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Inleiding
De werkgroep Dorpshart heeft een visie ontwikkeld voor de dorpskern van Oosteind in 2025.
De visie is erop gericht om de leefbaarheid van Oosteind te behouden voor jong en oud, waarbij het
behoud van kerk, pastorie en parktuin het oorspronkelijke uitgangspunt is. De indeling van de kern
van Oosteind is gevisualiseerd in een vlekkenplan.
In juni 2018 heeft de werkgroep een bewonersavond georganiseerd in het Oostquartier. Daar zijn
de visie en de plannen gepresenteerd en konden de bewoners van Oosteind hun eerste reactie geven
op de plannen voor een nieuw dorpshart voor Oosteind.
Sinds die tijd zijn er vele gesprekken gevoerd met diverse “stakeholders”. Om het plan verder te
kunnen uitwerken is het belangrijk te weten wat de woonbehoefte is in Oosteind.
Een van de gesprekspartners van de werkgroep is woningbouwcoöperatie Thuisvester. Thuisvester
ondersteunt de werkgroep door inzicht te brengen in de ontwikkeling van de bevolking en behoefte
aan woningen in het dorp. Thuisvester heeft hiervoor een onderzoek laten uitvoeren door RIGO
Research en Advies, auteurs Marlies van der Vlucht en Johan van Iersel (www.rigo.nl). In het rapport
wordt een beknopt cijfermatig beeld gegeven van de actuele situatie in Oosteind en de ontwikkeling
van de bevolking en de woningbehoefte in Oosteind en de regio Oosterhout. Het onderzoek is
uitgevoerd op “hoog” niveau.
De werkgroep wil meer inzicht krijgen in de woonbehoefte en heeft daarom deze vragenlijst
opgesteld die op een “dieper” en meer gedetailleerder niveau de meningen peilt.
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Onderzoeksvraag
Het in kaart brengen van de woonbehoefte in Oosteind teneinde de visie voor een dorpshart in
Oosteind 2025 te toetsen aan de behoefte. Specifieke aandacht is uitgegaan naar de groep starters
tot 30 jaar en de groep vanaf 45 jaar, die mogelijk in de komende jaren op zoek gaat naar een
kleinere al dan niet aangepaste woning.
Met de antwoorden uit de enquête de visie prioriteren en ontwikkelingsmogelijkheden financieel
doorrekenen.

Visie Dorpshart Oosteind 2025
In de visie Dorpshart Oosteind 2025 worden de kerk, pastorie en pastorietuin gepositioneerd als
verbindend hart van het dorp Oosteind. Het streven is om in (een deel van) de kerk de mogelijkheid
tot geloofsbeleving in stand te houden.
Voor de ouderen is in de visie opgenomen dat er faciliteiten en woningen beschikbaar moeten zijn,
zodat een fijne oude dag op Oosteind mogelijk is.
Voor de jongeren zijn faciliteiten en woningaanbod opgenomen om de jeugd die op Oosteind woont
te laten blijven wonen of om de jeugd die voor studie/werk elders woont, een dorp te bieden om
weer “thuis” te komen wonen.
In de praktische uitvoering van de visie wordt onderzocht of en hoeveel wooneenheden er voor
ouderen moeten komen met hierbij intramurale ondersteuning. Hierbij wordt gedacht aan de
pastorie, aanbouw bij de school / huidige locatie voetbalkantine.
In de kerk zouden naast geloofsbeleving de activiteiten die nu in het Oostquartier plaatsvinden,
kunnen plaatsvinden. In de pastorie kunnen naast appartementen eventuele voortzetting van Inloop
“De Pastorie” en Oostquartier-gerelateerde activiteiten plaatsvinden.
Bij de school of op de locatie waar nu de voetbalkantine staat zouden ouderenappartementen
kunnen worden gebouwd.
Op het huidige voetbalveld kunnen woning worden gebouwd om voldoende omvang te behouden
voor het dorp, zodat tenminste de basisschool in stand gehouden kan worden.
De locatie “Bossers” (huidige benzinepomp met bebouwing) zou ontwikkeld kunnen worden tot
woonlocatie.
Plannen dienen financieel break-even te zijn met een exploitatie zonder winstoogmerk, waarbij het
dorp Oosteind zijn ontwikkeling in eigen hand houdt.
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Aantal inwoners in Oosteind
Op 1 januari 2018 woonden er 1.220 personen in Oosteind die samen 470 huishoudens vormden
(tabel 2-1). Het aantal inwoners is in de periode 2013 tot 2018 met 50 afgenomen, terwijl het aantal
huishoudens ongeveer stabiel is gebleven.
Tabel 2-1

