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1 Inleiding 

Op 31 januari 2016 is tijdens de open dag van dorpshuis ’t  Klooster door de dorpsraad een enquête 
gehouden onder de bezoekers en deelnemers van deze open dag. 
De enquête omvatte een lijst met 10 vragen waarbij tevens is aangetekend of de deelnemer uit Bavel 
kwam, de leeftijd en het geslacht. 
Doel van de enquête was een beeld te krijgen van de tevredenheid van de bewoners en dit beeld 
onder andere te kunnen vergelijken met de resultaten van de enquête in Nieuw Wolfslaar die in 
september 2015 is gehouden. 
In de navolgende hoofdstukken worden de vragen behandeld en is, indien van toepassing, een 
reactie gegeven door de Dorpsraad. 
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2 De respons 

In totaal werden circa 31 enquêteformulieren ingevuld (10 mannen en 21 vrouwen). Slechts 1 
respondent was niet woonachtig in Bavel. 
De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 65 jaar (de jongste was 38 jaar en de oudste 83 
jaar). 
Deze groep mag niet representatief genoemd worden. 
Ten aanzien van de vragenlijst moet nog vermeld worden dat bij de meeste vragen meerdere 
antwoorden mogelijk waren en ook zijn gegeven. 
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3 Het resultaat 

3.1 Vraag 1: Wat vindt u prettig aan het wonen in Bavel? 

Ruim driekwart (77%) van de ondervraagden is van mening dat Bavel een gezellig/kleinschalig en 
sociaal dorp is met karakter, waar een sfeer heerst van ons kent ons. 
Andere aspecten die genoemd zijn betroffen: 

- dichtbij bos en fijne omgeving en de stad dichtbij (25%) 
- Veel activiteiten en actieve verenigingen (13%) 
- Leuke woning en jonge gezinnen (6%) 

 
Reactie Dorpsraad: de tevredenheid onder de ondervraagden is groot, waarbij vooral de dorpse 
aspecten zoals sociale gebondenheid, rust, groen en ruimte hoog scoren) 

3.2 Vraag 2: Wat vindt u minder prettig aan het wonen in Bavel? 

Helaas gaf 48% van de ondervraagden geen nadere toelichting op deze vraag. Wij leggen dat uit als 
geen aanmerkingen. 
16 % vond het feit dat Bavel omgeven is door snelwegen minder prettig. 
Andere, minder genoemde aspecten betroffen: 

- geen winkels in nieuw Wolfslaar 
- te weinig winkels 
- slechte wegen 
- de verkeersdrukte bij de scholen 
- de frequente van het openbaar vervoer 
- de stad komt te dichtbij 

 
Reactie Dorpsraad: er zijn relatief weinig negatieve aspecten genoemd en de aspecten die zijn 
genoemd, komen nog nader terug bij de vragen 3, 5 en 9. 

3.3 Vraag 3: Welke zaken mist u in Bavel 

De beantwoording van deze vraag laat een grote diversiteit zien. 
16% gaf aan weinig te missen. 
Opvallend is dat bijna 39% behoefte heeft aan uitbreiding van het aantal winkels. Deze behoefte 
varieert van een 2

de
 supermarkt (Jumbo / Aldi of Lidl), een grotere supermarkt, en meer diversiteit aan 

winkels (drogist, kaaswinkel, hobbyzaak, life stylewinkel ed) 
Zaken die verder gemist worden betreffen: 

- dorpshuiskamer en een cultureel centrum voor concerten / harmonie / koren (10%) 
- betaalbare seniorenwoningen (10%) 
- bibliotheek terug (6 %) 
- zorgcentrum (6%) 

 
Reactie Dorpsraad: de vraag naar meer en een meer gevarieerd winkelaanbod zal voor wat betreft 
het centrum van Bavel ingevuld kunnen worden wanneer de nieuwe vestiging van Albert Heijn in 
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gebruik wordt genomen en de huidige winkel beschikbaar komt voor andere detailhandel. Het verzoek 
tot winkels in Nieuw Wolfslaar is al opgenomen in de enquête Nieuw Wolfslaar. 
Ook de realisatie van zaken als zorg- en seniorenwoningen zal in 2016 door de Dorpsraad verder 
worden onderzocht 

3.4 Vraag 4: Kent u de Dorpsraad en zo ja waarvan? 

 
 
26% gaf aan de Dorpsraad te kennen via de (lokale)media, 16% via de openbare vergaderingen, 23% 
kent de Dorpsraad maar gaf niet aan via welk kanaal en bijna 20% had persoonlijke contacten. 
Slechts 6 % gaf aan de Dorpsraad niet te kennen. 
 
Reactie Dorpsraad: de Dorpsraad is goed bekend in het dorp, maar vraagtekens kunnen gezet 
worden bij de onderwerpen waarvan men de Dorpsraad kent. 6 % gaf bijvoorbeeld aan de Dorpsraad 
te kennen van Anno 1920 waaraan ze niet deelnemen. 

3.5 Vraag 5: Wat vindt u van de verkeersveiligheid? Zijn er plaatsen die veranderd moeten 

worden? 

