
Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om 
duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de gemeenschapsraad het 
initiatief genomen om een enquête uit te zetten onder alle inwoners van Leveroy. Op 
deze manier heeft iedereen de mogelijkheid om zijn of haar mening of behoefte kenbaar 
te maken. 
In het voorjaar van 2016 zijn de enquêtes verspreid en opgehaald. In de zomerperiode 
hebben we de analyse gedaan en daarvan willen wij u vanavond deelgenoot maken. 
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Zie sheet
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Opvallend is dat voornamelijk mensen in de categorie 40-65 jaar 
hebben deelgenomen aan het onderzoek, nl. 47%, gevolgd door 
65+, te weten 33%.
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Zoals uit deze grafiek blijkt bestaan de huishoudens die de 
vragenlijst hebben ingevuld voornamelijk uit 
tweepersoonshuishoudens. Maar liefst 145 
tweepersoonshuishoudens hebben de vragenlijst ingevuld. Verder 
hebben 109 gezinnen de enquête ingevuld en 22 
éénpersoonshuishoudens. 
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Deze cirkeldiagram geeft de daginvulling van de respondenten 
weer. Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. 
Geconcludeerd kan worden dat het merendeel, nl. 53%, betaald 
werk verricht en dat bijna 30% met pensioen is. Opvallend is dat 
slechts een kleine groep, nl. 11%, onbetaald werk doet. 
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Op de vraag of men mobiel is antwoordt maar liefst 96% van alle 
ondervraagden dat hij of zij mobiel is. 2% geeft aan niet mobiel 
te zijn en 2 % heeft hierop niet geantwoord. 
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We hebben mensen ook gevraagd naar hun sociaal netwerk. Op 
de vraag of mensen een beroep kunnen doen op hun sociaal 
netwerk (dus familie, vrienden, kennissen) antwoordt bijna 87% 
van de respondenten dat ze een beroep kunnen doen op hun 
eigen sociale netwerk t.o.v. ruim 11% die aangeven geen beroep 
te kunnen doen op hun sociaal netwerk. 
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56% geeft aan (nog) geen behoefte te hebben aan hulp van een 
ander. De hulpvragen die voornamelijk gesteld zijn voor vervoer 
(30x), klussen (28x) en tuin (24x), gevolgd door boodschappen 
(18x) en administratie (17x). 
4 respondenten geven aan niemand te hebben die ze om hulp 
kunnen vragen. 
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Op de vraag of men de afgelopen 12 maanden wel een hulp 
heeft aangeboden wordt wederom divers geantwoord. 27% geeft 
aan het afgelopen jaar geen hulp te hebben aangeboden. De 
reden die hiervoor vaker wordt aangegeven is dat geen hulp is 
gevraagd. 4% heeft deze vraag niet ingevuld. Dat betekent dat 
maar liefst 69% wel hulp heeft geboden de afgelopen 12 
maanden. Dat is best een grote groep. De hulp die voornamelijk 
geboden werd bestaat uit klussen (60x)  vervoer (55x)  geboden werd bestaat uit klussen (60x), vervoer (55x), 
boodschappen (54x) en andersoortige taken (47x).
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Ruim 55% geeft aan niet actief te zijn als vrijwilliger of 
mantelzorger in Leveroy. Redenen die hiervoor o.a. aangegeven 
worden is dat men het druk heeft met de eigen situatie zoals 
gezin en familie of men is vrijwilliger en/of mantelzorger in een 
ander dorp. 
Ruim 40% geeft aan actief te zijn als vrijwilliger en/of 
mantelzorger. In dit diagram zijn de aantallen benoemd. 
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232 personen geven aan geen hulp aan te willen bieden en 26 
personen, dat is ruim 9%,  zijn hiertoe wel bereid. Er worden 
diversen redenen aangegeven waarom mensen geen hulp willen 
aanbieden:
- Ben al actief in de gemeenschap;
- Druk met eigen gezin;
- Druk met zorg voor familie;

