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Het Dorpsoverleg Koningslust heeft aan het Sociaal-Economisch Kenniscentrum Neimed ge-
vraagd om de basis voor de dorpsvisie voor Koningslust in beeld te brengen voor de komende 
vijf jaar (periode 2021-2025). De basis voor deze dorpsvisie wordt in beeld gebracht door middel 
van een vragenlijst aan de inwoners van Koningslust. 

De vragenlijst heeft als doel om inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van de inwoners en 
om daarmee het leven in Koningslust nog aangenamer te maken. De vragenlijst is in de zomer 
van 2021 ingevuld door bijna 400 inwoners ouder dan 15 jaar . Dat is 33% van de totale bevolking 
ouder dan 15 jaar in Koningslust.  Daarmee is dit een goede weergave van wat de behoeften en 
wensen zijn van de gemiddelde inwoner. De vragenlijst is uitgezet door leden van het Dorpsover-
leg Koningslust en onder andere verspreid via clubs en verenigingen.  De vragenlijst is digitaal 
ingevuld en indien nodig hebben inwoners hulp gekregen bij het invullen ervan. 

In juni 2021, voorafgaand aan het opstellen van de vragenlijst, heeft een focusgroep plaatsge-
vonden om de thema’s vast te stellen voor de vragenlijst. De thema’s, zoals de leefomgeving in 
Koningslust en wonen in Koningslust, zijn besproken met vier leden van het dorpsoverleg, een 
opbouwwerker van Koningslust en twee onderzoekers van Neimed. Tevens hebben verschillen-
de werkgroepen in Koningslust hun bevindingen rondom diverse thema’s gedeeld met de leden 
van het dorpsoverleg, alvorens de focusgroep plaatsvond. Deze informatie is tevens als onder-
legger gebruikt voor de vragenlijst. 

Dit rapport is opgebouwd aan de hand van tien thema’s, zoals besproken in de vragenlijst. Zie 
voor de resultaten van de thema’s hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 10. Hoofdstuk 11 be-
spreekt de belangrijkste kansen en aandachtspunten voor de dorpsvisie van Koningslust. Het 
Dorpsoverleg Koningslust gaat verder aan de slag met de resultaten door in gesprek te gaan met 
de inwoners van het dorp. 

Dorpsvisie Koningslust 2021-2025

1 Het aantal respondenten kan per vraag variëren. Ter verduidelijking is per vraag het percentage respondenten en het 

aantal respondenten weergegeven. Het aantal respondenten is weergegeven na elke N.  
2 Dit is gebaseerd op het inwoneraantal ouder dan 17 jaar in Koningslust in 2018. In 2018 telt Koningslust 1206 inwo-

ners ouder dan 17 jaar (CBS, 2018, cijfers via arrangementenmonitor.nl, wijkprofiel Limburg-Noord, wijk Koningslust). 
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1. Imago en visie Koningslust

Figuur 1 | Hoe zou u Koningslust in één woord omschrijven?

De meeste respondenten zijn het ermee eens om Koningslust te omschrijven als daadkrachtig, 

vitaal, groen, gezellig, gastvrij, veilig, hartelijk, aantrekkelijk, bloeiend, betrokken, leefbaar, zorgen 

voor elkaar, dat iedereen meedoet en meetelt. De respondenten omschrijven Koningslust minder 

snel als modern en bruisend. 

Meer dan 60% (N=250) van de respondenten is trots om inwoner van Koningslust te zijn, 35% 

(N=140) geeft aan neutraal hierover te zijn en minder dan 2% (N=7) is niet trots om inwoner van Ko-

ningslust te zijn. Inwoners zijn onder andere trots omdat ze zich thuis voelen, geboren en getogen

zijn in Koningslust, door de saamhorigheid, alsook door de rust en natuur. Respondenten geven 

aan een neutraal gevoel hierover te hebben, onder andere omdat men niet geboren en getogen is 

in het dorp en omdat er meer voorzieningen en activiteiten zouden mogen zijn.  De respondenten 

die aangeven niet trots te zijn om inwoner van Koningslust te zijn ervaren minder verbondenheid.
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Figuur 2 |  Hoe trots bent u om inwoner van Koningslust te zijn?