(Vlugt & Iersel, 2018) (CBS)

Leeftijdsopbouw inwoners Oosteind 1 januari 2018
0-15 jaar: 165
15-25 jaar: 170
25-45 jaar: 198
45 tot 65 jaar: 444
65 jaar of ouder: 243
Totaal 1.220 inwoners

Demografische prognose
De afname van het aantal inwoners zal in de toekomst naar verwachting beperkt doorzetten van
1.220 inwoners in 2018 tot 1.175 inwoners in 2030 (tabel 2-2). Het aantal huishoudens blijft de
komende jaren ongeveer gelijk in omvang.
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(Vlugt & Iersel, 2018)

Het aantal inwoners in de leeftijd van 45 tot 65 jaar neemt af (figuur 2-4) en het aantal inwoners van
65 jaar of ouder neemt toe. Het aantal inwoners van 25 tot 45 jaar neemt toe. Het aantal jonge
kinderen van 0 tot 10 jaar blijft gelijk.

(Vlugt & Iersel, 2018)
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Het aantal ouderen neemt in de komende jaren sterk toe. De behoefte aan aangepaste woningen en
woonvormen met intramurale ondersteuning zal hierdoor ook toenemen.

(Vlugt & Iersel, 2018)

Statistische verantwoording
De enquête kon worden ingevuld via de website www.oosteind-nb.nl, en is kenbaar gemaakt via de
Facebook groep Oosteind-NB en whatsapp. Daarnaast is bij elk huis 1 papieren versie van de enquête
in de brievenbus gedaan, die ingeleverd kon worden bij Inloop “De Pastorie” en bij het Oostquartier.
Twee dagen voor het einde van de inlevertermijn is er via de website en via Facebook nog een
herinnering geplaatst om de enquête in te vullen.
Alle inwoners van Oosteind vanaf 15 jaar waren uitgenodigd om de enquête in te vullen. Er was geen
controle mogelijk of de enquête meermaals door 1 persoon is ingevuld of door mensen die niet tot
de doelgroep behoorden. De kans op beïnvloeding van de enquête door deze factoren wordt als
zeer klein beschouwd.
De populatie voor de steekproef is 1.055 personen (inwoners >15 jaar). Er zijn 296 ingevulde
enquêteformulieren terug ontvangen (25,5%), (184 digitaal, 42 bij Inloop “De Pastorie” en 70 bij het
Oostquartier)
Bij een foutmarge van 5% kan gesteld worden dat de enquête een betrouwbaarheid heeft van 95%.
(Minimum benodigd aantal respondenten voor 95% betrouwbaarheid is 282). Kruisanalyses op het
antwoord, bijvoorbeeld gecombineerd met leeftijd, voldoen niet aan deze betrouwbaarheid van 95%
maar zijn een indicatie. De 95% betrouwbaarheid wordt niet gehaald omdat de individuele
leeftijdsgroep respondenten niet groot genoeg was.
Alleen de vraag naar de leeftijd was een verplichte vraag om in te vullen. De overige vragen konden
overgeslagen worden. De ruwe data kwamen via Google Formulieren in Excel en aanvullende
analyses zijn uitgevoerd door middel van draaitabellen. Om een juiste analyse te krijgen zijn de nietingevulde antwoorden mee gerapporteerd.
De vragenlijst bevatte ook twee secties, waarvan er een ingevuld diende te worden door mensen
jonger dan 30 jaar en de andere sectie door mensen ouder dan 45 jaar. De betrouwbaarheid van 95%
is niet van toepassing op deze secties. De lege antwoorden van de betreffende doelgroep zijn wel
meegenomen in de analyse, de antwoorden die gegeven zijn door mensen buiten de doelgroep zijn
niet opgenomen, tenzij anders vemeld. Dit om het overzicht en de eenduidigheid van het rapport te
vergroten.
7

Rapport rev4 enquête Dorpshart Oosteind

De groep 15-25 jaar en 25-45 jaar is oververtegenwoordigd in de steekproef. De groep 45 tot 65 jaar
is ondervertegenwoordigd. Zie voor verdere details vraag 5.

