheid is werken aan leefbaarheid. Géén enkele 

respondent is van mening dat het dorp er de afgelopen jaren op vooruit is gegaan. Hier 

hebben de respondenten uiteenlopende en geen eenduidige antwoorden op. Voor de één 

is het juist de werkgelegenheid die achteruit gaat en voor de ander de terugloop van het 

aanbod in winkels. Wel geeft één respondent aan dat er voor kinderen meer gedaan 

wordt. Zij zegt hier het volgende over: ‘Ik vind dat ze veel meer voor kinderen gedaan 

hebben. Dat vind ik wel dat dat eigenlijk vooruit is gegaan.’ (Josten, persoonlijke 

communicatie, 17 mei 2013).  

 De toekomstverwachtingen van het dorp zien er volgens de inwoners van het dorp 

ook niet goed uit. Volgens alle respondenten zal het dorp er hetzelfde uitzien of erger nog 

er op achteruit gaan. Een aantal respondenten geven hierbij aan dat het wegvallen van 

bepaalde voorzieningen zoals het café of de basisschool niet ten goede voor het dorp 

zullen komen. Als de basisschool op een bepaald moment zou wegvallen dan zullen 

nieuwkomers niet snel naar het dorp toetrekken. Respondenten zeggen hier het volgende 

over: ‘Dat je kinderen naar school toe kunnen. Daarom is het ook belangrijk dat er nog 

iets is want anders is er op een gegeven moment niets meer. Dat valt anders helemaal 

dood.’ (Peters, persoonlijke communicatie,17 mei 2013). ‘Als inderdaad het café dicht blijft 



 
 

- 44 - 
 

en de school zou wegvallen. Dan ben ik bang dat het een leegloop wordt.’ (Josten, 

persoonlijke communicatie,17 mei 2013). Eén van de respondenten geeft aan dat er wel 

nieuwkomers naar het dorp zullen komen, maar deze mensen zullen vooral in het dorp 

komen wonen omdat hier de woningen goedkoper zijn en zullen al hun contacten buiten 

het dorp hebben. Terugkoppelend naar de theorie over de relatie tussen basisschool en 

de leefbaarheid, is het interessante aan deze uitspraak dat er volgens Thissen (2012) een 

ontwikkeling van autonome dorpen naar woondorpen plaats vindt. Met deze woondorpen 

wordt bedoeld: je bent er gaan wonen om de mooie woning en aangename 

woonomgeving maar voor je sociale contacten en voorzieningen ben je niet afhankelijk 

van het dorp.  

 Een belangrijk punt waar de gemeente aan moet werken om het dorp leefbaar te 

houden is volgens de meeste respondenten het behoudt van de basisschool. Waar geen 

basisschool is gaan jonge gezinnen niet snel wonen. Volgens één van de respondenten 

hebben de meeste mensen het er niet voor over om hun kind elke dag op en neer te 

moeten brengen. Deze mensen kiezen er eerder voor om dichtbij een basisschool te gaan 

wonen (Zie bijlage VI).  

 Alle respondenten doen op hun eigen manier iets aan de leefbaarheid in het dorp. 

Twee respondenten doen dit door bijvoorbeeld een extra bijdrage te leveren aan de 

basisschool. Dit door het geven van workshops of deelname in de ouderencommissie (Zie 

bijlage VI).  

4.3.1 Conclusie 

In Lomm is de basisschool een belangrijke voorziening. Dit omdat de basisschool één van 

de laatste voorzieningen in het dorp is waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Sluiting 

van de basisschool wordt door alle ondervraagde respondenten als een verlies gezien. Dit 

omdat het dorp dan geen jonge gezinnen meer zal aantrekken en de basisschool vormt 

de basis voor jeugdclubs en verenigingen. Dit laatste zal ik toelichten. Wanneer kinderen 

naar een basisschool in de omliggende dorpen zouden gaan, raken ze verzeild in 

vriendengroepen buiten het dorp. Daardoor zijn ze eerder geneigd om bij een vereniging 

buiten het dorp te gaan. Dit komt niet ten goede van het verenigingsleven in Lomm.  

Daarentegen wordt mobiliteit niet als een probleem gezien. Dit blijkt uit het feit dat 

de kinderen zelf of door hun ouders naar school worden gebracht. Kort gezegd: er zijn 

genoeg mogelijkheden om de kinderen naar school te brengen.  

Over sociale contacten & sociale samenhang valt weinig te zeggen. Dit omdat er 

uit de interviews verschillende uitkomsten komen. Voor een respondent die niet in het 

dorp geboren en getogen is, blijkt het lastig om contacten te leggen. Terwijl een andere 

respondent er juist bewust voor kiest om geen sociale contacten te hebben. 

Bovenstaande bemoeilijkt het ook om mensen daadwerkelijk ergens te kunnen 

ontmoeten.  

De respondenten zijn over het algemeen tevreden over de aanwezige 

voorzieningen in het dorp. Bepaalde voorzieningen worden wel gemist maar tegelijkertijd 

is het ook gewenning dat deze voorzieningen er niet zijn. Door minder werkgelegenheid 

en minder aanbod van voorzieningen is het dorp er de afgelopen jaren op achteruit 

gegaan.  

Terugkoppelend naar bovenstaande komt het wegvallen van de basisschool niet 

ten goede voor het dorp. Volgens de respondenten moet de gemeente dan ook zorgen 

dat de basisschool behouden moet blijven, want anders zullen er geen jonge gezinnen 

naar het dorp toe komen en zal het dorp leeglopen.  
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4.4 Boekend 

 
Boekend is van oorsprong een klein “kerkdorp” aan de rand van de gemeente Venlo. Zo 

kent Boekend een aantal invalswegen zoals de Geliskensdijkweg, Mulkenshofweg, Grote 

Blerickse Bergenweg en Genijkenkampweg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De kenmerken van het dorp zijn de bosrijke wandel- en fietsroutes, historische boerderijen 

en het gemeenschapshuis (Werkgroep Dorpsontwikkelingsplan, 2008). Het 

gemeenschapshuis heeft de functie van de basisschool overgenomen, zodat mensen met 

elkaar in contact kunnen komen. Bovengenoemde basisschool is in 2003 definitief 

gesloten en gaat verder als dependance van de Harlekijn (Boekender Belang). Ondanks 

dat Boekend geen basisschool meer heeft wonen er nog altijd jonge gezinnen. Echter 

heeft dit dorp ook met ontgroening en vergrijzing te maken. Als gevolg hiervan nemen 

agrarische bedrijven in sterke mate af. Het dorp telt op basis van cijfers van het CBS 775 

inwoners waarvan 18% tussen de 0 en de 15 jaar is. Zie de tabel op de volgende pagina.  

 

 
 

 

 
  

Perioden Aantal inwoners  Leeftijd in % (0 - 15 jaar)  

2009 Geen info beschikbaar Geen info beschikbaar 

2010 Geen info beschikbaar Geen info beschikbaar 

2011 770 17% 

2012 775 18% 

Figuur 15 : Dorp Boekend stadsdeel Blerick Figuur 14 : Wijkindeling gemeente Venlo. (Uit: 

Gemeente Venlo in cijfers, 2011).  

Tabel 2: Kerncijfers Boekend 2004 – 2012. Bron: CBS (2013)  
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Voorzieningen in Boekend: 

Boekend is een kern waarbij de kerk het centrale punt vormt. Deze kerk genaamd het 

Onbevlekt hart van Maria ligt dan ook in het midden van het dorp. Naast deze kerk zijn op 

de plek van de voormalige basisschool projecten in ontwikkeling. Hier worden starters en 

seniorenwoningen gebouwd met het oog op nieuwe aanwas in het dorp..  

 Boekend beschikt over bijzonder oude boerderijen als de Heershof, de Maashof en 

de Egerboschhof. Daarnaast beschikt het dorp over een hallenhuis Achter Kockerse en 

langgevel boerderijen (boerderij Keltjens). Verder zorgt het kerkhof met zijn oude graven, 

drie kruisen en twee kapellen voor een stukje historie.  

 Op het gebied van welzijn wordt Boekend gekenmerkt door de betrokkenheid van 

de inwoners in het verenigingsleven. Hierbij speelt het gemeenschapshuis de Boostenhof 

een grote rol. Binnen de gemeenschap zijn 17 verenigingen actief, waarvan 14 gebruik 

maken van het gemeenschapshuis.  

 Doordat Boekend een klein dorp is en weinig draagvlak heeft voor elementaire 

voorzieningen wordt er toch geprobeerd de huidige voorzieningen te behouden en waar 

mogelijk nieuwe voorzieningen toe te voegen. Aan nieuwe voorzieningen kan gedacht 

worden aan bakker, bibliobus, pinautomaat, een kinderopvang/crèche en een 

basisschool. Om het dorp leefbaar te houden hecht het dorp veel waarde aan 

voorzieningen voor kinderen, jongeren en ouderen. Zo is er voor kinderen de 

speelgelegenheid het Boosterveldje aanwezig en doordat het dorp geen basisschool meer 

heeft speelt jeugdclub Don Bosco een belangrijke rol om jongeren in het dorp te 

betrekken. Naast het feit dat er geen basisschool meer is bestaat de mogelijkheid voor 

schoolgaande kinderen om gebruik te maken van de schoolbus. Deze rijdt dagelijks ’s 

morgens en ’s middags tussen Blerick en Boekend om de kinderen naar school te 

brengen en halen. Hierdoor ontstaat een sociaal contact tussen de kinderen en de 

ouders. Echter wordt de schoolbus door gemeentelijke bezuinigingen afgeschaft. Om de 

leefbaarheid voor de jeugd in stand te houden heeft het dorp als plan om een 

kinderopvang/crèche te realiseren. Dit zou een verrijking voor kinderen, jongeren en 

ouders zijn. Jongeren zijn namelijk de toekomst voor de leefbaarheid in Boekend.  

Voor ouderen speelt de fysieke en mentale toegankelijkheid van de leefomgeving 

een belangrijke rol. Doordat er in het dorp geen levensmiddelen te verkrijgen zijn, er niet 

gepind kan worden, geen openbaar vervoer is, is het voor ouderen een probleem. Het 

behoudt van de SRV – wagen is dan ook erg belangrijk voor ouderen (Werkgroep 

Dorpsontwikkelingsplan, 2008). 

 Door toename in keuzemogelijkheden op het gebied van sport en cultuur in het 

dorp Boekend wordt het steeds moeilijker om verenigingen in stand te houden. Boekend 

heeft veel binnen- en buitensport wat het dorp levendig maakt. Zo kan er bijvoorbeeld 

gebruikt worden gemaakt van de trimbanen in het “Maose boske”. Op het gebied van 

cultuur heeft het dorp niet veel te bieden. Echter wordt hier wel aan gewerkt. Zo zijn er 

plannen voor: ecosofische centrum Achantus; een natuurgeneeskundige praktijk, 

kruidenkwekerij, kruiden instructietuin, cursuscentrum, bibliotheek en studieruimte.  

 Op het gebied van toerisme en recreatie kent Boekend twee wandelroutes van 5 

en 10 kilometer door natuurgebieden het Koelbroek en de Krayelheide. Dit zijn door 

vrijwilligers onderhouden wandelroutes. Verder kent Boekend nog een tweetal 

fietsroutenetwerken. Dit zijn de Noordervaartroute en de Knooppuntenroute 79. Daarnaast 

bestaat er sinds een aantal jaren de forellenvijver waar men recreatief kan vissen. Bij 

deze forellenvijver bestaat er de mogelijkheid om solexen te huren.  
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 Boekend kent veel natuur. Tussen de dorpen Boekend en Maasbree liggen grote 

oppervlakte natuurgebieden. Natuurgebieden de Crayelheide en het Kolenven zijn grote 

gebieden waar vogels leven. Voor het dorp is het van belang deze in stand te houden en 

waar mogelijk uit te breiden. Zo kent  

4.5 Leefbaar dorp zonder basisschool 

 
Evenals het dorp Lomm heeft er ter verkrijging van achtergrondinformatie en ter 

beantwoording van één van de deelvragen een interview met de dorpsraad 

plaatsgevonden. Dit met mevrouw M. Hendriks, lid van de dorpsraad. Om beide dorpen 

goed met elkaar te kunnen vergelijken is er ook voor dit dorp de doelgroep gezinnen 

waarvan hun kinderen bij de tussen schoolse- en/of buitenschoolse opvang verblijven 

gekozen. Net als de vorige casus is er voor deze casus doormiddel van opgestelde 

interviews de ervaren leefbaarheid gemeten. Ook hier zijn de resultaten van de interviews 

in de vorm van een tabel weergegeven en deze zijn eveneens terug te vinden in bijlage VI 

t/m IX. In deze tabellen zijn de interviews afgezet tegen de indicatoren van ervaren 

leefbaarheid. De resultaten zullen dan ook op basis van deze indicatoren gegeven 

worden. De indicatoren die achtereenvolgens behandelt worden zijn ‘voorzieningen 

(basisschool)’, ‘mobiliteit ‘sociale contacten & sociale samenhang’, ‘tevredenheid’ en 

‘werken aan leefbaarheid’. Per indicator wordt de volgende opbouw gehanteerd: allereerst 

worden de resultaten die naar voren zijn gekomen uit de interviews weergegeven. 

Vervolgens wordt er geprobeerd om deze resultaten uit de interviews te laten conflicteren 

met de theorie om zo uiteindelijk tot conclusies te komen. 

 
Indicator 1: voorzieningen (basisschool)  
Het gemeenschapshuis, de bakker, het sportcomplex, de hockeyclub en de rugbyclub zijn 

de voorzieningen die volgens Hendriks in het dorp worden bezocht. De bakker is sinds 

kort weer geopend en hier zegt ze het volgende over:  

 
‘Gelukkig hebben we nu weer de bakker. Dat is ideaal dat dat weer terug is. Je merkt 

gewoon nu we de bakker weer hebben dat we elkaar weer treffen. Dat je een praatje 

maakt met elkaar. Dat is denk ik heel belangrijk. Maar ik zeg al je merkt gewoon nu we de 

bakker weer hebben dat we elkaar weer treffen. Dat je een praatje maakt met elkaar. Dat 

is denk ik ook heel belangrijk.’ (Hendriks, persoonlijke communicatie, 08 mei 2013).  

 
Ondanks dat er geen basisschool in het dorp aanwezig is, kan er aan de hand van 

bovenstaande uitspraak gesteld worden dat ook andere voorzieningen als 

ontmoetingsplek worden gezien. De voorzieningen die in het dorp worden gemist zijn de 

winkels maar hier wordt het volgende over gezegd: ‘Ja je mist natuurlijk de winkels maar 

dat heeft toch geen overlevingskans in zo’n klein dorp.’ (Hendriks, persoonlijke 

communicatie, 08 mei 2013).  

De basisschool in Boekend sinds 1990 gesloten maar is in samenwerking met 

basisschool de Harlekijn (dorp naast Boekend) tot 2003 als dependance gebruikt. In 2003 

is de basisschool in Boekend dan ook officieel gesloten. De reden voor sluiting van deze 

basisschool had te maken met een te laag leerlingenaantal. Over deze verdwijning zegt 

Hendriks het volgende: ‘Ja, je mist altijd een hart in het dorp als de school dichtgaat. Een 

school is toch een bindende factor.’ (Hendriks, persoonlijke communicatie, 08 mei). Door 

sluiting van de basisschool doen er zich overigens geen verdere problemen voor, maar 
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jonge gezinnen zullen niet zo snel in het dorp komen wonen wanneer er geen basisschool 

aanwezig is. Reden hiervoor is dat mensen eerst kijken of er voor de kinderen een 

basisschool op loopafstand aanwezig is. Dat achten mensen wel van belang (zie bijlage 

VIII).  

Een interessant punt dat uit de uitspraken van Hendriks naar voren komt, is het 

punt dat door verdwijning van de basisschool het dorp niet minder levendig is geworden. 

Doordat het dorp een kleine gemeenschap is en de dorpsraad veel waarden hecht aan 

het organiseren van feesten, wordt er toch voor binding met het dorp gezorgd. Een 

belangrijke factor hierbij is de jeugdclub. Hier zijn bijna alle kinderen lid van. 

 Daarnaast ziet volgens Hendriks iedereen in dat een basisschool van 50 

leerlingen in combinatieklassen misschien niet goed zou zijn omdat je dan 3 groepen bij 

elkaar krijgt. Volgens haar moet je minstens 10 leerlingen per schooljaar hebben anders 

heeft het behoudt van een basisschool geen zin. Toen de basisschool in 2003 werd 

gesloten is er met de basisschool de Harlekijn, waar de meeste kinderen nu op school 

zitten, een afspraak gemaakt dat de kinderen van Boekend bij elkaar in de klas kwamen 

te zitten. Helaas gaat dit nu veranderen waardoor de kinderen uit Boekend niet meer bij 

elkaar in de klas komen te zitten (zie bijlage VIII). Dit vindt Hendriks heel erg spijtig. Ze 

zegt hier het volgende over: ‘Ik heb zelf ook bij mijn kinderen gemerkt dat wanneer ze bij 

elkaar in de klas komen te zitten eerder een band hebben.’ (Hendriks, persoonlijke 

communicatie, 08 mei).  

Hendriks ziet de toekomst van het dorp zonder basisschool als volgt: ‘Ik denk dat 

het belangrijker is dat er meer woningen voor starters komen.’ (Hendriks, persoonlijke 

communicatie, 08 mei 2013). Er zijn plannen om starterswoningen te bouwen maar deze 

plannen komen niet van de grond doordat er pas begonnen wordt met bouwen als er 

bijvoorbeeld 10 van de 14 woningen zijn verkocht, en zover is het op dit moment nog niet. 

Verder weten de bewoners dat de basisschool niet zo heel erg ver van het dorp af ligt en 

dat er een veilig fietspad is aangelegd. Door het veilige fietspad en wegens bezuinigingen 

vanuit gemeente is het schoolvervoer naar de school afgeschaft (zie bijlage VIII).  

Terugkoppelend naar de theorie over de relatie tussen basisschool en de 

leefbaarheid, kan gesteld worden dat er volgens Hendriks de ontwikkeling van de 

woonfunctie een voorwaarde is voor de leefbaarheid. Interessant hierbij is, is dat volgens 

Thissen & Fortuijn (2012) de woonfunctie in het dorp wordt aangetast door een 

vraaguitval op de woningmarkt. Deze ontwikkeling van de woonfunctie binnen de 

woningmarkt vormt dan weer de basis voor de ontwikkeling van leefbaarheid. Dit heeft 

vervolgens weer invloed op gemeenschapsinitiatieven, welke een bijdrage kunnen leveren 

aan de sociale infrastructuur van het dorp.   

Een voorbeeld hiervan is het gezamenlijk autovervoer van en naar de school of 

vrijwilligers werk. Concluderend kan gezegd worden dat in deze moeilijke tijd de 

ontwikkeling van de woonfunctie niet van grond komt en hierdoor zullen minder 

gemeenschapsinitiatieven ontstaan.  

 
Net als Hendriks wordt de rol van de basisschool volgens de respondenten als een 

centrale plek gezien en hoort het ook echt in een dorp. Tegelijkertijd zijn alle 

respondenten van mening dat het dorp er niet minder levendig op is geworden doordat er 

geen basisschool in het dorp aanwezig is. Daarbij wordt er door de respondenten ook niet 

meer naar een basisschool verlangd. (zie bijlage VII). ‘Als die groot genoeg zou zijn is dat 

wel fijn maar ik denk niet dat dat verstandig is met het huidige aantal kinderen.’ 

(Westheim, persoonlijke communicatie, 21 mei 2013). Met deze uitspraak komen we bij 
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een interessant punt dat uit de uitspraken van verschillende respondenten naar voren 

komt. Alle respondenten hebben namelijk nooit ervaren dat er voor hun kinderen een 

basisschool in het dorp is geweest. Wel hebben ze vroeger zelf in het dorp op de 

basisschool gezeten. De basisschool in het dorp was heel erg klein en beschermd. Als ze 

dat vergelijken met de basisschool waar de kinderen nu op zitten dan is dat een groot 

verschil. Deze basisschool is namelijk veel groter. ‘Toen ik van de lagere school naar de 

middelbare school in Blerick moest was dat voor mij een cultuurshock.’ (Westheim, 

persoonlijke communicatie, 21 mei 2013). Een andere respondent zegt hier hetzelfde 

over, namelijk: ‘Als ik terug kijk naar mijn eigen toen ik van de lagere school naar de 

middelbare school ging. Dat vond ik verschrikkelijk moeilijk.’ (Heuvelmans, persoonlijk 

communicatie, 31 mei 2013).  

Terugkoppelend naar de theorie over de relatie tussen basisschool en de 

leefbaarheid, kan gesteld worden dat er volgens een aantal respondenten de emotionele 

en sociale waarde bij sluiting van de basisschool voor de respondenten niet van 

toepassing is. De respondenten hebben namelijk voor hun eigen kinderen nooit ervaren 

dat er voor hun kinderen een basisschool in het dorp aanwezig was en dus is sluiting 

nooit voor hun eigen kinderen aan de orde geweest. ‘Ik heb hier wel zelf op de 

basisschool gezeten maar ik weet op dit moment niet wat ik mis.’, aldus Heuvelmans. In 

het verlengde van deze uitspraak geven alle respondenten aan dat er door de 

afwezigheid van de basisschool geen problemen voordoen. De basisschool die buiten het 

dorp ligt is dichtbij en is goed te fietsen (zie bijlage VII). Op dit laatste komen we bij de 

volgende indicator mobiliteit nog op terug.  

Ook de tussen schoolse opvang binnen de basisschool wordt als belangrijk 

gezien. Dit omdat de respondenten vanwege werk (onregelmatige werktijden) en afstand 

niet in staat zijn om hun kinderen tussen de middag op te halen. Daarnaast vinden de 

kinderen het leuk en gezellig doordat ze met kinderen uit dezelfde klas overblijven (zie 

bijlage VII).  

 
Indicator 2: mobiliteit 
Mobiliteit wordt door alle respondenten niet als een probleem gezien. De kinderen gaan 

zelf of samen met de ouders naar school. De kinderen gaan meestal met de fiets naar 

school en wanneer het echt slecht weer is te voet. ‘Als het ’s winters glad is en er ligt een 

hoop sneeuw dan gaan we te voet. Het is heel goed te doen.’ (Heuvelmans, persoonlijke 

communicatie, 31 mei 2013). ‘Zelfs als er sneeuw ligt is het nog te voet doen.’ (Westheim, 

persoonlijke communicatie, 21 mei 2013). Deze uitspraken zeggen ook meteen iets over 

de afstand. Volgens één van de respondenten lijkt de afstand ver maar dat is het niet. ‘We 

lopen er 15 a 20 minuten op.’ (Heuvelmans, persoonlijke communicatie, 31 mei 2013).  

Daarnaast beschikken de respondenten allemaal over een auto en kunnen de 

kinderen wanneer nodig samen met de buren naar school gebracht worden. Mede door 

de komst van de fietsbrug kunnen de ouderen kinderen zelf met de fiets naar school. 

‘Intussen is de fietsbrug aangelegd om het allemaal te vergemakkelijken en de veiligheid 

te waarborgen van de kinderen.’ (Heuvelmans, persoonlijke communicatie, 31 mei 2013). 

‘Freek mijn oudste gaat nu alleen naar school toe met de fiets en dat is goed te doen. Het 

scheelt dat hier een fietsbrug is.’ (Titulaer, persoonlijke communicatie, 31 mei 2013). ‘We 

hebben een nieuwe fietsbrug en die is een stuk korter en een stuk veiliger.’ (Westheim, 

persoonlijke communicatie, 21 mei 2013). Concluderend kan gezegd worden dat er 

genoeg mogelijkheden zijn om de kinderen naar school te brengen (zie bijlage VII). 
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Indicator 3: sociale contacten & sociale samenhang 
‘[…] we zijn echt Boekendse mensen. Dat veranderd niet in de zin dat de basisschool hier 

niet ligt.’ (Heuvelmans, persoonlijke communicatie, 31 mei 2013). Het is duidelijk dat deze 

respondent zich erg verbonden voelt met het dorp. De reacties van de andere 

respondenten op dit gebied zijn hetzelfde. Er zijn respondenten die hier altijd hebben 

gewoond en hier ook erg graag wonen. Naast het feit dat de respondenten terug kunnen 

vallen op familie zijn er ook veel vrienden/vriendinnen en kennissen waar de kinderen 

terecht kunnen. Doordat iedereen elkaar in het dorp kent wordt de opvang van de 

kinderen dan ook als geen probleem gezien (zie bijlage VII). ‘Je kan ook heel erg op 

andere mensen terugvallen als er een keer iets is. Dus ja dat je een heel fijn sociaal 

contact hebt onder elkaar is heel fijn.’, aldus Heuvelmans (Heuvelmans, persoonlijke 

communicatie, 31 mei 2013). Doordat de kinderen naar dezelfde school toe gaan en/of bij 

elkaar in de klas zitten is de opvang van de kinderen makkelijk te organiseren.  

Niet alleen de basisschool wordt als ontmoetingsplek gezien waar je sociale contacten 

mee opdoet. Zo ontmoeten de respondenten hun contacten via verenigingen en het 

gemeenschapshuis. Binnen het gemeenschapshuis is de jeugdclub gevestigd, dit wordt 

door alle drie respondenten als belangrijke ontmoetingsplek gezien (zie bijlage VII). ‘Ik 

denk dat de jeugdclub nog belangrijker is geworden na het sluiten van de basisschool.’ 

(Westheim, persoonlijke communicatie, 21 mei 2013). Volgens een aantal respondenten 

zijn bijna alle kinderen uit Boekend lid bij de jeugdclub. Dit geeft aan hoe belangrijk het 

gemeenschapshuis en meer specifiek de jeugdclub is. Er zijn dus genoeg mogelijkheden 

om elkaar te ontmoeten maar een interessante uitspraak van één van de respondenten is: 

‘[…] daar moet je zelf ook voor open staan he. Ze komen je niet thuis opzoeken. Laten we 

eerlijk zijn je moet het gewoon zelf doen. Als jij je nergens voor inzet dan wordt het 

moeilijk.’, aldus Heuvelmans (Heuvelmans, persoonlijke communicatie, 31 mei 2013).  

 
Indicator 4: tevredenheid 
De vierde indicator van ervaren leefbaarheid is de tevredenheid van de bewoners in het 

dorp. Alle respondenten lijken tevreden te zijn met de aanwezige voorzieningen in het 

dorp. Met name dat de bakker weer terug in het dorp is. Bepaalde voorzieningen zoals de 

winkel worden wel eens gemist maar hier zegt een respondent het volgende over: ‘Ik weet 

niet beter dat ik voor mijn boodschappen het dorp uit moet.’ (Westheim, persoonlijke 

communicatie, 21 mei 2013). Een andere respondent zegt hier weer het volgende over: 

‘Als klein kind ging ik al met mijn moeder de boodschappen buiten het dorp doen dus ik 

weet gewoon niet beter. Dat is gewoon zo.’ (Heuvelmans, persoonlijke communicatie, 31 

mei 2013). Bewoners van het dorp zijn zich er ook van bewust dat bepaalde 

voorzieningen zoals een buurtsuper/supermarkt in het dorp gewoon niet haalbaar zijn. 

Dan zouden de mensen meer voor hun producten moeten betalen en dat doen ze dan 

toch niet. Opvallend is dat alle respondenten aangeven dat de pinautomaat wel eens 

wordt gemist maar dit is dan meer het gemak wat wordt gemist. ‘Het zou handig zijn als er 

een pinautomaat in het dorp zou zijn.’, aldus Heuvelmans (Heuvelmans, persoonlijke 

communicatie, 31 mei 2013). De belangrijkste factoren om in het dorp te blijven wonen 

zijn volgens de respondenten de rust, veiligheid en het gevoel dat je je ook thuis voelt in 

het dorp (zie bijlage VII).  
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Indicator 5: werken aan leefbaarheid  

Volgens alle respondenten is het dorp er in ieder geval de laatste jaren op vooruit gegaan. 

Dit komt mede doordat er de afgelopen jaren veel nieuwbouw bij is gekomen. Zo is de 

bakker weer terug in het dorp gekomen, het gemeenschapshuis is in de loop van tijd 

verbouwd en de sportaccommodaties is meer en meer gecentraliseerd zijn (zie Bijlage 

VII). Daarnaast verwacht ze in de toekomst dat er nieuwbouw woningen bij zullen komen. 