363 respondenten laten weten wat hun droom voor Koningslust is. Veel respondenten hopen op 

méér woningen (huur en koop) die betaalbaar zijn voor starters, alsook woningen voor ouderen. 

Ook meer bouwgrond is wenselijk. Tevens droomt men over behoud van de natuur, alsook over 

een nieuwe bestemming voor de oude school op korte termijn. Veel respondenten hopen ook op 

een betere leefbaarheid voor jong en oud, onder andere door meer faciliteiten en voorzienin-

gen, bijvoorbeeld door een ontmoetingsplek en een winkel.
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Bijna 15% van alle respondenten (N=336) woont tien jaar of minder in Koningslust. Bijna een 
kwart van de respondenten woont tussen de 10 en 24 jaar in Koningslust. 36% woont tussen de 
25 en 50 jaar in Koningslust en bijna 27% woont 50 jaar of langer in het dorp. 

Bijna 85% van de nieuwe inwoners (N=38) in dit onderzoek die de afgelopen vijf jaar in Konings-
lust zijn komen wonen voelen zich welkom in het dorp. De respondenten die zich minder wel-
kom voelen zouden zich meer welkom voelen indien de gemeenschap in Koningslust opener is 
voor nieuwkomers die niet in Koningslust zijn opgegroeid.

Figuur 3 |  Hoe welkom voelt u zich in Koningslust?

Bijna 85% (N=321) van de respondenten is tevreden met Koningslust als woonplaats, alsook 
met het leven in Koningslust. 15% (N=57) geeft aan hierover neutraal te zijn en 1% (N=4) is niet 
tevreden met Koningslust als woonplaats. 

2. Wonen in Koningslust
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Figuur 4 |  Hoe tevreden bent u met Koningslust als woonplaats?

De drie voornaamste redenen waarom de respondenten (N=339) op hun huidige adres wonen is 
omdat men hier is opgegroeid (37%), vanwege de woning (19%) of omdat het de voorkeur van de 
partner was (13%). Overige redenen waarom de respondenten op hun huidige adres wonen zijn 
onder andere vanwege de leefomgeving (9%) en omdat het in de buurt van vrienden en familie 
is (6%). 

Bijna 65% (N=240) heeft de intentie om meer dan tien jaar in Koningslust te blijven wonen. 
Bijna 30% (N=108) weet het nog niet. 5% (N=19) heeft de intentie om tussen de 6 en tien jaar 
te blijven wonen. Bijna 4% (N=12) verwacht minder dan 5 jaar te blijven wonen in Koningslust, 
hiervan is de helft tussen de 15 en 25 jaar. 67% van de respondenten die aangeven Koningslust 
te verlaten binnen 5 jaar verwachten te verhuizen binnen gemeente Peel en Maas. De voor-
naamste reden (55%) om de intentie te hebben Koningslust binnen 5 jaar te verlaten is om meer 
voorzieningen in de buurt te willen hebben.
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Figuur 5 |  Hoe lang heeft u de intentie om in Koningslust te blijven wonen?
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90% (N=301) woont in een koopwoning en 10% (N=35) woont in een huurwoning. De top drie 
type woningen waarin de respondenten wonen zijn vrijstaande woningen (45%), gevolgd door 
2-onder-1-kap (35%) en rijtjeshuizen (6%). 

92% (N=309) is tevreden met de huidige woning. Bijna 50% (N=161) heeft de intentie om lan-
ger dan tien jaar in de woning te blijven wonen. Bijna 30% weet het nog niet. 11% (N=37) heeft 
de intentie om tussen de 5 en tien jaar te blijven wonen in de woning. Bijna 13% (N=43) heeft 
de intentie om de woning te verlaten binnen 5 jaar. Méér dan 30% (N=7) wil de huidige woning 
verlaten omdat men het ouderlijk huis wil verlaten. Andere redenen zijn omdat men groter wil 
wonen (N=6), zelf een woning wil bouwen/opknappen (N=4), levensloopbestendig wonen (N=2) 
of omdat men kleiner wil wonen (N=2).  