Analyse
Het responspercentage op de enquête is hoog. Een aantal vragen kan met 95% betrouwbaarheid
beantwoord worden, maar alle kruisanalyses zijn indicatief.
De meerderheid van de inwoners van Oosteind woont in een vrijstaande koopwoning. 44% van de
inwoners overweegt of overweegt misschien om binnen nu en 6 jaar een andere woning te zoeken
(vrg 6). De woning die dan gezocht wordt, is vooral een andere vrijstaande woning (25%) (vrg 7) of
een appartement, al dan niet met aanpassingen (11%+9%) (vrg 7). De interesse voor een
appartement komt met name van de groep 45 jaar en ouder, waarbij de groep ouder dan 65 vooral
een appartement zoekt met aanpassingen (vrg 7 2e tabel). De periode van 6 jaar is vrij lang en
daardoor minder concreet. De woonmonitor van de gemeente Oosterhout houdt bijvoorbeeld een
periode van 2 tot 3 jaar max aan voor deze vraag.
De grootste groep koopwoningen die gezocht wordt is vanaf 250k Euro, echter ook goedkopere
woningen zijn gewenst (vrg 8). Bij de huurwoningen is er vooral interesse naar de categorie 424,94
tot en met 651,03 Euro (vrg 9).
Alle basisvoorzieningen van een dorp zijn gewenst, waarbij met name de school, supermarkt en
ondersteuning voor ouderen als hoogste scoren (vrg 11).
63% van de groep ouder dan 45 jaar wil op Oosteind blijven wonen (vrg 13). De helft van deze groep
gaat zijn huis aanpassen op de oude dag (vrg 14). 32% (vrg 14) geeft aan liever te gaan verhuizen en
3% past aan of gaat verhuizen. 687 inwoners van Oosteind zijn ouder dan 45 jaar. Dit betekent dat 21
(687*32% (vrg 14)) mensen op zoek gaan naar een woning voor de oude dag om naar toe te
verhuizen. 17% van deze groep >45 jaar is alleenstaand (vrg 4). 8 woningen voor oudere stellen
((21*83%)=17/2 stellen) en 4 woningen voor oudere alleenstaanden zijn vermoedelijk nodig in de
komende 6 jaar. 37% geeft de voorkeur aan een huur- of koopappartement en 36% geeft de
voorkeur aan een koop- of huurhuis (vrg 15, 27% heeft niet geantwoord). Aangezien deze groepen
nagenoeg gelijk zijn, zou onder voorbehoud en enkel als richtinggevend voor de discussie gesteld
kunnen worden dat er 4 appartementen voor stellen en 2 appartementen voor alleenstaanden nodig
zijn en dat dezelfde aantallen nodig zijn in de vorm van een huis (4+2). Deze huizen dienen dan
aangepast te zijn op de oude dag en (intramurale) ondersteuning voor ouderen is sterk gewenst (vrg
16). Bij deze inschatting is geen rekening gehouden met mensen die vanuit Oosterhout graag hun
oude dag in Oosteind willen doorbrengen, maar ook geen rekening gehouden met het feit dat in de
komende jaren huizen die al aangepast zijn. zullen vrijkomen voor deze groep om te betrekken.
Activiteiten zoals Inloop “De Pastorie” worden als belangrijk of heel belangrijk ervaren door het
overgrote deel van de mensen ouder dan 45 jaar (vrg 17).
53% van de jongeren tot 30 jaar (vrg 19) wil graag op Oosteind blijven wonen, 15% wil dit niet en
32% heeft geen antwoord gegeven. Omdat er geen onderscheid tot 30 jaar gemaakt kan worden, is
de groep mogelijk opgerekt tot 45 jaar. Een kanttekening mag geplaatst worden bij de vraag in
hoeverre de jongste inwoners uit de groep 15-25 jaar ook werkelijk bezig zijn met hun toekomstige
woonsituatie. De meerderheid van de jongeren (54%, vrg 20) zoekt een koopwoning. De meeste
jongeren tot 25 jaar denken hierbij aan een rijtjeshuis wat binnen hun budget valt, de al wat ouderen
denken ook aan een vrijstaande woning en 2-onder-1- kapwoningen (vrg 21). 11% van deze groep
zou wel willen starten in een appartement in het Oostquartier (vrg 22). De groep 15 tot 45 jaar
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bestaat uit 368 personen. 3 starterswoningen (368*11%) in het Oostquartier zouden dan mogelijk
een voorzichtig richtinggevend aantal zijn voor de komende jaren. De 53% van de jongeren die op
Oosteind willen blijven wonen vertegenwoordigen een aantal van 195 personen. Bij het
bovenstaande dient ook nog met de natuurlijke verschuivingen in woningen rekening gehouden te
worden. De netto woonbehoefte zal dus vermoedelijk lager liggen. Er is een redelijke bereidheid om
binnen Oosteind een andere woning te betrekken (44% vrg 6).

