Rapport : Enquête Parochiezaal Nederokkerzeel
1. Steekproefomschrijving
Begin november 2014 ontvingen alle inwoners van Nederokkerzeel een papieren vragenlijst in
de bus. Respondenten konden kiezen om de vragenlijst op papier of online in te vullen. In
totaal namen er 81 mensen deel aan het onderzoek, 74% van hen vulde de enquête online in.
De vragenlijst werd door 49 vrouwen (60%) en 32 mannen (40%) ingevuld. In onderstaande
grafiek wordt de verdeling van de respondenten over de verschillende leeftijdscategorieën
weergegeven.
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Iets minder dan de helft van de respondenten (48%) is lid van een Nederokkerzeelse
vereniging.

2. Resultaten
In het eerste deel van de vragenlijst peilden we naar het huidige gebruik van de parochiezaal
te Nederokkerzeel. 69% van de respondenten zegt de parochiezaal van Nederokkerzeel reeds
gehuurd te hebben voor zichzelf of voor hun vereniging. Van de 56 respondenten die de
parochiezaal huurden zegt 36% de zaal meerdere keren per jaar te huren.

Uit onderstaande grafiek blijkt duidelijk dat de parochiezaal op dit moment voornamelijk
gehuurd wordt voor de organisatie van een feest (66%) of een eetdag (38%).
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De reden waarom men kiest om de parochiezaal van Nederokkerzeel te huren is voornamelijk
omdat  ze  “centraal  gelegen”  is  en  voor  de  meeste  respondenten  “kort  bij  huis”.  De  volledige  
lijst van antwoorden werden opgenomen in de bijlagen.

In welke mate zou u familie, vrienden of kennissen
aanraden om de parochiezaal te huren ? (n=55)
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91% van de huurders van de zaal, zou deze zaal ook aanraden aan familie, vrienden of
kennissen.

In het tweede deel van de vragenlijst werden alle respondenten gevraagd om een score tussen 1
en 10 te geven op verschillende aspecten van de parochiezaal. In onderstaande grafiek werden de
totaal gemiddelde scores opgenomen, maar ziet men ze ook uitgesplitst naar huurders en
bezoekers van de parochiezaal.
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Het sanitair, de keuken, de verlichting en het meubilair van de parochiezaal van Nederokkerzeel
halen zelfs geen 6/10. Dat vooral het sanitair en de keuken aan dringende renovatie toe is blijkt
uit  de  open  antwoorden  op  de  vraag  “Bij  renovatie  van  de  zaal  moet  er  zeker  gedacht  worden  aan  
….”.    De  volledige  lijst  met  renovatietips zijn opgenomen in de bijlagen.

Stel dat men meerdere activiteiten in de parochiezaal
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De respondenten vinden de parochiezaal van Nederokkerzeel uitermate geschikt voor
muzikale optredens (68%), een volksrestaurant (59%), activiteiten voor kinderen (48%) en voor
theater (44%).

In welke mate vindt u het belangrijk dat er ter
ondersteuning van de dorpsgemeenschap een
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Eén derde van de respondenten vindt het heel belangrijk dat er een parochiezaal in
Nederokkerzeel is ter ondersteuning van de dorpsgemeenschap.

3. Besluit
Op basis van de respons op deze enquête voelt men al duidelijk aan dat de parochiezaal van
Nederokkerzeel  “leeft”.    Dit  gevoel  wordt bevestigd door 96% van de respondenten die zeggen
dat aanwezigheid van een parochiezaal in Nederokkerzeel eerder tot heel belangrijk is.
Daarnaast blijkt uit de evaluatie van de verschillende aspecten van de parochiezaal dat de zaal
dringend aan renovatie toe is. Het sanitair, de keuken, de verlichting en het meubilair zijn de
aspecten die erg dringend gerenoveerd dienen te worden. Uit de open antwoorden van de
respondenten  op  de  vraag  “wat  er  zeker  gerenoveerd  moet  worden”,  wordt  echt  duidelijk  hoe  
belangrijk deze renovatie is.