De respondenten die de intentie hebben om in Koningslust te blijven wonen, maar de intentie 
hebben om minder dan 5 jaar in de huidige woning te blijven wonen, hebben de intentie om een 
woning te kopen (N=19) of te huren (N=2). 

De twee respondenten die de intentie hebben om een woning te huren zoeken een huurwoning 
waarvan de huur minder dan 740€ bedraagt. Dit bedrag is onder de sociale huurgrens. De res-
pondenten die de intentie hebben een woning te huren zouden graag in een levensloopbesten-
dige woning wonen. Van de respondenten die de intentie hebben om een woning te kopen, zoekt 
het merendeel (42%) een woning tussen de 250.000€ en 400.000€. De respondenten die de 
intentie hebben om een woning te kopen, willen een vrijstaande woning (N=7), 2-onder-1-kap 
(N=7), een levensloopbestendige woning (N=2), een rijtjeshuis (N=1) of een studio/appartement 
(N=1). Een andere respondent weet het nog niet. 

De respondenten die de intentie hebben om een woning te kopen geven de voorkeur aan een 
bouwkavel voor een nieuwbouwwoning die men zelf ontwerpt of laat ontwerpen en waarbij 
men zelf verantwoordelijk is voor de bouw (N=7), andere geven de voorkeur aan een bestaande 
woning (N=6), een bouwkavel voor een nieuwbouwwoning die men samen met andere (toekom-
stige) buurtbewoners ontwerpt en waarbij men samen verantwoordelijk is voor de bouw van de 
woningen (N=3) of aan een nieuwbouwwoning van een vast ontwerp (N=1).

3. Uw woning in Koningslust
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Figuur 6 |  Hoeveel mag de koopsom van de woning bedragen?



11

95% (N=315) van de respondenten is neutraal of tevreden over hoe schoon Koningslust is. Dit 
geldt ook voor de milieukwaliteit (geluid, lucht en bodem). Bijna iedereen (97%) is neutraal of 
tevreden over duurzaamheid in Koningslust, alsook over voldoende groen in het dorp. Bijna 85% 
is neutraal of tevreden over de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte. 25% (N=13) van de 
respondenten die niet tevreden zijn over de openbare ruimte zijn tussen de 26 en 35 jaar.  

Bijna 65% (N=212) is ontevreden over het aanbod dagelijkse voorzieningen (bijvoorbeeld win-
kels). Met name de leeftijdsgroepen tussen de 26 en 35 jaar (20%) en tussen de 56 en 65 jaar 
(20%) zijn het vaakst ontevreden over het aanbod dagelijkse voorzieningen. Over het aanbod 
sportvoorzieningen is 15% (N=47) niet tevreden, met name de respondenten tussen de 36 en 
45 jaar (32%). 90% is neutraal of tevreden over het aanbod culturele voorzieningen (bijvoorbeeld, 
carnaval en dorpsfeesten). Bijna een kwart van de respondenten (N=74) is niet tevreden over 
het aanbod zorgvoorzieningen, 30% (N=21) van de respondenten tussen de 56 en 65 jaar is 
ontevreden hierover. 

Tevens is bijna 60% (N=198) niet tevreden met het aanbod woningen in Koningslust. Dit geldt 
met name voor de respondenten tussen de 26 en 35 jaar (20%) en tussen de 56 en 65 jaar (20%). 
Over de bereikbaarheid van het openbaar vervoer is iets meer dan de helft niet tevreden, waar-
van gemiddeld 20% tussen de 46 en 55 jaar en 20% tussen de 56 en 65 jaar. Over de infrastruc-
tuur in het dorp is bijna 90% neutraal of tevreden. 

Bijna 30% (N=111) mist overige aspecten binnen de leefomgeving in Koningslust.

Figuur 7 |  Mist u overige aspecten binnen de leefomgeving in Koningslust?