Conclusies
De meeste mensen ouder dan 45 jaar willen graag op Oosteind blijven wonen. De helft van deze
groep past zijn huis aan op de oude dag. 32% gaat liever verhuizen en 3% verhuist of past aan.
Samengevat is de woonbehoefte voor de groep van 45 jaar en ouder voor de komende 6 jaar:
- 8 woningen voor oudere stellen;
- 4 woningen voor oudere alleenstaanden.
Deze huizen dienen aangepast te zijn op de oude dag en (intramurale) ondersteuning voor ouderen is
sterk gewenst. Activiteiten zoals Inloop “De Pastorie” worden als (zeer) belangrijk ervaren.
Van de jongeren wil 53% op Oosteind blijven wonen. De jongeren geven er vooral de voorkeur aan
om te starten in een koophuis. Een klein percentage (11%) zou wel willen starten in een
startersappartement in het Oostquartier.
Samengevat is de woonbehoefte voor de jongeren:
- Goedkopere koopwoningen (rijtje)
- Eventueel een paar appartementen
Bovenstaande is een wensbeeld van de inwoners van Oosteind, wat af kan wijken van de realiteit en
geen rekening houdt met de (financiele) mogelijkheden van inwoners en inkomensgrenzen van de
inwoners bij toewijzing van sociale huurwoningen.
In de enquete is geen rekening gehouden met het terughalen van jonge gezinnen naar Oosteind.
(Dorpshart jongeren visie: een dorp om thuis te komen)
Eerdere aangeboden nieuwbouwwoningen vonden de afgelopen jaren beperkte aftrek en/of werden
omgezet van huur naar koop: Melkfabriek en Maalderijstraat (2018). Dit wil echter niet zeggen dat
nieuwbouwwoningen op dit moment niet afgezet worden, mits dit in beperkte mate gebeurt (een xaantal per fase).

Bibliografie
CBS. (sd).
Vlugt, M. v., & Iersel, J. v. (2018). Behoefte in de kern Oosteind. RIGO Research en Advies.
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Analyse van de vragen
Vrg 1: Wat is uw huidige woonlocatie?

Vrg 2: In welk type woning woont u nu?
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Vrg 3: Heeft u een koop- of een huurwoning?

Bij deze vraag is een diepere analyse gemaakt met de vraag: hoe is nu uw woonsituatie. Uit
bovenstaande antwoorden is de reactie van de mensen die hebben aangegeven nog thuis te wonen
weggelaten (31 respondenten). Aantal respondenten zonder de thuiswonenden is 238.
Betrouwbaarheid van de vraag is 90%.

Vrg 4: Hoe is uw woonsituatie?

In combinatie met de leeftijdsverdeling ziet de woonsituatie eruit als onderstaand:
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Vrg 5: Tot welke leeftijdscategorie behoort u?
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Leeftijd

15 tot 25 jaar
25 tot 45 jaar
45 tot 65 jaar
65 jaar of ouder
Eindtotaal

Aantal respondenten Aantal inwoners

34
68
105
62
269

170
198
444
243
1055

Respondenten Inwoners / Totaal
/ aantal
aantal inwoners
inwoners
20,0%
16,1%
34,3%
18,8%
23,6%
42,1%
25,5%
23,0%
25,5%
100,0%

Aantal respondenten per leeftijdscategorie, afgezet tegen het aantal inwoners. Het gemiddelde
responspercentage is 25,5%.
Geconcludeerd mag worden dat de groep 15 tot 25 jaar en de groep 25-45 jaar zijn
oververtegenwoordigd en de groep 45 tot 65 jaar is ondervertegenwoordigd in deze enquête.

Vrg 6: Bent u van plan om binnen nu en 6 jaar een andere woning te
zoeken in Oosteind?

In combinatie met de leeftijd ziet het antwoord er als volgt uit:
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In combinatie met de huidige woonsituatie levert dit het volgende antwoord op:
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Vrg 7: Als u een andere woning zoekt, wat zoekt u dan?

