Publieke raadpleging onder de inwoners van SintOedenrode over kerken
7 mei 2019
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Samenvatting
Op vraag "1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een kerk bezocht?" antwoordt 47% van de
respondenten: "Enkele keren".
Op vraag "1.1 Waarom bezocht u het afgelopen jaar een kerk?" antwoordt 73% van de
respondenten: "Ter gelegenheid van een begrafenis".
Op vraag "2 Hoeveel waarde hecht u aan het behoud van de kerk in uw omgeving?" antwoordt in
totaal 36% van de respondenten: "veel waarde". In totaal 35% van de respondenten antwoordt:
"weinig waarde". Het meest gekozen antwoord (28%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).
Op vraag "3 Hoe zou volgens u de bestemming eruit moeten zien voor de kerk in Olland?" antwoordt
38% van de respondenten: "Appartementen".
Op vraag "4 Hoe zou volgens u de bestemming eruit moeten zien voor de kerk in de wijk Eerschot?"
antwoordt 48% van de respondenten: "Evenementenlocatie".
Op stelling "5 ‘Het kerkgebouw in mijn dorp moet koste wat kost behouden blijven, ook als de
gemeenschap de leegstand moet betalen’" antwoordt in totaal 22% van de respondenten: "(Zeer)
mee eens". In totaal 54% van de respondenten antwoordt: "(Zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (29%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee oneens".
Op vraag "6 Hoe zou u het leegstaan van de kerk in uw dorp/kern proberen te voorkomen?"
antwoordt 49% van de respondenten: "De indeling van de kerk veranderen waardoor andere
activiteiten mogelijk zijn".
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipMooiRooi, waarbij 205 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Kerken
1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een kerk bezocht?
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Op vraag "1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een kerk bezocht?" antwoordt 47% van de
respondenten: "Enkele keren".

Toelichting
Wekelijks
Enkele keren
Eén keer
Weet niet

•
•
•
•

Bezoek om en om de week de protestantse kerk in son of sint-oedenrode
Begrafenis
Ik kom alleen nog in de kerk voor een uitvaart of bruiloft.
Alleen bij begrafenissen of als toerist
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1.1 Waarom bezocht u het afgelopen jaar een kerk?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=151)
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Op vraag "1.1 Waarom bezocht u het afgelopen jaar een kerk?" antwoordt 73% van de
respondenten: "Ter gelegenheid van een begrafenis".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als lid van een van de kerkkoren
Begrafenis
Ben acoliet
Bezichtigen vakantie
Bezichtiging
Bezichtiging kerststal.
Herdenking
Herdenking overleden persoon
Herdenking van overledene
Herdenkings mis opa en oma
Ik wilde het binnenste van de kerk een keer aanschouwen
Kaarsje aan te steken
Kaarsje aansteken
Kaarsje branden
Kerkbezoek en het luisteren naar de lezingen geeft inspiratie voor een positief leven
Kerstmis , pasen en afscheid Blom
Kerstviering, kinderkoortje wat dan zingt.
Koster Brock
Mis ter herdenking van overleden ouders
Muziek te maken
Om muziek te maken
Omdat mijn eega in een koor zingt, en ik ging luisteren.
Organist
Ter intentie voor een overleden familielid
Tijdens vakantie
Tijdens verblijven in het buitenland: architectuur en sfeer
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•
•
•
•
•

Touristies
Via de basisschool, kennismaking voor de kinderen met de kerk
Voor orgelconcerten en om de kerk als cultureel erfgoed te bezichtigen
Vrijwilliger
Werk
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In 2017 publiceerde het CBS het volgende: ‘Het aandeel jongeren van 15 tot 25 jaar dat zegt
tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering te behoren is gedaald van 49
procent in 2010 naar 41 procent vijf jaar later. Onder jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) is
deze daling het sterkst.’

2 Hoeveel waarde hecht u aan het behoud van de kerk in uw
omgeving?
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Op vraag "2 Hoeveel waarde hecht u aan het behoud van de kerk in uw omgeving?" antwoordt in
totaal 36% van de respondenten: "(Zeer) veel waarde". In totaal 35% van de respondenten
antwoordt: "(Zeer) weinig waarde". Het meest gekozen antwoord (28%) is: "Neutraal". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Veel
waarde
Weinig
waarde

•
•

Kerk als instituut is niet meegegroeid met samenleving + het hebben van een
punt voor welzijn ed zou goed zijn in deze turbulente tijden
Alleen uit architectonisch oogpunt
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In Olland, Boskant en in de wijk Eerschot zijn de afgelopen jaren kerken gesloten. De kerk in
Boskant wordt omgebouwd tot appartementen, voor de overige twee kerken is nog geen
bestemming.

3 Hoe zou volgens u de bestemming eruit moeten zien voor
de kerk in Olland?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=198)
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Op vraag "3 Hoe zou volgens u de bestemming eruit moeten zien voor de kerk in Olland?" antwoordt
38% van de respondenten: "Appartementen".