Respondenten geven onder andere aan een pinautomaat te missen, alsook een bruisend cen-
trum. Tevens mist men een speelveld voor honden, alsook een centraal recreatiegebied met 
speeltuin. 

4. Leefomgeving in Koningslust
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Meer dan 90% (N=344) geeft aan het onderwerp duurzaamheid neutraal of belangrijk te vinden 
voor het eigen leven. Dezelfde uitkomsten zijn te vinden voor het belang van duurzaamheid 
voor Koningslust. 

Figuur 8 |  Hoe belangrijk vindt u het onderwerp duurzaamheid (bijvoorbeeld zonnepanelen, energieproject, groen) voor uw eigen 

leven?

5. Duurzaamheid
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5% (N=16) van de respondenten voelt zich niet veilig in Koningslust. De onveiligheid heeft voor-
namelijk te maken met verkeer en infrastructuur. Bijvoorbeeld, er wordt te hard gereden, er is 
zwaar verkeer op landelijke wegen en de route naar de bushalte is niet veilig verlicht. Tevens 
geven drie respondenten aan dat er sprake is van pestgedrag. 

Bijna 80% (N=291) ervaart geen overlast in Koningslust. De respondenten die overlast ervaren 
geven aan overlast te hebben van drugs(dealers), hangjongeren, verkeer (te hard rijdende auto’s 
in de kern), stankoverlast van varkensbedrijven en last van hondenpoep. 

Figuur 9 |  Ervaart u weleens overlast in Koningslust?

6. Veiligheid
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98% (N=362) geeft aan neutraal te zijn of vindt het belangrijk hoe de kern in Koningslust zich 
ontwikkelt, alsook Vlakbroek en de nieuwe school en het schoolplein. Dit wordt gevolgd met 
bijna 97% (N=362) wat betreft de ontwikkeling in het buitengebied van Koningslust. 94% (N=351) 
is neutraal of vindt het belangrijk hoe de oude school zich ontwikkelt. Dit percentage geldt ook 
voor het nieuwbouwplan tussen Brentjes en Meester Caelerstraat. Gemiddeld 75% van de res-
pondenten heeft interesse om mee te denken over de ontwikkeling in deze gebieden. 

Figuur 10 |  Hoe belangrijk vindt u de ontwikkeling in de volgende gebieden in Koningslust?

7. Gebiedsontwikkeling
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Respondenten zijn het meest tevreden over de vriendelijkheid onder inwoners (98%, N=359, 
neutraal of tevreden), het zorgen voor elkaar, de saamhorigheid onder de inwoners, de levens-
stijl en de tolerantie naar elkaar als gekeken wordt naar de aspecten van de sociale leefom-
geving. Vergeleken met deze aspecten scoren de aspecten openheid voor (etnische) diversiteit  
(89%, N=326, neutraal of tevreden) en openheid van de inwoners het laagst. 

8. Meedoen, ontmoeten en vitaliteit
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Figuur  11 |  Hoe tevreden bent u met de volgende aspecten van de sociale leefomgeving?
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Bijna 40% (N=139) is van mening dat de openbare ruimte onvoldoende is ingericht om mensen 
te ontmoeten. Tevens vindt iets meer dan 40% (N=151) dat de openbare ruimte niet uitnodigt 
om te bewegen en te spelen (bijvoorbeeld, parken, speeltuinen en sporttoestellen).

Figuur  12 |  Vindt u dat de openbare ruimte voldoende is ingericht om mensen te ontmoeten (bijvoorbeeld, bankjes, centrale 

ontmoetingsplek)?

Figuur 13 |  Vindt u dat de openbare ruimte voldoende uitnodigt om te bewegen en te spelen (bijvoorbeeld, parken, speeltuinen 

en sporttoestellen)?
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Dagelijks contact  is er voornamelijk met anderen via internet (e-mail, sociale media) 57% 
(N=210), met anderen via werk (50%, N=186), met familie (47%, N=174) en met vrienden en ken-
nissen (38%, N=142). 56% (N=207) van de respondenten heeft wekelijks contact met anderen via 
verenigingen, clubs of via een geloofsgemeenschap. Bijna 10% (N=34) heeft nooit contact met 
anderen via internet. 

