
Samen met jongeren gaan we bekijken óf en wát er aan aanbod kan komen in het dorp. Er is al een Whatsappgroep 
met jongeren uit Dorst. Ook wordt er verkend of er een ontmoetingsplek kan komen voor de oudere jeugd.

Jongeren geven zelf aan een insta te maken. Wij kijken vooruit naar een mooie samenwerking tussen jongeren en 
Platform Dorst.  

Heb je zelf een idee of wil je aansluiten? Check hieronder de contactgegevens.
Whatssappgroep: 06-12345678

Platform Dorst         JONG                                  
    @jongindorst          @jonginoosterhout 
  www.platformdorst.nl      www.oosterhout.nl/jong

n = 56

TevredenheidWat is er veranderd door corona?

Jongeren zijn gemiddeld tevreden over Dorst, maar er is niet genoeg te doen.

Scores: 1 = helemaal eens, 5 = helemaal oneens.Gemiddeld rapportcijfer

Er is in Dorst genoeg te doen          3,4

Ik wil graag meer dingen doen in Dorst     2,7

Ik weet wat er te doen is in Dorst        2,0

Ik wil later graag op mezelf wonen in Dorst  2,3

Ik heb behoefte aan meer activiteiten     2,3

Ik ben een gelukkige jongere in Dorst     2,1

Tevredenheid over Dorst

Voor corona Tijdens corona

Meer buiten: 
- Ontmoetingsplek buiten
- Meer activiteiten
 voor oudere jeugd
- Trapveldje, skatepark,
 fietscross

12 t/m 14 jaar

Plek om met vrienden te zijn 
& iets om te doen:
- Ontmoetingsplek
- Leuk café
- Trapveldje
- Activiteiten

15 t/m 17 jaar

Meer & betere faciliteiten:
- Leuk café, restaurant,
 uitgaansgelegenheid
- Goede (normale)
 supermarkt/winkels
- Goede OV-verbinding

18 t/m 23 jaar

n = 49 n = 58

Wat mist er?

9,8%natuur / buitenspeelruimte

9,8%veiligheid

19,6%gezelligheid

35,3%kleinschaligheid

64,7%je kent iedereen

6,9%veilig fietsen / OV

8,6%trapveldje

17,2%activiteiten voor oudere jeugd

17,2%ontmoetingsplek

22,4%winkels

29,3%leuk café

Wat vind je leuk?

Jongeren & hun mening over Dorst

En nu? Actie!

Geen lid van een vereniging 

Opleiding

Leeftijd

WO

Jongen 58,3%

12 t/m 14 jaar 25,9%

Basis 11,4% Voortgezet 45,7% MBO 12,9% HBO 14,3% Geen 11,4%4,3%

15 t/m 17 jaar 47,4% 18 t/m 23 jaar 33,3%

Meisje 41,7%

Gender

Twee derde van de jongeren is lid van een vereniging, maar ruim een derde niet 34,3%.
Bijna een derde is lid van een vereniging buiten Dorst. Bijna de helft van de jongeren is lid van Neerlandia.
De meerderheid van de jongeren is lid (geweest) van de Cliffhanger.

Tendo

de Kater

St Joris

Veerkracht

Cliffhanger

Neerlandia

geen

Vereniging buiten Dorst

Lid (geweest) van de Cliffhanger

Percentage van het aantal jongeren

Dancemix

4,3

7,1
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47,1
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WTC Dorstse Trappers
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Nee
37%Ja

63%

Lid van een vereniging

n = 70

n = 72

Enquête jongeren Dorst

Wie hebben de enquête ingevuld?

Driekwart van de jongeren woont al heel lang in Dorst en kent het dorp dus goed.

11,1% 11,1%

Gender Opleiding       Hoe lang woonachtig 
in Dorst?

Deze enquête is uitgevoerd door JONG (onderdeel van de gemeente Oosterhout) in samenwerking met Platform 
Dorst. De enquête stond 3 weken open tussen 20 april en 9 mei 2021. Aanleiding voor deze enquête was de vraag 
van Platform Dorst aan JONG: Wat vinden jongeren uit Dorst van het dorp?

De meeste jongeren in Dorst zijn gelukkig. Ze vinden het fijn dat het dorp klein is. Ze kennen elkaar en groeien
op in een groene omgeving met veel vriendjes en vriendinnen. Zodra ze wat ouder worden, gaan ze vaak naar
een middelbare school buiten het dorp en is er minder te doen voor hen in Dorst.

De meerderheid gaat op enig moment naar de Cliffhanger. Tot een jaar of 13 komen ze er graag.
Wanneer jongeren naar de middelbare school gaan, haWanneer jongeren naar de middelbare school gaan, haken de meesten af. Bijna de helft van de jongeren
op de middelbare school vindt dan geen aansluiting bij een vereniging binnen of buiten Oosterhout.

Ook Neerlandia is een belangrijke vereniging voor jongeren in Dorst. Bijna de helft van de jongeren is er lid van. 
Daarmee speelt Neerlandia een belangrijke rol voor de sociale binding in het dorp. Het voetballen werd tijdens
de Corona maatregelen dan ook erg gemist.

Het gebrek aan activiteiten voor de oudere jeugd is op te lossen, mits de jongeren zélf iets organiseren.

In Dorst wonen op dit moment  371 jongeren van 12 tot en met 23 jaar.
Hiervan hebben  72  jongeren meegedaan aan de enquête.
In totaal heeft dus 19,1%  van de jongeren in Dorst de enquête ingevuld.

Meisje
45,8% Voortgezet

onderwijs
50,0%

3-5 jaar
19,4%

Langer dan 10 jaar
73,6%

MBO
9,1%

HBO
13,9%

WO
4,2%

6-10 jaar
2,8%

1-2 jaar 4,2%Basisonderwijs
Anders/wil niet zeggen 1,4% Geen

n geeft per
vraag aan hoeveel 
jongeren deze vraag 
hebben ingevuld.

12 t/m 14    8,4
15 t/m 17    7,6
18 t/m 23    8,0

12 t/m 14    7,4
15 t/m 17    6,3
18 t/m 23    6,0

8,1 6,7

Vormgeving door Zanna van Vugt


