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Uitkomst van het Vraagpatronenonderzoek in de gemeente Lith. 

 

De gemeente Oss heeft de Hogeschool Arnhem Nijmegen(HAN) begin 2016 benaderd om 

een onderzoek te doen naar de leefbaarheid in onze dorpen.  

 

In de dorpen ’t Wild, Maren-Kessel, Lith, Lithoijen, Teeffelen en Oijen zijn er aan bewoners 

van ieder dorp vragen gesteld over verschillende onderwerpen, de zgn. kernkwaliteiten; 

Winkelvoorzieningen, Bereikbaarheid, Openbare Ruimte, Jongeren in het dorp, Eenzaamheid. 

 

De eindrapportage van dit onderzoek is bekend vanaf maart 2016. 

 

De Dorpsraad heeft naar aanleiding van dit onderzoek twee bijeenkomsten georganiseerd  

1 maal in Maren-Kessel en 1 maal in Oijen. 

 

Het werd  al snel duidelijk, dat er iets moest gebeuren met de uitkomst van het onderzoek.  

Er is een werkgroep in het leven geroepen om de bewoners te informeren over de resultaten 

van dit Vraagpatronenonderzoek. Deze werkgroep bestaat uit de Wijk coördinator van de 

Gemeente Oss, een beleidsmedewerker van de Gemeente Oss, twee leden van de Dorpsraad 

en een medewerker van het sociale team `Ons Welzijn`. 

 

Daarna zijn er drie bijeenkomsten (8 juni, 21 september en 7 december) georganiseerd, 

waarbij alle leden van de kernraden uitgenodigd zijn en samen met de bewoners is er een  

Top 5 opgesteld van onderwerpen waarmee we direct aan de slag zijn gegaan.  

De Top 5 is:  

 Fietspad Kennedybaan,  

 Welkomsttas voor nieuwe bewoners,  

 Bekendheid van het Sociaal Team en hun werkzaamheden 

 Huisvesting 

 

Er zijn inmiddels enkele goede ideeën  uit deze bijeenkomsten naar voren gekomen 

(gerealiseerd), zoals  

 De Voelspriet in Maren-Kessel, een informeel zorgsysteem .  

 De Welkomsttas staat vanaf 1 maart a.s. klaar voor nieuwe bewoners.  

 En er komt een Talentenmarkt in Lith. 

  

Deze onderwerpen en nog veel meer  komen regelmatig terug tijdens de Openbare 

Vergaderingen van de Dorpsraad .  

 

Meer info is te vinden op de website van de Dorpsraad: www.dorpsraadlith.nl 
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