Figuur  14 |  Hoe vaak heeft u de volgende sociale contacten?
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Bijna 10% (N=30) van de respondenten voelt zich weleens eenzaam. 40% van de respondenten 
die zich eenzaam voelen zijn tussen de 26 en 45 jaar, gevolgd met 30% door de leeftijdsgroep 
76 jaar en ouder. 20% tussen de 56 en 75 jaar voelt zich weleens eenzaam en 10% tussen de 15 
en 25 jaar voelt zich weleens eenzaam. De respondenten die aangeven zich weleens eenzaam 
te voelen geven aan dat meer contacten zouden helpen om zich minder eenzaam te voelen.
Bijvoorbeeld dorpsontmoetingen en een bloeiend verenigingsleven. Er wordt ook aangegeven 
dat meer saamhorigheid in het dorp kan bijdragen. Andere respondenten geven aan dat ze niet 
weten wat nodig te hebben om zich minder eenzaam te voelen. 

Figuur 15 |  voelt u zich weleens eenzaam?
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9. Activiteiten in Koningslust

Bijna 70% (N=250) van de respondenten neemt deel aan activiteiten die in Koningslust worden 
georganiseerd. 

Figuur 16 |  Neemt u deel aan activiteiten die in Koningslust worden georganiseerd (bijvoorbeeld dorpsontmoeting, OJB, vereni-

gingsleven)?

Van de respondenten die deelnemen aan activiteiten in Koningslust, neemt men voornamelijk 
deel aan activiteiten bij een gezelligheidsvereniging, een sport(vereniging), of doet men aan vrij-
willigersactiviteiten. 
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Figuur 17 |  Aan wat voor soort activiteiten neemt u deel in Koningslust?

30% (N=70) doet gemiddeld één keer per week aan activiteiten en 25% (N=58) doet maandelijks 
aan activiteiten. 
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Figuur 18 |  Hoe vaak doet u gemiddeld aan activiteiten, zoals vrijwilligerswerk, jeugdkampen en carnaval?

Van de respondenten die deelnemen aan activiteiten in Koningslust, maar niet aan vrijwilligers-
activiteiten doen geeft bijna 40% van de respondenten aan wel de intentie te hebben om vrij-
willigersactiviteiten te doen. 8% (N=21) heeft de intentie om wekelijks vrijwilligersactiviteiten 
te doen in Koningslust en 13% (N=33) heeft de intentie om maandelijks vrijwilligersactiviteiten 
te doen in het dorp. 

Figuur 19 |  Heeft u de intentie om vrijwilligersactiviteiten te doen in Koningslust?
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32% (N=36) van de respondenten die momenteel nog niet deelnemen aan activiteiten in Ko-
ningslust, zoals vrijwilligerswerk, jeugdkampen en carnaval, geeft aan wel de intentie te hebben 
om deel te nemen aan activiteiten in het dorp. Hiervan geeft 5% (N=2) aan wekelijks te willen 
deelnemen aan activiteiten en 40% (N=14) geeft aan maandelijks te willen deelnemen aan acti-
viteiten in het dorp. 

36% (N=130) van alle respondenten vindt dat er voldoende activiteiten zijn voor alle leeftijds-
groepen in Koningslust, 26% (N=96) vindt dat er onvoldoende activiteiten zijn voor alle leef-
tijdsgroepen en 39% (N141) weet het niet. 

Figuur 20 |  Vindt u dat er voldoende activiteiten zijn voor alle leeftijdsgroepen in Koningslust?

De respondenten die aangeven dat er onvoldoende activiteiten zijn voor alle leeftijdsgroepen in 
het dorp vinden dat er voornamelijk onvoldoende activiteiten zijn voor inwoners tussen de 16 en 
24 jaar (31%, N=62), voor inwoners tussen de 25 en 45 jaar (24%, N=48) en voor inwoners tussen 
de 12 en 15 jaar (16%, N=32).  
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79% (N=289) van de respondenten is bekend met het dorpsoverleg. 277 respondenten (16% van 
alle antwoordopties) geeft aan dat het dorpsoverleg voornamelijk staat voor het bespreekbaar 
maken van aandachtspunten in het dorp, gevolgd door het opstellen en bijstellen van de visie 
voor Koningslust (14%, N=245).   

