Gemeenteraadsverkiezingen 2018
In maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

1 In hoeverre ben je geïnteresseerd in de plaatselijke
politiek?
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Weet niet

Toelichting
Zeer geïnteresseerd



Ik wil graag wten wat er allemaal beslist wordt door de gemeente in
nistelrode

Neutraal



Er wordt echt niet geluisterd naar de inwoners!
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2 Ga je stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in
2018?
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Heeft geen enkele zin!

Weet niet



Ligt aan de verkiezingsprogramma's.
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3 Waarom stem je op een bepaalde partij?
(n=340)
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Anders, namelijk:






















beide programma's (land en plaats
bekijk tegen die tijd de verschillende programma's
die party die tussen de mensen staat en niet er boven, die zich de afgelopen 3 jaar zich hebben
ingezet.... niet alleen met de verkiezing in het vooruitzicht.
Geen beter alternatief
geen idee
Heb hier het meeste betrouwen in
Hoogxt geplaatste vrouw op de partij van mijn nog te bepalen voorkeur
IK BEN VOORAL GEINTERESSERD IN MIJN EIGEN DORP DAT WIL ZEGGEN hEESWIJK
Ik ken de meeste raadsleden maar kijk af hoe ze zich profileren aankomende tijd
ik laat me leiden door het plaatselijke partijprogramma
Ik stem niet meer voor de eerste maal in mijn leven ik heb het helemaal ge had
ik stem op de partij die ook iets doet voor Nistelrode
Ik weet wat ze doen voor de gemeente
laat me deels leiden door landelijke politiek en deels door lokale politiek
laat me voorlichten door plaatselijk media
lid van partij
Lid vvd
moet me er nog in verdiepen.
proberen of dat er toch iemand nog de bekwaamheid heeft om regeren, zonder politieke
spelletjes ,en die zeer bekwaam is in wat hij ten uitvoer moet brengen en niet van ik neem de ..
!!. zonder daar ook goed van op de hoogte te zijn en praktijk ervaring hier mee!!??
Stem niet
stem niet
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Verdiep tzt in programma
Volg artikeltjes in plaatselijke bladen
Volg diverse politici op twitter.
Wil mijn recht om te stemmen benutten, lees tegen die tijd het programma van de personen.

Toelichting
Ik ben bekend met het
plaatselijke
verkiezingsprogramma



Natuurlijk als deze bekend worden voor de komende 4 jaar!

Weet niet



Helaas is er geen partij die met de ondernemers mee wil denken. CDA
komt niet terug op zaken nadat ze het beloven. VVD is met zijn eigen
belangen bezig en niet met ondernemersbelang. Dus ik ga me
verdiepen in de andere partijen.
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4 Op welke partij ben je voornemens te stemmen?
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Lokaal

SP

D66

Politieke Progressief
Partij Blanco Bernheze

VVD

Weet niet

<Let op: Dit is een momentopname en betreft meningen van zowel niet-stemmers als stemmers>

Toelichting
Politieke Partij
Blanco



Ben nog niet zeker, maar het zou partij Politieke Partij Blanco kunnen worden

Weet niet



Als ik zou stemmen was het op Jack van der Dussen meest eerlijke en
geloofwaardige man. Die zich inzet voor de normaal denkend mens. Maar ik
ben antie VVD.
Maar ik ben helemaal antie VVD.
Dat zeg ik nog niet. Eerst kijken waar ze mee komen de aankomende tijd.
Ik ben nog niet zeker op welke partij ik ga stemmen, zeker niet de VVD!!
Ik weet het wel maar er is in Nederland een stemgeheim dus ik geef het niet
aan
Ik weet wel op wie ik zeker niet ga stemmen!
Is afhankelijk van partijprogramma van dat moment. Partij waar ik op dat
moment het meest aan lijk te hebben, krijgt mijn stem.
Nadat alle verkiezingsprogramma’s bekend zijn maak ik de keuze
Nog geen idee
Nog niet
T.z.t. ga ik me eerst verdiepen in de partij programma's
Twijfel tussen 2 partijen
Twijfel tussen 2 partijen, nog even het partijprogramma afwachten
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5 Hoe makkelijk of moeilijk is het, volgens jou, om in contact
te komen met een gemeenteraadslid?
28%