Bij deze vraag is een grote variëteit aan antwoorden gegeven. De meest opvallende zijn: 
- Bijna 20% van de respondenten gaf aan geen opmerkingen te hebben over de 

verkeersveiligheid en deze dus goed te vinden 
- 13% had opmerkingen over het parkeren op het Jack van Gilsplein en bij Albert Heijn; 
- te hoge snelheid (10%) 
- 6% wilde niet teveel of te hoge drempels in het dorp 
- situatie bij de scholen (o.a Kapittelhof) 
- slechte trottoirs / nieuwe kruising Roosbergseweg-Gilzeweg, paaltjes bij de kerk, slechte 

fietspaden aan de Gilzeweg; 
- veiligheid voor fietsers op het viaduct DDD weg 

 
2 respondenten gaven een compliment voor de nieuwe (076)fietsen bij het fietsviaduct. 
 
Reactie Dorpsraad: een aantal van de gemaakte opmerkingen kan worden meegenomen in de 
schouw 2016 (trottoirs/fietspaden). De opmerkingen over het parkeren worden mogelijk opgelost bij 
de realisatie van de nieuwbouw aan de Pastoor Doenstraat/Kloosterstraat.en vragen geen verdere 
actie.Dat is ook van toepassing op de kruising Roosbergseweg-Gilzeweg aangezien deze kruising 
nog niet is afgewerkt. Met betrekking tot de snelheid in het dorp zal in 2016 een actie gestart worden 
voor het verhogen van de aandacht voor de 30KM snelheid. 

3.6 Vraag 6: Wat vindt u van de aanwezige openbare voorzieningen? (groen, wandelpaden, 

speeltoestellen) 

Ruim de helft (55%) van de respondenten vond de openbare voorzieningen voldoende. Ook hier 
werden opmerkingen gemaakt over de kwaliteit van de trottoirs (19%) en zijn enkele wensen geuit 
over de wandelpaden, speeltuinen, groenstroken en de geluidswal. 
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Reactie Dorpsraad: Nader aandacht geven aan de mogelijkheid onveilige situaties in het dorp te 
melden via de Buiten Beter app. 

3.7 Vraag 7: u gebruik van het openbaar vervoer? Zo ja hoe vaak? 

Bijna 65% gaf aan niet of nauwelijks gebruik te maken van het openbaar vervoer. 29% maakt er soms 
gebruik van en 26% regelmatig. Er was 1 klacht over het tijdstip van de laatste bus richting Bavel 
vanaf het Centraal Station. 
 
Reactie Dorpsraad: gezien de gemiddelde leeftijd van de respondenten is het opvallend dat er zo 
weinig gebruik gemaakt wordt van het Openbaar Vervoer. 

3.8 Vraag 8: Zo ja is dit goed bereikbaar? / zo nee waarom niet? 

26% (van het totaal en 100% van het aantal dat aangaf regelmatig met het Openbaar Vervoer te 
reizen) gaf aan dat het Openbaar Vervoer goed bereikbaar is. 
 
Reactie Dorpsraad: geen verdere actie noodzakelijk 

3.9 Vraag 9: Hoe ervaart u de milieubelasting (geluid, stank etc) van de A58 / A27? 

48% van de ondervraagden gaf aan geen last of daar geen mening over te hebben. 13% had weinig 
overlast. 10% gaf aan geluidsoverlast te ervaren en 13% vond de situatie ronduit slecht en 6% vindt 
de situatie gemiddeld. 
 
Reactie Dorpsraad: deze uitslag is verrassend omdat de recente metingen van de Dorpsraad aan de 
rand van het dorp hebben uitgewezen dat met name de geluidsproductie van de snelwegen hoog is. 
Deze metingen zullen in 2016 worden vervolgd 

3.10 Vraag 10: Zijn er verder nog zaken waar u aandacht voor wilt vragen? 

Zoals te verwachten is bij deze vraag ook een grote diversiteit aan antwoorden gekomen. Het meest 
opvallend zijn: 

- 10% wil graag de bibliotheek terug in het dorp 
- 6% ergert zich aan het parkeren op trottoirs en groenstroken 
- 6% ergert zich aan zwerfvuil 

Verder werden genoemd: 
Zoveel mogelijk buitengebied onbebouwd laten en meer rekening houden met het agrarische karakter 
van Bavel, dorpse karakter behouden, carpooling scholen, meer sfeer in het dorp ipv 
parkeerterreinen, meer aandacht voor ouderen, meer aandacht voor Bavel vanuit de gemeente, meer 
kleine woningen, goede samenwerking verenigingen ondersteunen en als laatste de vraag hoe lang 
de Tussenpauz nog open zal blijven? 
 
Reactie Dorpsraad: geen verder acties 
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4 Conclusie 

De tevredenheid onder de respondenten over het dorp is groot. 
Een groot aantal opmerkingen en problemen is reeds bekend bij de Dorpsraad en zal ook in 2016 
nader aandacht vragen en krijgen. 
Dit betreft dan onder andere: 

- de zorg- en seniorenwoningen 
- handhaving van de 30Km snelheid 
- promoten van de Buiten Beter app 
- voortzetten van de geluidsmetingen en onderzoek doen naar fijnstof uitstoot 
- meenemen van enkele opmerkingen in de schouw 2016 
- bespreken van de resultaten met de gemeente Breda 

 
Ten aanzien van de bekendheid van de Dorpsraad zijn geen verder acties nodig 
 

 