Andere bestemming, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elke bestemming die expliotabel blijkt. Exploitatie is behoud van het gebouw en omgeving.
zonder haalbare expliotatie is het afbraak.
Herstel religieuze functie
Kunstgalerie met mogelijkheid tot schilderles
Museum
Museum, gallerie
Open voor publieke belangen / toeristen
Opvanghuis voor vluchtelingen
Polen hotel
School
Stichting Behoud Martinuskerk
Ter beschikking voor de mensen in Olland
Verkopen aan hoogste bieder
Voor starters
Woonhuis
Zie toelichting
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Toelichting
•
•
•

In Olland zijn geen winkels en de inwoners moeten telkens naar Sint-Oedenrode of Schijndel
e.d. dus als er een winkel komt zou dat fijn zijn voor alle inwoners
Misschien appartementen of woonruimte voor een kunstenaar. Alle andere keuzes hebben
geen bestaansmogelijkheid in Olland. Wat een onzinnige keuzes.
Vluchtelingen met status verblijven vaak veel te lang in een azc, waardoor ze hun nieuwe leven
niet op kunnen bouwen en het veel te lang duurt voordat ze Nederlands leren. Met een soort
van halfway home moet hun leven in ieder geval beter op gang komen, totdat ze een
definitieve plek krijgen.
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4 Hoe zou volgens u de bestemming eruit moeten zien voor
de kerk in de wijk Eerschot?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=198)
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Op vraag "4 Hoe zou volgens u de bestemming eruit moeten zien voor de kerk in de wijk Eerschot?"
antwoordt 48% van de respondenten: "Evenementenlocatie".

Andere bestemming, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afbreken, woonhuizen bouwen
Ander soort gebouw, kan mi ook voor meerdere doeleinden gebruikt worden
Bioscoop en concertzaal in Eerschotse kerk i.p.v. lelijke ongeschikte Mariendaal
Cultureel centrum (2x)
Culturele zaal voor diverse optredens "vervanging" voor veel te kleine zaal Mariendael
De enige kerk in Rooi
Escaperoom, indoorspeelpaleis, indoor skatebaan, park
Evenementelocatie zou leuk zijn - Rooi heeft al zo weiniig - maar het lijkt me hier niet haalbaar
Idem kerk Olland
Indoor Speelparadijs
Kringloop- en ontmoetingscentrum
Kringloopcentrum
Kringloopwinkel of binnenspeeltuin
Momument
Muziek- / Concertgebouw
Muziekcentrum i.p.v. Mariëndael (deze herbestemmenbof afbreken)
Noordkade 2.0
Ruimte voor (evt. niet kerkelijke) uitvaartdiensten
School en gimzaal
Slopen
Slopen en ouderen woningen bouwen
Slopen toren laten staan
Theater (3x)
Theater - bioscoop
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•
•
•
•

Trouwlokatie
Verkopen aan hoogste bieder
Voor starters
Zie boven bij 3

Toelichting
•
•

•
•

Als D'n Einder in 2024 of eerder weg moet op de huidige locatie, zou dit een goed
alternatief zijn. Inclusief evenementen en ontmoetingsplek, atelierruimte voor
(amateur)kunstenaars etc.
Cultureel centrum Mariëndael is als voorziening een grote miskleun gebleken: te klein,
onaantrekkelijk en sfeerloos, en te duur. De Goede-Herderkerk heeft 'n uitstekende
akoestiek, de koorruimte is een prima orkestbak, er is voorzien in oplopende zitplaatsen en
centraal is er ruimte voor allerhande uitvoeringen. De bijgebouwen (parochiezaal, sacristie,
dagkerk en pastorie) zijn prima geschikt voor allerhande activiteiten; daarnaast is er volop
parkeerruimte. Op deze manier blijft dit prachtige monumentale pand (een van de
gemeentelijk monument in Sint-Oedenrode) behouden.
Deze kerk staat midden in de woonwijk, dus is het beste oom de woonbestemming uit te
breiden.
Onder pastor van Breugel werden er mooie muziekuitvoeringen gegeven die altijd goed
bezocht werden.
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5 ‘Het kerkgebouw in mijn dorp moet koste wat kost
behouden blijven, ook als de gemeenschap de leegstand
moet betalen’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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(n=197)

29%

30%
22%

25%
20%

25%

16%

15%
10%

6%

5%

1%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling "5 ‘Het kerkgebouw in mijn dorp moet koste wat kost behouden blijven, ook als de
gemeenschap de leegstand moet betalen’" antwoordt in totaal 22% van de respondenten: "(Zeer)
mee eens". In totaal 54% van de respondenten antwoordt: "(Zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens
Mee eens