Hierna volgen alle antwoorden die werden gegeven op de ‘open’ vragen in de vragenlijst

Voor welke andere activiteit heeft u de parochiezaal gehuurd ? (n=6)
Begrafenis, koffietafel
dans repetitie
kerstfeest scouts
kerstfeestje scouts, ...
opname filmpje mini-onderneming
Repetitie groep De Vlier

Waarom verkoos u de parochiezaal van Nederokkerzeel te huren ? (n=56)
Aangename zaal, dicht bij huis
als inwoner van nederokkerzeel is dat een logische keuze
centrale ligging, goed bereikbaar, degelijk uitgeruste keuken
Centrale ligging, vlakbij, lokaal karakter
De ligging
Dicht bij huis, goede inrichting van de zaal.
Dichtbij
Dichtbij huis
Dichtbij huis en in dorp, traditionele zaal
dichtbij huis, eigen dorp
DIchtbij Kerk Nederokkerzeel
dichtbij, bij prijs
Dichtbij, praktisch, heeft een podium
Dichtbij. We wonen in Nederokkerzeel. En het is een gerieflijke zaal. En een mooie zaal, ook al is het
tijd voor een opknapbeurt.
Gemakkelijk bereikbaar
goede accommodatie, centraal gelegen in de dorpskern en veel parkeergelegenheid, grote, ruime
zaal ==> gemakkelijk werkbaar voor personeel, de keuken biedt vele voordelen qua grootte,
materiaal,  appartuur….
goede dansvloer, accommodatie, akoestiek, ...
Goede ligging Makkelijk bereikbaar Parkeergelegenheid
Grote zaal, dichtbij
Het ging om het kleine zaaltje (catecheselokaal). Omwille van een goed uitgeruste keuken,
Het is vlak bij onze scouts
Ideale ligging voor lokale activiteiten
Ik behoor tot de scouts van Nederokkerzeel. De parochiezaal is dus vlak naast onze vereniging
gelegen wat het makkelijk maakt om voorbereidingen te treffen,...
Ik spreek hier in naam van Scouts Nederokkerzeel, die om meer dan 1 reden van de zaal houdt. Ten
eerste natuurlijk traditie, maar daarnaass is ze in Nederokkerzeel ook de meest praktische als niet
de enige praktische zaal. Goeie contacten met het zaalcomité. Om even de volgede vraag te
nuanceren, die van in welke mate ik vrienden familie of kennisen zou aanraden er een feest te
geven: Het valt natuurlijk te zien wat voor feest. De parochiezaal is niet de meest luxueuze galazaal, en er zijn de bekende mankementen, maar de zaal eeft ons altijd goed gediend.
In de gemeente gelegen
In eigen dorp
In eigen dorp.
Kort bij huis
Kort bij huis, hoef geen gebruik te maken van wagen.
KORTBIJ
kortbij,
Kortbij.
leuke en gezellige zaal voor middelgroot feest
locatie
Lokaal karakter, kortbij, aanwezigheid keuken, prijs ok
Nabije ligging, prijs, vriendelijk comite
nabijheid
omdat wijllie van okkeziel zen

Waarom verkoos u de parochiezaal van Nederokkerzeel te huren ? (n=56)
Omdat het dicht bij huis is en natuurlijk om de parochie te steunen!
Omdat het in het centum van Nederokkerzeel ligt, dichtbij de scouts en de kerk
Omdat het in mijn gemeente is
Omdat het kortbij is
omdat het vlakbij is
Onze vereniging is de schouts van Nederokkerzeel
Place to be
Voldoende grote zaal en dicht in de buurt.
voor de school
wegens capaciteit, grote zaal
Zeer goede akoestiek, enige beschikbare zaal in Nederokkerzeel