30%

(n=339)

27%
24%

25%
20%
15%
9%

10%

8%

4%

5%
0%
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geprobeerd

Toelichting
Zeer moeilijk



Met een wethouder geprobeerd 2 jaar geleden om den Hoek in loosbroek wat
uit te breiden en het gebouw overkappen en tevens meer geschikt te maken
voor de ouderen zorg ! wat een van de belangrijkste dingen is die aan de orde
zijn momenteel,maar hier is gebleken dat dit niet begrepen werd ook niet door
mooiland !! daar was het helemaal mis !! het was net of ze er geen verstand van
hadden maar door de praktijk weet ik beter helaas.zo lang als het systeem zo
blijft zal dat ook niet veranderen !! dat verzeker ik jullie.

Neutraal




Afhankelijk van de persoon: de ene staat er voor open; de ander minder of niet
Maar je hebt er niets aan. Ze zeggen ik kom erop terug maar dat is om er vanaf
te zijn. Het is een ondernemers onvriendelijke gemeente.

Weet niet, nooit
geprobeerd



Volgens mij is dit goed te doen.
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6 Wat is, volgens jou, het belangrijkste onderwerp waar het
in deze verkiezingen om zou moeten gaan?
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Dat duidelijk wordt hoe Bernheze
zijn eigen karakter kan behouden

Dat de mensen in Bernheze, die op
extra zorg zijn aangewezen, ook op
die zorg kunnen rekenen

Dat burgers inzicht hebben in het
gemeentelijk huishoudboekje en
zien wáárop bezuinigd moet/kan
worden.
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Anders, namelijk:


















Bernheze moet opsplitsen want het heeft zeker geen eigen karakter
bestaanszekerheid, natuur en milieu
burgers meer betrekken bij beleid en uitvoering. Burgerparticipatie
combinatie van zorg, veiligheid en zuinigheid
Communicatie en transparant beleid
Dat er in elke kern zowel woningen voor jong als gebouwd gaan worden en zowel huur- als
koopwoningen en 55-plus woningen
dat er maatregelen genomen worden om de zeer vervuilende agrarische industrie te beperken.
dAT IN IEDER GEVAL DE GEMEENTE NIET NOG GROTER WORDT EN VERDER VAN HUIS
Dat mensen met een kleinere portomonnee een plek kunnen vinden in onze gemeente
Dat onze kleinste kern Loosbroek leefbaar kan blijven door elk jaar 6 woningen te kunnen
bouwen voor zowel jong als oud, koop- en huurwoningen en sociale woningbpouw voor minder
draagkrachtigen en 55-pluswoningen
Dat we ook aan anderen denken behalve onszelf, aan zwakkeren in de samenleving
De leefbaarheid in de gemeente vergroten.
De leefbaarheid van kleine kernen zoals in Bernheze
Duurzaam leven in de gemeente Bernheze
een evenwichtige balans tussen het bovenstaande.
een veilig, eerlijk en transparant bestuur Bernheze
Eerlijk en gelijk behandelen. Geen vriendjespolitiek. Als een plan niet past moeten ze dit ook niet
kost wat kost passend maken.
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Er zijn voor de inwoners
Evenwichtig beleidl
Faciliteiten in de dorpen
goed kijken naar eigen woonomgeving en het ten diensten staan van de lokale bevolking en niet
de oren laten hangen naar den haag
Groener en milieuvriendelijker. Meer naar burger luisteren wat dit betreft!
hoe houdt Bernheze de kom leefbaar.
hoe we vorm geven aan eenheid in verscheidenheid
Huizen bouwen voor jongeren, bv Tiny housing zou een normale praktijk moeten worden in
Bernheze
Ik mag hopen dat zowel in het buitengebied als in de kom, soepeler gekeken kan worden naar de
bestemmingen van bepaalde panden, soms een blok aan ieders been!
Investeringen in de burger, zoals wegen -sportvoorzieningen enz
inzetten op economische groei (MKB)
jeugd problematiek
Leefbaarheid H-D
Leefbaarheid op zoveel mogelijk vlakken (voorzieningen, financieel, sociaal)
luisteren naar haar inwoners!!
meer zeggenschap naar dorpen
Naar de burgers luisteren
Niet 1 onderwerp. Het gaat om de combinatie van onderwerpen
Op meerdere vlakken
opsplitsing bernheze
profileer Bernheze als een voor vluchtelingen en andere asielzoekers gastvrije gemeente
samengaan met andere gemeente bekijken
standpunt over 2 de supermarkt in nistelrode
verantwoord functioneren
Voorop lopen en investeren als groene gemeente
Wat er nodig moet zijn en aangepakt moet worden , een je moet mensen hier voor hebben die
ver vooruit kunnen en durven kijken en beslissen ,dus op rijd de nodige dingen geregeld zijn op
tijd, en niet zoals met de zorg dat nu nog geregeld moet worden! veel veel te laat.
wat zou iedere burger / elk gezin minimaal moeten hebben / kunnen
welbevinden alle inwoners
wonen en leven in Bernheze
Wonen voor iedereen, veiligheid en leefbaar houden gemeente voor iedereen