Hier zijn ook plannen voor maar deze komen zoals eerder gesteld nog niet van de grond. 

Een belangrijk punt waar volgens een aantal respondenten door de gemeente aan 

moet worden gewerkt is het realiseren van starterswoningen. Ervoor zorgen dat het dorp 

niet vergrijst en ervoor zorgen dat jongere gezinnen wel naar Boeken willen terugkomen 

of willen komen (Zie bijlage VII). Ook vinden een aantal respondenten het belangrijk dat je 

echt gehoord wordt door de gemeente. Dit komt voort uit de volgende uitspraken van de 

respondenten: ‘[…] niet dat je het idee hebt dat je het ondergeschoven kind bent.’ 

(Westheim, persoonlijke communicatie, 21 mei 2013). Een andere respondent zegt hier 

het volgende over: ‘[…] het contact met gemeente wat hier in het dorp leeft, dat dat 

allemaal serieus genomen wordt.’ (Heuvelmans, persoonlijke communicatie, 31 mei 

2013).  

Uiteraard is het niet alleen de gemeente die aan de leefbaarheid van het dorp 

moet werken maar zijn het ook de bewoners zelf. Alle respondenten doen wel iets om het 

dorp leefbaar te houden. Zo is één van de respondenten 20 jaar vrijwilliger bij de 

jeugdvereniging geweest en zo probeert een respondent zoveel mogelijk aan activiteiten 

deel te nemen (zie bijlage VII). ‘Als je dat allemaal niet meer doet, wordt het voor niets 

gedaan en vervalt het op een gegeven moment,’ aldus Heuvelmans. Wat andere mensen 

in het dorp aan de leefbaarheid doen weten de respondenten niet maar volgens één van 

de respondenten zal je met z’n allen moeten meedenken en meewerken (zie bijlage VII).  

4.5.1 Conclusie 

  
Ondanks dat er in het dorp geen basisschool aanwezig is zijn er genoeg andere 

ontmoetingsplekken. Een basisschool wordt wel als een belangrijke ontmoetingsplek 

gezien maar het dorp is er niet minder levendig op geworden. Er wordt zelfs gesteld dat 

een grotere basisschool waar de kinderen nu naartoe gaan beter zou zijn. Deze uitspraak 

wordt gedaan op basis van ervaringen van een aantal respondenten die vroeger zelf op 

een kleine basisschool in het dorp hebben gezeten. De ervaring was dat de overstap van 

een kleine basisschool naar de middelbare school groot was. Nu de basisschool al meer 

dan 10 jaar niet meer in het dorp aanwezig is wordt het gemeenschapshuis als bindend 

factor binnen het dorp gezien.  

 Ondanks dat er geen basisschool in het dorp aanwezig is, en de kinderen een 

langere afstand moeten overbruggen, wordt mobiliteit niet als problematisch ervaren. Dit 

komt mede doordat er veilige fietsbrug is aangelegd. Daarnaast beschikken de 

respondenten over voldoende mogelijkheden om de kinderen naar school te brengen.  

 De sociale contacten en sociale samenhang zijn goed. Alle respondenten voelen 

zich namelijk erg verbonden met het dorp en hebben familie/vrienden en kennissen in het 

dorp wonen. Hierdoor kunnen ze voor de opvang van hun kinderen vrijwel altijd 

terugvallen op iemand uit het dorp. De contacten worden over het algemeen bij 

verenigingen en het gemeenschapshuis gelegd. Deze laatste voorziening is een 

belangrijke ontmoetingsplek voor de kinderen en ouders in het dorp. Bijna alle kinderen uit 

het dorp zijn lid bij de jeugdclub.  
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 Over het algemeen zijn alle respondenten tevreden met de aanwezige 

voorzieningen. Sommige voorzieningen worden wel gemist maar tegelijkertijd is dit ook 

gewenning.  

Door de vele nieuwbouw, terugkomst van de bakker, verbouwing van het 

gemeenschapshuis en centralisatie van sportaccommodaties is het dorp er de afgelopen 

jaren op vooruit gegaan.  

4.6 Confrontatie theorie en analyseresultaten 

 
Nu in de paragrafen 4.3 en 4.5 de resultaten van de interviews zijn geanalyseerd wordt in 

deze paragraaf de confrontatie tussen de theorie en deze resultaten weergegeven. Hierin 

zal expliciet worden aangegeven waar de theorie bij de bevindingen aansluit en waar dit 

nog in tekort schiet.  

 
Om te beginnen wordt er door veel respondenten gesteld dat ze gewend zijn om lange 

afstanden af te leggen voor voorzieningen. Deze uitspraak wordt in de theorie 

ondersteund. Zo stelt het CAB dat plattelandsbewoners door de toegenomen mobiliteit 

niet alleen maar op voorzieningen in het dorp zijn aangewezen. Afname van 

voorzieningen wordt echter niet alleen door mobiliteit opgevangen maar ook door 

mobiliteit veroorzaakt. Tegenwoordig doen mensen hun boodschappen niet meer in het 

dorp omdat deze winkels niet meer aan hun wensen kunnen voldoen. In dit geval heeft 

mobiliteit dus ook tot schaalvergroting gezorgd (Gardenier, Nanninga, van Rijn, & Weijer, 

2011). Eén van de respondenten gaat mee in deze discussie en zegt hier over: ‘Dan 

moeten de mensen meer betalen en dat doen ze denk ik toch niet.’ (Heuvelmans, 

persoonlijke communicatie, 31 mei 2013).  

 
Niet alleen voorzieningen maar ook specifiek de voorziening basisschool waar dit 

onderzoek over gaat is veel over te zeggen. Storken en van den Hombergh stellen dat de 

basisschool in het dorp Lomm één van de laatste voorzieningen is die een bindend 

karakter vormt. De basisschool en het gemeenschapshuis vormen hierbij de belangrijkste 

twee voorzieningen als ontmoetingsplek waar sociale contacten worden opgedaan. 

Verdwijning zou dan ook een ramp voor het dorp zijn omdat het nog maar één van de 

laatste voorzieningen in het dorp is. Deze uitspraken van Storken en van den Hombergh 

wordt door meerdere onderzoeken ondersteund. Zo stellen Thissen & Fortuijn (2012) dat 

veel bewoners die het dorp als autonoom dorp zien, veel waarde hechten aan lokale 

voorzieningen en zien deze als doorslag voor hun oordeel over de leefbaarheid van hun 

dorp. Mensen die hun dorp als autonoom dorp zien zijn hier volgens Thissen & Fortuijn 

ook geboren of opgegroeid.  

Dit wordt niet alleen door Thissen & Fortuijn ondersteund. Ook het 

onderzoeksrapport van Movisie stelt dat een basisschool een sociaal- en emotionele 

waarde heeft. In dit onderzoek maken bewoners zich zorgen dat sluiting van een 

basisschool ten koste gaat van de leefbaarheid. Door sluiting van een basisschool wordt 

de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, verhalen uit te wisselen, de gezelligheid en 

geborgenheid en het zorgen voor een gevoel van verbondenheid met het dorp ontnomen 

(de Groot & Schonewille, 2012). Ook het onderzoek van Forsythe (1984) laat zien dat een 

basisschool een sociale functie vervult, waarbij bewoners elkaar kunnen ontmoeten.  

De respondenten in Lomm gaan mee met deze stellingen. Sluiting van de 

basisschool wordt dan ook als een verlies van het dorp gezien. De basisschool wordt als 
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ontmoetingsplek gezien. Wanneer de basisschool zou sluiten verliezen ze het directe 

contact met school en ouders. Als gevolg van een eventuele sluiting moeten de kinderen 

naar de naastgelegen dorpen naar de basisschool. De angst die onder de respondenten 

heerst is het ontstaan van vriendschappen buiten het dorp. Hierdoor raken ze de binding 

met de basisschool kwijt en dit heeft vervolgens ook weer invloed op het 

verenigingsleven. Kinderen zullen eerder geneigd zijn om met kinderen die buiten het 

dorp wonen bij een vereniging te gaan (zie bijlage VI). Ook van den Hombergh ziet de 

basisschool als basis voor jeugdclubs en verenigingen. Volgens van den Hombergh ben 

je deze doelgroep zelfs eerder kwijt dan de doelgroep die na de middelbare school ergens 

gaat studeren en op kamers gaat (zie bijlage VIII). Bovenstaande stellingen wordt in het 

onderzoek van STAMM CMO ondersteund. Zo stelt het STAMM CMO dat sluiting van een 

basisschool gevolgen heeft voor buitenschoolse activiteiten en verenigingsactiviteiten. 

Doordat kinderen in een ander dorp of andere dorpen naar de basisschool gaan, zullen ze 

eerder geneigd zijn om ook hier naar buitenschoolse- en verenigingsactiviteiten te gaan. 

Hierdoor komt het verenigingsleven en de sociale cohesie van hun eigen dorp onder druk 

te staan (van Leer, de Haan, Wijnstra, & Janssens, 2012).  

Niet alleen de respondenten in Lomm maar ook die van Boekend zijn van mening 

dat het contact hierdoor verloren gaat. Toen in 2003 de basisschool in het dorp werd 

gesloten, is de afspraak gemaakt dat de kinderen van Boekend op de basisschool buiten 

het dorp, bij elkaar in de klas kwamen te zitten. Door de komst van een nieuwe directie is 

deze afspraak teniet gedaan. Respondenten vinden dit erg spijtig omdat hierdoor het 

dorpsgevoel en de band met leeftijdsgenoten uit het dorp Boekend verdwijnt. Tegelijkertijd 

wordt een basisschool van 50 leerlingen in combinatieklassen als niet goed gezien omdat 

je dan met verschillende leeftijdsgenoten in de klas komt te zitten. Deze uitspraak wordt in 

de kamerbrief betreffende beleidsvisie leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs 

ondersteund. Zo stelt de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dekker, 

2013) dat combinatiegroepen niet ten goede komt voor de leerontwikkeling van kinderen. 

Dit loopt namelijk te sterk uiteen. Daarbij speelt ook mee dat kinderen op kleine 

basisscholen minder vriendjes en vriendinnetjes van hun eigen leeftijd hebben. Dit is niet 

goed voor hun sociaal- emotionele ontwikkeling. Daarnaast vraagt het werken met 

combinatiegroepen om meer vaardigheden van leraren.  

Iets wat niet terug komt in de theorie, maar wat wel van belang kan zijn, is de 

ervaring die ouders hebben gehad toen de basisschool nog wel in het dorp Boekend 

aanwezig was. Een aantal respondenten hebben vroeger zelf in het dorp op de 

basisschool gezeten en ervaren dat een kleine beschermde basisschool niet ten goede 

komt voor de overstap naar de middelbare school. Als ze dat vergelijken met de 

basisschool waar de kinderen nu op zitten dan is dat een groot verschil. Deze basisschool 

is namelijk veel groter.   

Een ander interessant punt dat uit de uitspraken van Storken over de basisschool 

naar voren komt, is het punt dat we in Nederland niet gewend zijn om kinderen ’s 

morgens met de bus naar school toe laten gaan. Van oudsher hebben we kleine scholen 

waarbij de kinderen tussen de middag naar huis toe gingen en de moeders niet werkten. 

Volgens Storken moeten we de overstap maken naar een continue systeem, waarbij de 

kinderen ’s morgens met de bus worden opgehaald, tussen de middag op school 

verblijven en ’s middags weer met de bus naar huis worden gebracht (zie bijlage VIII).  

Terugkoppelend naar de theorie over de relatie tussen de basisschool en de leefbaarheid, 

kan er gesteld worden dat er volgens Storken overgestapt moet worden naar een beleid 

van schaalvergroting waarbij overgestapt moet worden naar een continue systeem. In 
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landen als Amerika en Italië zijn de mensen grotere afstanden gewend. Voor Nederlandse 

gezinnen is een afstand van 5 kilometer naar de basisschool al als ver te beschouwen. 

Tevens heeft er zich in de jaren zeventig in Amerika een beleid van schaalvergroting van 

het onderwijs plaatsgevonden. Hierbij hebben een groot aantal scholen hun deuren 

moeten sluiten. De dorpen waar geen school meer is worden de kinderen met een 

schoolbus naar de basisschool gebracht en gehaald (van der Wouw, de Kraker, & 

Schellekens, 2011, p. 13).  

Sluiting van de basisschool heeft volgens Storken, van den Hombergh en de 

respondenten voor gekozen doelgroep in het dorp Lomm ook invloed op nieuwkomers. 

Wanneer de basisschool zou verdwijnen wordt het dorp minder aantrekkelijk voor jonge 

gezinnen. Een logisch gevolg is dat er minder vraag naar woningen zal zijn en er dus 

vraaguitval op de woningmarkt plaatsvindt. Deze uitspraken wordt in het onderzoek van 

Thissen & Fortuijn (2012) ondersteund. In de ontwikkeling van autonoom naar woondorp 

wordt de woonfunctie als basis voor de ervaren leefbaarheid gezien. Er wordt gesteld dat 

de ontwikkeling van de woonfunctie een voorwaarde is voor de leefbaarheid. Wanneer de 

woonfunctie in het dorp wordt aangetast door een vraaguitval in de woningmarkt, heeft dit 

invloed op de leefbaarheid.  

 In tegenstelling tot bovenstaande is er ook een groep mensen die bewust voor de 

rust naar het dorp toekomen. Volgens een respondent uit Lomm zijn dit mensen die hier 

goedkoop een woning kopen en al hun contacten buiten het dorp hebben. Deze uitspraak 

wordt dan ook ondersteund in de theorie van Thissen & Fortuijn (2012). De ontwikkeling 

van autonome- naar woondorpen. Met deze woondorpen wordt bedoeld: je bent er gaan 

wonen om de mooie woning en aangename woonomgeving maar voor je sociale 

contacten en voorzieningen ben je niet afhankelijk van het dorp.  

Volgens een aantal respondenten in beide dorpen kiezen jonge gezinnen er ook 

eerder voor om in een dorp te gaan wonen waar een basisschool aanwezig is. Deze jonge 

gezinnen achten het van belang dat kinderen op loopafstand naar de basisschool kunnen 

(Zie bijlage VI & VIII). Deze uitspraken worden ondersteund door eerdere onderzoeken. 

Zo stellen Movisie & Scoop dat sluiting van een basisschool niet alleen een sociaal- en 

emotionele waarde heeft maar ook een praktische. Door een afname in het aantal 

kinderen komen een groot aantal basisscholen onder de opheffingsnorm. Als gevolg 

hiervan moeten basisscholen sluiten, samenwerken of fuseren. Dit leidt vervolgens weer 

tot een grotere afstand naar de basisschool (de Groot & Schonewille, 2012; van der 

Wouw et al., 2010). Echter, gaan de respondenten zelf niet mee met deze stelling. Door 

de toegenomen mobiliteit zijn de kinderen in staat om te voet of per fiets naar school te 

gaan. De kinderen gaan alleen of samen met hun ouders naar school. Kort gezegd: voor 

nieuwkomers zal de nabijheid van een basisschool misschien als een belangrijke 

voorwaarde zijn maar voor de respondenten die nu in het dorp wonen wordt het niet als 

een probleem gezien. Ook als de basisschool zou sluiten wordt mobiliteit niet als een 

probleem gezien.  

Ondanks dat er in het dorp Boekend geen basisschool aanwezig is zijn er genoeg 

ontmoetingsplekken in het dorp. Dit blijkt uit het feit dat alle respondenten hun contacten 

via verenigingen en het gemeenschapshuis hebben. Hierbij wordt het gemeenschapshuis 

als belangrijke voorziening voor ouders en kinderen gezien. Binnen het 

gemeenschapshuis is de jeugdclub gevestigd en hier zijn bijna alle kinderen uit Boekend 

lid van. Eén van de respondenten is van mening dat het gemeenschapshuis na sluiting 

van de basisschool nog belangrijker is geworden en zegt hier het volgende over: ‘Ik denk 

dat de jeugdclub nog belangrijker is geworden na het sluiten van de basisschool.’ 
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(Westheim, persoonlijke communicatie, 21 mei 2013). Deze uitspraak wordt door Tricker 

(1984) ondersteund. Tricker stelt dat andere aanwezige gebouwen zoals een buurthuis 

als gemeenschapsruimte kunnen dienen. Niet alleen een buurthuis maar ook een kerk of 

andere voorzieningen kunnen de sociale functies van een basisschool overnemen. Eén 

van de respondenten gaat mee in deze stelling en is blij dat de bakker weer terug in het 

dorp is. ‘[…] Je merkt gewoon nu we de bakker weer hebben dat we elkaar treffen […]’. 

(Hendriks, persoonlijke communicatie, 08 mei 2013). Wanneer blijkt dat deze 

voorzieningen ook zijn verdwenen zorgt het sluiten van een basisschool voor een verlies 

van sociale activiteit (Forsythe 1984).  

In het dorp Lomm zou sluiting van de basisschool erger zijn want hier is laatst het 

café gesloten en er zijn nog maar een beperkt aantal voorzieningen die een sociale 

functie vervullen. Dit wordt in een eerder onderzoek ‘Krimpen met perspectief’ (van Leer, 

de Haan, Wijnstra, & Janssens, 2012) ondersteund. Zij stellen dat wanneer de 

basisschool in het dorp sluit dit extra gevolgen heeft voor de ervaren leefbaarheid. Als er 

maar weinig voorzieningen in het dorp aanwezig zijn dan zal de sluiting van de 

basisschool extra pijnlijk zijn.  

4.6.1 Conclusie  

Op basis van bovenstaande paragraaf kunnen we stellen dat de theorie grotendeels 

overeenkomt met de analyseresultaten. Echter, schiet de theorie op het punt van 

mobiliteit en de grote van de basisschool nog tekort. Een logische gevolg van het sluiten 

van de basisschool is dat kinderen een grotere afstand moeten overbruggen. Kinderen 

kunnen niet meer te voet of per fiets naar school. Hierdoor zijn ouders genoodzaakt om 

de kinderen zelf of met het openbaar vervoer te laten reizen. Ondanks de toegenomen 

mobiliteit wordt de nabijheid van een basisschool door de meeste respondenten niet als 

problematisch gezien. Door de toegenomen mobiliteit zijn de kinderen in staat om zelf te 

voet, per fiets of met de bus naar school te gaan. De kinderen gaan alleen of samen met 

hun ouders naar school. Kort gezegd: voor nieuwkomers zal de nabijheid van een 

basisschool misschien als een belangrijke voorwaarde worden geacht maar voor de 

respondenten die nu in het dorp wonen wordt het als geen probleem gezien. Ook als de 

basisschool zou sluiten wordt mobiliteit als geen probleem gezien.  

 Naast de mobiliteit wordt er in de resultaten ook gesproken over ervaringen van 

ouders zelf. Uit deze ervaringen komt naar voren dat een kleine basisschool helemaal niet 

goed zou zijn voor de overstap naar de middelbare school. Kleine basisscholen zijn vaak 

beschermd en hierdoor is het lastig om de overstap te maken. Als dit in vergelijk wordt 

genomen waar de kinderen nu op de basisschool zitten dan is dat een groot verschil. En 

de respondenten zijn dan ook van mening dat dit alleen maar ten goede komt voor hun 

kinderen.  

 

 

 

 
 
 

  



 
 

- 56 - 
 

5. Conclusie  

Nu alle analyseresultaten in het voorgaande hoofdstuk zijn verwerkt, zal in dit hoofdstuk 

de conclusie, aanbevelingen en reflectie worden behandeld. Eerst worden er in paragraaf 

5.1 de conclusies gegeven. In deze conclusies worden de twee dorpen met elkaar 

vergeleken en zal er een eindconclusie worden getrokken. Vervolgens worden er in 

paragraaf 5.2 aanbevelingen gedaan en een reflectie gemaakt voor vervolgonderzoek. 

Hierin worden de verbeterpunten ten aanzien van het onderzoeksproces weergegeven, 

gevolgd door een aanbeveling met betrekking tot een volgend onderzoek.  

5.1 Conclusies 

 
Met dit onderzoek is geprobeerd een bijdrage te leveren aan de discussie over de relatie 

tussen de aanwezigheid van de basisschool en de ervaren leefbaarheid in kleine dorpen, 

zoals in hoofdstuk 1 is vermeld. De centrale vraag van dit onderzoek luidde dan ook:  

 

‘In hoeverre heeft de aanwezigheid van de basisschool invloed op de ervaren  

leefbaarheid voor gezinnen waarvan de kinderen bij de tussen schoolse- en/of  

buitenschoolse opvang verblijven in kleine dorpen.’ 

 

Om tot een antwoord op de centrale vraag te komen, zal eerst antwoord worden gegeven 

op de vijf geformuleerde deelvragen. Om na te gaan of er verschillen zijn tussen de 

uitkomsten van de interviews in beide dorpen, en dus een relatie bestaat tussen de 

aanwezigheid van de basisschool en de ervaren leefbaarheid, worden de 

analyseresultaten van beide dorpen met elkaar vergeleken.  

 

Deelvraag 1: Wat is volgens gezinnen waarvan hun kind bij de tussen schoolse- en/of 

buitenschoolse opvang verblijft de invloed van de aanwezigheid van de basisschool in de 

dorpen op de ervaren leefbaarheid? 

 

Indicator 1: vergelijking voorzieningen (basisschool)  
De vergelijking van de analyseresultaten in dit onderzoek laat duidelijke verschillen van 

mening over de basisschool zien. Hoewel in beide dorpen de basisschool als 

ontmoetingsplek en bindende factor wordt gezien, toont dit onderzoek aan dat het dorp 

zonder basisschool er niet minder levendig op geworden is. De aanwezigheid van de 

basisschool in het dorp Lomm wordt als belangrijk gezien omdat het nog maar één van de 

laatste voorzieningen in het dorp is die een bindend karakter vormt. Daarnaast wordt de 

basisschool als basis voor jeugdclubs en verenigingen gezien en dient de basisschool als 

ontmoetingsplek voor jonge gezinnen.  

In tegenstelling tot dit dorp wordt de afwezigheid van de basisschool in het dorp 

Boekend juist niet als problematisch ervaren. Een grotere basisschool wordt juist als beter 

ervaren omdat de overstap van de lagere naar de middelbare school makkelijker verloopt.  

 
Concluderend kan er gezegd worden dat het niet aanwezig zijn van de basisschool in het 

dorp Boekend geen invloed heeft op de ervaren leefbaarheid en de aanwezigheid van de 

basisschool in het dorp Lomm wel.  
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Deelvraag 2: Speelt mobiliteit en de afstand een rol bij de afwezigheid van de 

basisschool? 

 
Indicator 2: vergelijking mobiliteit 
De indicator mobiliteit wordt in beide dorpen door als geen probleem ervaren. In beide 

dorpen komt uit de bevindingen van de analyseresultaten naar voren dat er genoeg 

mogelijkheden zijn om hun kind of kinderen naar de basisschool te brengen. De kinderen 

gaan zelf, worden door de ouders of door mensen in het dorp naar school gebracht. De 

afstand van en naar de basisschool speelt ook geen rol hierin. De kinderen kunnen te 

voet, fiets, bus of auto naar school. Zelfs bij sluiting van de basisschool in het dorp Lomm 

wordt de mobiliteit en de afstand niet als een probleem gezien 

 
Deelvraag 3: Hoe zijn de sociale contacten en de sociale samenhang van gezinnen 

waarvan hun kind bij de tussen schoolse- en of buitenschoolse opvang verblijven? 

 

Indicator 3: vergelijking sociale contacten & sociale samenhang 
Hoewel ook de derde indicator verschillen in sociale contacten & sociale samenhang laat 

zien moet er bij het antwoord op deze vraag een kanttekening geplaatst worden. Dit 

omdat de bevindingen uit de analyseresultaten aantoont dat er respondenten in het dorp 

Lomm bewust niet voor kiezen of juist niet gelukt is om sociale contacten te leggen. Zie 

hiervoor paragraaf 4.3 indicator sociale contacten & sociale samenhang. Deze sociale 

contacten hebben vervolgens ook weer invloed op de sociale samenhang. Door er bewust 

niet voor te kiezen of doordat het niet lukt om sociale contacten te leggen zijn deze 

respondenten ook niet betrokken bij het verenigingsleven. Dit bemoeilijkt uitspraken te 

doen over de sociale contacten en sociale samenhang in het dorp Lomm. 

 In tegenstelling tot het dorp Lomm hebben de respondenten in Boekend erg veel 

sociale contacten in het dorp. Zo hebben ze veel familie/vrienden en kennissen in het 

dorp wonen. Deze contacten worden over het algemeen bij verenigingen en het 

gemeenschapshuis gelegd. Ondanks dat er geen basisschool in het dorp Boekend ligt, 

vormt het gemeenschapshuis een belangrijke spil in het dorp. Dit wordt door iedereen als 

belangrijkste ontmoetingsplek gezien.  

 
Deelvraag 4: Wat is volgens gezinnen waarvan hun kind bij de tussen schoolse- of 

buitenschoolse opvang verblijft de algemene tevredenheid van het dorp en waar moet nog 

aan gewerkt worden om de leefbaarheid te verbeteren? 

 
Indicator 4: vergelijking tevredenheid 
Net als de indicator mobiliteit is de algemene tevredenheid in beide dorpen als positief te 

ervaren. Hierbij toont het onderzoek aan dat alle respondenten tevreden zijn met de 

aanwezige voorzieningen in de dorpen. Het is opvallend dat in beide dorpen bepaalde 

voorzieningen zoals de winkel en pinautomaat worden gemist maar tegelijkertijd  is het 

ook gewenning dat deze voorzieningen er niet zijn. De rust wordt in beide dorpen als een 

belangrijkste factor gezien om in het dorp te blijven wonen.  

 
Indicator 5: vergelijking werken aan leefbaarheid  
Tot slot is er de indicator werken aan leefbaarheid, waarbij het onderzoek aantoont dat 

het dorp Boekend er de afgelopen jaren op vooruit is gegaan. Dit komt door de vele 

nieuwbouw, de terugkomst van de bakker, het gemeenschapshuis wat in de loop der 
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jaren is verbouwd en de centralisatie van de sportaccommodaties. In tegenstelling tot het 

dorp Boekend toont het onderzoek aan dat het dorp Lomm  er de afgelopen jaren op 

achteruit is gegaan. Hier zijn uiteenlopende redenen voor. Uit de bevindingen van de 

analyseresultaten komt naar voren dat minder werkgelegenheid en minder voorzieningen 

te maken hebben met deze achteruitgang van het dorp. Zo is het café in het dorp pas 

geleden gesloten. 

 Aansluitend aan bovenstaande toont het onderzoek aan dat de toekomst van het 

dorp Lomm niet positief tegemoet wordt gezien. Uit de bevindingen komt naar voren dat 

de respondenten van mening zijn dat het dorp hetzelfde blijft of erger nog op achteruit 

gaat. Als de basisschool zou wegvallen dan zal het dorp gaan leeglopen en komen er 

geen nieuwkomers meer naar het dorp. In tegenstelling tot het dorp Lomm wordt in het 

dorp Boekend niet over de basisschool gesproken maar daar is de verwachting dat er 

veel nieuwbouw woningen voor starters gerealiseerd gaan worden. Dit wordt dan ook als 

een belangrijk punt gezien waar de gemeente aan moet werken. Ervoor zorgen dat er 

jonge gezinnen naar het dorp toetrekken. In beide dorpen wordt  er iets aan de 

leefbaarheid gedaan maar ieder op zijn eigen manier.  

 

Deelvraag 5: In hoeverre sluit de theorie aan op de bevindingen uit de analyseresultaten 

en waar schiet het tekort? 

 
De theorie die in hoofdstuk 2 is weergegeven komt grotendeels overeen met de 

analyseresultaten. Echter, schiet de theorie op het gebied van mobiliteit en de grote van 

de basisschool nog tekort. In de theorie wordt dan ook gesproken over het belang van de 

nabijheid van een basisschool. Uit de bevindingen van de analyseresultaten komt naar 

voren dat voor nieuwkomers de nabijheid van de basisschool als belangrijke voorwaarde 

wordt geacht maar voor de ondervraagde respondenten wordt dit als geen probleem 

gezien. Door de toegenomen mobiliteit zijn ze in staat hun kinderen naar een basisschool 

verderop in het dorp te brengen.  