Bij een renovatie van de zaal moet er zeker gedacht worden aan
Aan zowat alles.
aangename materialen die goed schoon te maken zijn; frisse toets; isolatie; keuken kan veel beter!
Accommodatie voor kinderen (stoel, luiertafel), goede verwarming, brandveilighied, eenvoudig
robuurst materiaal / plyvalent
algemeen opfrissing voor een meer gezellige gevoel + renovatie van de keuken.
Betere oven, degelijke afwasbakken, plafonds, isolatie. Als er een activiteit doorgaat in de keuken
dan ga je verkleumd van de koude naar huis, Misschien een berging om het vuil op te bergen, niet
dat men zich moet begeven naast de vuilzakken van een vorige activiteit. Ook degelijk
poetsmateriaal, geen vodden met gaten
Betere verlichting, betere inkomdeur, soms geurhinder sanitair
De keuken
De keuken en sanitair
De keuken is dringend aan vernieuwing toe, voor een feest met traiteur zou ik een andere zaal
kiezen. Het sanitair doet me denken aan de WC's in één of ander internaat. Zeer verouderd en de
sjas werkt niet altijd.
De stookkosten dienen apart te worden betaald. Goede isolatie is dus in ieders belang. De keuken:
gebouw is verouderd, kil, klam en vochtig. De toestellen zijn gebruiksonvriendelijk. Een
gebruiksvriendelijk en gezellig vergaderzaaltje dat apart toegankelijk is en waar ook drank voor
handen is. Meubilair. Electriciteit, verlichting en verwarming moeten vernieuwd worden. Meer
natuurlijke lichtinval
De toiletten zijn erg verouderd.
Een afzonderlijke plek waar het afval wordt gezet. Ruimere toiletten. Ook voor rolstoel patiënten.
Keuken goed geïsoleerd. Meer vensters dat er meer zon binnen schijnt. Lager plafond.
een aparte ingang voor het kleine zaaltje zodat dat apart gehuurd kan worden.
een manier om ook een kleinere activiteit te organiseren, dus mogelijkheid om slechts deel vd zaal
te gebruiken een eigentijdse en gezellige inrichting
een oplossing voor ijskoude vloer in de grote zaal. In de winter moet je dikke winterbotten aandoen
of je hebt ijsklompen. De verwarming ... de kachels aandoen vraagt soms geduld. nieuwe tafels en
stoelen, nu ben je bang als je ze verzet dat ze door de poten gaan. Praktischere keuken met
toestellen die werken. Brandveiligheid
Frisser karakter van de zaal (ziet er zeer verouderd uit), versleten zaken (keukenkasten hangen uit
elkaar, lekkend dak, sanitair,....)
Geluid en lichtinstallatie
Gezellige verlichting. Het zou warmte mogen uitstralen.
Goed sanitair en propere werkruimte in de keuken
het sanitair Extra venster met zicht op buiten, bv aan de zijdeur naast de toog.
Het toilet.
Hygiene Gezelligheid
Iets sfeervoller
Keuken & sanitair.
Keuken en elektriciteit, deuren, buffet
Keuken en sanitair
Keuken en sanitair zijn zeer verouderd.
Keuken en WC
keuken, elektriciteit, meubilair
Keuken, toog, meubilair, verlichting , integratie van andere nu meestal ongebruikte ruimtes
Leidingen biervaten Isolatie, chauffage