Kan het niet combineren met werk- Kan het niet combineren met werk.
Op zich is dit wel vreemd als je bekijkt dat uit één van de vorige vragen blijkt dat bijna 
70% van de respondenten wel eens hulp heeft geboden aan iemand het afgelopen jaar 
en dat hier slechts 9 procent aangeeft hulp aan te willen bieden. Mogelijk ligt het 
verschil in antwoorden aan de vraagstelling of men ziet de hulp die men heeft geboden 
niet als vrijwilligerswerk of als ‘hulp’. 
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Op de vraag of men gebruik zou maken van een steunpunt 
antwoordt 48% deze vraag negatief en 37% positief. 15% heeft 
deze vraag niet ingevuld. In de toelichting bij deze vraag wordt 
wel duidelijk dat mensen vaak niet goed weten wat een 
steunpunt inhoudt. Hopelijk kunnen we met deze 
informatieavond daar wat duidelijkheid over geven. 
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Van de respondenten die hebben aangegeven gebruik te maken 
van een steunpunt behoort 50% tot de doelgroep 65+ en 42% 
tot de leeftijd van 40-65 jaar. 
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Vervolgens hebben we nog wat vragen gesteld over ‘Wonen’. Op 
de vraag of er kinderen zijn vertrokken vanwege gebrek aan 
starterswoningen geeft ruim 91% aan geen kinderen te hebben 
die zijn vertrokken of gaan vertrekken vanwege het gebrek aan 
betaalbare starterswoningen. Ruim 4% geeft aan wel kinderen te 
hebben die om die reden zijn vertrokken.
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Gevraagd is of er meer koopwoningen gebouwd zouden moeten 
worden in Leveroy. 32% van de respondenten geeft aan dat er 
meer starterswoningen in Leveroy gebouwd zouden moeten 
worden en 27% zou graag meer seniorenwoningen gebouwd 
zien.
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Slechts 16% is van mening dat er geen huurwoningen meer 
gebouwd moeten worden. Vooral voor de jeugd jonger dan 25 
jaar en voor 65+ zouden meer huurwoningen beschikbaar 
moeten zijn. Met 19% volgt spoedig huurwoningen voor 25-65 
jaar.
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41% geeft aan wel glasvezel te willen, tegenover bijna 32% die 
daar geen behoefte aan heeft. Bijna 27% heeft deze vraag niet 
ingevuld. 

17



Van de huishoudens die wel glasvezel willen is men vnl. bereid 
om maximaal een bedrag te betalen dat varieert van €0,- - €
150,-.
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55 personen geven aan bereid te zijn om mee te denken of mee 
te helpen als er zich initiatieven ontplooien n.a.v. de enquête. 
Dat zijn ongeveer 27 huishoudens. Deze personen hebben hun 
gegevens ingevuld op de vragenlijst en deze mensen zijn 
persoonlijk uitgenodigd voor vanavond. Wij hopen samen met 
hen en hopelijk nog meer inwoners van Leveroy vorm te kunnen 
geven het Steunpunt Leveroy. 
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59% van de ondervraagden geeft aan wel bekend te zijn met het 
wandelnetwerk en 34% geeft aan het wandelnetwerk niet te 
kennen. Het overige deel heeft de vraag niet ingevuld. 
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123 keer heeft men aangegeven het wandelnetwerk leuk te 
vinden, 76 keer gaf men aan dat het belangrijk is voor toeristen. 
20 keer is de optie ‘onbelangrijk’ aangekruist. 

21



Er zijn een aantal zaken die vaak worden genoemd. Namelijk Pinautomaat, Supermarkt 
en het opruimen van ‘t Huitje. Pinautomaat en een supermarkt zou inderdaad fijn zijn 
maar daar hebben wij geen invloed op.  ‘t Huitje is een conflict over tussen de gemeente 
Nederweert en de kerk/bisdom Roermond. 
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