•
•
•
•
•
•

Mee
oneens

•
•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•

Piramides breken we ook niet af en geloof niet dat er veel mensen de zonnegod
Ra aanbidden.
1 kerkgebouw in heel sint-Oedenrode ( de Sint Martinuskerk in het centrum)
De kerk in ons centrum is gezichtsbepalend voor rooi dus die moet blijven.
Misschien kunnen er mooie exposities gehouden worden.
De Martinus kerk moet behouden blijven vanwege cultureel historisch erfgoed.
De goede herder heeft voor mij geen waarde en mag weg.
Dit geldt voor de Martinus kerk in het dorp, de kerken in Olland, Boskant en
Eerschot mogen van mij een andere bestemming krijgen.
Herbestemming is noodzakelijk; alleen al omdat leegstand voor elk gebouw
funest is.
Behoud van kerk geldt wat mij betreft alleen voor de Martinus kerk in centrum
van Sint-Oedenrode
Een dorp heeft (hoe je ernaar kijkt en in vergelijking met andere dorpen) gewoon
een kerk nodig, maar als deze leeg staat is er weinig nut dat deze er staat
Je kunt een kerkgebouw behouden zonder leegstand. Het streven moet zijn naar
een betaalbare oplossing met behoud van een bijzonder gebouw.
Voor ander gebruik dan
Denk dat 1 kerk in heel sint-oedenrode wel genoeg is, gezien jey aantal bezoekers
wat er nog heen gaat. Kunnen de andere een nieuwe bestemming krijgen of een
duo bestemming zoals de knoptoren.
Het instand houden van een nutteloos gebouw draagt niet bij aan een leefbaar
dorp
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Kerken zijn vaak monumenten van statuur maar als ze leegstaan kost het geld. Inmiddels zijn
de afgelopen jaren meerdere kerken gesloten in de omgeving.Stel u behoort tot het
kerkbestuur in uw dorp/kern.

6 Hoe zou u het leegstaan van de kerk in uw dorp/kern
proberen te voorkomen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "6 Hoe zou u het leegstaan van de kerk in uw dorp/kern proberen te voorkomen?"
antwoordt 49% van de respondenten: "De indeling van de kerk veranderen waardoor andere
activiteiten mogelijk zijn".

Andere oplossing, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beter inspelen op de gemeenschap met moderne diensten - afstappen van het rituele
gebeuren
Bisdom laten betalen
Cultureel efgoed moet je koesteren.
De kerk heeft het er naar gemaakt. Toen mijn ouders 60 jaar getrouwd waren wilde de pastoor
geen jubileummis op zaterdag doen en het koor mocht eveneens niet
optreden.Gezinmdbijdrage never en nooitmeer.
Een andere pastoor en kapelaan aanstellen Deze twee zijn niet meer van deze tijd
Een partij(en) zoeken die de kerk herbetemmen en herontwikkelen
Gebruiken als muziekgebouw bijvoorbeeld muzieklessen voor kinderen
Gebruiken net als mariëndael of gemeenschapshuis
Hernieuwde rk-aanpak richten op welzijn
Het geloof op een leuke moderne manier gaan verkondigen. Misschien dat er dan weer
mensen naar de kerk gaan.
Kerk wordt onderdeel van gemeenschap en niet andersom door gelovigen alles wat oud door
de strot proberen te duwen.
Knoptoren en centrum behouden rest omstoten en woningbouw of iets anders op de
vrijgekomen plekken.
Modernere missen. Bv kinderviering voorgegaan door Pastoor v Aken is hier een goed
voorbeeld van
Momument
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multi-functionele ruimte zoals de Knoptoren
Nog maar een kerk in heel rooi: Eerschot.
Om kerken die aan de eredienst zijn onttrokken, te behouden, is herbestemming
noodzaskelijk.
Ook andere activiteiten laten plaatsvinden bijv expositie, daarvoor hoeft de indeling niet
verandert te worden.
Stichting Behoud Martinuekerk
Verkopen aan een groep mensen die het splitsen om er woningen in te maken.
Wat is de oorzaak van de leegloop? Probeer als je dat weet daar iets aan te doen
Zie de Knoptoren, die gebruiken de kerk multifonctioneel
Zorgen dat geloof weer een deel mag zijn van een christelijke gemeenschap,geen strakke
scheiding van kerk en staat.

Toelichting
•

De knoptoren is een mooi punt in Rooi deze behouden
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipMooiRooi
Kerken
25 april 2019 tot 07 mei 2019
205
6,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
7 mei 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 6,8%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 6,8%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval.

2.1. Methodiek
o
o
o
o

In overleg met DeMooiRooiKrant zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 25 april 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 2 mei 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2. Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipMooiRooi
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Sint-Oedenrode
vergroten. Via het panel TipMooiRooi kunnen alle inwoners van Sint-Oedenrode hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipmooirooi.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipMooiRooi is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor de
lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipMooiRooi maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Sint-Oedenrode en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Burgerinitiatieven’, ‘Vuurwerk en vuurwerkverbod’ en
‘Wonen’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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