Licht (het is een donkere, sombere zaal), zorgen voor wat uitbreiding naar achteren (zaal is net te
klein), betere verwarming zodat het overal even warm is
Manieren om van de zaal een gezellige zaal te maken, (manieren om doeken te hangen, misschien
een technisch plafond, of iets in de richting, verlichting en tout ça) Ik zou ervan houden als de zaal
terug meer naar zijn podium zou kunnen werken. Op zich is dat deel ook heel functioneel, met
doorgangen naar de backstage en naar buiten om op en af te breken. (allemaal terug te herstellen
natuurlijk) Een manier vinden die anders is dan de stoelen die er nu zijn om naar het podium te
kijken. Ik denk dat onze zaal niet geweldig veel moet veranderen om plots heel toegankelijk te zijn
voor theater, dans, cabaret, muziek, film, lezingen, cultuur in het algemeen. Dat vergt een extra
financiele inspanning, een basis licht en geluid te hebben hangen, een projector misschien, een
scherm. Veel van die zaken zijn op korte termijn te huren, maar stel dat we van de zaal iets meer
willen maken dan drinken/dansen/eten, dan is het misschien een investering misschien de moeite
waard. Al is het dan wel even belangrijk dat er een organiserend comité wordt aangesteld. Ach, je
ziet allemaal maar, maar ik denk dat er veel in dat zaaltje zit.
Meer verlichting, toegankelijkheid, sanitair meer toiletten
moderne keuken met industriële vaatwassers, een degelijke boiler, beter gasvuur (het is niet
normaal dat zaalcomité moet komen opdraven omgas aan te steken), proper en ruimer sanitair,
Eventueel projector vast aan plafond met scherm (dat kost niet zo ontzettend veel tegenwoordig)
nieuwe keuken / isolatie. Nieuwe sanitair / veiligheid
Nieuwe tafels en een streng reglement waarbij kosten worden aangerekend als er niet respectvol
mee omgegaan wordt.
Nieuwe vloer, verlichting en vernieuwing keuken
opfrissing plafond en aanpassing verlichting
Opfrissing van de zalen (moderner) Lichtinval is momenteel zeer miniem Intelligente verwarming
want die is nu zeer traag en kostelijk
oude spullen verniewen
plafond (ongezellig), nooddeur (bar), keuken & sanitair
Renovatie van het sanitair, "den uil "terug in zijn vroegere toestand brengen en terug uitbaten op
sommige dagen..
sanitair moeilijk voor rolstoel gebruikers grotere vensters meer licht veiligere electriciteit
aanpassingen in de keuken
sanitair verlichting (mogelijkheid van regelbare verlichting podium toegang naar buiten terras
Sanitair, keuken
Sanitair, keuken,
Sanitair, keuken, meubilair, toegankelijkheid rolstoelgebruikers
Sfeerverlichting, accommodatie licht en materiaal aan podium (voorzieningen), eenheid in stijl,
bevestigingspunten voorzien aan de wanden om tijdelijke versieringen op te hangen (bv haakjes op
regelmatige afstand waaraan slingers van de ene kant naar de andere kunnen worden
gehangen,...), dimbaar licht aan en achter de toog (voor bijvoorbeeld tijdens een voorstelling).
sfeervolle verlichting, trapleuning om van podium af te komen
super uitgeruste keuken met wérkende toestellen, goei verwarming (weg met die kachels), stevige
stoelen en tafels, véél betere elektriciteit, heropwaardering van den uil als klein gezellig
vergaderzaaltje Ik wil ook wel even benadrukken dat de recente prijsverhoging ab-so-luut niet recht
evenredig is met de staat van de zaal, eerder integendeel. Ik kan begrijpen dat er geld in kas moet
komen voor de renovatie maar die prijsverhoging nu doorvoeren is in mijn ogen diefstal. Ik hoop
dat je er geen verenigingen/particulieren mee afschrikt. Het zet mij in ieder geval aan het twijfelen.
Het kan toch niet de bedoeling zijn om verenigingen in verlies te laten eindigen omdat jullie geld in
het laatje willen voor een nieuwe zaal? Afschaffen die nieuwe regel, wees wat inventiever
-toegangkelijkheid anders mobielen toiletten/opstapjes naar keuken, catechese lokaal

Toegankelijkheid voor rolstoelpatiënten, een gezelligere en misschien meer praktische inrichting
van de zaal.
Toiletten renoveren, keuken up-to date maken
Toiletten!
Traploze toegang naar het podium, fixeren openstaande deur
verbetering keuken
Vleugel keuken opnieuw construeren, isoleren, plafond + stopcontacten, Zaal al dan niet
polyvalent, Parkeergelegenheid achter de zaal aanpassen. Volledig industriële keuken +
toebehoren (microgolf), bain marie, vaatwasmachine, bestek, keukenmateriaal. Sanitair &
elektriciteit aanpassen aan de noden, Subsidies bisdom, VPW, kerkfabrief, parochieploeg,
gemeente in geval van overname
voldoende en net sanitair uitgebreide keuken veiligheid ! modern interieur
Voldoende verlichting, goed isoleren van de keuken, dubbel glas

Welke ander activiteiten ? (n=14)
bv 1x per maand iets kunnen gaan drinken , gecombineerd met gezeschapsspellenavond, ism met
speelgoedwinkel
de mogelijkheid om de zaal te gebruiken voor repetities of mini-optredens aan een schappelijke prijs
(vb voor inwoners van Kampenhout of Nederokkerzeel). Ik vrees dat door de renovatie de prijs voor de
zaal nog de hoogte zal ingaan... voor een gewoon optreden van een eigen groepje vind ik het nu te
duur...
Feesten voor jongeren
Fuifzaal zodat de jeugd terg met de fiets kan uitgaan
Fuiven
koffie na begrafenissen
kook lessen (italiaans, thaise,..)
workshops door verenigingen
workshops voor geïnteresseerden
ziekenzorg

