
In juli/augustus 2022 heeft er een onderzoek over de Multifunctionele Accommodaties 
(MFA’s) in de gemeente Moerdijk plaatsgevonden. In totaal hebben 751 inwoners de 
vragenlijst volledig ingevuld, 525 panelleden van Moerdijk Spreekt en 226 inwoners 
via de open link. Met het aantal respondenten kunnen we met een betrouwbaarheid 
van 95% en een foutmarge van 3,65% uitspraken doen over de populatie. Hieronder 
ziet u de belangrijkste resultaten en leest u wat we daarmee willen doen.

Multifunctionele Accommodaties

Bekendheid met MFA’s
Welke van de MFA’s kent u? Top 3

Veelgenoemde reden van bezoek:

De Parel (Fijnaart): 
Stemmen

De Niervaert (Klundert): 
Vergadering

De Blokhut (Helwijk): 
Rommelmarkt

De Parel (Fijnaart) 
44%

De Niervaert (Klundert) 
43%

De Blokhut (Helwijk) 
32%

MFA De Parel wordt ondanks de hoogste bekendheid het minst bezocht. 
‘t Trefpunt is minder bekend, maar wordt door de meeste inwoners bezocht. 
Kinderen bezochten het vaakst De Niervaert.

Bezoek aan MFA’s

De meeste MFA’s worden een paar keer per jaar bezocht, maar het 
Pestalozzihuis (Heijningen) en Ons Stedeke (Langeweg) vooral wekelijks.



Ochtend: 31%

Middag: 34%

Avond: 26%

Welk dagdeel zou u een MFA willen bezoeken?

Inwoners konden meerdere voorkeuren opgeven. De meeste inwoners geven aan 
geen voorkeur te hebben. Inwoners die wel een voorkeur hebben, hebben dit met 
name voor de vrijdag en zaterdag. De maandag is het minst gewenst. De verdeling 
is als volgt:

Als u een MFA bezoekt. Op welke dag zou u dat willen doen?

Reden bezoek MFA:

De meeste MFA’s werden bezocht vanwege culturele redenen, zoals zang, 
dans en toneel.

Om welke reden zou u een MFA willen bezoeken?

Volwassenen: Educatieve activiteiten 
(zoals cursus, advies, praatgroep)

Kinderen: Creatieve activiteiten 
(zoals fotografie, knutselen, schilderen)

Wat maakt dat u in de afgelopen 12 maanden geen MFA bezocht heeft? Top 3

Ik weet niet wat er te 
doen is 

39%

Ze bieden niet de juiste 
activiteiten aan 

16%

Ik heb geen interesse 
  

33%

6% 7% 14% 8% 24% 23% 13%



Verbeterpunten MFA’s

Wat gebeurt er met de resultaten?

Wat past in de toekomst bij de MFA’s?

Bij veel MFA’s past dat het een plek wordt om andere inwoners 
te ontmoeten en/of culturele activiteiten te laten doen.

Een meer divers aanbod van activiteiten: 65%

De kosten van activiteiten: 22%

Activiteiten MFA’s
Mist u activiteiten in de MFA’s?
Vooral bij De Standaert worden activiteiten gemist. Een aantal activiteiten die gemist 
worden bij de MFA’s binnen de gemeente zijn:

Restaurant-
functie

Sport en spel WorkshopsMuziek-
voorstelling

Toneel

De gemeente verwerkt de resultaten in haar plan voor de toekomst van de 
gemeenschapshuizen. In dit plan komen de uitgangspunten te staan die voor alle 
gemeenschapshuizen gaan gelden, zoals het doel en de doelgroepen. Nadat dit plan 
is vastgesteld door de gemeenteraad (we hopen in de raadsvergadering van 11 mei 
2023) maken we per kern een duidelijk plan van aanpak voor de komende 4 jaar. Dit 
doen we gezamenlijk met de gemeenschapshuizen en andere partners. De resultaten 
van dit onderzoek worden ook meegenomen in deze plannen per kern.
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[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]
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