Toelichting
Dat de mensen in
Bernheze, die op
extra zorg zijn
aangewezen, ook op
die zorg kunnen
rekenen




Meer specifiek: de oude mensen die zelfstandig willen blijven wonen
Vanwege mijn leeftijd (84 jaar) is het belangrijk dat ik hulp krijg, indien dit
nodig is.

Anders, namelijk:



- duurzaam 'groen' leven
- duurzaam ook jongeren behouden en trekken (woon- en werkgelegenheid)
- duurzaam iedereen deel uit laten maken vd gemeente (vrijwilligerswerk,
betrokkenheid (probleem)jeugd, ouderenzorg)
- duurzaamheid van de gemeente Bernheze
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Als eerste zou ik ook de zorg benoemen, maar voor mij speelt ook dat de
politiek niet meedenkt met de ondernemers in de kom buiten de het bedoelde
kernwinkelgebied. Ga met hen aan de keukentafel zitten om te sparren. Wat
zou je willen en denk eens mee ipv alles af te schieten. Wat kunnen we samen
voor het dorp betekenen ipv past niet, of dat vinden we niets. Als je vraagt wat
mag wel.....gewoon niets is erg gemakkelijk.
Dit is zeer belangrijk voor de leefbaarheid van de kleinste kernen om datgenen
wat ze nu bezitten (gemeenschapsgebouw, baissschool, winkels en
sportverenigingen) kunnen behouden.
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7 Waarvoor moet de gemeente Bernheze zich, volgens jou,
meer gaan inzetten?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:























Alle genoemde punten zijn heel belangrijk om Bernheze leefbaar te houden. Ik denk dat er
evenredig geïnvesteerd moet worden op alle punten.lle
Behoefte is sterk gerelateerd aan de specifieke wense van de kernen
Beter opvang van statushouders/ vluchtelingen
Betrokkenheid
De Pas, en dan hier mensen aan het woord laten die het wel snappen. wat bedoel ik hiermee,
dat als men een filmavond organiseerd er dan ook een pauze ingelast wordt en men wat te
drinken kan gaan halen. zo is het met zoveel dingen hier mis....
Een groen en landelijk karakter.
Groen onderhoud
Groenere samenleving
Hele WMO bergen geld op de plank en mensen betalen zich blauw aan eigen bijdragen of
worden helemaal afgewezen voor hulp.
In heesch centrum met meer levendigheid, terrasjes/horeca ook 's avonds
Klimaat
Leefbaar houden van het dorp.
Leefbaarheid H-D
Maar dan zo dat de momenteel bestaande welstand onmiddelijk verdwijnt
Millieu
Minima en verplicht werk voor iedereen
Naast kinst en cultuur: groen blijven
Natuur en milieu
Nstuur
Onderhoud groencoorzieningen
Ontwikkeling buitengebied
Ontwikkelingen in het Buitengebied
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Politie
Recreatie toerisme
Ruimtelijke inrichting kern Nistelrode
Saamhorigheid
Schooner, milieu vraagstukken. Oplossen
Snelfietspad door nistelrode
Starters en zorgwoningen !! deze zaken veel meer de mensen zelf deze behoefte in laten vullen
onder begeleiding, een ding is zeker , we hebben nu de generatie met genoeg geld en kunnen
zonder financiele middelen zelf oplossen als maar met de goeie plannen komt dan heeft de
gemeente geen geld nodig alleen kennis om deze vooral de vele ouderen een oplossing te
bieden ,over enkele jaren zijn alle wonong problemen opgelost voor iedereen.
Tiny housing
Trottiors en rotondes veilig maken
Verantwoorde verdeling
Vluchtelingen
Voor de verpauwering
Wat ze doen goed doen en naar de bevolking luisteren en dat doen ze dus niet meer vroeger
nog wel
Winkelfaciliteiten
Winkelvoorzieningen
Zorg voor alle kernen en niet alleen Heesch
Zuinigheid