 Naast de mobiliteit wordt de grote van de basisschool genoemd. Ervaringen van 

de respondenten in Boekend laten zien dat een kleine basisschool niet goed zou zijn voor 

de overstap naar de middelbare school. Kleine basisscholen blijken vaak erg beschermd 

en doordat deze basisscholen zo klein zijn is de overstap naar de middelbare school 

moeilijker. Als de respondenten dit in vergelijking nemen waar de kinderen nu op de 

basisschool zitten dan is dat een groot verschil. Deze basisschool is veel groter waardoor 

de overstap naar de middelbare school makkelijker zal verlopen.   

 

Nu de deelvragen zijn beantwoord kan de centrale vraag van dit onderzoek beantwoord 

worden. In de inleiding werd vermeld dat er nog maar weinig onderzoek is verricht naar de 

relatie tussen de basisschool en de ervaren leefbaarheid. Toch worden er in de literatuur 

uitspraken gedaan op basis waarvan een relatie tussen deze twee verondersteld kan 

worden. Deze relatie zou zowel positief als negatief kunnen zijn. Er zijn namelijk 

uitspraken gedaan dat de aan- dan wel afwezigheid van een basisschool wel of juist geen 

invloed heeft op de leefbaarheid. Kanttekeningen van deze onderzoeken zijn dat ze 

vrijwel allemaal op kwantitatieve manier gemeten worden en/of niet meer van deze tijd 

zijn. Hoewel er bij de uitvoering van dit onderzoek slechts rekening is gehouden met de 

aan- dan wel afwezigheid van de basisschool en dus niet met de sluiting van de 

basisschool bleek bij het vergelijken van de resultaten dat de afwezigheid van de 

basisschool geen invloed heeft op de ervaren leefbaarheid.  
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In tegenstelling tot het dorp Boekend heeft de aanwezigheid van de basisschool in 

het dorp Lomm wel invloed op de ervaren leefbaarheid. Dit komt voort uit het feit dat deze 

basisschool nog maar één van de laatste voorzieningen in het dorp is die als 

ontmoetingsplek dient. Sluiting van de basisschool zou hierdoor extra pijnlijk zijn. 

Ondanks dat er bij een aantal indicatoren van ervaren leefbaarheid verschillen te zien zijn, 

kunnen er geen harde uitspraken worden gedaan over de relatie tussen basisscholen en 

de ervaren leefbaarheid. Deze verschillen zijn terug te vinden in de indicatoren 

‘voorzieningen (basisschool)’, ‘sociale contacten & sociale samenhang’ en ‘ werken aan 

leefbaarheid’ . Bij de indicator sociale contacten & sociale samenhang moet overigens wel 

een kanttekening geplaatst worden aangezien er respondenten in dit onderzoek zijn, die 

het niet gelukt is of juist bewust niet voor kiezen om deze sociale contacten te leggen.  

Terugkomend op de hoofdvraag kunnen we dus niet stellen dat de ervaren 

leefbaarheid in één van beide dorpen daadwerkelijk hoger of lager is dan in het andere 

dorp. Ondanks dat er bij een aantal indicatoren verschillen tussen beide dorpen te zien 

zijn. Op basis van mijn onderzoek kunnen we wel stellen dat de ervaren leefbaarheid 

mede afhankelijk is van de aanwezigheid van voorzieningen die als ontmoetingsplek 

dienen. Uit de analyseresultaten van het dorp Lomm kan geconcludeerd worden dat de 

functie van de basisschool als ontmoetingsplaats wordt gezien. Uit de analyseresultaten 

van het dorp Boekend kan geconcludeerd worden dat na verdwijning van de basisschool 

het gemeenschapshuis de functie van ontmoetingsplek heeft overgenomen. Niet alleen de 

basisschool of het gemeenschapshuis kan als ontmoetingsplaats dienen maar ook andere 

voorzieningen kunnen de sociale functies van een basisschool overnemen. Wanneer blijkt 

dat deze voorzieningen ook zijn verdwenen zorgt het sluiten van een basisschool voor 

een verlies van sociale activiteit. Hierbij verwijs ik nog even naar het café in Lomm die pas 

geleden is gesloten en de Bakker in het dorp Boekend die nog niet zo lang geleden is 

teruggekomen.   
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5.2 Aanbevelingen & reflectie 

5.2.1 Aanbevelingen 

Terug kijkend op het onderzoek en de uitvoering hiervan kunnen er een aantal 

aanbevelingen gedaan worden. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op informatie uit de 

literatuurstudie en afgenomen interviews.  

 
Continue systeem 

Een interessant punt wat naar voren kwam uit één van de interviews was de uitspraak van 

het schoolhoofd van de basisschool. Hierbij werd gesteld dat we in Nederland van 

oudsher kleine basisscholen hebben waarbij de kinderen tussen de middag nog naar huis 

toe gaan. Vroeger ging dit allemaal veel makkelijker maar tegenwoordig zijn er veel meer 

gezinnen met tweeverdieners. Hierdoor wordt het steeds lastiger om de kinderen voor 

schooltijd naar de basisschool te brengen, tussen de middag op te vangen en na school 

weer op te halen. Volgens Storken moeten we in Nederland, net zoals dat in andere 

landen het geval is, overstappen op een continue systeem. Waarbij de kinderen al vanaf 

07:00 uur op de basisschool terecht kunnen, tussen de middag op school worden 

gehouden en voor buitenschoolse opvang kan de school samenwerkingsverbanden met 

buitenschoolse aanbieders aangaan. Kort gezegd moet er gekeken worden of 

basisscholen niet veel breder ingezet kunnen worden dan alleen het onderwijs zelf. Zodat 

ouders meer tijd krijgen om andere zaken te doen. Dat ouders niet meer thuis hoeven te 

zijn om hun kinderen op te vangen. Basisscholen hebben namelijk ook vaak de 

mogelijkheden om dit te kunnen. Om een voorbeeld te geven: vaak beschikken 

basisscholen over een keuken. Basisscholen zullen dus met verschillende partijen naar 

de mogelijkheden moeten kijken om opvang van de kinderen aan te bieden. Een 

aanbeveling voor vervolg onderzoek is dan ook om te kijken in hoeverre basisscholen 

kunnen inspelen op deze continue systemen.  

 
Aanwezigheid basisschool 

De respondenten in Lomm noemen de ‘aanwezigheid van de basisschool’ het 

belangrijkste waar de gemeente aan zou moeten werken in het kader van leefbaarheid. 

Dit heeft te maken met het feit dat de basisschool nog maar één van de laatste 

ontmoetingsplekken in het dorp is. Doordat de basisschool één van de laatste 

voorzieningen in een dorp is, is de impact van sluiting van de basisschool op de 

leefbaarheid groter dan wanneer er alternatieve ontmoetingsplekken zijn. Daarom is het 

voor vervolgonderzoek belangrijk om te kijken of er naast de basisschool nog andere 

voorzieningen in een dorp zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.  

Casussen 

In de wetenschappelijke literatuur worden in veel onderzoeken meerdere casussen 

binnen een bepaalde regio met elkaar vergeleken. Doordat er meerdere casussen met 

elkaar worden vergeleken kunnen er betere en betrouwbare uitspraken worden gedaan 

over de aanwezigheid van een basisschool in relatie tot de leefbaarheid. Voor 

vervolgonderzoek is het daarom van belang om meerdere casussen met elkaar te 

vergelijken.  
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5.2.2 Reflectie 

 
Hoewel het doel van dit onderzoek is behaald had de aanpak beter en anders gedaan 

kunnen worden. In deze paragraaf zal gereflecteerd worden op het verloop van het 

onderzoek en de aanbevelingen voor een vervolgonderzoek.  

 
Lengte onderzoek en bereik doelgroep 

Aan het begin van dit onderzoek had ik mezelf tot doel gesteld om vijf interviews per 

casus (dorp) te interviewen. Door de beperkte tijd die er voor dit onderzoek beschikbaar 

was is het niet gelukt om meer dan drie respondenten voor de gekozen doelgroep 

(gezinnen waarvan de kinderen op de tussen schoolse- en/of buitenschoolse opvang 

verblijven) voor dit onderzoek te interviewen. Hierdoor zouden meer betrouwbare 

uitspraken gedaan kunnen worden over de relatie basisschool en de ervaren 

leefbaarheid. Naast de beperkte tijd die er voor dit onderzoek was, heb ik in het begin van 

het onderzoek problemen ondervonden ten aanzien van het bereiken van de gekozen 

doelgroep. Door het kiezen van deze specifieke groep is het me niet gelukt om deze 

doelgroep op een snelle manier te bereiken. Dit kwam mede doordat mensen binnen de 

basisschool niet zomaar telefoonnummers van bewoners gaven. Hierdoor was ik 

genoodzaakt om een oproep in de maandelijkse nieuwsbrief van basisschool te doen. 

Daarnaast heb ik de locatieleidster van de basisschool gevraagd mee te helpen met het 

benaderen van de doelgroep. Na enige tijd was dit dan ook gelukt. De eerste aanbeveling 

is dan ook het op tijd starten met het benaderen van de doelgroep en dit op zoveel 

mogelijke manieren doen. Door het tijdig starten van deze benadering kom je in de 

toekomst niet in tijdnood.  

 

Generaliseerbaarheid  

Een ander kritiekpunt is de generaliseerbaarheid van dit onderzoek. Doordat elke krimp- 

of anticipeerregio een casus op zich is, ben ik me ervan bewust dat de resultaten van dit 

onderzoek enkel en alleen gelden voor deze twee dorpen. Hoewel beide dorpen gekozen 

zijn op basis van zoveel mogelijk vergelijkbare criteria, blijft het lastig om de criteria van 

beide dorpen met elkaar te vergelijken. Doordat elke krimp- of anticipeerregio een casus 

op zich is, en het aantal geïnterviewde niet tot het gewenste aantal is gekomen, zullen 

harde uitspraken over de relatie tussen de basisschool en de ervaren leefbaarheid 

moeilijk blijven. Een tweede aanbeveling voor vervolgonderzoek is dan ook om nog meer 

de nadruk te leggen op de criteria. Criteria waar aan gedacht kan worden is het aantal 

inwoners, aantal voorzieningen en de afstand naar de basisschool. 

 
Operationalisering 

Een volgend kritiekpunt is de operationalisering van het begrip leefbaarheid. Leefbaarheid 

wordt in onderzoeken op verschillende manieren gemeten. Zo is de ‘barometer’ 

leefbaarheid voor Zeeland ontwikkeld. Deze barometer meet de ervaren leefbaarheid op 

basis van verschillende indicatoren. Naar eigen inzicht heb ik alleen de indicatoren van 

ervaren leefbaarheid die van toepassing zijn op de basisschool gekozen voor het 

afnemen van interviews. Hoewel leefbaarheid een vrij subjectief begrip is en over het 

algemeen op basis van enquêtes gemeten wordt, heb ik deze indicatoren op basis van 

interviews gemeten. Enquêtes worden over het algemeen over een grotere groep 

respondenten gemeten en hierdoor krijg je dus betrouwbaardere onderzoeksresultaten. 

Daarnaast heb ik het omzetten van gesloten naar open vragen van dit meetinstrument als 
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lastig ervaren. Een derde aanbeveling is dan ook om in vervolgonderzoek dit 

meetinstrument op de gebruikelijke wijze te gebruiken en dan alleen die indicatoren te 

gebruiken die te maken hebbe/of van toepassing zijn op een basisschool.  

 
Meetmethode 

De methode die voor dit onderzoek centraal stond, was de kwalitatieve methode. Hierbij is 

aan de hand van interviews de belangrijkste informatie ingewonnen. Hier is bewust voor 

gekozen omdat je hierdoor meer en betere informatie van de respondent kunt krijgen. Zo 

kan de respondent gevraagd worden om bepaalde antwoorden toe te lichten. Echter is het 

nadeel van deze methode dat je niet veel respondenten kunt bereiken. Dit komt mede 

door de tijd die er voor dit onderzoek beschikbaar was maar het zou ook niet realistisch 

zijn, om bijvoorbeeld 100 respondenten die betrokken zijn bij de basisschool, te 

interviewen. Een andere methode om makkelijker en sneller de respondenten te bereiken 

was een schriftelijke enquête geweest. Een nadeel hiervan is dat de respondent niet 

gevraagd kan worden om antwoorden toe te lichten. Beter gezegd: je kunt alleen maar 

gesloten vragen stellen. Een vierde aanbeveling voor vervolgonderzoek zou kunnen zijn 

om een combinatie van beide te maken of door toch zoals eerder gesteld meer 

respondenten te bereiken/benaderen.  
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Bijlagen I Interviewguide Schoolhoofd Basisschool ’t Kapelke 

1. Introductie 
- Reden interview  
- Opnemen 
- Structuur aangeven 

 

Wat kunt u mij vertellen over u zelf en de basisschool: 
 
 

- Waar bent u woonachtig? 
 

- Hoelang bent u al betrokken bij de school? 
 

- Wat is uw functie of wat zijn uw functies binnen de basisschool? 
 

- Hoe bent u bij de basisschool terecht gekomen? 
 

- Wat wist u al van de basisschool en van het dorp voordat u hier kwam te werken? 
 

- Wat zijn de ambities van de school? 
 

2. Bewoners van Lomm 
 
Wat kunt u mij vertellen over de bewoners van Lomm? 

 
- Welke voorzieningen worden in het dorp bezocht? 
 
- Hoe is het onderlinge contact tussen de inwoners? 

 
- Hoe is de samenstelling van de bevolking binnen het dorp? 

 
- Zijn er verschillende soorten bewoners in het dorp? 

 
- Zijn er veel nieuwkomers die naar het dorp trekken of bestaat het dorp juist uit 

inwoners die er geboren en getogen zijn? 
 

- Zijn er mensen die uit andere dorpen speciaal naar het dorp toekomen? 
Zo ja, voor welke bezienswaardigheden, activiteiten of andere dingen? 

 
- Hoe is de algemene tevredenheid van de inwoners over het dorp? 

 
- Zijn er aandachtspunten waar het dorp nu nog in tekort schiet? 

 

3. Basisschool  
 

- Wat is de rol van de basisschool in het dorp voor de inwoners? 
 
- Welke activiteiten vinden er binnen de basisschool plaats? 
 
- Wat is het belang van de basisschool als voorziening in het dorp? 

 
- Wat zijn volgens u de gevolgen wanneer de basisschool zou wegvallen? 
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- Hoe ziet u de toekomst van de basisschool? 
 

4. Bewonersparticipatie in Lomm 
 

- Hoe is de betrokkenheid onder de bewoners in het verenigingsleven? 
 

- Welk deel van de bewoners is actief binnen het verenigingsleven? 
 

- Hoe ziet het vrijwilligerswerk eruit in het dorp? 
 

- Wie nemen er allemaal deel aan activiteiten binnen het dorp? 
 
 

5. Afsluiting 
- Bedankt, heeft u nog mogelijke tips voor het aanscherpen van mijn onderzoek? 

 
- Wilt u het verslag van het interview ontvangen? 

 
- Zou ik voor aanvullende vragen nog eens langs mogen komen of hiervoor bellen? 
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Bijlagen II Interviewguide Dorpsraad Lomm 

1. Introductie 
- Reden interview  
- Opnemen 
- Structuur aangeven 

 

 
Wat kunt u mij vertellen over u zelf en de dorpsraad: 
 

- Hoe lang woont u al in Lomm? 
 

- Waar heeft u hiervoor gewoond? 
 

- Hoe bent u terecht gekomen bij de dorpsraad? 
 
- Wat is uw functie binnen de dorpsraad? 
 
- Hoe is de dorpsraad tot stand gekomen? 

 

2. Bewoners van Lomm 
 
Wat kunt u mij vertellen over de bewoners van Lomm? 

 
- Welke voorzieningen worden in het dorp bezocht? 
 
- Hoe is het onderlinge contact tussen de inwoners? 

 
- Hoe is de samenstelling van de bevolking binnen het dorp? 

 
- Zijn er veel nieuwkomers die naar het dorp trekken of bestaat het dorp juist uit 

inwoners die er geboren en getogen zijn? 
 

- Zijn er mensen die uit andere dorpen speciaal naar het dorp toekomen? 
Zo ja, voor welke bezienswaardigheden, activiteiten of andere dingen? 

 
- Hoe is de algemene tevredenheid van de inwoners over het dorp? 

 
- Zijn er aandachtspunten waar het dorp nu nog in tekort schiet? 

 

3. Basisschool  
 

- Wat is de rol van de basisschool in het dorp voor de inwoners? 
 
- Wat is het belang van de basisschool als voorziening in het dorp? 

 
- Wat zou er volgens u gebeuren wanneer de basisschool zou wegvallen? 

 
- Hoe ziet u de toekomst van de basisschool? 
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4. Bewonersparticipatie in Lomm 
 

- Hoe is de betrokkenheid onder de bewoners in het verenigingsleven? 
 

- Hoe ziet het vrijwilligerswerk eruit in het dorp? 
 

- Wie nemen er allemaal deel aan activiteiten binnen het dorp? 
 

5. Gemeenschapshuis Pastoorhof 
 

- Welke activiteiten vinden er plaats binnen het gemeenschapshuis? 
 

- Wie komen er allemaal naar het gemeenschapshuis? 
 

- Hoe belangrijk is het gemeenschapshuis voor het dorp? 
 

6. Afsluiting 
- Bedankt, heeft u nog mogelijke tips voor het aanscherpen van mijn onderzoek? 

 
- Wilt u het verslag van het interview ontvangen? 

 
- Zou ik voor aanvullende vragen nog eens langs mogen komen of hiervoor bellen? 
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Bijlagen III Interviewguide Dorpsraad Boekend 

1. Introductie 
- Reden interview  
- Opnemen 
- Structuur aangeven 

 

 
Wat kunt u mij vertellen over u zelf en de dorpsraad: 
 

- Hoe lang woont u al in Boekend? 
 

- Waar heeft u hiervoor gewoond? 
 

- Hoe bent u terecht gekomen bij de dorpsraad? 
 
- Wat is uw functie binnen de dorpsraad? 
 
- Hoe is de dorpsraad tot stand gekomen? 

 

2. Bewoners van Boekend 
 
Wat kunt u mij vertellen over de bewoners van Boekend? 

 
- Welke voorzieningen worden in het dorp bezocht? 
 
- Hoe is het onderlinge contact tussen de inwoners? 

 
- Hoe is de samenstelling van de bevolking binnen het dorp? 

 
- Zijn er veel nieuwkomers die naar het dorp trekken of bestaat het dorp juist uit 

inwoners die er geboren en getogen zijn? 
 

- Zijn er mensen die uit andere dorpen speciaal naar het dorp toekomen? 
Zo ja, voor welke bezienswaardigheden, activiteiten of andere dingen? 

 
- Hoe is de algemene tevredenheid van de inwoners over het dorp? 

 
- Zijn er aandachtspunten waar het dorp nu nog in tekort schiet? 

 

3. Basisschool  
 

- In 2003 is de basisschool definitief gesloten, wat zijn hier de redenen voor 
geweest? 

 
- Wat voor consequenties heeft de verdwijning van de basisschool voor gezinnen 

met kinderen gehad? 
 

- Welke problemen doen zich nog altijd voor door het verdwijnen van de 
basisschool? 
 

- Is het dorp na de verdwijning van de basisschool minder levendig geworden? 
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- Wat is de rol van de basisschool in het dorp voor de inwoners geweest? 
 
- Wordt er nog steeds door de inwoners van het dorp naar een basisschool 

verlangd? 
 

- Wat is volgens u het belang van de basisschool als voorziening in het dorp? 
 

- Hoe ziet u de toekomst van het dorp eruit zonder de basisschool? 
 

4. Bewonersparticipatie in Boekend 
 

- Hoe is de betrokkenheid onder de bewoners in het verenigingsleven? 
 

- Hoe ziet het vrijwilligerswerk eruit in het dorp? 
 

- Wie nemen er allemaal deel aan activiteiten binnen het dorp? 
 

5. Gemeenschapshuis Boostenhof 
 

- Welke activiteiten vinden er plaats binnen het gemeenschapshuis? 
 

- Wie komen er allemaal naar het gemeenschapshuis? 
 

- Hoe belangrijk is het gemeenschapshuis voor het dorp? 
 

6. Afsluiting 
- Bedankt, heeft u nog mogelijke tips voor het aanscherpen van mijn onderzoek? 

 
- Wilt u het verslag van het interview ontvangen? 

 
- Zou ik voor aanvullende vragen nog eens langs mogen komen of hiervoor bellen? 
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Bijlagen IV Interviewguide respondenten dorp Lomm 

Voor dit onderzoek wordt doormiddel van een korte vragenlijst gekeken of de 
respondenten voldoen aan de voorwaarden welke gesteld worden ter verkrijging van 
informatie die gebruikt kan worden voor dit onderzoek. Onderstaande vragen dienen met 
“ja” beantwoord te worden: 
 

- Bent u woonachtig in het dorp Lomm? 
- Bent u betrokken bij de basisschool ’t kapelke? 
- Bent u betrokken bij de basisschool ’t kapelke voor één van de volgende 

activiteiten: Tussen schoolse- en buitenschoolse opvang/externe 
activiteiten/vrijwilligerswerk/Bijeenkomsten/verenigingsleven 

- Heeft u een gezin met kinderen? 
 
1. Introductie 

- Reden interview  
- Opnemen 
- Structuur aangeven 

 

Wat kunt u mij vertellen over u zelf: 
 

- Hoelang woont u al in Lomm? 
 

- Waar heeft u hiervoor gewoond? 
 

- In hoeverre bent u betrokken bij de basisschool? 
 

- Hoelang bent u al betrokken binnen de basisschool? 
 

- Hoeveel dagen in de week werkt u? 
 

- Moet u ver reizen voor uw werk? 
 

2. Basisschool  
 

- Wat is voor u de rol/belang van de basisschool in het dorp?  
 

- Wat zijn voor u de gevolgen wanneer de basisschool zou wegvallen in het dorp? 
 

- Wat betekent dit voor u met betrekking tot de opvang van uw kinderen? 
 

- Hoe belangrijk is de TSO- en/of BSO binnen de basisschool voor u? 
 

- Wat vindt u van de TSO- en/of BSO binnen de basisschool? 
 

- Waarom brengt u uw kind naar de TSO- en/of BSO? 
 

- Hoe vaak gaat/moet uw kind naar de TSO- en/of BSO? 
 

3. Mobiliteit 
 

- Brengt u uw kind zelf naar de basisschool? 
 

- Hoe gaat uw kind anders naar de basisschool? 
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- Hoe wordt het vervoer geregeld wanneer de basisschool er niet meer zou zijn? 
 

- Zou dit een probleem voor u zijn? 
 

- Zijn er volgens u genoeg mogelijkheden om uw kind naar school te brengen? 
 

4. Sociale contacten en sociale samenhang in Lomm 
 

- In hoeverre voelt u zich verbonden met het dorp? 
 

- Heeft u familie/vrienden en/of kennissen in het dorp wonen? 
 

- Welke mensen in uw dorp of nabije omgeving zijn belangrijk voor u? 
 

- Kunt u bij deze mensen terecht wanneer dat nodig is? 
 

- Waar ontmoet u de mensen die belangrijk voor u zijn? 
 

- Welke mensen die niet in de buurt wonen zijn belangrijk voor u? 
 

5. Tevredenheid 
 

- Welke aspecten zijn voor u belangrijk voor het leven in het dorp? 
 

- Welke factoren spelen voor u een rol om in het dorp te blijven wonen? 
 

- Bent u tevreden met de aanwezige voorzieningen in het dorp? 
 

- Welke voorzieningen mist u in het dorp? 
 

6. Werken aan leefbaarheid 
 

- Is het dorp er de afgelopen jaren op voor- of achteruit gegaan? 
 

- Wat zijn uw toekomstverwachtingen voor het dorp? 
 

- Waar moet de gemeente vooral aan werken om het dorp leefbaar te houden? 
 

- Wat doet u zelf om het dorp leefbaar te houden? 
 

- Hoe denken andere erover om het dorp leefbaar te houden? 
 

7. Afsluiting 
- Bedankt, zijn er nog zaken die ik zeker moet meenemen in mijn onderzoek? 

 
- Ik zal een verslag van het interview naar u versturen. 

 
- Zou ik voor aanvullende vragen nog eens langs mogen komen of hiervoor bellen? 
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Bijlagen V Interviewguide respondenten dorp Boekend 

Voor dit onderzoek wordt doormiddel van een korte vragenlijst gekeken of de 
respondenten voldoen aan de voorwaarden welke gesteld worden ter verkrijging van 
informatie die gebruikt kan worden voor dit onderzoek. Onderstaande vragen dienen met 
“ja” beantwoord te worden: 
 

- Bent u woonachtig in het dorp Boekend? 
- Bent u betrokken bij de basisschool voor één van de volgende activiteiten: Tussen 

schoolse- en buitenschoolse opvang/externe 
activiteiten/vrijwilligerswerk/Bijeenkomsten/verenigingsleven 

- Heeft u een gezin met kinderen? 
 
1. Introductie 

- Reden interview  
- Opnemen 
- Structuur aangeven 

 

Wat kunt u mij vertellen over u zelf: 
 

- Hoelang woont u al in Boekend? 
 

- Waar heeft u hiervoor gewoond? 
 

- In hoeverre bent u betrokken bij de basisschool? 
 

- Hoelang bent u al betrokken binnen de basisschool? 
 

- Hoeveel dagen in de week werkt u? 
 

- Moet u ver reizen voor uw werk? 
 

2. Basisschool  
 

- Wat is voor volgens u het belang van de basisschool als voorziening in een dorp? 
 

- Welke problemen doen zich voor doordat er geen basisschool in het dorp 
aanwezig is? 

 
- Is het dorp volgens u minder levendig doordat er geen basisschool aanwezig is? 

 
- Verlangd u zelf naar een basisschool in het dorp? 

 
- Hoe regelt u de tussen schoolse- en/of buitenschoolse opvang aangezien er geen 

basisschool in uw dorp aanwezig is? 
 

- Hoe vaak gaat/moet uw kind naar de TSO- en/of BSO? 
 

- Waarom brengt u uw kind naar de TSO- en/of BSO? 
 

- Hoe ziet u de toekomst van het dorp zonder basisschool? 
 

- Hoe belangrijk is de TSO- en/of BSO binnen de basisschool voor u? 
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- Wat vindt u van de TSO- en/of BSO binnen de basisschool? 
 

3. Mobiliteit 
 

- Brengt u uw kind zelf naar de basisschool? 
 

- Hoe gaat uw kind anders naar de basisschool? 
 

- Wordt de afstand doordat er geen basisschool in het dorp aanwezig is als 
problematisch ervaren? 

 
- Zijn er volgens u genoeg mogelijkheden om uw kind naar school te brengen? 

 
- Wat als deze mogelijkheden komen te vervallen? 

 

4. Sociale contacten en sociale samenhang in Boekend 
 

- In hoeverre voelt u zich verbonden met het dorp? 
 

- Heeft u familie/vrienden en/of kennissen in het dorp wonen? 
 

- Welke mensen in uw dorp of nabije omgeving zijn belangrijk voor u? 
 

- Kunt u bij deze mensen terecht wanneer dat nodig is? 
 

- Waar ontmoet u de mensen die belangrijk voor u zijn? 
 

5. Tevredenheid 
 

- Welke aspecten zijn voor u belangrijk voor het leven in het dorp? 
 

- Welke factoren spelen voor u een rol om in het dorp te blijven wonen? 
 

- Bent u tevreden met de aanwezige voorzieningen in het dorp? 
 

- Welke voorzieningen mist u in het dorp? 
 

6. Werken aan leefbaarheid 
- Is het dorp er de afgelopen jaren op voor- of achteruit gegaan? 

 
- Wat zijn uw toekomstverwachtingen voor het dorp? 

 
- Waar moet de gemeente vooral aan werken om het dorp leefbaar te houden? 

 
- Wat doet u zelf om het dorp leefbaar te houden? 

 
- Hoe denken andere erover om het dorp leefbaar te houden? 

 

7. Afsluiting 
- Bedankt, zijn er nog zaken die ik zeker moet meenemen in mijn onderzoek? 

 
- Ik zal een verslag van het interview naar u versturen. 