In combinatie met de leeftijd ziet het antwoord er als volgt uit:
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In combinatie met de huidige woonsituatie ziet het antwoord er als volgt uit:

In combinatie met leeftijd en huidige woonsituatie ziet het antwoord er als volgt uit:
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Vrg 8: Indien u een koopwoning zoekt in welke prijscategorie zoekt u
dan?
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Vrg 9: Indien u een huurwoning zoekt in welke prijscategorie per
maand zoekt u dan?

Vrg 10: Hoeveel slaapkamers wenst u te hebben in uw toekomstige
woning?
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Vrg 11: Bepalende voorziening toekomstige woonlocatie:

Vrg 12: E-mail adres.
Het opgegeven e-mailadres (vrijwillig) wordt enkel gebruikt om informatie toe te zenden.
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Sectie 2: In te vullen indien ouder dan 45 jaar
Vrg 13: Wilt u ook als u ouder wordt op Oosteind blijven wonen?

Totaal aantal respondenten meegenomen in bovenstaande grafiek is 167 allemaal van de doelgroep
>45 jaar.
Ter verduidelijking is onderstaande grafiek opgenomen met alle reacties:
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Vrg 14: Gaat u uw huis aanpassen of zoekt u naar een aangepaste
woning?

Totaal aantal respondenten meegenomen in bovenstaande grafiek is 167, allemaal van de doelgroep
>45 jaar.
De vraag was door 22 mensen ingevuld jonger dan 45 jaar. In bovenstaand antwoord is de gehele
groep jonger dan 45 jaar niet meegenomen.
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Vrg 15: Wat voor huis/appartement heeft uw voorkeur?
(als u gaat verhuizen naar een ingericht huis voor uw oude dag?)

Totaal aantal respondenten meegenomen in bovenstaande grafiek is 167, allemaal van de doelgroep
>45 jaar.
De vraag was door 18 mensen ingevuld jonger dan 45 jaar. In bovenstaand antwoord is de gehele
groep jonger dan 45 jaar niet meegenomen.
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Vrg 16: Wat heeft uw voorkeur? Een huis …

Totaal aantal respondenten meegenomen in bovenstaande grafiek is 167, allemaal van de doelgroep
>45 jaar.
De vraag was door 18 mensen ingevuld jonger dan 45 jaar. In bovenstaand antwoord is de gehele
groep jonger dan 45 jaar niet meegenomen.

Vrg 17: Hoe belangrijk vindt u het dat er activiteiten zijn voor
ouderen?
(zoals Inloop “De Pastorie”)
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Totaal aantal respondenten meegenomen in bovenstaande grafiek is 167, allemaal van de doelgroep
>45 jaar.
De vraag was door 24 mensen ingevuld jonger dan 45 jaar. In bovenstaand antwoord is de gehele
groep jonger dan 45 jaar niet meegenomen.

Vrg 18: Wilt u nog iets anders melden?
Hierop is een grote diversiteit aan opmerkingen gegeven, die hier niet verder behandeld worden.
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Sectie 3 In te vullen indien jonger dan 30 jaar
Vrg 19: Wil je graag op Oosteind blijven wonen?

Totaal aantal respondenten meegenomen in bovenstaande grafiek is 102. Een selectie tot 30 jaar was
niet mogelijk, daarom zijn alle antwoorden van de groep 25 tot 45 jaar ook meegenomen.
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Vrg 20: Welk type woning valt binnen je budget?

Totaal aantal respondenten meegenomen in bovenstaande grafiek is 102. Een selectie tot 30 jaar was
niet mogelijk, daarom zijn alle antwoorden van de groep 25 tot 45 jaar ook meegenomen.
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Vrg 21: Welke soort woning valt binnen je budget?

Totaal aantal respondenten meegenomen in bovenstaande grafiek is 102. Een selectie tot 30 jaar was
niet mogelijk, daarom zijn alle antwoorden van de groep 25 tot 45 jaar ook meegenomen.
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Vrg 22: Zou je in een startersappartement in het Oostquartier willen
wonen?

Totaal aantal respondenten meegenomen in bovenstaande grafiek is 102. Een selectie tot 30 jaar was
niet mogelijk, daarom zijn alle antwoorden van de groep 25 tot 45 jaar ook meegenomen.
Om een indicatie te krijgen van wat de jeugd tot 25 mogelijk wil, is hieronder de grafiek opgenomen
met enkel de 34 respondenten van 15-25 jaar.

Vrg 23: Wil je ons nog iets melden?
11 mensen hebben hierop gereageerd. Opmerkingen zijn te diverse en individueel om hier te
behandelen.

28

Rapport rev4 enquête Dorpshart Oosteind