Figuur 21 |  Wat zijn uw gedachten waar het dorpsoverleg voor staat (meerdere antwoorden mogelijk)?

10. Dorpsoverleg en dorpshuis



25

60% (N=217) van de respondenten maakt gebruik van de voorzieningen in het dorpshuis de 
Sprunk. 24% (N=82) van de respondenten mist nog enkele activiteiten en mogelijkheden in 
het dorpshuis. Bijvoorbeeld, laagdrempelige open inloop om een drankje en een hapje te komen 
doen, al dan niet op het terras, een andere indeling van de ruimtes om meer mogelijkheden te 
creëren met de ruimtes. Andere voorbeelden zijn dat er in het dorpshuis een afhaalpunt voor be-
stellingen kan komen en ook werkplekken voor werken op afstand. Tevens geven respondenten 
aan graag meer activiteiten in de middagen en avonden te hebben, zoals culturele activiteiten en 
sportactiviteiten (bijvoorbeeld, yoga en dansen).    
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Wat zijn de belangrijkste kansen voor de dorpsvisie van Koningslust 
tussen 2021 en 2025?

• Koningslust heeft een zeer positief imago onder de inwoners. De inwoners zijn onder andere 
het meest tevreden over de vriendelijkheid en saamhorigheid onder inwoners. Het laat een 
sterk wij-gevoel zien. 

• Inwoners vinden duurzaamheid belangrijk voor hun eigen leven en voor Koningslust. Dit kan 
een positief effect hebben op de leefomgeving en daarmee ook voor toekomstige genera-
ties.

• Het merendeel van de inwoners voelt zich veilig en ervaart geen overlast in Koningslust. Dit 
is positief voor de samenleving in Koningslust.

• Het merendeel van de inwoners neemt deel aan activiteiten die in Koningslust worden ge-
organiseerd. De sociale netwerken die hierdoor ontstaan zijn positief voor sociale steun en 
participatie in de samenleving. Een derde van de inwoners die niet deelneemt aan activitei-
ten in het dorp heeft wel de intentie om dat te doen.  

• Bijna de helft van de inwoners die deelnemen aan activiteiten in Koningslust, maar nog niet 
aan vrijwilligersactiviteiten, hebben wel de intentie om aan vrijwilligersactiviteiten deel te 
nemen. Het doen van vrijwilligerswerk heeft een positief effect voor de vrijwilliger, alsook 
voor de samenleving in Koningslust. 

• Het merendeel van de inwoners heeft interesse om mee te denken over de ontwikkeling in 
gebieden in Koningslust en bijna de helft heeft interesse om deel te nemen aan vervolgon-
derzoek. Deze interesse geeft aan dat inwoners en Koningslust als gemeenschap de verant-
woordelijkheid willen nemen om het leven in Koningslust zo aangenaam mogelijk te maken.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de dorpsvisie van Koningslust 
tussen 2021 en 2025?

• Zoek naar mogelijkheden op korte termijn voor méér woningen (huur en koop) die betaal-
baar zijn voor starters, alsook woningen voor ouderen. Het is van belang dat óók de jeugd 
van Koningslust de mogelijkheid heeft om in het dorp te blijven wonen. 

• Zoek naar mogelijkheden voor het aanbod (dagelijkse) voorzieningen en faciliteiten.
• Zoek naar mogelijkheden voor zorgvoorzieningen.
• Zoek naar mogelijkheden voor bereikbaarheid van het openbaar vervoer.
• Zoek naar mogelijkheden om de openbare ruimte zo in te richten dat deze uitnodigt om te 

bewegen en te spelen en dat het contact bevordert tussen mensen. 
• Houd het vraagstuk eenzaamheid in de gaten. 
• Zoek naar voldoende activiteiten voor alle leeftijdsgroepen.
• Zoek naar meer mogelijkheden in het dorpshuis de Sprunk, zoals laagdrempelige open 

inloop en een andere indeling van ruimtes.