 
- Zou ik voor aanvullende vragen nog eens langs mogen komen of hiervoor bellen?  
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Bijlagen VI Tabel Interviews respondenten dorp met basisschool thema’s ervaren leefbaarheid 

 Interview 1: Mevr. Van der Horn - Rijsdijk Interview 2: Mevr. Josten Interview 3: Mevr. Peters 

Basisschool De rol en het belang van de basisschool:  

De school wordt volgens Mevr. Van der Horn als 

een ontmoetingsplek voor jonge ouders gezien, 

die dient om de mensen bij elkaar te houden. 

Zeker in een dorp als Lomm waar veel mensen 

full time werken dan wel buiten het dorp werken. 

Zij ziet de basisschool ook als een soort vangnet 

die de eventuele problematiek rondom pesten kan 

monitoren.  

 

Gevolgen sluiting basisschool:  

Doordat de kinderen een stuk verderop naar 

school moeten ontstaan er minder snel 

vriendschappen. Het sociale aspect wordt uit het 

dorp weggehaald.  

 

Betekenis voor de opvang van de kinderen:  

Je verliest sneller het contact met de school. Nu 

loop je zo naar buiten als er iets aan de hand is, 

dat is dan niet meer.  

 

Belang van de TSO- en/of BSO binnen de 

basisschool:  

Dit wordt als belangrijk gezien omdat je afspraken 

tussen de lunchtijd kunt doorplannen. Je hoeft 

niet perse om 12:00 uur thuis te zijn en je 

kinderen niet op te halen.  

 

Reden verblijf TSO- en/of BSO:  

Vanwege praktische reden (werk) verblijft het kind 

bij de TSO. Naast deze praktische redenen vind 

het kind het ook heel prettig. Die vindt het leuk om 

samen met andere kinderen te zijn waarbij het 

kind niet met presteren bezig is. Het is een stukje 

sociaal contact.  

 

Hoe vaak naar de TSO- en/of BSO:  

2 keer in de week verblijft het kind bij de TSO.  

 

De rol en het belang van de basisschool:  

De school wordt volgens Mw. Josten min of 

meer als een ontmoetingsplek gezien. Dat je 

ouders ziet, contact met ze kunt leggen en dat 

je afspraken met de kinderen kunt maken. Het 

directe contact met de school (leraren) en de 

ouders.  

 

Gevolgen sluiting basisschool:  

Je raakt het directe contact met de school 

kwijt. Je kunt niet meer even snel naar binnen 

lopen om iets toe te lichten. Kort gezegd: het 

ligt niet meer zo dicht bij huis. Verder zullen 

jonge gezinnen niet meer in het dorp gaan 

wonen. Als Mevr. Josten nu ergens anders zou 

gaan wonen is een basisschool wel een 

vereiste. Sluiting van de basisschool zou nog 

niet direct betekenen dat ze het dorp zouden 

verlaten. Ze wil hier sowieso niet oud worden 

maar voor de kinderen is het heel erg fijn. Ze 

kunnen vrij uit spelen.   

 

Betekenis voor de opvang van de kinderen:  

Dit zal volgens Mevr. Josten geen heel erg 

probleem zijn. Ze worden nu gebracht en dan 

zal dat waarschijnlijk met de bus zijn. Nu 

worden ze namelijk ook met de bus opgehaald 

om naar de buitenschoolse opvang te gaan. 

Dat zal niet veel veranderen en zal hetzelfde 

blijven.  

 

Belang van de TSO- en/of BSO binnen de 

basisschool:  

De kinderen vinden het leuk & gezellig en bij 

de tussen schoolse opvang verblijven ze met 

kinderen uit dezelfde klas. De BSO klagen de 

kinderen weleens over omdat dit in een ander 

dorp is en hier verblijven ze met andere 

kinderen die ze allemaal niet kennen. Doordat 

de buitenschoolse opvang niet in het dorp zelf 

De rol en het belang van de basisschool:  

Mevr. Peters geeft aan dat het kleinschalige de 

reden is geweest waarom ze haar kinderen 

naar de basisschool in Lomm laat gaan. Ze 

vindt dit meer persoonlijker. Ze heeft zelf ook 

op de basisschool in Lomm gezeten en kent de 

mensen die daar nu nog op school lesgeven. 

Hierdoor heeft ze toch meer een binding met 

de basisschool in Lomm. Als de kinderen in 

Arcen naar school zouden gaan is de binding 

met Lomm weg. Dit heeft vervolgens ook weer 

invloed op het verenigingsleven. Dit zou dan 

ook meer richting Arcen gaan. Daarnaast vindt 

Mevr. Peters het kleinschalige fijner omdat de 

kinderen dan meer aandacht krijgen.  

 

Gevolgen sluiting basisschool:   

De basisschool is heel belangrijk voor het dorp 

en de basisschool zorgt voor samenhang in 

het dorp. Anders valt dit helemaal uit elkaar. 

 

Betekenis voor de opvang van de kinderen:  

Voor Mevr. Peters zelf maakt dit niet uit omdat 

ze toch altijd ver moet rijden. Arcen ligt zelfs 

dichterbij. Ze heeft de kinderen puur alleen in 

Lomm naar de basisschool gestuurd omdat ze 

hier vroeger ook naar de basisschool ging. Uit 

veiligheidsredenen ging ze zelf naar de 

basisschool in Lomm omdat de weg naar 

Arcen onveilig was. Er was toen nog geen 

fietspad langs de weg. Je moest toen over een 

drukke weg fietsen. Nu heeft ze zoiets van laat 

ik maar weer naar dezelfde plek gaan.  

 

Belang van de TSO- en/of BSO binnen de 

basisschool: 

Dat is belangrijk omdat Mevr. Peters dan niet 

continue op en neer hoeft te rijden. De afstand 

van de basisschool en de woonplaats is te 

groot om de kinderen iedere dag op te halen. 
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is, verblijven er minder kinderen op de BSO.  

 

Reden verblijf TSO- en/of BSO:  

Vanwege werk en gebrek aan oppas verblijven 

de kinderen op de TSO en BSO.  

 

 

 

 

Hoe vaak naar de TSO- en/of BSO:  

2 keer in de week verblijven de kinderen bij de 

TSO en BSO.  

 

Dan blijft er niets meer van de pauze van de 

kinderen over. Daarnaast is het ook belangrijk 

dat de kinderen leren zelfstandig te zijn, door 

op een andere plek te verblijven.  

 

Reden verblijf TSO- en/of BSO: 

Vanwege werk en afstand verblijven de 

kinderen bij de tussen schoolse opvang. Mevr. 

Peters zit meer in de auto als dat ze thuis zijn. 

Wanneer ze dichter in het dorp zou wonen zou 

ze de kinderen er echt niet naartoe sturen.  

 

Hoe vaak naar de TSO- en/of BSO:  

2 keer in de week verblijven de kinderen bij de 

TSO.  

 

 

Mobiliteit 

Op welke manier kind(eren) naar basisschool:  

Het kind gaat zelfstandig naar school want de 

afstand is te fietsen en het kind zit in groep 8.  

 

Hoe vervoer geregeld bij sluiting basisschool: het 

kind zou best naar Velden kunnen fietsen en er 

zijn twee auto’s ter beschikking.  

 

Problematisch:  

Mocht de basisschool verdwijnen wordt het 

vervoer niet als problematisch gezien omdat er 

genoeg mogelijkheden zijn. Het probleem zit 

meer in het feit dat Lomm al niet zo’n brede kern 

is en daardoor het wegvallen van de basisschool 

niet op te vangen is.  

 

Genoeg mogelijkheden m.b.t. vervoer:  

Er zijn genoeg mogelijkheden om het kind naar 

school te brengen.  

Op welke manier kind(eren) naar basisschool: 

De kinderen worden iedere ochtend zelf door 

Mw. Josten naar school gebracht en ze 

worden om kwart over drie opgehaald met een 

bus om naar de BSO te gaan. Daar worden ze 

vervolgens weer opgehaald. 

 

Hoe vervoer geregeld bij sluiting basisschool: 

Als de basisschool er niet meer zou zijn zal het 

vervoer hetzelfde zijn. Dus ´s morgens weer 

zelf wegbrengen en met de bus naar de 

opvang.  

 

Problematisch:  

Mocht de basisschool verdwijnen zal het 

vervoer niet als problematisch worden gezien.  

 

Genoeg mogelijkheden m.b.t. vervoer:  

Er zijn genoeg mogelijkheden om de kinderen 

naar school toe te brengen.  

Op welke manier kind(eren) naar basisschool: 

De kinderen worden iedere ochtend zelf door 

Mw. Peters naar school gebracht. De kinderen 

zijn nog te jong om zelf naar school te fietsen. 

Dit komt mede door de Rijksweg. Dit is een 

gevaarlijk punt. Als ze wat ouder zijn kunnen 

ze zelf met fiets naar school.  

 

Hoe vervoer geregeld bij sluiting basisschool: 

Ook dan zal Mevr. Peters het vervoer zelf 

regelen. Het is misschien veiliger omdat ze 

daar een rotonde hebben maar je moet toch 

door een stukje bos. Op deze leeftijd laat ze 

haar kinderen nog niet alleen gaan.  

 

Problematisch:  

Mocht de basisschool verdwijnen zal het 

vervoer niet als problematisch worden gezien 

omdat ze toch altijd moet rijden. Of dit naar 

Lomm is of naar Arcen dat maakt in haar 

situatie niet uit. Het is net zover.  

 

Genoeg mogelijkheden m.b.t. vervoer:  

Er is geen andere optie om de kinderen zelf 

met de auto naar school te brengen.  

Sociale contacten & Sociale samenhang  Verbondenheid met het dorp:  

Mw. Van der Horn voelt zich niet verbonden met 

het dorp. Ze komt zelf van boven de rivieren en 

merkt dat het dorp een hele hechte gemeenschap 

is waar niet zo gemakkelijk tussen te komen is. 

Ze heeft het wel geprobeerd maar dit is niet 

Verbondenheid met het dorp:  

Mevr. Josten voelt zich wel verbonden met het 

dorp. Ze vind het prettig wonen omdat het 

landelijk is. de kinderen kunnen rustig spelen 

zonder dat ze bang hoeft te zijn voor gevaar. 

Niet zoals dat in het stedelijke is. Het idee dat 

Verbondenheid met het dorp:  

Mevr. Peters voelt zich weinig verbonden met 

het dorp omdat ze niet bij betrokken is bij het 

dorp. Ze is voor de rust en de natuur hier 

komen wonen. Als deze plek in Venlo had 

gelegen was ze daar gaan wonen. Ze heeft 
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gelukt. Op een gegeven moment is ze hiermee 

gestopt. Het is de eerst keer geweest dat ze zich 

een buitenlander heeft gevoeld in haar eigen 

land. Ze heeft hier ook met mensen over 

gesproken en dat is gewoon het cultuurtje. Als je 

niet uit Lomm komt kom je er niet in. Je bent 

gewoon niet welkom. Ze heeft in 12 jaar tijd wel 

een aantal contacten opgedaan maar dit zijn geen 

echte vriendschappen. Doordat het zo’n hechte 

gemeenschap is, zou het wegvallen van de 

basisschool een gevaar voor het dorp zijn.  

 

Familie/vrienden en/of kennissen in het dorp: 

Ze heeft een aantal kennissen in het dorp. Eén 

iemand uit de straat en één iemand van de 

basisschool. Deze mensen ontmoet ze twee of 

drie keer per jaar maar dat is dan ook het enige.  

 

Welke mensenzijn belangrijk in het dorp en kun je 

hier ook terecht:  

Dat zijn de mensen in de straat. Hier kan ze 

overigens niet terecht voor de opvang van de 

kinderen. Dit omdat haar kinderen een 

psychiatrische aandoening hebben. Ooit wanneer 

het echt niet anders kan zou ze daar tussen 

school een keer op kunnen terugvallen anders 

worden het toch professionals. In de 12 jaar is het 

misschien 6 keer voorgekomen dat de kinderen 

bij de kennissen in de straat zijn opgevangen. 

 

Waar worden deze mensen ontmoet:  

De mensen die Mw. Van der Horn heeft ontmoet 

is via de basisschool en via het werk.  

 

Welke mensen zijn belangrijk die niet in het dorp 

wonen: 

Via het werk is één vriendschap ontstaan en die 

woont buiten het dorp.  

je kinderen zonder enige zorgen buiten kunnen 

spelen en dat iedere ouder je kind kent. 

Sociale controle.  

 

 

Familie/vrienden en/of kennissen in het dorp: 

De meeste vrienden wonen in het dorp en de 

ouders van haar vriend ook. De meeste directe 

vrienden zijn allemaal in het dorp blijven 

hangen. De rest van de familie woont buiten 

het dorp.  

 

Welke mensenzijn belangrijk in het dorp en 

kun je hier ook terecht:  

De vrienden en ouders zeker. Voor de rest ook 

de sportcontacten. Hier kan Mevr. Josten ook 

terecht voor opvang van de kinderen. Ze geeft 

aan dat iedereen voor elkaar bijspringt 

wanneer dat nodig is. Dat wordt gewoon 

gevraagd en niemand doet daar moeilijk over. 

Meestal worden de directe vrienden gevraagd. 

Ook indirecte vrienden bieden dit aan maar 

daar doe je dit niet zo snel bij.  

 

Waar worden deze mensen ontmoet:  

De meeste ken je van school en sporten. Ook 

bij het dorpsfeest of de kermis ontmoet je deze 

mensen.  

 

Welke mensen zijn belangrijk die niet in het 

dorp wonen: 

Vrienden die buiten het dorp wonen waar je 

gewoon op visite gaat of collega’s waar Mevr. 

Van der Horn af en toe iets mee gaat doen.  

gewoon niets met Lomm. Verder is ze niet in 

het verenigingsleven betrokken en de 

verenigingen die er zijn heeft ze geen 

interesse in. Eigenlijk werkt Mevr. Peters 

alleen maar en de tijd die over is besteed ze 

aan haar kinderen. Ze kiest er bewust voor om 

niet veel contacten te hebben. In een klein 

dorp wordt veel gepraat en daardoor houdt ze 

bewust een beetje afstand.  

 

Familie/vrienden en/of kennissen in het dorp: 

In het dorp heeft Mevr. Peters bijna geen 

familie zitten. Alleen een broer maar daar heeft 

ze bijna geen contact mee. Verder heeft ze 

een aantal kennissen in het dorp wonen maar 

niet zozeer een vriendschap. Dat komt ook 

omdat ze nooit bij een vereniging heeft 

gezeten. Wanneer ze de kinderen naar school 

brengt heeft ze contact met ouders maar dat is 

geen vriendschap.  

 

Welke mensenzijn belangrijk in het dorp en 

kun je hier ook terecht:  

Ze heeft wat bekenden in het dorp wonen 

maar familie niet echt. Ze heeft geen ouders 

meer en ouders van haar man zijn er ook niet 

meer. Wanneer het echt nodig is kunnen de 

kinderen van Mevr. Peters terecht bij de 

ouders waar haar kinderen bij in de klas zitten. 

Ze probeert het zoveel mogelijk allemaal zelf te 

regelen.  

 

Waar worden deze mensen ontmoet: 

De meeste mensen die Mevr. Peters kent komt 

ze op school tegen en voor de rest eigenlijk 

niet. Het zijn allemaal korte contacten. Ze wil 

ook dit zo blijft.  

 

Welke mensen zijn belangrijk die niet in het 

dorp wonen: 

De mensen die belangrijk zijn en niet in het 

dorp wonen zijn de ooms en tantes in de buurt. 

Respectievelijk Velden en Arcen.  

Tevredenheid Aspecten belangrijk voor het leven in het dorp:  

Een winkel zou volgens mevr. Van der Horn wel 

prettig zijn geweest maar die is er niet. De 

aanwezigheid van voorzieningen wordt als heel 

Aspecten belangrijk voor het leven in het dorp:  

De basisschool en sport wordt als belangrijk 

gezien voor het leven in het dorp. Mevr. Josten 

zit zelf in het bestuur van de tennisvereniging 

Aspecten belangrijk voor het leven in het dorp: 

Aspecten die voor Mevr. Peters belangrijk zijn 

komt niet helemaal duidelijk naar voren maar 

ze geeft wel aan dat bepaalde kleine dingen 
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belangrijk gezien. Sinds kort is er een prikcentrum 

waar bloed geprikt kan worden. Dit wordt als heel 

praktisch gezien. Daarnaast wordt veiligheid als 

belangrijk gezien maar criminaliteit en overlast is 

er niet. Alleen last van stank door de frietfabriek 

die er in de buurt ligt.  

 

Factoren spelen een rol om in het dorp te blijven 

wonen: 

De veligheid en de rust, ruimte, landschap en 

natuur zijn voor mevr. Van der Horn belangrijke 

factoren om in het dorp te blijven wonen. 

Criminaliteit is er in het dorp niet.  

 

Tevredenheid met aanwezige voorzieningen:  

Mevr. Van der Horn is minder tevreden met de 

aanwezige voorzieningen. Ze mist namelijk de 

winkels in het dorp. Ze vindt wel de doe-het-zelf 

winkel belangrijk want dan hoeft ze niet helemaal 

naar de praxis of de Gamma. Kleine winkels 

hebben volgens Mevr. Van der Horn een klein 

beetje ondersteuning nodig in een kleine 

gemeenschap. Verder wordt er af en toe friet 

gehaald bij de friettent.  

 

Welke voorzieningen worden er gemist:  

De winkels worden gemist en een 

horecagelegenheid. Het café niet zozeer omdat 

Mevr. Van der Horn niet tegen rook kan maar 

meer een plek waar je gezellig kunt zitten.  

en ze ervaart dat het moeilijk is om mensen te 

behouden. Dit is moeilijk maar wel belangrijk 

voor de jeugd want als de jeugd niet blijft dan 

loopt het dorp leeg. Volgens Mevr. Josten 

wordt er redelijk wat gedaan om bepaalde 

voorzieningen in het dorp te realiseren. Hierbij 

geeft ze aan dat er 1 centraal punt is waar een 

speeltuin, pannakooi en trapveldje aanwezig 

is. Daarnaast zijn ze bezig om ervoor te zorgen 

dat er een tennismuur komt.  

 

Factoren spelen een rol om in het dorp te 

blijven wonen:  

De basisschool en de rust, ruimte en natuur 

zijn volgens Mevr. Josten belangrijk. Als de 

basisschool en de supermarkt er niet waren 

geweest dan waren ze waarschijnlijk niet in 

Lomm gaan wonen. 

 

Tevredenheid met aanwezige voorzieningen: 

Mevr. Josten is tevreden met de aanwezig 

voorzieningen in het dorp.  

 

Welke voorzieningen worden er gemist: 

In het begin toen Mevr. Josten in Lomm ging 

wonen moest ze wennen aan het idee dat er 

geen winkel was. Hier is ze nu eenmaal aan 

gewend geraakt. Dat is nu niet meer van 

belang. Wel ligt er een versboerderij in het 

dorp maar dat is dan als je snel iets moet 

hebben. De drie voorzieningen die in het dorp 

worden gemist zijn de supermarkt, 

pinautomaat en het café. Vooral het café daar 

moet echt iemand in komen want anders gaat 

het volgens haar niet meer goed. Zelf komt ze 

hier niet meer zoveel maar ze spreekt uit 

ervaring. Toen ze nog geen kinderen had werd 

het café als ontmoetingsplek in het dorp 

gezien. Bij bepaalde activiteiten zoals de 

kermis wordt het café gemist en ook voor 

mensen die voorbij komen gefietst.  

zoals de aanwezigheid van voorzieningen 

belangrijk voor haar zijn. Vroeger was er 

bijvoorbeeld nog een winkel maar die is er niet 

meer en nu het café dicht is valt er weer een 

voorziening weg. Bij beide voorzieningen geeft 

ze aan dat ze hier niet of nauwelijks gebruik 

van maakt. De winkel was volgens haar toch 

een te kleine simpele winkel. Ze moet sowieso 

al rijden dus of die winkel nu in Lomm, Arcen 

of Duitslang ligt, dat maakt voor haar niets uit. 

En ook de sluiting van het café wordt volgens 

haar al opgevangen door verschillende 

aanwezige voorzieningen en verenigingen die 

in het dorp nog aanwezig zijn.  

 

Factoren spelen een rol om in het dorp te 

blijven wonen: 

De rust, de mooie plek, veiligheid en overlast 

worden door Mevr. Peters als belangrijke 

factoren gezien om in het dorp te blijven 

wonen. Een aantal verbeterpunten voor de 

directe leefomgeving die zijn: de Rijksweg 

waar de kinderen moeten oversteken, de 

verlichting in de buurt kan beter, de honden die 

los lopen, vuilnis wat hier gedumpt wordt en 

het dealen. Dit zijn dingen die nu nog geen 

probleem zijn maar soms heb je met periodes 

te maken dat dit best extreem is. Mevr. Peters 

geeft aan dat ze hier niet direct last van heeft 

maar ze heeft wel kinderen en daar hangt alles 

aan vast.  

 

Tevredenheid met aanwezige voorzieningen: 

In principe is Mevr. Peters tevreden met de 

aanwezige voorzieningen. Ze is er zich van 

bewust dat ze ver moet reizen voor bepaalde 

voorzieningen.  

 

Welke voorzieningen worden er gemist: 

Mevr. Peters mist eigenlijk geen voorzieningen 

omdat ze ook niets met het dorp te maken 

heeft en omdat ze overal ver vanaf woont gaat 

ze daar ook naar leven. Ze raakt er dus aan 

gewend.  
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Werken aan leefbaarheid Voor- of achteruitgang van het dorp:  

Het dorp is er volgens mevr. Van der Horn de 

afgelopen jaren op achteruit gegaan omdat er 

weinig winkels aanwezig zijn. De sociale 

leefbaarheid is volgens Mevr. Van der Horn 

kwalitatief ook niet zo hoog. Daarnaast zou een 

horecagelegenheid goed zijn.  

 

Toekomstverwachtingen van het dorp:  

Dat alles hetzelfde blijft. Het dorp zal niet groeien 

en de vaste kern die hier geboren is krijgt 

uiteindelijk toch wel weer een huis. Mensen die 

buiten de stad hier goedkoop komen wonen maar 

hun contacten buiten dit dorp hebben.  

 

Gemeente en leefbaarheid van het dorp:  

De gemeente moet in sociale dingen blijven 

investeren. Meer activiteiten voor jong & oud en 

leeftijdsgrensoverschrijdende activiteiten. 

Bijvoorbeeld projecten met betrekking tot de 

dagbesteding voor ouderen. Hier heb je dan niet 

alleen onderdak voor de ouderen maar ook de 

mensen die daar iets mee te maken hebben.  

 

Eigen inbreng leefbaarheid van het dorp:  

1x per jaar probeert Mevr. Van der Horn iets te 

doen op creatief gebied. Dat zijn workshops op de 

basisschool die schilder gerelateerd zijn. Ook 

geeft ze extra ondersteuning in de vorm van 

meedoen met lezen en dat soort dingen. Verder 

voelt Mevr. Van der Horn als buitenstaander zich 

niet geroepen om het dorp leefbaar te maken. Ze 

zou niet weten wat ze zou moeten doen. Daar 

heeft ze een te druk leven voor gehad en het 

heeft naar haar mening niet zoveel zin. 

 

Hoe denken andere erover om dorp leefbaar te 

houden:  

Hier geeft Mevr. Van der Horn niet echt antwoord 

op. Wel geeft ze aan dat er klachten zijn over het 

pesten op school wat niet aangepakt wordt. De 

niet acceptatie van mensen die anders zijn dan 

andere.  

 

Voor- of achteruitgang van het dorp:  

Volgens mevr. Josten is het dorp hetzelfde 

gebleven. Wel wordt er veel meer voor de 

kinderen gedaan. 

 

Toekomstverwachtingen van het dorp:  

Als de basisschool en het café zouden 

wegvallen dan is Mevr. Josten bang dat het 

dorp zal gaan leeglopen. Ze is bang dat het 

dorp langzaam zal vergrijzen.  

 

Gemeente en leefbaarheid van het dorp: 

Het behoudt van de basisschool en het café 

moet snel weer geopend worden. Daar moet 

de gemeente aan werken. 

 

Eigen inbreng leefbaarheid van het dorp: 

Mevr. Josten zit zelf in de ouderencommissie 

en in het bestuur van de tennisvereniging. 

Hiermee probeert ze een steentje bij te dragen 

omdat ze toch wil dat het blijft. Dat de jeugd 

nog altijd verenigingen heeft om er naartoe te 

gaan. 

 

Hoe denken andere erover om dorp leefbaar te 

houden:  

Hier heeft Mevr. Josten geen reactie. Er heeft 

niemand tegen haar gezegd d van dit is 

belangrijk of dit heeft het dorp echt nodig. Aan 

veel dingen raak je gewend net zoals de 

afwezigheid van een supermarkt. Je raakt 

gewend om verder op je boodschappen te 

moeten doen.  

 

Voor- of achteruitgang van het dorp: 

Het dorp is er volgens Mevr. Peters op 

achteruit gegaan en dan bedoeld ze met name 

het industrieterrein, de werkgelegenheid. Veel 

mensen uit Lomm werken op het 

industrieterrein en dit is een stuk minder aan 

het worden. Mensen moeten naar Venlo om 

werk te zoeken en als gevolg hiervan krijg je 

een leegloop. Je krijgt dat mensen minder te 

besteden hebben en dus minder 

cafébezoeken, minder exploitanten die zich in 

Lomm willen vestigen, verenigingen worden 

minder gesponsord.  

 

Toekomstverwachtingen van het dorp:  

Volgens Mevr. Peters heeft Lomm geen 

historie en heeft het niets toeristisch. Het is 

een dorp van niets dat is ontstaan omdat er 

een industrieterrein ligt. Voor de rest heeft 

Lomm niets. Dus als het industrieterrein en het 

werk terug loopt dan gaat heel Lomm er op 

achteruit. Bedrijven gaan zich niet in Lomm 

vestigen maar eerder ergens in Venlo waar de 

infrastructuur goed is en waar alles nieuw is. 

Dit geldt ook voor de basisschool, als die er 

niet meer is, is er op een gegeven moment 

niets meer. Alles valt dood.  

 

Gemeente en leefbaarheid van het dorp: 

Volgens Mevr. Peters moet er door de 

gemeente in veiligheid geïnvesteerd worden 

omdat zij niet centraal in het dorp woont. Het 

maakt voor haar niet uit of er een goede 

verharde weg in het dorp ligt. Het is natuurlijk 

wel belangrijk maar daar heeft zij niets aan. 

Daarnaast moeten ze voor de basisschool in 

Lomm hetzelfde doen als wat er met het café 

is gebeurd. Het café liep al jaren wat minder en 

is uiteindelijk gesloten. Dit hebben ze in 

principe al opgevangen door de aanwezigheid 

van horeca in het gemeenschapshuis. Zodat 

dat toch blijft bestaan. Als er dus geen 

basisschool meer is zullen nieuwkomers niet 

snel naar een dorp als Lomm trekken. Dan zou 

je een busje moeten laten rijden maar dat kost 

geld. Ze denkt dat de meeste mensen het er 

niet voor over hebben om hun kinderen iedere 
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Tabel 3: Interviews respondenten dorp met basisschool thema’s ervaren leefbaarheid. Eigen model, 2013. 

dag op en neer te brengen. Dan kies je eerder 

voor een dorp met basisschool en daarom is 

het ook belangrijk dat de basisschool blijft.  

  

Eigen inbreng leefbaarheid van het dorp: 

De eigen inbreng van Mevr. Peters met 

betrekking tot de leefbaarheid bestaat uit het 

opruimen van rommel. Dat is wat ze op haar 

niveau doet voor de leefbaarheid.  

 

Hoe denken andere erover om dorp leefbaar te 

houden: 

Dit door het organiseren van activiteiten. Een 

goed voorbeeld is de kermis. Dat ze toch nog 

wat organiseren en dat er iets te doen is voor 

de jeugd, de ouders en voor ouderen. De 

mensen in het dorp zijn zich ervan bewust dat 

alles minder wordt en gaan zelf meehelpen om 

dingen te organiseren.  
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Bijlagen VII Tabel interviews respondenten dorp zonder basisschool thema’s ervaren leefbaarheid 

 Interview 1 Mw. Westheim Interview 2: Mw. Heuvelmans Interview 3: Mw. Titulaer 

Basisschool Belang van de basisschool als voorziening in een 

dorp:  

Mevr. Westheim heeft zelf nooit ervaren dat er voor 

haar kinderen een basisschool in het dorp is 

geweest. Zelf heeft altijd zelf in het dorp op de 

basisschool gezeten en haar ervaring is geweest dat 

de overgang van een kleinere basisschool naar de 

middelbare school als een cultuurshock heeft 

aangevoeld. De basisschool in het dorp was erg 

klein en de basisschool waar haar kinderen nu op 

zitten is veel groter. Hierdoor is de overstap 

makkelijker. Het was eerst allemaal kleinschaliger en 

meer beschermd. Ze ziet de basisschool niet zozeer 

als ontmoetingsplek maar eerder dat de kinderen 

onderling met elkaar meegroeien in het dorp. Toen 

de kinderen werden samengevoegd met de kinderen 

van basisschool de Harlekijn zijn er afspraken 

gemaakt dat de kinderen van de Boekend bij elkaar 

in de klas zouden komen te zitten. Sinds vorig jaar 

zijn ze de kinderen uit elkaar aan het halen. Dit vindt 

Mevr. Westheim een beetje jammer omdat je dan 

toch nog het idee hebt dat je nog iets van de 

Boekend zelf hebt. Een beetje het dorpsgevoel, van 

ze zitten nog bij elkaar in de klas en dan hebben ze 

nog wat aan elkaar. Want ze spelen hier na school 

ook allemaal samen buiten en als dat uit elkaar 

wordt getrokken. De kinderen zelf zullen hier minder 

moeite mee hebben.  

 

Welke problemen doen zich voor doordat er geen 

basisschool in het dorp aanwezig is:  

Volgens Mevr. Westheim doen er door de 

afwezigheid van de basisschool geen directe 

problemen voor. Het is allemaal te fietsen en in een 

dorp waar je verder door woont moet je ook fietsen 

of rijden. 

 

Dorp minder levendig geworden door de afwezigheid 

van de basisschool:  

Voor de mensen die hier wonen is de afwezigheid 

van de basisschool niet van invloed op de 

Belang van de basisschool als voorziening in een 

dorp:  

Mevr. Heuvelmans heeft het zelf nooit ervaren en 

weet niet beter dat er geen basisschool in het dorp 

aanwezig. Zelf heeft ze altijd in het dorp op de 

basisschool gezeten maar ze mist de basisschool 

niet. Wel geeft ze aan dat het voor haar echt een 

ontmoetingsplek is. Het is iets centraals wat in een 

dorp hoort en wat mensen belangrijk vinden.  

 

Welke problemen doen zich voor doordat er geen 

basisschool in het dorp aanwezig is:  

Volgens Mevr. Heuvelmans is het niet aanwezig zijn 

van de basisschool geen probleem omdat sinds haar 

kinderen naar de basisschool gaan er al geen 

basisschool aanwezig is. Hierdoor weet je niet wat je 

mist. Het is allemaal goed geregeld en de school 

buiten het dorp is dichtbij. En buiten het dorp heeft 

ze ook een ontmoetingsplek. Of het in het dorp is of 

daar buiten, dat maakt haar niets uit. 

 

Dorp minder levendig geworden door de afwezigheid 

van de basisschool: 

Na sluiting van het dorp is het een tijd stil geweest in 

het dorp en toen leek het ook alsof er jonge 

gezinnen uit het dorp weggingen. Door de jaren 

heen zijn er veel jonge gezinnen terug gekomen in 

het dorp. Volgens haar doet de afwezigheid van de 

basisschool dus niets aan de leefbaarheid van het 

dorp want het dorp bloeit volgens haar.  

 

Verlangd u zelf naar een basisschool in het dorp: 

Volgens Mevr. Heuvelmans is er door het aantal 

kinderen niet haalbaar om een basisschool terug te 

krijgen in het dorp. Dat zal niet meer terug komen en 

ze is er zelf ook helemaal niet mee bezig.  

 

Hoe wordt de TSO- en/of BSO geregeld: 

Haar dochter gaat alleen naar de TSO. Hier verblijft 

ze op een vaste dag en dat is de donderdag. BSO 

heeft ze niet nodig. Voor het overblijven hoef je 

Belang van de basisschool als voorziening in 

een dorp: 

Volgens Mevr. Titulaer wordt de basisschool 

als een centrale plek gezien. Hier doe je je 

contacten op. Dat de kinderen zijn/haar 

contacten houden in het dorp. Zelf heeft ze 

een aantal contacten vanuit de basisschool 

maar deze zijn vanuit de buurt en niet zozeer 

vanuit Blerick waar de basisschool ligt. Haar 

zoontje daarentegen wel.  

 

Welke problemen doen zich voor doordat er 

geen basisschool in het dorp aanwezig is: 

Volgens Mevr. Titulaer is het niet aanwezig zijn 

van de basisschool geen probleem. Ze heeft 

zelf de beschikking over een auto. Daarnaast 

is de haar oudste zoon oud genoeg om alleen 

naar school te fietsen en dat is goed te doen 

want er is een veilige fietsbrug. Alleen de 

klingelbergsingel is een drukkere straat maar 

ook dat is goed te doen.  

 

Dorp minder levendig geworden door de 

afwezigheid van de basisschool: 

Na sluiting van de basisschool in het dorp is 

het niet minder levendig geworden omdat er 

ook nog een jeugdclub is en daar komen de 

kinderen ook nog bij elkaar dus persoonlijk 

mist ze het niet.  

 

Verlangd u zelf naar een basisschool in het 

dorp: 

Het zou wel fijn en handig zijn maar Mevr. 

Titulaer denkt niet dat het ooit nog zou komen.  

 

Hoe wordt de TSO- en/of BSO geregeld: 

Van de drie dagen dat Mevr. Titulaer werkt 

komen de kinderen 1 dag naar huis toe en dan 

eten ze bij Oma. Op dinsdag en donderdag 

blijven de kinderen tussen de middag over op 

school. Na school is haar man terug van het 
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levendigheid. Deze mensen zijn niet anders gewend 

en nemen het voor lief. Voor gezinnen met jonge 

kinderen die in het dorp willen wonen is dit wel een 

belemmering. Zij zullen minder snel in het dorp gaan 

wonen en kiezen eerder voor een dorp met 

basisschool. Mevr. Westheim zou overigens zelf ook 

kiezen voor een dorp met basisschool omdat hier 

ook het sociale aspect bij komt kijken.  

 

Verlangd u zelf naar een basisschool in het dorp:  

Als de basisschool groot genoeg zou zijn dan zou 

het wel fijn zijn maar met het huidige aantal kinderen 

is dat volgens Mevr. Westheim niet verstandig. Voor 

de overstap van de lagere naar de middelbare 

school is een grote basisschool beter.  

 

Hoe wordt de TSO- en/of BSO geregeld:  

De kinderen zitten alleen op de TSO en dat wordt 

door de school zelf geregeld. 

 

Hoe vaak naar de TSO- en/of BSO:  

De kinderen gaan tussen de 1 en de 4 keer per 

maand naar de opvang.  

 

Reden verblijf TSO- en/of BSO:  

Doordat Mevr. Westheim onregelmatig werkt 

verblijven de kinderen bij de TSO.  

 

Belang van de TSO- en/of BSO binnen de 

basisschool:  

Dat is wel belangrijk voor Mevr. Westheim. Ze zou 

het misschien ook nog onderling kunnen regelen 

maar ze wilt niet met alles andere mensen 

opzadelen met je kinderen. Ze ziet het overblijven 

puur zakelijk en het is niet zo dat ze haar kinderen 

voor de gezelligheid laat overblijven. De TSO is in 

haar ogen goed geregeld en haar kinderen klagen 

hier niet over. Dus dat is prima.  

 

eigenlijk niets zelf te doen, alleen het doorgeven aan 

de leerkracht en administratie. Behalve het betalen 

en dat is wel nog een punt geweest. De Boekendse 

kinderen hebben heel lang niet hoeven te betalen 

voor het overblijven en dat is sinds 2 jaar veranderd. 

Omdat de school hier toen wegging uit het dorp 

hebben ze afspraak gemaakt dat deze kinderen niet 

hoefde te betalen omdat ze verder moesten reizen. 

Intussen is de fietsbrug aangelegd om zo de 

veiligheid van de kinderen te waarborgen. Door 

onenigheid van mensen uit het andere dorp (Blerick) 

betalen de kinderen uit de Boekend ook gewoon 

1,75 per keer. 

 

Hoe vaak naar de TSO- en/of BSO: 

De kinderen gaan 1 keer per week naar de TSO.  

 

Reden verblijf TSO- en/of BSO:  

Mevr. Heuvelmans werkt in de zorg en werkt op 

onregelmatige tijden. Hierdoor verblijven de kinderen 

bij de TSO. Daarnaast is het een stukje voor haar 

dochter. Ze weet dat ze op die vast dag overblijft, 

ook wanneer ze wel gewoon thuis is. Heel af en toe 

is dit niet zo omdat het dan beter voor haar werk 

uitkomt.  

 
Belang van de TSO- en/of BSO binnen de 

basisschool: 

Mevr. Heuvelmans geeft aan dat de TSO belangrijk 

voor haar is. Met name als ze kijkt naar haar eigen 

periode op de basisschool in het dorp. Ze vond het 

verschrikkelijk moeilijk om van de lagere school naar 

de middelbare school te gaan. Haar kinderen vinden 

het overblijven ook harstikke leuk.  

 

werk die brengt de kinderen dan terug naar 

huis. ’s Morgens brengt ze haar kinderen zelf 

naar school. Behalve haar oudste zoon want 

die gaat al zelf. 

 

Hoe vaak naar de TSO- en/of BSO: 

De kinderen gaan 2 keer in de week naar de 

TSO. Dat is op dinsdag en op donderdag. Heel 

af en toe als de buurvrouw Anja niet kan dan 

blijft haar dochter Meyke ook nog 1 dag over. 

Dit omdat ze nog niet zelf fietst. Dat zal 

volgend jaar anders zijn als ze zelf kan fietsen.  

 

Reden verblijf TSO- en/of BSO:  

Doordat Mevr. Titulaer tussen de middag niet 

naar huis kan komen verblijven de kinderen bij 

de TSO. Door haar werk in Duitsland. 

 

Belang van de TSO- en/of BSO binnen de 

basisschool: 

Mevr. Titulaer vindt de TSO heel erg makkelijk. 

Hierdoor hoeft ze niet terug naar huis van haar 

werk. Echter vindt haar zoon het minder leuk. 

Die heeft op een gegeven moment gemerkt 

dat er op de maandag geen kinderen meer van 

zijn leeftijd overbleven. Op de dinsdag en 

donderdag wel. Hij vond het niet leuk om daar 

alleen rond te lopen. Tegenwoordig blijft hij 

tussen de middag op de maandag bij Oma 

over.  

Mobiliteit Op welke manier kind(eren) naar basisschool:  

De kinderen worden niet altijd zelf door Mevr. 

Westheim naar school gebracht. Soms als ze moet 

werken doen de buren dit.  

 

 

 

 

Op welke manier kind(eren) naar basisschool:  

Mevr. Heuvelmans gaat samen met haar kinderen 

met de fiets naar school alleen als het echt slecht 

weer is dan gaan ze met de auto. Maar met de auto 

moet is een heel stuk om dus dat is wel echt een 

groot nadeel. Ze gaan liever met de fiets dat is 

ideaal en veilig.  

 

Op welke manier kind(eren) naar basisschool:  

Over het algemeen brengt Mevr. Titulaer haar 

kinderen zelf naar school. Heel af en toe 

fietsen ze met de buurvrouw mee naar school 

of worden ze door Oma naar school gebracht.  
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Hoe vervoer geregeld bij doordat er geen 

basisschool in het dorp aanwezig is:  

De kinderen gaan met de fiets naar school en 

wanneer het echt niet anders kan, bijvoorbeeld door 

slecht weer, kunnen ze zelf te voet naar school. 

Vroeger kon er ook nog met de bus naar school 

gegaan worden maar deze rijdt sinds een jaar of 5 

niet meer naar de school. Dit is door gemeente 

afgeschaft.  

 

Problematisch:  

Doordat er geen basisschool in het dorp is wordt de 

afstand niet als problematisch ervaren. Mede door 

de komst van de fietsbrug. 

 

Genoeg mogelijkheden m.b.t. vervoer:  

Er zijn ook genoeg mogelijkheden om hun kinderen 

naar school toe te brengen.  

 

Hoe vervoer geregeld bij doordat er geen 

basisschool in het dorp aanwezig is:  

De kinderen gaan met de fiets naar school en dat is 

allemaal goed te doen. Heel goed te doen. Wanneer 

het heel slecht weer is kunnen ze zelfs te voet naar 

school. Het lijkt ver maar dat is het niet. ze lopen er 

15 a 20 minuten op. De kinderen vinden dat 

prachtig. 

 

Problematisch:  

Doordat er geen basisschool in het dorp is wordt de 

afstand niet als problematisch ervaren. Mede door 

de komst van de fietsbrug.  

 

Genoeg mogelijkheden m.b.t. vervoer:  

Er zijn genoeg mogelijkheden om hun kinderen naar 

school te brengen.  

Hoe vervoer geregeld bij doordat er geen 

basisschool in het dorp aanwezig is:  

De kinderen gaan zelf met de fiets naar school 

en daarnaast heeft Mevr. Titulaer een auto ter 

beschikking.  

 

Problematisch:  

Doordat er geen basisschool in het dorp is 

wordt de afstand niet als problematisch 

ervaren. Mede door de komst van de fietsbrug.  

 

Genoeg mogelijkheden m.b.t. vervoer:  

Er zijn genoeg mogelijkheden om hun kinderen 

naar school te brengen. 

Sociale contacten & Sociale samenhang  Verbondenheid met het dorp:  

Mevr. Westheim voelt zich verbonden met het dorp 

want ze is hier geboren en getogen. Ze woont er 

graag. 

 

Familie/vrienden en/of kennissen in het dorp:  

Er woont veel familie van Mevr. Westheim in het 

dorp. Zo woont haar vader, broer, neven en nichten 

in het dorp. Wanneer het nodig is om de kinderen op 

te vangen wordt dit over het algemeen bij mensen uit 

de buurt gedaan. Omdat die kinderen dezelfde 

leeftijd hebben en allemaal bij elkaar in de klas zitten 

is dat allemaal makkelijk te organiseren/regelen. 

Mevr. Westheim noemt dat ook het voordeel van een 

dorp. Iedereen kent elkaar.  

 

Welke mensen zijn belangrijk in het dorp en kun je 

hier ook terecht:  

Mevr. Westheim heeft voor de opvang van haar 

kinderen een vaste opvang. Deze zit in dezelfde 

straat en vangt de kinderen na school op. Bij nood 

kan ze ook haar broer, schoonzus of buren terecht.  

 

Waar worden deze mensen ontmoet:  

De mensen die voor Mevr. Westheim belangrijk zijn 

worden onder andere bij verenigingen, buren, familie 

thuis of op straat ontmoet. Zelf is ze lid bij de 

volleybalvereniging en actief geweest als vrijwilliger 

Verbondenheid met het dorp:  

Mevr. Heuvelmans voelt zich helemaal verbonden 

met het dorp. Ze voelt zich echt Boekends en dat 

veranderd niet doordat er geen basisschool in het 

dorp ligt. 

 

Familie/vrienden en/of kennissen in het dorp:  

Er woont familie van Mevr. Heuvelmans in het dorp. 

Zo wonen haar ouders in de woning er naast. 

Iedereen kent elkaar in het dorp en als de kinderen 

naar school toe gaan maak je nog meer contacten. 

Dat is erg leuk en daardoor leer je heel veel mensen 

kennen. 

 

Welke mensenzijn belangrijk in het dorp en kun je 

hier ook terecht:  

Gezien de opvang van haar kinderen zijn de ouders 

en een vriendin in het dorp belangrijk. Doordat de 

kinderen van haar vriendin ook op dezelfde school 

zitten regelt ze veel met haar. Zij werkt de 

woensdag, donderdag en de vrijdag en Mevr. 

Heuvelmans werkt onregelmatig maar zij kunnen 

heel veel samen de kinderen opvangen. Tevens kan 

ze ook op andere mensen terugvallen als er een 

keer iets is. Het onderlinge sociale contact wat ze 

heeft is heel fijn. Doordat iedereen elkaar kent op 

school is er ook een bepaald sociale controle. Dus 

als iemand een keer te laat is valt dat meteen op. 

Verbondenheid met het dorp:  

Mevr. Titulaer woont graag in het dorp en ze is 

ook wel een beetje trots dat ze hier woont. 

Haar man komt van de Boekend en ze wonen 

op dit moment in het ouderlijk huis. 

 

Familie/vrienden en/of kennissen in het dorp:  

Er woont familie van Mevr. Titulaer in het dorp. 

Zo woont oma naast haar en heeft ze vrienden 

in het dorp wonen.  

 

Welke mensenzijn belangrijk in het dorp en 

kun je hier ook terecht:  

Volgens Mevr. Titulaer zijn er altijd wel 

mensen die ze kan bellen voor de opvang van 

haar kinderen. Dit zijn vrienden/vriendinnen of 

de mensen in de buurt. Zo heeft ze een 

vriendin in de buurt die ze af en toe bij nood 

kan bellen voor de opvang van haar kinderen. 

 

Waar worden deze mensen ontmoet:  

De mensen die door Mevr. Titulaer belangrijk 

zijn worden op de basisschool, bij het 

gemeenschapshuis of carnavalsvereniging 

ontmoet. Met de jeugdclub heeft ze nu 

toevallig een picknick dit weekend en dan 

komen haar vrienden en vriendinnen weer bij 

elkaar. Daarnaast zit ze in de commissie van 
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bij de jeugdclub. De jeugdclub zit in het 

gemeenschapshuis en is echt alleen voor 

Boekendse kinderen en hier zijn 90 a 95% van alle 

kinderen bij betrokken. Dat vindt ze erg leuk. Ze is 

overigens niet iemand die elke morgen aan school 

nog met iemand staat te praten. De jeugdclub is nog 

belangrijker geworden na sluiting van de basisschool 

omdat dit echt alleen voor de kinderen van de 

Boekend is. Dit wordt als heel belangrijk gezien. Er 

wordt gewoon heel veel georganiseerd en eigenlijk 

wel altijd positief ervaren.  

 

Dat geeft een heel fijn gevoel.  

 

Waar worden deze mensen ontmoet:  

De mensen die door Mevr. Heuvelmans belangrijk 

zijn worden op de basisschool, gemeenschapshuis 

en verenigingen ontmoet. De jeugdclub zit in het 

gemeenschapshuis en daar doen echt alle kinderen 

aan mee, van 5 tot 12 jaar. Daar ontmoet ze ook 

heel veel mensen. Als er in het gemeenschapshuis 

dingen te doen zijn dan ontmoet je daar heel veel 

mensen. Met Koninginnedag en als er een feestje is 

in het dorp. Mensen trekken daar allemaal samen 

naartoe. Haar dochter is ook lid van de hockeyclub 

en haar man zit bij de tennisclub. Er zijn genoeg 

mogelijkheden om elkaar te ontmoeten maar je moet 

het wel zelf doen anders wordt het moeilijk. Ook als 

vreemdeling kom je er altijd tussen en wordt je goed 

opgevangen.  

 

de carnavalsvereniging en voor de rest is doet 

ze weinig in de Boekend. Daarentegen doet 

haar man wel veel in de Boekend. 

 

 

Tevredenheid Aspecten belangrijk voor het leven in het dorp:  

Dat je door de gemeente ook serieus wordt 

genomen en gehoord wordt. Ook de aanwezige 

voorzieningen zijn voor haar belangrijk. Nu alle sport 

in het dorp is gecentraliseerd staat het dorp wel op 

de kaart.  

 

Factoren spelen een rol om in het dorp te blijven 

wonen: 

Het sociale aspect, veiligheid en de rust zijn 

belangrijke factoren om in het dorp te blijven wonen.  

 

Tevredenheid met aanwezige voorzieningen:  

Mevr. Westheim is tevreden met de aanwezige 

voorzieningen en weet niet beter om voor haar 

boodschappen buiten het dorp te moeten winkelen. 

Daarnaast is ze wel blij dat er weer een bakker in het 

dorp is. Verder is ze tevreden met de aanwezige 

voorzieningen.  

 

Welke voorzieningen worden er gemist:  

Voorzieningen worden niet echt gemist omdat ze 

inmiddels gewend is om buiten het dorp te moeten 

kijken. Wel geeft Mevr. Westheim aan dat een 

pinautomaat en een levensmiddelen winkel wel 

handig zou zijn en dus gemist worden. Het openbaar 

vervoer is er ook niet en zal misschien voor andere 

mensen een probleem zijn maar voor haar niet 

Aspecten belangrijk voor het leven in het dorp:  

Mevr. Heuvelmans is wel blij dat de bakker weer 

terug in het dorp is. Het gemeenschapshuis vind ze 

wel echt heel belangrijk want dat is altijd een plek 

geweest van kleins af aan. Daar is het te doen met 

leuke dagen zoals carnaval, Sinterklaas en St. 

Maarten. Tevens zit de jeugdclub hier in. Ook 

Boekenderbelang is belangrijk want die doen heel 

veel voor het dorp. Dat zijn wel echt dingen in het 

dorp die je niet kunt missen en heel belangrijk zijn 

voor het dorp.  

 
Factoren spelen een rol om in het dorp te blijven 

wonen: 

De gezelligheid, veiligheid, geborgenheid en de 

herkenbaarheid zijn volgens Mevr. Heuvelmans 

belangrijke factoren om in het dorp te blijven wonen. 

Dat je je thuis voelt in het dorp.  

 

Tevredenheid met aanwezige voorzieningen:  

Mevr. Heuvelmans is absoluut tevreden met de 

aanwezige voorzieningen en weet niet beter dat ze 

voor haar boodschappen buiten het dorp moet 

winkelen. Als klein kind ging ze al met haar moeder 

de boodschappen buiten het dorp doen dus ze weet 

gewoon niet beter. Dat is gewoon zo. Ze geeft aan 

wat je niet hebt mis je ook niet. Ze is erg blij dat de 

bakker er weer is en dat alle sportfaciliteiten in het 

Aspecten belangrijk voor het leven in het dorp:  

Voor Mevr. Titulaer is de rust een belangrijk 

aspect voor het leven in het dorp. De 

aanwezige voorzieningen zijn voor haar 

minder belangrijk omdat ze een auto ter 

beschikking heeft en geen problemen heeft om 

even naar Blerick te rijden. Dat maakt voor 

haar niet zoveel uit. Verder heeft ze geen last 

van verkeersveiligheid, criminaliteit & overlast.  

 

Factoren spelen een rol om in het dorp te 

blijven wonen: 

De rust is een belangrijke factor om in het dorp 

te blijven wonen. Ze vindt de hectiek van de 

stad of een groter dorp niet fijn.  

 

Tevredenheid met aanwezige voorzieningen:  

Mevr. Titulaer is tevreden met de aanwezige 

voorzieningen. Er zijn volgens haar net genoeg 

voorzieningen.  

 

Welke voorzieningen worden er gemist:  

De voorzieningen die worden gemist zijn de 
pinautomaat en een kleine supermarkt. Om 
even kleine dingen te kopen zodat je niet 
helemaal naar Blerick of Venlo hoeft.  
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omdat ze niet snel de bus zal nemen.  dorp liggen.  

 

Welke voorzieningen worden er gemist:  

Ze mist niet echt voorzieningen omdat ze niet beter 

weet. Soms is het handig als er een pinautomaat in 

het dorp is. Het gemak is er dan niet. Een buurtsuper 

zou handig zijn als ze een keer iets vergeten is maar 

een buurtsuper zou niet haalbaar zijn. Dan moeten 

de mensen meer betalen en dat doen ze volgens 

haar niet.  

Werken aan leefbaarheid Voor- of achteruitgang van het dorp:  

Het dorp is er volgens Mevr. Westheim op vooruit 

gegaan. De bakker is erbij gekomen en de 

sportaccommodaties zijn meer gecentraliseerd. 

Hierdoor krijg je het idee dat je weer meetelt. Over 

het algemeen worden de activiteiten die 20 jaar 

geleden werden georganiseerd nog steeds 

georganiseerd.  

 

Toekomstverwachtingen van het dorp:  

De verwachtingen zijn dat er nieuwe woningen 

worden gebouwd en dat er misschien nog een 

basisschool in het dorp terug komt. Echter is het 

geloof dat een basisschool nog terug komt niet 

groot. Verder hoopt ze dat het niet allemaal te grijs 

wordt.  

 

Gemeente en leefbaarheid van het dorp:  

Ervoor zorgen dat het dorp niet gaat vergrijzen. 

Voorzieningen proberen te treffen zodat jonge 

gezinnen naar de Boekend willen terugkomen of 

willen komen. Dit door het bouwen van starters 

woningen. Echter is Mevr. Westheim hier niet blij 

mee want er zijn plannen om woningen te bouwen 

op de plek waar zijn mooi uitzicht heeft op de natuur. 

Er zijn plannen om woningen te bouwen gelegen 

achter haar eigen woning.  

 

Eigen inbreng leefbaarheid van het dorp:  

Mevr. Westheim is meer dan 20 jaar vrijwilliger bij de 

jeugdvereniging geweest en ze doet mee aan de 

Boekendermusical. 

 

Hoe denken andere erover om dorp leefbaar te 

houden:  

Hier durft Mevr. Westheim geen antwoord op te 

geven. Wel geeft ze aan dat wanneer je in een dorp 

Voor- of achteruitgang van het dorp:  

Het dorp is er volgens Mevr. Heuvelmans echt op 

vooruit gegaan. Er is heel veel nieuwbouw 

bijgekomen, er is een leuk veldje voor de kinderen 

gecreëerd en de bakker in het dorp is weer terug. Er 

is een gezellig gemeenschapshuis wat in de tijd is 

verbouwd. Het is echt heel erg leuk hier. 

 

Toekomstverwachtingen van het dorp:  

Hier weet Mevr. Heuvelmans niet echt antwoord op 

te geven. Ze denkt dat het gewoon z'n gangetje 

gaat. Dat hoopt ze tenminste. Dat het gewoon zo 

door kan blijven gaan van wat ze nu hebben. 

 

Gemeente en leefbaarheid van het dorp:  

Op een bepaalde manier subsidies verlenen aan 

dingen. Dat er bepaalde dingen waargemaakt 

kunnen worden. De samenwerking tussen de 

gemeente en Boekenderbelang moet volgens haar 

serieus genomen worden. Volgens haar wordt dat 

ook door de gemeente gedaan. De mensen in het 

dorp moeten gehoord worden en dat je er ook echt 

bij hoort. Dus niet alleen Venlo maar de Boekend 

hoort daar ook bij.  

 

Eigen inbreng leefbaarheid van het dorp:  

Als er dingen in het dorp georganiseerd worden dan 

probeert Mevr. Heuvelmans daar aan deel te nemen. 

Ze is van mening als dat niet meer gedaan wordt 

dan valt alles op een gegeven moment weg. Daar 

moet je zelf dus voor zorgen en aan meewerken. Als 

voorbeeld geeft ze de picknick die voor aankomend 

weekend is georganiseerd. Daar hoor je als gezin 

naartoe te gaan. Net zoals de jeugdclub je steentje 

daaraan bijdragen. Een ander voorbeeld is een 

opruimactie in het dorp. Daar doe je samen met je 

kinderen aan mee en op die manier probeer je het 

Voor- of achteruitgang van het dorp:  

Het dorp is volgens Mevr. Titulaer alleen maar 

vooruit aan het gaan. Dit blijkt volgens haar uit 

de bouwplannen en de groei van het dorp. 

Verder zijn er altijd veel verenigingen geweest 

en die zijn er altijd gebleven. Daarnaast hoef je 

voor sportactiviteiten ook niet ver te gaan want 

die liggen ook allemaal dicht bij huis.  