11. Conclusie 
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Welke vervolgstappen zijn relevant om de dorpsvisie van Koningslust tussen 2021 
en 2025 concreet te maken?

De resultaten van de vragenlijst naar de behoeften en wensen van de inwoners in Koningslust 
geven een goede eerste richting aan de dorpsvisie van Koningslust voor de komende vijf jaar 
(2021-2025). Het is relevant om meer diepgang te creëren gebaseerd op de resultaten van de 
vragenlijst om zo tot een specifiek plan van aanpak te komen voor de dorpsvisie. 

Een mogelijkheid om tot een specifiek plan van aanpak te komen is om focusgroepen (thema-
bijeenkomsten) te starten. Een focusgroep bestaat gemiddeld uit 4 tot 12 personen die samen 
een afgebakend thema bespreken, zoals bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte, de 
inrichting van het dorpshuis de Sprunk of de aanpak van woningbouw in Koningslust. Focusgroe-
pen lijken een geschikte methode voor de inwoners van Koningslust, omdat de resultaten van 
de vragenlijst laten zien dat er veel interesse is om deel te nemen aan vervolgonderzoek. Zo is 
er bijvoorbeeld ook veel interesse vanuit inwoners om mee te denken over gebiedsontwikkeling 
in het dorp. 

De doelgroep voor het invullen van de vragenlijst betrof inwoners ouder dan 15 jaar. Het is van 
belang om de behoeften en wensen van jong en oud te inventariseren. Dat betekent ook een 
inventarisatie van de behoeften en wensen van inwoners jonger dan 15 jaar. 



28

Bijlage 1: Achtergrondkenmerken respondenten

Het percentage mannelijke en vrouwelijke respondenten is evenredig verdeeld in de data. De 
meeste respondenten zijn tussen de 56 en 65 jaar (22,2%), gevolgd door respondenten tussen de 
46 en 55 jaar (16,5%) en respondenten tussen de 26 en 35 jaar (18,6%). 8,4% van de responden-
ten tussen 15 en 25 jaar, 11,4% van de respondenten tussen 36 en 45 jaar, 13,5% van de respon-
denten tussen 66 en 75 jaar en 9,6% van de respondenten van 76 en ouder heeft de vragenlijst 
ingevuld. Dit komt overeen met de leeftijdsopbouw van Koningslust. 

99% van de respondenten heeft de Nederlandse nationaliteit. Bijna 60% van de respondenten is 
gehuwd en bijna 25% van de respondenten is ongehuwd, maar in een vaste relatie. 10% van de 
respondenten is ongehuwd en niet in een vaste relatie, 2% is gescheiden en 7% is verweduwd.
50% van de respondenten heeft een huishouden van één of twee personen en bijna 50% heeft 
een huishouden tussen de drie en vijf personen. Iets meer dan de helft (54%) heeft geen thuis-
wonende kinderen, 16% heeft één thuiswonend kind, 20% heeft twee thuiswonende kinderen en 
10% heeft tussen de drie en vijf thuiswonende kinderen. 

Bijna 70% van de respondenten is werkzaam, waarvan bijna 9% als zelfstandig ondernemer. Min-
der dan 2% is werkzoekend en iets meer dan 2% is uitkeringsgerechtigd. Bijna 4% is huisman of 
huisvrouw. 20% is gepensioneerd. Bijna 4% is student. 

De meeste respondenten (40%) hebben een diploma voor middelbaar beroepsonderwijs of voor 
hoger beroepsonderwijs (25%). 5% heeft een diploma voor wetenschappelijk onderwijs. 22% van 
de respondenten heeft lager onderwijs, lager beroepsonderwijs of middelbaar algemeen voort-
gezet onderwijs afgerond. 10% van de respondenten heeft een diploma voor HAVO/VWO. 
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