 

Toekomstverwachtingen van het dorp:  

Hier weet Mevr. Titulaer niet echt antwoord op 

te geven. Ze denkt dat het echt een sportdorp 

wordt en daarbij zullen er voor nog links- en 

rechts wat woningen bijgebouwd worden. Qua 

verenigingen zal er niet veel bijkomen 

aangezien die er al veel zijn. 

 

Gemeente en leefbaarheid van het dorp:  

Ervoor zorgen dat er meer starterswoningen 

gebouwd gaan worden.  

 

Eigen inbreng leefbaarheid van het dorp:  

Mevr. Titulaer ziet de betrokkenheid in het 
verenigingsleven als iets om het dorp leefbaar 
te houden. Zij zelf, haar man en kinderen zijn 
hierin betrokken. Met name haar man en 
daardoor is zij er ook in betrokken. Zij wordt 
hierin meegenomen.  
 

Hoe denken andere erover om dorp leefbaar te 

houden:  

Hier weet Mevr. Titulaer geen antwoord op te 

geven omdat ze het hier nooit met anderen 

over heeft.  
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Tabel 4: Interviews respondenten dorp zonder basisschool thema’s ervaren leefbaarheid. Eigen model, 2013. 

als de Boekend komt wonen, niet alle voorzieningen 

voorhanden hebt. Als voorbeeld geeft ze aan dat de 

mensen weten dat er geen Jumbo in het dorp 

aanwezig zal zijn. Daarnaast zijn de voorzieningen 

allemaal op korte afstand te bereiken. Hier hoef je 

geen uur voor te reizen.  

dorp leefbaar te houden.  

 

Hoe denken andere erover om dorp leefbaar te 

houden:  

Hier heeft Mevr. Heuvelmans niet echt een antwoord 
op maar ze is wel van mening dat je samen moet 
meedenken en meewerken aan bepaalde dingen. 
Niet altijd denken dat andere het wel regelen. Er zijn 
heel veel vrijwilligers die er zoveel tijd en energie in 
steken. Het is gezellig om er naartoe te gaan en je 
hebt ook die achterliggende gedachten van als het 
wegvalt is het weg. 
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Bijlagen VIII Tabel vergelijking interviews schoolhoofd en dorpsraden 

 Interview Schoolhoofd Dhr. W. Storken Interview dorpsraad Dhr. J. van den 

Hombergh 

Interview dorpsraad Mw. M. Hendriks 

Bewoners van Lomm Voorzieningen:  

De voorzieningen in Lomm zijn volgens Dhr. 

Storken beperkt. Je hebt een aantal 

sportverenigingen zoals de tennisclub, 

voetbalvereniging en een sociaal-culturele 

vereniging. Voor andere voorzieningen zal je 

buiten het dorp moeten kijken. Problemen die 

hierbij komen kijken zijn de vervoersproblemen. 

Voor de dagelijkse boodschappen zul je al snel 

naar Arcen of Velden moeten. Vooral voor 

bejaarden mensen is dit problematisch omdat 

deze mensen vaak minder mobiel zijn. Dan zul je 

al snel iemand moeten inschakelen om je 

boodschappen te doen. Het aanbod is gewoon te 

klein. 

 

Onderling contact:  

Lomm is een hechte gemeenschap. Veel mensen 

zetten zich in als vrijwilliger en er zijn wel 75 tot 

80% van de mensen betrokken bij het 

verenigingsleven. De inwoners zijn er zich van 

bewust dat er veel gedaan moeten worden en dit 

gebeurd dan ook. Echter is ook hier net zoals het 

aantal leerlingen op de basisschool het probleem 

dat er te weinig aanwas van onderuit is.  

 

Samenstelling bevolking:  

In Lomm wonen vooral mensen die hier geboren 

en getogen zijn. Het zijn mensen die hier graag 

willen blijven wonen. Jongeren die gaan studeren 

die zoeken meer het stadse leven waar meer 

voorzieningen aanwezig zijn. Die gaan ook 

dichter bij hun werk wonen. Deze jongeren komen 

vaak niet meer terug naar het dorp waardoor er 

minder kinderen geboren worden Daarnaast 

vergrijst het dorp en dat is een groot probleem.  

 

Nieuwkomers:  

De nieuwkomers die naar het dorp toe komen zijn 

mensen die juist de rust zoeken. In 2005 waren er 

plannen om een nieuwe mooie wijk voor starters 

Voorzieningen:  

Eén van de belangrijkste voorzieningen waar 

gebruik van wordt gemaakt is het 

gemeenschapshuis. Veel verenigingen maken 

hier gebruik van en er vinden veel activiteiten 

plaats. Naast deze voorziening wordt samen met 

het gemeenschapshuis de basisschool als 

belangrijk gezien. Verder heb je nog het sportpark 

en de tennisclub die daar naast ligt. Jeugdclub 

Sirene is ook een belangrijke voorziening voor 

kinderen tot een leeftijd van 13 a 14 jaar. Deze 

jeugdclub zit in het gebouw aan de basisschool. 

Hier wordt wekelijks de jeugdclubavond 

georganiseerd.  

 

Onderling contact: 

Lomm is een zeer hechte gemeenschap en dat 

blijkt het aantal verenigingen en het groot aantal 

vrijwilligers die binnen deze verenigingen actief 

zijn.  

 

Samenstelling bevolking:  

Er is sprake van een groeiende vergrijzing en het 

dorp mist jongeren tussen de 20 en 40 jaar. Deze 

groep trekt weg vanwege werk en studie. 

Jongeren trekken niet zo snel terug omdat er 

gebrek aan woonruimte, voorzieningen en 

werkgelegenheid is.  

 

Nieuwkomers:  

Of er nieuwkomers naar het dorp toe trekken is 

lastig te zeggen omdat dit in fases is. Je hebt 

mensen die bewust kiezen voor een kleine 

gemeenschap omdat er een grote sociale 

controle oftewel je komt in een beschermde 

omgeving om in op te groeien. Er zijn ook 

mensen die van buitenaf komen en die hier 

goedkoop kunnen wonen. Dit zijn vaak 

overwegend oudere stellen. Deze mensen leven 

vaak hun eigen leven.  

 

Voorzieningen:  

Het gemeenschapshuis en sinds kort is de bakker 

weer terug in het dorp. Verder is er een 

sportcomplex, hockeyclub en een rugbyclub in het 

dorp aanwezig. Dat zijn meer verenigingen uit 

Blerick. Het ligt wel in het dorp maar het is geen 

Boekendse club. Ooit is er een voetbalclub 

geweest maar die is opgeheven.  

 

Samenstelling bevolking:  

Volgens Mevr. Hendriks zijn er nog redelijk veel 

jonge gezinnen. Alleen de jongeren tussen de 20 

– 30 jaar zijn er heel erg weinig. Dit komt omdat 

ze ergens anders gaan studeren en niet meer 

terug komen. Gezinnen tussen de 30 – 50 zijn er 

best nog veel. Die komen oorspronkelijk uit de 

Boekend en zijn hier gaan wonen en hebben 

kinderen gekregen.  

 

Nieuwkomers:  

De meeste mensen die in het dorp wonen zijn 

hier geboren en getogen. Vaak nemen ze het huis 

van hun ouders over. Het probleem voor 

nieuwkomers zijn de prijzen van de woningen. Er 

is een tekort aan starterswoningen. De woningen 

die vrijkomen zijn vaak vrijstaand en starters 

kunnen deze niet betalen.   

 

Algemene tevredenheid bewoners:  

Je merkt dat de bewoners alweer een stuk 

tevredener zijn nu de Bakker weer terug in het 

dorp is. Het is toch plek waar je elkaar kunt treffen 

en een praatje met elkaar maakt.  

 

Aandachtspunten:  

Je mist de winkels maar dat heeft toch geen 

overlevingskans in zo’n klein dorp. Ook is de 

dorpsraad bezig met het realiseren van een 

busverbinding. Persoonlijk denkt Mevr. Hendriks 

dat dit niet rendabel is want bijna iedereen heeft 

een eigen auto. Verder is er tekort aan 
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te realiseren. Een wijk waar ook mensen van 

buitenaf naar het dorp aangetrokken zouden 

worden. Helaas zijn er door de economische 

recessie nog maar weinig woningen verkocht. Er 

worden per jaar misschien 1 of 2 woningen 

verkocht maar dit is bij lange na niet genoeg om 

de natuurlijke aanwas in stand te houden. 

 

Algemene tevredenheid bewoners:  

De algemene tevredenheid van de bewoners is 

volgens Dhr. Storken erg groot. Iedereen werkt 

ontzettend goed met elkaar samen en is actief 

binnen de gemeenschap. Dhr. Storken benadrukt 

wel dat de kartrekkers op een gegeven moment 

op een leeftijd komen dat ze het stokje op een 

gegeven moment willen overdragen. Doordat er 

steeds minder jonge mensen zijn wordt dit ook 

steeds lastiger.  

 

Aandachtspunten:  

De dorpsraad in het dorp is druk bezig om de 

leefbaarheid in het dorp te verhogen. Wat er in 

Lomm aanwezig is dat is goed en daar moet men 

zich op focussen. Je kunt geen 25 dingen 

aanbieden.  

 

Algemene tevredenheid bewoners:  

Het bloeiende verenigingsleven is de kwaliteit van 

het dorp waardoor het dorp goed leefbaar blijft. 

Dit maakt de inwoners trots en dat zorgt voor 

passie en dat geeft mensen energie om te gaan 

voor een dorp als Lomm.  

 

Aandachtspunten:  

Eén van de actualiteiten in het dorp is de sluiting 

van het café. De dorpsraad is hiervan op de 

hoogte gesteld omdat er een aantal verenigingen 

hun activiteiten daar hadden. Deze moeten nu 

uitwijken naar Velden. Als dorp zijnde wil je dit 

natuurlijk niet omdat je het risico loopt dat 

verenigingen hun activiteiten daar blijven 

ontplooien. Een café is niet zo belangrijk als een 

school maar het is wel een belangrijke 

voorziening in het dorp. Het is een 

ontmoetingsplek voor mensen.  

starterswoningen. Er is een behoorlijke 

leeftijdsgroep van 50 – 75 jaar en die worden ook 

alleen maar ouder en die blijven hier wonen. De 

woningen die vrij komen zijn te duur voor starters.  

 

Basisschool De rol en het belang van de basisschool:   

In Nederland zijn we niet gewend om de kinderen 

’s morgens met een bus naar school te laten 

gaan. Van oudsher hebben we in Nederland 

kleine scholen gehad waarbij de kinderen tussen 

de middag naar huis toe gingen en de moeders 

over het algemeen niet werkten. Tegenwoordig 

zie je dit veranderen, mannen en vrouwen werken 

beiden. De kinderen gaan naar school maar 

moeten opgevangen worden. Dit lukt over het 

algemeen ook nog wel maar volgens Dhr. Storken 

moeten we in Nederland ook overstappen op een 

continue systeem, waarbij de kinderen tussen de 

middag op school kunnen verblijven en dat 

scholen samenwerkingsverbanden aangaan met 

buitenschoolse opvang. Uiteraard is deze 

gedachtegang ook afhankelijk van het aantal 

kinderen om dit te organiseren en de mensen die 

hiervoor gespecialiseerd in moeten zijn. Deze 

gedachtegang gaat in de stedelijke gebieden wat 

sneller dan op het platteland. Vanuit de 

De rol en het belang van de basisschool:  

De basisschool speelt een belangrijke rol in het 

dorp. Zeker als je kijkt naar de kwaliteit van het 

onderwijs. Maar ook dat kinderen op enige leeftijd 

zelfstandig veilig te voet naar school kunnen 

gaan. Zonder dat de mensen iets hoeven te 

organiseren. De basisschool dient als basis voor 

jeugdclubs, harmonie en voetbalvereniging. Als 

de kinderen van Lomm naar Velden, Arcen of 

erger nog in Venlo naar de basisschool zouden 

moeten dan raak je ze op een gegeven moment 

kwijt. Dit omdat ze verzeild raken in 

vriendengroepen buiten het dorp en hierdoor ook 

naar een vereniging buiten het dorp gaan. Je bent 

ze dan zelfs eerder kwijt dan de doelgroep die 

gaat studeren en op kamers gaat.  

 

Activiteiten binnen de basisschool buiten het 

onderwijs zelf:  

De school heeft geen aanvullende functie. Er zijn 

wel plannen om de school multifunctioneel in te 

Redenen sluiting basisschool:  

De basisschool in het dorp is eigenlijk al sinds 

1990 gesloten maar het gebouw is t/m 2003 als 

dependance gebruikt doordat er nog een potje 

met geld beschikbaar was. In 2003 is de school 

definitief gesloten doordat er te weinig kinderen 

waren.  

 

Consequenties sluiting van de basisschool voor 

gezinnen met kinderen:  

Je mist een hart in het dorp want een school heeft 

een bindende factor. De basisschool is heel 

geleidelijk gesloten doordat er een busdienst was. 

Die bracht de kinderen vanaf het kerkplein naar 

de basisschool in het andere dorp.  

 

Welke problemen doen zich nog voor door het 

verdwijnen van de basisschool:  

Veel mensen met jonge kinderen komen niet snel 

in het dorp wonen. Als je eenmaal in het dorp 

woont dan ga je daarin mee maar als je de keuze 
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schoolorganisatie wordt hier al over gepraat maar 

vanuit de oudervereniging, ouderraad, en vanuit 

de Medezeggenschapsraad wordt dit nog niet op 

de agenda gezet. De mensen krijgen op een of 

andere manier toch nog de opvang geregeld. 

 

 

Activiteiten binnen de basisschool buiten het 

onderwijs zelf:  

Tussen de middag wordt de opvang in 

samenwerking met stichting kinderdagopvang 

Arcen-Lomm-Velden georganiseerd. Verder biedt 

de school buitenschoolse activiteiten aan. Dit is 

echter gering. Op jaarbasis vinden er vier af vijf 

workshops plaats. 15% van de leerlingen neemt 

deel aan deze activiteiten. Het overgrote deel van 

de kinderen gaat nog altijd op de traditionele wijze 

verder. Die gaan ’s middags en direct na school 

naar huis. Men heeft het zo georganiseerd dat de 

kinderen ergens opgevangen kunnen worden. 

 

Gevolgen sluiting basisschool:   

Dit zou een ramp voor de gemeenschap zijn 

omdat het nog maar één van de laatste 

voorzieningen in het dorp is. Tevens één van de 

laatste voorzieningen die een bindend karakter 

vormt. Het is een centrale plek waar men elkaar 

ontmoet. Of er mensen uit het dorp wegtrekken is 

moeilijk te zeggen. Zittende mensen zijn met de 

situatie opgegroeid en nemen het voor lief. Die 

organiseren op een of andere manier wel iets 

zodat de kinderen naar school gebracht worden. 

Overigens kunnen de oudere kinderen vanaf 8 

jaar zelf fietsen. Voor de kinderen tussen 4 – 8 

jaar wordt dit wel problematisch. Nieuwkomers 

met kinderen zullen eerder geneigd zijn om in een 

dorp met basisschool te gaan wonen. 

 

zetten maar nagenoeg vinden alle activiteiten in 

het gemeenschapshuis plaats.  

 

 

 

Gevolgen sluiting basisschool:  

Jonge gezinnen zullen niet zo snel naar het dorp 

toe trekken. Als je kinderen hebt kijk je eerst of er 

een basisschool is.  

 

hebt dan ga je kijken welke voorzieningen dat 

dorp heeft. Persoonlijk zou Mevr.Hendriks ook 

dicht bij een basisschool gaan wonen, alleen al 

het halen en brengen de hele dag.  

 

Dorp minder levendig geworden door sluiting van 

de basisschool: 

Je mist het wel. Je hoort van mensen dat ze 

speelplaats voor de kinderen missen. Bepaalde 

contacten worden gemist. Echter zorgt de 

dorpsraad voor het organiseren van activiteiten 

zodat je toch zorgt dat je een binding houdt.  

 

Wat is de rol van de basisschool in het dorp 

geweest: 

Binding en bepaalde contacten tussen de 

mensen. Carnaval was altijd 1 groot feest en het 

hele dorp ging hierin mee. Die dingen zijn komen 

te vervallen.  

 

Wordt er nog altijd door de inwoners naar een 

basisschool verlangd: 

De meeste mensen zien dat 50 leerlingen te 

weinig is om acht verschillende groepen te 

maken. Je krijgt dan al snel 3 groepen bij elkaar. 

Is het dan goed wel goed om een school te 

hebben? Er zijn mensen die het zo prima vinden 

omdat je dan meer keuze uit speelvriendjes hebt 

maar er zijn ook mensen die willen, en zo is het 

ook afgesproken met de Harlekijn (andere 

basisschool), dat de kinderen uit Boekend bij 

elkaar in de klas komen te zitten. Doordat de 

kinderen uit de Boekend bij elkaar in de klas 

zitten krijgen ze eerder een band met elkaar. 

Volgens Mevr. Hendriks is dit ook zo bij haar 

eigen kinderen gegaan.  

 

Wat is volgens de dorpsraad het belang van de 

basisschool als voorziening in het dorp: 

Mevr. Hendriks ziet de basisschool als een 

ontmoetingsplaats maar is ook realistisch. Er 

moet wel een redelijk aantal leerlingen hebben. 

  

Hoe ziet de toekomst eruit zonder basisschool: 

Volgens Mevr. Hendriks valt het nu nog mee als 

ze zich bedenkt dat de school al bijna 23 jaar 

dicht is. Dat komt mede omdat er na sluiting veel 
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woningen zijn gebouwd en de basisschool stond 

er in principe nog gewoon (dependance). Op dit 

moment is het van belang dat er veel 

starterswoningen worden gebouwd. De afstand 

van het dorp naar de basisschool is 3 a 4 

kilometer dat is goed te doen. Dat is geen 

overweging om uit het dorp te gaan.  

Bewonersparticipatie Verenigingsleven:  

De inwoners van Lomm zijn volgens Dhr. Storken 

erg betrokken in het verenigingsleven en doen 

daar echt veel voor. Dit is iets waar ze trots op 

mogen zijn. De mensen weten dat ze in een klein 

dorp wonen en dan ze actief moeten zijn binnen 

de verenigingen. Van jong tot oud is betrokken 

binnen het verenigingsleven. 

 

Vrijwilligers:  

Het zijn allemaal mensen die het voor de 

gemeenschap doen. 

 

Verenigingsleven:  

Veel mensen uit het dorp zijn lid van één of 

meerdere verenigingen. Het zij actief lid of als 

vrijwilliger. Lomm heeft een bloeiend 

verenigingsleven.  

 

Vrijwilligers:  

Veel inwoners van dorp zijn betrokken bij het 

verenigingsleven en er zijn veel mensen die dit op 

vrijwillige basis doen.  

 

Verenigingsleven:  

De betrokkenheid in het verenigingsleven is 

volgens Mevr. Hendriks goed. Maar het is niet 

meer zoals vroeger. Dit komt volgens haar door 

de verandering van de maatschappij. Vroeger 

gingen de kinderen met andere kinderen naar 

zwemles. Er werd dan een afspraak gemaakt dan 

breng ik en dan de ander. Altijd samen. Dat zie je 

bijna niet meer, iedereen is er voor zich. De 

mensen hebben het werk en alles zo gepland dat 

ze alles zelf willen doen.  

 

Vrijwilligers:  

Ook het verkrijgen van vrijwilligers wordt steeds 

moeilijker doordat mensen het steeds drukker 

krijgen. Vroeger had je de man die werkte en 

tegenwoordig werken de man en de vrouw. De 

tijd die ze nog vrij hebben willen ze liever voor 

zichzelf besteden. Maar binnen de dorpsraad is 

geen klagen omdat er veel activiteiten worden 

georganiseerd en er zijn tal van verenigingen.  

 

Gemeenschapshuis  Activiteiten:  

De harmonie, het koor, het KBO, de bond voor 

ouderen, lijndansen, training van jeugdvoetbal in 

de winter, activiteiten voor de vrouwenbeweging, 

EHBO cursussen, carnavalsactiviteiten, 

bloedprikken, kerstmatinee etc.  

 

Voor wie:  

Het zijn allemaal activiteiten voor jong en oud.  

 

Belang van het gemeenschapshuis: 

Het gemeenschapshuis is heel erg belangrijk. Het 

is de spil van het dorp. Samen met de 

basisschool zijn dit de twee belangrijkste 

voorzieningen van het dorp. Als ontmoetingsplek 

en sociale contacten.  

Activiteiten:  

De jeugdclub, hier zitten bijna alle kinderen bij. Je 

hebt echter ook de 55+ vereniging die iedere 

dinsdag middag samen doen kaarten en dansen. 

Verder heb je nog de harmonie die repetitieruimte 

hebben om te repeteren, een biljartclub, de 

dorpsraad vergaderd en zo heb je nog veel meer. 

 

Voor wie: 

Het zijn allemaal activiteiten voor jong en oud. De 

activiteiten die mevr. Hendriks organiseert zijn 

bijna allemaal gericht op jongeren. Het zijn 

allemaal kinderactiviteiten.  

 

Belang van het gemeenschapshuis:  

Het gemeenschapshuis is volgens Mevr. Hendriks 

een belangrijke plek in het dorp. Hier vinden alle 

activiteiten plaats. Het wordt gezien als de 
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Tabel 5: Vergelijking interviews schoolhoofd en dorpsraden. Eigen model, 2013. 

  ontmoetingsplek binnen het dorp. Er vinden 

activiteiten plaats voor jong en oud.  
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Bijlagen IX Tabel vergelijking interviews met thema’s ervaren leefbaarheid  

 Interview 1 Mevr. Van der 

Horn - Rijsdijk 

Interview 2 Mevr. 

Josten 

Interview 3 Mevr. 

Peters 

Interview 4 Mevr. 

Westheim 

Interview 5 Mevr. 

Heuvelmans 

Interview 6 Mevr. 

Titulaer 

Basisschool De rol en het belang van de 

basisschool:  

De school wordt volgens 

Mevr. Van der Horn als een 

ontmoetingsplek voor jonge 

ouders gezien, die dient om 

de mensen bij elkaar te 

houden. Zeker in een dorp 

als Lomm waar veel mensen 

full time werken dan wel 

buiten het dorp werken. Zij 

ziet de basisschool ook als 

een soort vangnet die de 

eventuele problematiek 

rondom pesten kan 

monitoren.  

 

Gevolgen sluiting 

basisschool:  

Doordat de kinderen een 

stuk verderop naar school 

moeten ontstaan er minder 

snel vriendschappen. Het 

sociale aspect wordt uit het 

dorp weggehaald.  

 

Betekenis voor de opvang 

van de kinderen:  

Je verliest sneller het contact 

met de school. Nu loop je zo 

naar buiten als er iets aan de 

hand is, dat is dan niet meer.  

 

Belang van de TSO- en/of 

BSO binnen de basisschool:  

Dit wordt als belangrijk 

gezien omdat je afspraken 

tussen de lunchtijd kunt 

doorplannen. Je hoeft niet 

perse om 12:00 uur thuis te 

De rol en het belang van 

de basisschool:  

De school wordt volgens 

Mw. Josten min of meer 

als een ontmoetingsplek 

gezien. Dat je ouders 

ziet, contact met ze kunt 

leggen en dat je 

afspraken met de 

kinderen kunt maken. 

Het directe contact met 

de school (leraren) en 

de ouders.  

 

Gevolgen sluiting 

basisschool:  

Je raakt het directe 

contact met de school 

kwijt. Je kunt niet meer 

even snel naar binnen 

lopen om iets toe te 

lichten. Kort gezegd: het 

ligt niet meer zo dicht bij 

huis. Verder zullen 

jonge gezinnen niet 

meer in het dorp gaan 

wonen. Als Mevr. Josten 

nu ergens anders zou 

gaan wonen is een 

basisschool wel een 

vereiste. Sluiting van de 

basisschool zou nog 

niet direct betekenen 

dat ze het dorp zouden 

verlaten. Ze wil hier 

sowieso niet oud 

worden maar voor de 

kinderen is het heel erg 

fijn. Ze kunnen vrij uit 

spelen.   

De rol en het belang van 

de basisschool:  

Mevr. Peters geeft aan 

dat het kleinschalige de 

reden is geweest 

waarom ze haar 

kinderen naar de 

basisschool in Lomm 

laat gaan. Ze vindt dit 

meer persoonlijker. Ze 

heeft zelf ook op de 

basisschool in Lomm 

gezeten en kent de 

mensen die daar nu nog 

op school lesgeven. 

Hierdoor heeft ze toch 

meer een binding met 

de basisschool in 

Lomm. Als de kinderen 

in Arcen naar school 

zouden gaan is de 

binding met Lomm weg. 

Dit heeft vervolgens ook 

weer invloed op het 

verenigingsleven. Dit 

zou dan ook meer 

richting Arcen gaan. 

Daarnaast vindt Mevr. 

Peters het kleinschalige 

fijner omdat de kinderen 

dan meer aandacht 

krijgen.  

 

Gevolgen sluiting 

basisschool:   

De basisschool is heel 

belangrijk voor het dorp 

en de basisschool zorgt 

voor samenhang in het 

dorp. Anders valt dit 

Belang van de 

basisschool als 

voorziening in een dorp:  

Mevr. Westheim heeft 

zelf nooit ervaren dat er 

voor haar kinderen een 

basisschool in het dorp 

is geweest. Zelf heeft 

altijd zelf in het dorp op 

de basisschool gezeten 

en haar ervaring is 

geweest dat de 

overgang van een 

kleinere basisschool 

naar de middelbare 

school als een 

cultuurshock heeft 

aangevoeld. De 

basisschool in het dorp 

was erg klein en de 

basisschool waar haar 

kinderen nu op zitten is 

veel groter. Hierdoor is 

de overstap makkelijker. 

Het was eerst allemaal 

kleinschaliger en meer 

beschermd. Ze ziet de 

basisschool niet zozeer 

als ontmoetingsplek 

maar eerder dat de 

kinderen onderling met 

elkaar meegroeien in 

het dorp. Toen de 

kinderen werden 

samengevoegd met de 

kinderen van 

basisschool de Harlekijn 

zijn er afspraken 

gemaakt dat de 

kinderen van de 

Belang van de 

basisschool als 

voorziening in een dorp:  

Mevr. Heuvelmans heeft 

het zelf nooit ervaren en 

weet niet beter dat er 

geen basisschool in het 

dorp aanwezig. Zelf 

heeft ze altijd in het 

dorp op de basisschool 

gezeten maar ze mist 

de basisschool niet. Wel 

geeft ze aan dat het 

voor haar echt een 

ontmoetingsplek is. Het 

is iets centraals wat in 

een dorp hoort en wat 

mensen belangrijk 

vinden.  

 

Welke problemen doen 

zich voor doordat er 

geen basisschool in het 

dorp aanwezig is:  

Volgens Mevr. 

Heuvelmans is het niet 

aanwezig zijn van de 

basisschool geen 

probleem omdat sinds 

haar kinderen naar de 

basisschool gaan er al 

geen basisschool 

aanwezig is. Hierdoor 

weet je niet wat je mist. 

Het is allemaal goed 

geregeld en de school 

buiten het dorp is 

dichtbij. En buiten het 

dorp heeft ze ook een 

ontmoetingsplek. Of het 

Belang van de 

basisschool als 

voorziening in een dorp: 

Volgens Mevr. Titulaer 

wordt de basisschool 

als een centrale plek 

gezien. Hier doe je je 

contacten op. Dat de 

kinderen zijn/haar 

contacten houden in het 

dorp. Zelf heeft ze een 

aantal contacten vanuit 

de basisschool maar 

deze zijn vanuit de buurt 

en niet zozeer vanuit 

Blerick waar de 

basisschool ligt. Haar 

zoontje daarentegen 

wel.  

 

Welke problemen doen 

zich voor doordat er 

geen basisschool in het 

dorp aanwezig is: 

Volgens Mevr. Titulaer 

is het niet aanwezig zijn 

van de basisschool 

geen probleem. Ze 

heeft zelf de 

beschikking over een 

auto. Daarnaast is de 

haar oudste zoon oud 

genoeg om alleen naar 

school te fietsen en dat 

is goed te doen want er 

is een veilige fietsbrug. 

Alleen de 

klingelbergsingel is een 

drukkere straat maar 

ook dat is goed te doen.  
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zijn en je kinderen niet op te 

halen.  

 

Reden verblijf TSO- en/of 

BSO:  

Vanwege praktische reden 

(werk) verblijft het kind bij de 

TSO. Naast deze praktische 

redenen vind het kind het 

ook heel prettig. Die vindt het 

leuk om samen met andere 

kinderen te zijn waarbij het 

kind niet met presteren bezig 

is. Het is een stukje sociaal 

contact.  

 

Hoe vaak naar de TSO- 

en/of BSO:  

2 keer in de week verblijft het 

kind bij de TSO.  

 

 

Betekenis voor de 

opvang van de 

kinderen:  

Dit zal volgens Mevr. 

Josten geen heel erg 

probleem zijn. Ze 

worden nu gebracht en 

dan zal dat 

waarschijnlijk met de 

bus zijn. Nu worden ze 

namelijk ook met de bus 

opgehaald om naar de 

buitenschoolse opvang 

te gaan. Dat zal niet 

veel veranderen en zal 

hetzelfde blijven.  

 

Belang van de TSO- 

en/of BSO binnen de 

basisschool:  

De kinderen vinden het 

leuk & gezellig en bij de 

tussen schoolse opvang 

verblijven ze met 

kinderen uit dezelfde 

klas. De BSO klagen de 

kinderen weleens over 

omdat dit in een ander 

dorp is en hier verblijven 

ze met andere kinderen 

die ze allemaal niet 

kennen. Doordat de 

buitenschoolse opvang 

niet in het dorp zelf is, 

verblijven er minder 

kinderen op de BSO.  

 

Reden verblijf TSO- 

en/of BSO:  

Vanwege werk en 

gebrek aan oppas 

verblijven de kinderen 

op de TSO en BSO.  

 

 

 

helemaal uit elkaar. 

 

Betekenis voor de 

opvang van de 

kinderen:  

Voor Mevr. Peters zelf 

maakt dit niet uit omdat 

ze toch altijd ver moet 

rijden. Arcen ligt zelfs 

dichterbij. Ze heeft de 

kinderen puur alleen in 

Lomm naar de 

basisschool gestuurd 

omdat ze hier vroeger 

ook naar de basisschool 

ging. Uit 

veiligheidsredenen ging 

ze zelf naar de 

basisschool in Lomm 

omdat de weg naar 

Arcen onveilig was. Er 

was toen nog geen 

fietspad langs de weg. 

Je moest toen over een 

drukke weg fietsen. Nu 

heeft ze zoiets van laat 

ik maar weer naar 

dezelfde plek gaan.  

 

Belang van de TSO- 

en/of BSO binnen de 

basisschool: 

Dat is belangrijk omdat 

Mevr. Peters dan niet 

continue op en neer 

hoeft te rijden. De 

afstand van de 

basisschool en de 

woonplaats is te groot 

om de kinderen iedere 

dag op te halen. Dan 

blijft er niets meer van 

de pauze van de 

kinderen over. 

Daarnaast is het ook 

belangrijk dat de 

kinderen leren 

Boekend bij elkaar in de 

klas zouden komen te 

zitten. Sinds vorig jaar 

zijn ze de kinderen uit 

elkaar aan het halen. Dit 

vindt Mevr. Westheim 

een beetje jammer 

omdat je dan toch nog 

het idee hebt dat je nog 

iets van de Boekend 

zelf hebt. Een beetje het 

dorpsgevoel, van ze 

zitten nog bij elkaar in 

de klas en dan hebben 

ze nog wat aan elkaar. 

Want ze spelen hier na 

school ook allemaal 

samen buiten en als dat 

uit elkaar wordt 

getrokken. De kinderen 

zelf zullen hier minder 

moeite mee hebben.  

 

Welke problemen doen 

zich voor doordat er 

geen basisschool in het 

dorp aanwezig is:  

Volgens Mevr. 

Westheim doen er door 

de afwezigheid van de 

basisschool geen 

directe problemen voor. 

Het is allemaal te 

fietsen en in een dorp 

waar je verder door 

woont moet je ook 

fietsen of rijden. 

 

Dorp minder levendig 

geworden door de 

afwezigheid van de 

basisschool:  

Voor de mensen die 

hier wonen is de 

afwezigheid van de 

basisschool niet van 

invloed op de 

in het dorp is of daar 

buiten, dat maakt haar 

niets uit. 

 

Dorp minder levendig 

geworden door de 

afwezigheid van de 

basisschool: 

Na sluiting van het dorp 

is het een tijd stil 

geweest in het dorp en 

toen leek het ook alsof 

er jonge gezinnen uit 

het dorp weggingen. 

Door de jaren heen zijn 

er veel jonge gezinnen 

terug gekomen in het 

dorp. Volgens haar doet 

de afwezigheid van de 

basisschool dus niets 

aan de leefbaarheid van 

het dorp want het dorp 

bloeit volgens haar.  

 

Verlangd u zelf naar 

een basisschool in het 

dorp: 

Volgens Mevr. 

Heuvelmans is er door 

het aantal kinderen niet 

haalbaar om een 

basisschool terug te 

krijgen in het dorp. Dat 

zal niet meer terug 

komen en ze is er zelf 

ook helemaal niet mee 

bezig.  

 

Hoe wordt de TSO- 

en/of BSO geregeld: 

Haar dochter gaat 

alleen naar de TSO. 

Hier verblijft ze op een 

vaste dag en dat is de 

donderdag. BSO heeft 

ze niet nodig. Voor het 

overblijven hoef je 

 

Dorp minder levendig 

geworden door de 

afwezigheid van de 

basisschool: 

Na sluiting van de 

basisschool in het dorp 

is het niet minder 

levendig geworden 

omdat er ook nog een 

jeugdclub is en daar 

komen de kinderen ook 

nog bij elkaar dus 

persoonlijk mist ze het 

niet.  

 

Verlangd u zelf naar 

een basisschool in het 

dorp: 

Het zou wel fijn en 

handig zijn maar Mevr. 

Titulaer denkt niet dat 

het ooit nog zou komen.  

 

Hoe wordt de TSO- 

en/of BSO geregeld: 

Van de drie dagen dat 

Mevr. Titulaer werkt 

komen de kinderen 1 

dag naar huis toe en 

dan eten ze bij Oma. Op 

dinsdag en donderdag 

blijven de kinderen 

tussen de middag over 

op school. Na school is 

haar man terug van het 

werk die brengt de 

kinderen dan terug naar 

huis. ’s Morgens brengt 

ze haar kinderen zelf 

naar school. Behalve 

haar oudste zoon want 

die gaat al zelf. 
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Hoe vaak naar de TSO- 

en/of BSO:  

2 keer in de week 

verblijven de kinderen 

bij de TSO en BSO.  

 

zelfstandig te zijn, door 

op een andere plek te 

verblijven.  

 

Reden verblijf TSO- 

en/of BSO: 

Vanwege werk en 

afstand verblijven de 

kinderen bij de tussen 

schoolse opvang. Mevr. 

Peters zit meer in de 

auto als dat ze thuis 

zijn. Wanneer ze dichter 

in het dorp zou wonen 

zou ze de kinderen er 

echt niet naartoe sturen.  

 

Hoe vaak naar de TSO- 

en/of BSO:  

2 keer in de week 

verblijven de kinderen 

bij de TSO.  

 

levendigheid. Deze 

mensen zijn niet anders 

gewend en nemen het 

voor lief. Voor gezinnen 

met jonge kinderen die 

in het dorp willen wonen 

is dit wel een 

belemmering. Zij zullen 

minder snel in het dorp 

gaan wonen en kiezen 

eerder voor een dorp 

met basisschool. Mevr. 

Westheim zou 

overigens zelf ook 

kiezen voor een dorp 

met basisschool omdat 

hier ook het sociale 

aspect bij komt kijken.  

 

Verlangd u zelf naar 

een basisschool in het 

dorp:  

Als de basisschool groot 

genoeg zou zijn dan 

zou het wel fijn zijn 

maar met het huidige 

aantal kinderen is dat 

volgens Mevr. 

Westheim niet 

verstandig. Voor de 

overstap van de lagere 

naar de middelbare 

school is een grote 

basisschool beter.  

 

Hoe wordt de TSO- 

en/of BSO geregeld:  

De kinderen zitten 

alleen op de TSO en dat 

wordt door de school 

zelf geregeld. 

 

Hoe vaak naar de TSO- 

en/of BSO:  

De kinderen gaan 

tussen de 1 en de 4 

keer per maand naar de 

eigenlijk niets zelf te 

doen, alleen het 

doorgeven aan de 

leerkracht en 

administratie. Behalve 

het betalen en dat is wel 

nog een punt geweest. 

De Boekendse kinderen 

hebben heel lang niet 

hoeven te betalen voor 

het overblijven en dat is 

sinds 2 jaar veranderd. 

Omdat de school hier 

toen wegging uit het 

dorp hebben ze 

afspraak gemaakt dat 

deze kinderen niet 

hoefde te betalen omdat 

ze verder moesten 

reizen. Intussen is de 

fietsbrug aangelegd om 

zo de veiligheid van de 

kinderen te waarborgen. 

Door onenigheid van 

mensen uit het andere 

dorp (Blerick) betalen 

de kinderen uit de 

Boekend ook gewoon 

1,75 per keer. 

 

Hoe vaak naar de TSO- 

en/of BSO: 

De kinderen gaan 1 

keer per week naar de 

TSO.  

 

Reden verblijf TSO- 

en/of BSO:  

Mevr. Heuvelmans 

werkt in de zorg en 

werkt op onregelmatige 

tijden. Hierdoor 

verblijven de kinderen 

bij de TSO. Daarnaast 

is het een stukje voor 

haar dochter. Ze weet 

dat ze op die vast dag 

Hoe vaak naar de TSO- 

en/of BSO: 

De kinderen gaan 2 

keer in de week naar de 

TSO. Dat is op dinsdag 

en op donderdag. Heel 

af en toe als de 

buurvrouw Anja niet kan 

dan blijft haar dochter 

Meyke ook nog 1 dag 

over. Dit omdat ze nog 

niet zelf fietst. Dat zal 

volgend jaar anders zijn 

als ze zelf kan fietsen.  

 

Reden verblijf TSO- 

en/of BSO:  

Doordat Mevr. Titulaer 

tussen de middag niet 

naar huis kan komen 

verblijven de kinderen 

bij de TSO. Door haar 

werk in Duitsland. 

 

Belang van de TSO- 

en/of BSO binnen de 

basisschool: 

Mevr. Titulaer vindt de 

TSO heel erg makkelijk. 

Hierdoor hoeft ze niet 

terug naar huis van haar 

werk. Echter vindt haar 

zoon het minder leuk. 

Die heeft op een 

gegeven moment 

gemerkt dat er op de 

maandag geen kinderen 

meer van zijn leeftijd 

overbleven. Op de 

dinsdag en donderdag 

wel. Hij vond het niet 

leuk om daar alleen 

rond te lopen. 

Tegenwoordig blijft hij 

tussen de middag op de 

maandag bij Oma over.  
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opvang.  

 

Reden verblijf TSO- 

en/of BSO:  

Doordat Mevr. 

Westheim onregelmatig 

werkt verblijven de 

kinderen bij de TSO.  

 

Belang van de TSO- 

en/of BSO binnen de 

basisschool:  

Dat is wel belangrijk 

voor Mevr. Westheim. 

Ze zou het misschien 

ook nog onderling 

kunnen regelen maar ze 

wilt niet met alles 

andere mensen 

opzadelen met je 

kinderen. Ze ziet het 

overblijven puur zakelijk 

en het is niet zo dat ze 

haar kinderen voor de 

gezelligheid laat 

overblijven. De TSO is 

in haar ogen goed 

geregeld en haar 

kinderen klagen hier 

niet over. Dus dat is 

prima.  

 

overblijft, ook wanneer 

ze wel gewoon thuis is. 

Heel af en toe is dit niet 

zo omdat het dan beter 

voor haar werk uitkomt.  

 
Belang van de TSO- 

en/of BSO binnen de 

basisschool: 

Mevr. Heuvelmans geeft 

aan dat de TSO 

belangrijk voor haar is. 

Met name als ze kijkt 

naar haar eigen periode 

op de basisschool in het 

dorp. Ze vond het 

verschrikkelijk moeilijk 

om van de lagere 

school naar de 

middelbare school te 

gaan. Haar kinderen 

vinden het overblijven 

ook harstikke leuk.  

 

Mobiliteit Op welke manier kind(eren) 

naar basisschool:  

Het kind gaat zelfstandig 

naar school want de afstand 

is te fietsen en het kind zit in 

groep 8.  

 

Hoe vervoer geregeld bij 

sluiting basisschool: het kind 

zou best naar Velden 

kunnen fietsen en er zijn 

twee auto’s ter beschikking.  

 

Problematisch:  

Mocht de basisschool 

Op welke manier 

kind(eren) naar 

basisschool: 

De kinderen worden 

iedere ochtend zelf door 

Mw. Josten naar school 

gebracht en ze worden 

om kwart over drie 

opgehaald met een bus 

om naar de BSO te 

gaan. Daar worden ze 

vervolgens weer 

opgehaald. 

 

Hoe vervoer geregeld bij 

Op welke manier 

kind(eren) naar 

basisschool: 

De kinderen worden 

iedere ochtend zelf door 

Mw. Peters naar school 

gebracht. De kinderen 

zijn nog te jong om zelf 

naar school te fietsen. 

Dit komt mede door de 

Rijksweg. Dit is een 

gevaarlijk punt. Als ze 

wat ouder zijn kunnen 

ze zelf met fiets naar 

school.  

Op welke manier 

kind(eren) naar 

basisschool:  

De kinderen worden niet 

altijd zelf door Mevr. 

Westheim naar school 

gebracht. Soms als ze 

moet werken doen de 

buren dit.  

 

Hoe vervoer geregeld 

bij doordat er geen 

basisschool in het dorp 

aanwezig is:  

De kinderen gaan met 

Op welke manier 

kind(eren) naar 

basisschool:  

Mevr. Heuvelmans gaat 

samen met haar 

kinderen met de fiets 

naar school alleen als 

het echt slecht weer is 

dan gaan ze met de 

auto. Maar met de auto 

moet is een heel stuk 

om dus dat is wel echt 

een groot nadeel. Ze 

gaan liever met de fiets 

dat is ideaal en veilig.  

Op welke manier 

kind(eren) naar 

basisschool:  

Over het algemeen 

brengt Mevr. Titulaer 

haar kinderen zelf naar 

school. Heel af en toe 

fietsen ze met de 

buurvrouw mee naar 

school of worden ze 

door Oma naar school 

gebracht.  
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verdwijnen wordt het vervoer 

niet als problematisch gezien 

omdat er genoeg 

mogelijkheden zijn. Het 

probleem zit meer in het feit 

dat Lomm al niet zo’n brede 

kern is en daardoor het 

wegvallen van de 

basisschool niet op te 

vangen is.  

 

Genoeg mogelijkheden 

m.b.t. vervoer:  

Er zijn genoeg 

mogelijkheden om het kind 

naar school te brengen.  

sluiting basisschool: Als 

de basisschool er niet 

meer zou zijn zal het 

vervoer hetzelfde zijn. 

Dus ´s morgens weer 

zelf wegbrengen en met 

de bus naar de opvang.  

 

Problematisch:  

Mocht de basisschool 

verdwijnen zal het 

vervoer niet als 

problematisch worden 

gezien.  

 

Genoeg mogelijkheden 

m.b.t. vervoer:  

Er zijn genoeg 

mogelijkheden om de 

kinderen naar school 

toe te brengen.  

Hoe vervoer geregeld bij 

sluiting basisschool: 

Ook dan zal Mevr. 

Peters het vervoer zelf 

regelen. Het is 

misschien veiliger 

omdat ze daar een 

rotonde hebben maar je 

moet toch door een 

stukje bos. Op deze 

leeftijd laat ze haar 

kinderen nog niet alleen 

gaan.  

 

Problematisch:  

Mocht de basisschool 

verdwijnen zal het 

vervoer niet als 

problematisch worden 

gezien omdat ze toch 

altijd moet rijden. Of dit 

naar Lomm is of naar 

Arcen dat maakt in haar 

situatie niet uit. Het is 

net zover.  

 

Genoeg mogelijkheden 

m.b.t. vervoer:  

Er is geen andere optie 

om de kinderen zelf met 

de auto naar school te 

brengen.  

de fiets naar school en 

wanneer het echt niet 

anders kan, 

bijvoorbeeld door slecht 

weer, kunnen ze zelf te 

voet naar school. 

Vroeger kon er ook nog 

met de bus naar school 

gegaan worden maar 

deze rijdt sinds een jaar 

of 5 niet meer naar de 

school. Dit is door 

gemeente afgeschaft.  

 

Problematisch:  

Doordat er geen 

basisschool in het dorp 

is wordt de afstand niet 

als problematisch 

ervaren. Mede door de 

komst van de fietsbrug. 

 

Genoeg mogelijkheden 

m.b.t. vervoer:  

Er zijn ook genoeg 

mogelijkheden om hun 

kinderen naar school 

toe te brengen.  

 

Hoe vervoer geregeld 

bij doordat er geen 

basisschool in het dorp 

aanwezig is:  

De kinderen gaan met 

de fiets naar school en 

dat is allemaal goed te 

doen. Heel goed te 

doen. Wanneer het heel 

slecht weer is kunnen 

ze zelfs te voet naar 

school. Het lijkt ver 

maar dat is het niet. ze 

lopen er 15 a 20 

minuten op. De 

kinderen vinden dat 

prachtig. 

 

Problematisch:  

Doordat er geen 

basisschool in het dorp 

is wordt de afstand niet 

als problematisch 

ervaren. Mede door de 

komst van de fietsbrug.  

 

Genoeg mogelijkheden 

m.b.t. vervoer:  

Er zijn genoeg 

mogelijkheden om hun 

kinderen naar school te 

brengen.  

Hoe vervoer geregeld 

bij doordat er geen 

basisschool in het dorp 

aanwezig is:  

De kinderen gaan zelf 

met de fiets naar school 

en daarnaast heeft 

Mevr. Titulaer een auto 

ter beschikking.  

 

Problematisch:  

Doordat er geen 

basisschool in het dorp 

is wordt de afstand niet 

als problematisch 

ervaren. Mede door de 

komst van de fietsbrug.  

 

Genoeg mogelijkheden 

m.b.t. vervoer:  

Er zijn genoeg 

mogelijkheden om hun 

kinderen naar school te 

brengen. 

Sociale contacten & Sociale 

samenhang  

Verbondenheid met het dorp:  

Mw. Van der Horn voelt zich 

niet verbonden met het dorp. 

Ze komt zelf van boven de 

rivieren en merkt dat het 

dorp een hele hechte 

gemeenschap is waar niet zo 

gemakkelijk tussen te komen 

is. Ze heeft het wel 

geprobeerd maar dit is niet 

gelukt. Op een gegeven 

moment is ze hiermee 

gestopt. Het is de eerst keer 

geweest dat ze zich een 

buitenlander heeft gevoeld in 

Verbondenheid met het 

dorp:  

Mevr. Josten voelt zich 

wel verbonden met het 

dorp. Ze vind het prettig 

wonen omdat het 

landelijk is. de kinderen 

kunnen rustig spelen 

zonder dat ze bang 

hoeft te zijn voor 

gevaar. Niet zoals dat in 

het stedelijke is. Het 

idee dat je kinderen 

zonder enige zorgen 

buiten kunnen spelen en 

Verbondenheid met het 

dorp:  

Mevr. Peters voelt zich 

weinig verbonden met 

het dorp omdat ze niet 

bij betrokken is bij het 

dorp. Ze is voor de rust 

en de natuur hier komen 

wonen. Als deze plek in 

Venlo had gelegen was 

ze daar gaan wonen. Ze 

heeft gewoon niets met 

Lomm. Verder is ze niet 

in het verenigingsleven 

betrokken en de 

Verbondenheid met het 

dorp:  

Mevr. Westheim voelt 

zich verbonden met het 

dorp want ze is hier 

geboren en getogen. Ze 

woont er graag. 

 

Familie/vrienden en/of 

kennissen in het dorp:  

Er woont veel familie 

van Mevr. Westheim in 

het dorp. Zo woont haar 

vader, broer, neven en 

nichten in het dorp. 

Verbondenheid met het 

dorp:  

Mevr. Heuvelmans voelt 

zich helemaal 

verbonden met het 

dorp. Ze voelt zich echt 

Boekends en dat 

veranderd niet doordat 

er geen basisschool in 

het dorp ligt. 

 

Familie/vrienden en/of 

kennissen in het dorp:  

Er woont familie van 

Mevr. Heuvelmans in 

Verbondenheid met het 

dorp:  

Mevr. Titulaer woont 

graag in het dorp en ze 

is ook wel een beetje 

trots dat ze hier woont. 

Haar man komt van de 

Boekend en ze wonen 

op dit moment in het 

ouderlijk huis. 

 

Familie/vrienden en/of 

kennissen in het dorp:  

Er woont familie van 

Mevr. Titulaer in het 
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haar eigen land. Ze heeft 

hier ook met mensen over 

gesproken en dat is gewoon 

het cultuurtje. Als je niet uit 

Lomm komt kom je er niet in. 

Je bent gewoon niet welkom. 

Ze heeft in 12 jaar tijd wel 

een aantal contacten 

opgedaan maar dit zijn geen 

echte vriendschappen. 

Doordat het zo’n hechte 

gemeenschap is, zou het 

wegvallen van de 

basisschool een gevaar voor 

het dorp zijn.  

 

Familie/vrienden en/of 

kennissen in het dorp: 

Ze heeft een aantal 

kennissen in het dorp. Eén 

iemand uit de straat en één 

iemand van de basisschool. 

Deze mensen ontmoet ze 

twee of drie keer per jaar 

maar dat is dan ook het 

enige.  

 

Welke mensenzijn belangrijk 

in het dorp en kun je hier ook 

terecht:  

Dat zijn de mensen in de 

straat. Hier kan ze overigens 

niet terecht voor de opvang 

van de kinderen. Dit omdat 

haar kinderen een 

psychiatrische aandoening 

hebben. Ooit wanneer het 

echt niet anders kan zou ze 

daar tussen school een keer 

op kunnen terugvallen 

anders worden het toch 

professionals. In de 12 jaar 

is het misschien 6 keer 

voorgekomen dat de 

kinderen bij de kennissen in 

de straat zijn opgevangen. 

 

dat iedere ouder je kind 

kent. Sociale controle.  

 

 

Familie/vrienden en/of 

kennissen in het dorp: 

De meeste vrienden 

wonen in het dorp en de 

ouders van haar vriend 

ook. De meeste directe 

vrienden zijn allemaal in 

het dorp blijven hangen. 

De rest van de familie 

woont buiten het dorp.  

 

Welke mensenzijn 

belangrijk in het dorp en 

kun je hier ook terecht:  

De vrienden en ouders 

zeker. Voor de rest ook 

de sportcontacten. Hier 

kan Mevr. Josten ook 

terecht voor opvang van 

de kinderen. Ze geeft 

aan dat iedereen voor 

elkaar bijspringt 

wanneer dat nodig is. 

Dat wordt gewoon 

gevraagd en niemand 

doet daar moeilijk over. 

Meestal worden de 

directe vrienden 

gevraagd. Ook indirecte 

vrienden bieden dit aan 

maar daar doe je dit niet 

zo snel bij.  

 

Waar worden deze 

mensen ontmoet:  

De meeste ken je van 

school en sporten. Ook 

bij het dorpsfeest of de 

kermis ontmoet je deze 

mensen.  

 

Welke mensen zijn 

belangrijk die niet in het 

verenigingen die er zijn 

heeft ze geen interesse 

in. Eigenlijk werkt Mevr. 

Peters alleen maar en 

de tijd die over is 

besteed ze aan haar 

kinderen. Ze kiest er 

bewust voor om niet 

veel contacten te 

hebben. In een klein 

dorp wordt veel gepraat 

en daardoor houdt ze 

bewust een beetje 

afstand.  

 

Familie/vrienden en/of 

kennissen in het dorp: 

In het dorp heeft Mevr. 

Peters bijna geen 

familie zitten. Alleen een 

broer maar daar heeft 

ze bijna geen contact 

mee. Verder heeft ze 

een aantal kennissen in 

het dorp wonen maar 

niet zozeer een 

vriendschap. Dat komt 

ook omdat ze nooit bij 

een vereniging heeft 

gezeten. Wanneer ze de 

kinderen naar school 

brengt heeft ze contact 

met ouders maar dat is 

geen vriendschap.  

 

Welke mensenzijn 

belangrijk in het dorp en 

kun je hier ook terecht:  

Ze heeft wat bekenden 

in het dorp wonen maar 

familie niet echt. Ze 

heeft geen ouders meer 

en ouders van haar man 

zijn er ook niet meer. 

Wanneer het echt nodig 

is kunnen de kinderen 

van Mevr. Peters terecht 

Wanneer het nodig is 

om de kinderen op te 

vangen wordt dit over 

het algemeen bij 

mensen uit de buurt 

gedaan. Omdat die 

kinderen dezelfde 

leeftijd hebben en 

allemaal bij elkaar in de 

klas zitten is dat 

allemaal makkelijk te 

organiseren/regelen. 

Mevr. Westheim noemt 

dat ook het voordeel 

van een dorp. Iedereen 

kent elkaar.  

 

Welke mensen zijn 

belangrijk in het dorp en 

kun je hier ook terecht:  

Mevr. Westheim heeft 

voor de opvang van 

haar kinderen een vaste 

opvang. Deze zit in 

dezelfde straat en vangt 

de kinderen na school 

op. Bij nood kan ze ook 

haar broer, schoonzus 

of buren terecht.  

 

Waar worden deze 

mensen ontmoet:  

De mensen die voor 

Mevr. Westheim 

belangrijk zijn worden 

onder andere bij 

verenigingen, buren, 

familie thuis of op straat 

ontmoet. Zelf is ze lid bij 

de volleybalvereniging 

en actief geweest als 

vrijwilliger bij de 

jeugdclub. De jeugdclub 

zit in het 

gemeenschapshuis en 

is echt alleen voor 

Boekendse kinderen en 

het dorp. Zo wonen 

haar ouders in de 

woning er naast. 

Iedereen kent elkaar in 

het dorp en als de 

kinderen naar school 

toe gaan maak je nog 

meer contacten. Dat is 

erg leuk en daardoor 

leer je heel veel mensen 

kennen. 

 

Welke mensenzijn 

belangrijk in het dorp en 

kun je hier ook terecht:  

Gezien de opvang van 

haar kinderen zijn de 

ouders en een vriendin 

in het dorp belangrijk. 

Doordat de kinderen 

van haar vriendin ook 

op dezelfde school 

zitten regelt ze veel met 

haar. Zij werkt de 

woensdag, donderdag 

en de vrijdag en Mevr. 

Heuvelmans werkt 

onregelmatig maar zij 

kunnen heel veel samen 

de kinderen opvangen. 

Tevens kan ze ook op 

andere mensen 

terugvallen als er een 

keer iets is. Het 

onderlinge sociale 

contact wat ze heeft is 

heel fijn. Doordat 

iedereen elkaar kent op 

school is er ook een 

bepaald sociale 

controle. Dus als 

iemand een keer te laat 

is valt dat meteen op. 

Dat geeft een heel fijn 

gevoel.  

 

Waar worden deze 

dorp. Zo woont oma 

naast haar en heeft ze 

vrienden in het dorp 

wonen.  

 

Welke mensenzijn 

belangrijk in het dorp en 

kun je hier ook terecht:  

Volgens Mevr. Titulaer 

zijn er altijd wel mensen 

die ze kan bellen voor 

de opvang van haar 

kinderen. Dit zijn 

vrienden/vriendinnen of 

de mensen in de buurt. 

Zo heeft ze een vriendin 

in de buurt die ze af en 

toe bij nood kan bellen 

voor de opvang van 

haar kinderen. 

 

Waar worden deze 

mensen ontmoet:  

De mensen die door 

Mevr. Titulaer belangrijk 

zijn worden op de 

basisschool, bij het 

gemeenschapshuis of 

carnavalsvereniging 

ontmoet. Met de 

jeugdclub heeft ze nu 

toevallig een picknick dit 

weekend en dan komen 

haar vrienden en 

vriendinnen weer bij 

elkaar. Daarnaast zit ze 

in de commissie van de 

carnavalsvereniging en 

voor de rest is doet ze 

weinig in de Boekend. 

Daarentegen doet haar 

man wel veel in de 

Boekend. 

 

 



 
 

- 100 - 
 

Waar worden deze mensen 

ontmoet:  

De mensen die Mw. Van der 

Horn heeft ontmoet is via de 

basisschool en via het werk.  

 

Welke mensen zijn belangrijk 

die niet in het dorp wonen: 

Via het werk is één 

vriendschap ontstaan en die 

woont buiten het dorp.  

dorp wonen: 

Vrienden die buiten het 

dorp wonen waar je 

gewoon op visite gaat of 

collega’s waar Mevr. 

Van der Horn af en toe 

iets mee gaat doen.  

bij de ouders waar haar 

kinderen bij in de klas 

zitten. Ze probeert het 

zoveel mogelijk allemaal 

zelf te regelen.  

 

Waar worden deze 

mensen ontmoet: 

De meeste mensen die 

Mevr. Peters kent komt 

ze op school tegen en 

voor de rest eigenlijk 

niet. Het zijn allemaal 

korte contacten. Ze wil 

ook dit zo blijft.  

 

Welke mensen zijn 

belangrijk die niet in het 

dorp wonen: 

De mensen die 

belangrijk zijn en niet in 

het dorp wonen zijn de 

ooms en tantes in de 

buurt. Respectievelijk 

Velden en Arcen.  

hier zijn 90 a 95% van 

alle kinderen bij 

betrokken. Dat vindt ze 

erg leuk. Ze is 

overigens niet iemand 

die elke morgen aan 

school nog met iemand 

staat te praten. De 

jeugdclub is nog 

belangrijker geworden 

na sluiting van de 

basisschool omdat dit 

echt alleen voor de 

kinderen van de 

Boekend is. Dit wordt 

als heel belangrijk 

gezien. Er wordt 

gewoon heel veel 

georganiseerd en 

eigenlijk wel altijd 

positief ervaren.  

 

mensen ontmoet:  

De mensen die door 

Mevr. Heuvelmans 

belangrijk zijn worden 

op de basisschool, 

gemeenschapshuis en 

verenigingen ontmoet. 

De jeugdclub zit in het 

gemeenschapshuis en 

daar doen echt alle 

kinderen aan mee, van 

5 tot 12 jaar. Daar 

ontmoet ze ook heel 

veel mensen. Als er in 

het gemeenschapshuis 

dingen te doen zijn dan 

ontmoet je daar heel 

veel mensen. Met 

Koninginnedag en als er 

een feestje is in het 

dorp. Mensen trekken 

daar allemaal samen 

naartoe. Haar dochter is 

ook lid van de 

hockeyclub en haar 

man zit bij de 

tennisclub. Er zijn 

genoeg mogelijkheden 

om elkaar te ontmoeten 

maar je moet het wel 

zelf doen anders wordt 

het moeilijk. Ook als 

vreemdeling kom je er 

altijd tussen en wordt je 

goed opgevangen.  

 

Tevredenheid Aspecten belangrijk voor het 

leven in het dorp:  

Een winkel zou volgens 

mevr. Van der Horn wel 

prettig zijn geweest maar die 

is er niet. De aanwezigheid 

van voorzieningen wordt als 

heel belangrijk gezien. Sinds 

kort is er een prikcentrum 

waar bloed geprikt kan 

worden. Dit wordt als heel 

Aspecten belangrijk 

voor het leven in het 

dorp:  

De basisschool en sport 

wordt als belangrijk 

gezien voor het leven in 

het dorp. Mevr. Josten 

zit zelf in het bestuur 

van de tennisvereniging 

en ze ervaart dat het 

moeilijk is om mensen 

Aspecten belangrijk 

voor het leven in het 

dorp: 

Aspecten die voor Mevr. 

Peters belangrijk zijn 

komt niet helemaal 

duidelijk naar voren 

maar ze geeft wel aan 

dat bepaalde kleine 

dingen zoals de 

aanwezigheid van 

Aspecten belangrijk 

voor het leven in het 

dorp:  

Dat je door de 

gemeente ook serieus 

wordt genomen en 

gehoord wordt. Ook de 

aanwezige 

voorzieningen zijn voor 

haar belangrijk. Nu alle 

sport in het dorp is 

Aspecten belangrijk 

voor het leven in het 

dorp:  

Mevr. Heuvelmans is 

wel blij dat de bakker 

weer terug in het dorp 

is. Het 

gemeenschapshuis vind 

ze wel echt heel 

belangrijk want dat is 

altijd een plek geweest 

Aspecten belangrijk 

voor het leven in het 

dorp:  

Voor Mevr. Titulaer is 

de rust een belangrijk 

aspect voor het leven in 

het dorp. De aanwezige 

voorzieningen zijn voor 

haar minder belangrijk 

omdat ze een auto ter 

beschikking heeft en 
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praktisch gezien. Daarnaast 

wordt veiligheid als 

belangrijk gezien maar 

criminaliteit en overlast is er 

niet. Alleen last van stank 

door de frietfabriek die er in 

de buurt ligt.  

 

Factoren spelen een rol om 

in het dorp te blijven wonen: 

De veligheid en de rust, 

ruimte, landschap en natuur 

zijn voor mevr. Van der Horn 

belangrijke factoren om in 

het dorp te blijven wonen. 

Criminaliteit is er in het dorp 

niet.  

 

Tevredenheid met 

aanwezige voorzieningen:  

Mevr. Van der Horn is 

minder tevreden met de 

aanwezige voorzieningen. 

Ze mist namelijk de winkels 

in het dorp. Ze vindt wel de 

doe-het-zelf winkel belangrijk 

want dan hoeft ze niet 

helemaal naar de praxis of 

de Gamma. Kleine winkels 

hebben volgens Mevr. Van 

der Horn een klein beetje 

ondersteuning nodig in een 

kleine gemeenschap. Verder 

wordt er af en toe friet 

gehaald bij de friettent.  

 

Welke voorzieningen worden 

er gemist:  

De winkels worden gemist 

en een horecagelegenheid. 

Het café niet zozeer omdat 

Mevr. Van der Horn niet 

tegen rook kan maar meer 

een plek waar je gezellig 

kunt zitten.  

te behouden. Dit is 

moeilijk maar wel 

belangrijk voor de jeugd 

want als de jeugd niet 

blijft dan loopt het dorp 

leeg. Volgens Mevr. 

Josten wordt er redelijk 

wat gedaan om 

bepaalde voorzieningen 

in het dorp te realiseren. 

Hierbij geeft ze aan dat 

er 1 centraal punt is 

waar een speeltuin, 

pannakooi en trapveldje 

aanwezig is. Daarnaast 

zijn ze bezig om ervoor 

te zorgen dat er een 

tennismuur komt.  

 

Factoren spelen een rol 

om in het dorp te blijven 

wonen:  

De basisschool en de 

rust, ruimte en natuur 

zijn volgens Mevr. 

Josten belangrijk. Als de 

basisschool en de 

supermarkt er niet 

waren geweest dan 

waren ze waarschijnlijk 

niet in Lomm gaan 

wonen. 

 

Tevredenheid met 

aanwezige 

voorzieningen: 

Mevr. Josten is tevreden 

met de aanwezig 

voorzieningen in het 

dorp.  

 

Welke voorzieningen 

worden er gemist: 

In het begin toen Mevr. 

Josten in Lomm ging 

wonen moest ze 

wennen aan het idee 

voorzieningen belangrijk 

voor haar zijn. Vroeger 

was er bijvoorbeeld nog 

een winkel maar die is 

er niet meer en nu het 

café dicht is valt er weer 

een voorziening weg. Bij 

beide voorzieningen 

geeft ze aan dat ze hier 

niet of nauwelijks 

gebruik van maakt. De 

winkel was volgens haar 

toch een te kleine 

simpele winkel. Ze moet 

sowieso al rijden dus of 

die winkel nu in Lomm, 

Arcen of Duitslang ligt, 

dat maakt voor haar 

niets uit. En ook de 

sluiting van het café 

wordt volgens haar al 

opgevangen door 

verschillende aanwezige 

voorzieningen en 

verenigingen die in het 

dorp nog aanwezig zijn.  

 

Factoren spelen een rol 

om in het dorp te blijven 

wonen: 

De rust, de mooie plek, 

veiligheid en overlast 

worden door Mevr. 

Peters als belangrijke 

factoren gezien om in 

het dorp te blijven 

wonen. Een aantal 

verbeterpunten voor de 

directe leefomgeving die 

zijn: de Rijksweg waar 

de kinderen moeten 

oversteken, de 

verlichting in de buurt 

kan beter, de honden 

die los lopen, vuilnis wat 

hier gedumpt wordt en 

het dealen. Dit zijn 

gecentraliseerd staat 

het dorp wel op de 

kaart.  

 

Factoren spelen een rol 

om in het dorp te blijven 

wonen: 

Het sociale aspect, 

veiligheid en de rust zijn 

belangrijke factoren om 

in het dorp te blijven 

wonen.  

 

Tevredenheid met 

aanwezige 

voorzieningen:  

Mevr. Westheim is 

tevreden met de 

aanwezige 

voorzieningen en weet 

niet beter om voor haar 

boodschappen buiten 

het dorp te moeten 

winkelen. Daarnaast is 

ze wel blij dat er weer 

een bakker in het dorp 

is. Verder is ze tevreden 

met de aanwezige 

voorzieningen.  

 

Welke voorzieningen 

worden er gemist:  

Voorzieningen worden 

niet echt gemist omdat 

ze inmiddels gewend is 

om buiten het dorp te 

moeten kijken. Wel 

geeft Mevr. Westheim 

aan dat een 

pinautomaat en een 

levensmiddelen winkel 

wel handig zou zijn en 

dus gemist worden. Het 

openbaar vervoer is er 

ook niet en zal 

misschien voor andere 

mensen een probleem 

van kleins af aan. Daar 

is het te doen met leuke 

dagen zoals carnaval, 

Sinterklaas en St. 

Maarten. Tevens zit de 

jeugdclub hier in. Ook 

Boekenderbelang is 

belangrijk want die doen 

heel veel voor het dorp. 

Dat zijn wel echt dingen 

in het dorp die je niet 

kunt missen en heel 

belangrijk zijn voor het 

dorp.  

 
Factoren spelen een rol 

om in het dorp te blijven 

wonen: 

De gezelligheid, 

veiligheid, 

geborgenheid en de 

herkenbaarheid zijn 

volgens Mevr. 

Heuvelmans belangrijke 

factoren om in het dorp 

te blijven wonen. Dat je 

je thuis voelt in het dorp.  

 

Tevredenheid met 

aanwezige 

voorzieningen:  

Mevr. Heuvelmans is 

absoluut tevreden met 

de aanwezige 

voorzieningen en weet 

niet beter dat ze voor 

haar boodschappen 

buiten het dorp moet 

winkelen. Als klein kind 

ging ze al met haar 

moeder de 

boodschappen buiten 

het dorp doen dus ze 

weet gewoon niet beter. 

Dat is gewoon zo. Ze 

geeft aan wat je niet 

hebt mis je ook niet. Ze 

geen problemen heeft 

om even naar Blerick te 

rijden. Dat maakt voor 

haar niet zoveel uit. 

Verder heeft ze geen 

last van 

verkeersveiligheid, 

criminaliteit & overlast.  

 

Factoren spelen een rol 

om in het dorp te blijven 

wonen: 

De rust is een 

belangrijke factor om in 

het dorp te blijven 

wonen. Ze vindt de 

hectiek van de stad of 

een groter dorp niet fijn.  

 

Tevredenheid met 

aanwezige 

voorzieningen:  

Mevr. Titulaer is 

tevreden met de 

aanwezige 

voorzieningen. Er zijn 

volgens haar net 

genoeg voorzieningen.  

 

Welke voorzieningen 

worden er gemist:  

De voorzieningen die 
worden gemist zijn de 
pinautomaat en een 
kleine supermarkt. Om 
even kleine dingen te 
kopen zodat je niet 
helemaal naar Blerick of 
Venlo hoeft.  
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dat er geen winkel was. 

Hier is ze nu eenmaal 

aan gewend geraakt. 

Dat is nu niet meer van 

belang. Wel ligt er een 

versboerderij in het dorp 

maar dat is dan als je 

snel iets moet hebben. 

De drie voorzieningen 

die in het dorp worden 

gemist zijn de 

supermarkt, 

pinautomaat en het 

café. Vooral het café 

daar moet echt iemand 

in komen want anders 

gaat het volgens haar 

niet meer goed. Zelf 

komt ze hier niet meer 

zoveel maar ze spreekt 

uit ervaring. Toen ze 

nog geen kinderen had 

werd het café als 

ontmoetingsplek in het 

dorp gezien. Bij 

bepaalde activiteiten 

zoals de kermis wordt 

het café gemist en ook 

voor mensen die voorbij 

komen gefietst.  

dingen die nu nog geen 

probleem zijn maar 

soms heb je met 

periodes te maken dat 

dit best extreem is. 

Mevr. Peters geeft aan 

dat ze hier niet direct 

last van heeft maar ze 

heeft wel kinderen en 

daar hangt alles aan 

vast.  

 

Tevredenheid met 

aanwezige 

voorzieningen: 

In principe is Mevr. 

Peters tevreden met de 

aanwezige 

voorzieningen. Ze is er 

zich van bewust dat ze 

ver moet reizen voor 

bepaalde voorzieningen.  

 

Welke voorzieningen 

worden er gemist: 

Mevr. Peters mist 

eigenlijk geen 

voorzieningen omdat ze 

ook niets met het dorp 

te maken heeft en 

omdat ze overal ver 

vanaf woont gaat ze 

daar ook naar leven. Ze 

raakt er dus aan 

gewend.  

zijn maar voor haar niet 

omdat ze niet snel de 

bus zal nemen.  

is erg blij dat de bakker 

er weer is en dat alle 

sportfaciliteiten in het 

dorp liggen.  

 

Welke voorzieningen 

worden er gemist:  

Ze mist niet echt 

voorzieningen omdat ze 

niet beter weet. Soms is 

het handig als er een 

pinautomaat in het dorp 

is. Het gemak is er dan 

niet. Een buurtsuper 

zou handig zijn als ze 

een keer iets vergeten 

is maar een buurtsuper 

zou niet haalbaar zijn. 

Dan moeten de mensen 

meer betalen en dat 

doen ze volgens haar 

niet.  

Werken aan leefbaarheid  

 

 

Voor- of achteruitgang van 

het dorp:  

Het dorp is er volgens mevr. 

Van der Horn de afgelopen 

jaren op achteruit gegaan 

omdat er weinig winkels 

aanwezig zijn. De sociale 

leefbaarheid is volgens 

Mevr. Van der Horn 

 

 

 

Voor- of achteruitgang 

van het dorp:  

Volgens mevr. Josten is 

het dorp hetzelfde 

gebleven. Wel wordt er 

veel meer voor de 

kinderen gedaan. 

 

Toekomstverwachtingen 

 

 

 

Voor- of achteruitgang 

van het dorp: 

Het dorp is er volgens 

Mevr. Peters op 

achteruit gegaan en dan 

bedoeld ze met name 

het industrieterrein, de 

werkgelegenheid. Veel 

mensen uit Lomm 

Voor- of achteruitgang 

van het dorp:  

Het dorp is er volgens 

Mevr. Westheim op 

vooruit gegaan. De 

bakker is erbij gekomen 

en de 

sportaccommodaties 

zijn meer 

gecentraliseerd. 

Hierdoor krijg je het idee 

dat je weer meetelt. 

Voor- of achteruitgang 

van het dorp:  

Het dorp is er volgens 

Mevr. Heuvelmans echt 

op vooruit gegaan. Er is 

heel veel nieuwbouw 

bijgekomen, er is een 

leuk veldje voor de 

kinderen gecreëerd en 

de bakker in het dorp is 

weer terug. Er is een 

gezellig 

Voor- of achteruitgang 

van het dorp:  

Het dorp is volgens 

Mevr. Titulaer alleen 

maar vooruit aan het 

gaan. Dit blijkt volgens 

haar uit de 

bouwplannen en de 

groei van het dorp. 

Verder zijn er altijd veel 

verenigingen geweest 

en die zijn er altijd 
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kwalitatief ook niet zo hoog. 

Daarnaast zou een 

horecagelegenheid goed 

zijn.  

 

Toekomstverwachtingen van 

het dorp:  

Dat alles hetzelfde blijft. Het 

dorp zal niet groeien en de 

vaste kern die hier geboren 

is krijgt uiteindelijk toch wel 

weer een huis. Mensen die 

buiten de stad hier goedkoop 

komen wonen maar hun 

contacten buiten dit dorp 

hebben.  

 

Gemeente en leefbaarheid 

van het dorp:  

De gemeente moet in sociale 

dingen blijven investeren. 

Meer activiteiten voor jong & 

oud en 

leeftijdsgrensoverschrijdende 

activiteiten. Bijvoorbeeld 

projecten met betrekking tot 

de dagbesteding voor 

ouderen. Hier heb je dan niet 

alleen onderdak voor de 

ouderen maar ook de 

mensen die daar iets mee te 

maken hebben.  

 

Eigen inbreng leefbaarheid 

van het dorp:  

1x per jaar probeert Mevr. 

Van der Horn iets te doen op 

creatief gebied. Dat zijn 

workshops op de 

basisschool die schilder 

gerelateerd zijn. Ook geeft 

ze extra ondersteuning in de 

vorm van meedoen met 

lezen en dat soort dingen. 

Verder voelt Mevr. Van der 

Horn als buitenstaander zich 

niet geroepen om het dorp 

van het dorp:  

Als de basisschool en 

het café zouden 

wegvallen dan is Mevr. 

Josten bang dat het 

dorp zal gaan 

leeglopen. Ze is bang 

dat het dorp langzaam 

zal vergrijzen.  

 

Gemeente en 

leefbaarheid van het 

dorp: 

Het behoudt van de 

basisschool en het café 

moet snel weer 

geopend worden. Daar 

moet de gemeente aan 

werken. 

 

Eigen inbreng 

leefbaarheid van het 

dorp: 

Mevr. Josten zit zelf in 

de ouderencommissie 

en in het bestuur van de 

tennisvereniging. 

Hiermee probeert ze 

een steentje bij te 

dragen omdat ze toch 

wil dat het blijft. Dat de 

jeugd nog altijd 

verenigingen heeft om 

er naartoe te gaan. 

 

Hoe denken andere 

erover om dorp leefbaar 

te houden:  

Hier heeft Mevr. Josten 

geen reactie. Er heeft 

niemand tegen haar 

gezegd d van dit is 

belangrijk of dit heeft het 

dorp echt nodig. Aan 

veel dingen raak je 

gewend net zoals de 

afwezigheid van een 

werken op het 

industrieterrein en dit is 

een stuk minder aan het 

worden. Mensen 

moeten naar Venlo om 

werk te zoeken en als 

gevolg hiervan krijg je 

een leegloop. Je krijgt 

dat mensen minder te 

besteden hebben en 

dus minder 

cafébezoeken, minder 

exploitanten die zich in 

Lomm willen vestigen, 

verenigingen worden 

minder gesponsord.  

 

Toekomstverwachtingen 

van het dorp:  

Volgens Mevr. Peters 

heeft Lomm geen 

historie en heeft het 

niets toeristisch. Het is 

een dorp van niets dat is 

ontstaan omdat er een 

industrieterrein ligt. Voor 

de rest heeft Lomm 

niets. Dus als het 

industrieterrein en het 

werk terug loopt dan 

gaat heel Lomm er op 

achteruit. Bedrijven 

gaan zich niet in Lomm 

vestigen maar eerder 

ergens in Venlo waar de 

infrastructuur goed is en 

waar alles nieuw is. Dit 

geldt ook voor de 

basisschool, als die er 

niet meer is, is er op 

een gegeven moment 

niets meer. Alles valt 

dood.  

 

Gemeente en 

leefbaarheid van het 

dorp: 

Over het algemeen 

worden de activiteiten 

die 20 jaar geleden 

werden georganiseerd 

nog steeds 

georganiseerd.  

 

Toekomstverwachtingen 

van het dorp:  

De verwachtingen zijn 

dat er nieuwe woningen 

worden gebouwd en dat 

er misschien nog een 

basisschool in het dorp 

terug komt. Echter is het 

geloof dat een 

basisschool nog terug 

komt niet groot. Verder 

hoopt ze dat het niet 

allemaal te grijs wordt.  

 

Gemeente en 

leefbaarheid van het 

dorp:  

Ervoor zorgen dat het 

dorp niet gaat 

vergrijzen. 

Voorzieningen proberen 

te treffen zodat jonge 

gezinnen naar de 

Boekend willen 

terugkomen of willen 

komen. Dit door het 

bouwen van starters 

woningen. Echter is 

Mevr. Westheim hier 

niet blij mee want er zijn 

plannen om woningen 

te bouwen op de plek 

waar zijn mooi uitzicht 

heeft op de natuur. Er 

zijn plannen om 

woningen te bouwen 

gelegen achter haar 

eigen woning.  

 

Eigen inbreng 

gemeenschapshuis wat 

in de tijd is verbouwd. 

Het is echt heel erg leuk 

hier. 

 

Toekomstverwachtingen 

van het dorp:  

Hier weet Mevr. 

Heuvelmans niet echt 

antwoord op te geven. 

Ze denkt dat het 

gewoon z'n gangetje 

gaat. Dat hoopt ze 

tenminste. Dat het 

gewoon zo door kan 

blijven gaan van wat ze 

nu hebben. 

 

Gemeente en 

leefbaarheid van het 

dorp:  

Op een bepaalde 

manier subsidies 

verlenen aan dingen. 

Dat er bepaalde dingen 

waargemaakt kunnen 

worden. De 

samenwerking tussen 

de gemeente en 

Boekenderbelang moet 

volgens haar serieus 

genomen worden. 

Volgens haar wordt dat 

ook door de gemeente 

gedaan. De mensen in 

het dorp moeten 

gehoord worden en dat 

je er ook echt bij hoort. 

Dus niet alleen Venlo 

maar de Boekend hoort 

daar ook bij.  

 

Eigen inbreng 

leefbaarheid van het 

dorp:  

Als er dingen in het dorp 

georganiseerd worden 

gebleven. Daarnaast 

hoef je voor 

sportactiviteiten ook niet 

ver te gaan want die 

liggen ook allemaal 

dicht bij huis.  

 

Toekomstverwachtingen 

van het dorp:  

Hier weet Mevr. Titulaer 

niet echt antwoord op te 

geven. Ze denkt dat het 

echt een sportdorp 

wordt en daarbij zullen 

er voor nog links- en 

rechts wat woningen 

bijgebouwd worden. 

Qua verenigingen zal er 

niet veel bijkomen 

aangezien die er al veel 

zijn. 

 

Gemeente en 

leefbaarheid van het 

dorp:  

Ervoor zorgen dat er 

meer starterswoningen 

gebouwd gaan worden.  

 

Eigen inbreng 

leefbaarheid van het 

dorp:  

Mevr. Titulaer ziet de 
betrokkenheid in het 
verenigingsleven als 
iets om het dorp 
leefbaar te houden. Zij 
zelf, haar man en 
kinderen zijn hierin 
betrokken. Met name 
haar man en daardoor 
is zij er ook in 
betrokken. Zij wordt 
hierin meegenomen.  
 

Hoe denken andere 

erover om dorp leefbaar 

te houden:  
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leefbaar te maken. Ze zou 

niet weten wat ze zou 

moeten doen. Daar heeft ze 

een te druk leven voor gehad 

en het heeft naar haar 

mening niet zoveel zin. 

 

Hoe denken andere erover 

om dorp leefbaar te houden:  

Hier geeft Mevr. Van der 

Horn niet echt antwoord op. 

Wel geeft ze aan dat er 

klachten zijn over het pesten 

op school wat niet aangepakt 

wordt. De niet acceptatie van 

mensen die anders zijn dan 

andere.  

 

supermarkt. Je raakt 

gewend om verder op je 

boodschappen te 

moeten doen.  

 

Volgens Mevr. Peters 

moet er door de 

gemeente in veiligheid 

geïnvesteerd worden 

omdat zij niet centraal in 

het dorp woont. Het 

maakt voor haar niet uit 

of er een goede 

verharde weg in het 

dorp ligt. Het is 

natuurlijk wel belangrijk 

maar daar heeft zij niets 

aan. Daarnaast moeten 

ze voor de basisschool 

in Lomm hetzelfde doen 

als wat er met het café 

is gebeurd. Het café liep 

al jaren wat minder en is 

uiteindelijk gesloten. Dit 

hebben ze in principe al 

opgevangen door de 

aanwezigheid van 

horeca in het 

gemeenschapshuis. 

Zodat dat toch blijft 

bestaan. Als er dus 

geen basisschool meer 

is zullen nieuwkomers 

niet snel naar een dorp 

als Lomm trekken. Dan 

zou je een busje moeten 

laten rijden maar dat 

kost geld. Ze denkt dat 

de meeste mensen het 

er niet voor over hebben 

om hun kinderen iedere 

dag op en neer te 

brengen. Dan kies je 

eerder voor een dorp 

met basisschool en 

daarom is het ook 

belangrijk dat de 

basisschool blijft.  

  

Eigen inbreng 

leefbaarheid van het 

dorp: 

leefbaarheid van het 

dorp:  

Mevr. Westheim is meer 

dan 20 jaar vrijwilliger 

bij de jeugdvereniging 

geweest en ze doet 

mee aan de 

Boekendermusical. 

 

Hoe denken andere 

erover om dorp leefbaar 

te houden:  

Hier durft Mevr. 

Westheim geen 

antwoord op te geven. 

Wel geeft ze aan dat 

wanneer je in een dorp 

als de Boekend komt 

wonen, niet alle 

voorzieningen 

voorhanden hebt. Als 

voorbeeld geeft ze aan 

dat de mensen weten 

dat er geen Jumbo in 

het dorp aanwezig zal 

zijn. Daarnaast zijn de 

voorzieningen allemaal 

op korte afstand te 

bereiken. Hier hoef je 

geen uur voor te reizen.  

dan probeert Mevr. 

Heuvelmans daar aan 

deel te nemen. Ze is 

van mening als dat niet 

meer gedaan wordt dan 

valt alles op een 

gegeven moment weg. 

Daar moet je zelf dus 

voor zorgen en aan 

meewerken. Als 

voorbeeld geeft ze de 

picknick die voor 

aankomend weekend is 

georganiseerd. Daar 

hoor je als gezin 

naartoe te gaan. Net 

zoals de jeugdclub je 

steentje daaraan 

bijdragen. Een ander 

voorbeeld is een 

opruimactie in het dorp. 

Daar doe je samen met 

je kinderen aan mee en 

op die manier probeer je 

het dorp leefbaar te 

houden.  

 

Hoe denken andere 

erover om dorp leefbaar 

te houden:  

Hier heeft Mevr. 
Heuvelmans niet echt 
een antwoord op maar 
ze is wel van mening 
dat je samen moet 
meedenken en 
meewerken aan 
bepaalde dingen. Niet 
altijd denken dat andere 
het wel regelen. Er zijn 
heel veel vrijwilligers die 
er zoveel tijd en energie 
in steken. Het is gezellig 
om er naartoe te gaan 
en je hebt ook die 
achterliggende 
gedachten van als het 
wegvalt is het weg. 
 

Hier weet Mevr. Titulaer 

geen antwoord op te 

geven omdat ze het hier 

nooit met anderen over 

heeft.  
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Tabel 6: Vergelijking interviews met thema’s ervaren leefbaarheid. Eigen model, 2013. 

 De eigen inbreng van 

Mevr. Peters met 

betrekking tot de 

leefbaarheid bestaat uit 

het opruimen van 

rommel. Dat is wat ze 

op haar niveau doet 

voor de leefbaarheid.  

 

Hoe denken andere 

erover om dorp leefbaar 

te houden: 

Dit door het organiseren 

van activiteiten. Een 

goed voorbeeld is de 

kermis. Dat ze toch nog 

wat organiseren en dat 

er iets te doen is voor 

de jeugd, de ouders en 

voor ouderen. De 

mensen in het dorp zijn 

zich ervan bewust dat 

alles minder wordt en 

gaan zelf meehelpen 

om dingen te 

organiseren.  

 