Toelichting







Behoor tot de belangengroep
De ogen van de gemeente mogen ook open als het gaat op drug gebruik onder jongeren. Op
dit moment gaan er jongeren en gezinnen aan kapot, maar niemand durft hiermee goed mee
naar buiten te komen. Schande en ons kind doet zo iets niet. Er wordt zichtbaar op zoveel
plekke gedeald dat dit best aan gepaakt moet kunnen worden.
Onoverzichtelijke kruisingen, voet en fietspaden die alleen maar smaller worden door
begroeiing, ook van tuinafzettingen, die naar buiten
groeien, en waar niets aan gedaan wordt. Ook van landbouwgrond, die op vele plaatsen tot
tegen het fietspad begroeid is, waar toch een strook vrijgelaten moet worden!!?
Veilger en bredere fietspaden in Heeswijk, Dinther en Loosbroek gelijk zoals in de andere
kernen.
Draag extra zorg voor de ouderen in de kleinste kernen. Waar kunnen zij terecht om kleiner te
kunnen gaan wonen in hun iegen kern. Het mag en kan niet zo zijn dat er 85 jarigen nogalleen
in een grote boerderij wonen of in een alleenstande gezinswonign met 100 vierkante meter
grond.
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8 Waar kan in onze gemeente op geïnvesteerd worden? (n=327)








































"- Effectiviteit/efficiency
- Woningbouw voor ouderen/senioren"
(sociale) huurwoningen. Lang zijn deze verkocht, erg zuur voor mensen die jarenlang of in
crisissituatie zitten dat groot deel van de huizen die er dan zijn aan vluchtelingen worden
toegewezen.
*Onderhoud wegen en vooral fiets paden Achter de lucht belabberd allemaal sporen op fietspad
ook richting Schaijk *Extra politie in Heesch
"1. Op Gemeentelijk Groen. Alle lage struiken zijn verwijderd en daarvoor is gras in de plaats
gekomen. Het is gewoon vies, nu worden deze plekken als honden*uitlaatplaats gebruikt! En er
wordt niets opgeruimd.Het zal zeker goedkoper zijn dat maaien, maar niet altijd alles hoeft
goedkoper als dat het woongenot belemmerd.
2. Beleid om bouwen huurwoningen of kleine 1-2 persoon koopwoningen te stimuleren.. En dat
niet alleen in de vorm van appartementen."
"1.Jongeren beschermen, maar ook ouders helpen waar de jeugd vast loopt of dingen
onderneemt waar hij later spijt van krijgt en niet meer terug kan. Drugs/drank etc.
2. Op tijd en in gesprek gaan met ondernemers."
2e supermarkt
"aantrekken bedrijven
innoveren
groen en duurzaam"
Armoedebestrijding
behuizing verenigingen
bekwame praktische ambtenaren op elke functie ! en of zorgen dat ze super opgeleid worden !
de rest komt dan van zelf. en brengt het zijn geld weer op.
Berm onderhoud/ strooien in bij gladheid
Bernheze leefbaar houden: oog voor groen, onderhoud gemeentegroen.
Betaalbare (huur)woningen
Betaalbare woningen voor jong en oud
Betere wegen in het buitengebied
Betere zorg voor zieken en ouderen, meer toelagen
Beveiliging en meer politie op straat.
bevorderen gemeenschapszin en participatie
Bouw van betaalbare socialehuurwoningen
communicatie. Is nu bar slecht
Dat moet de Gemeenteraad maar beslissen
de lege plek van de brouwershoeve
De openbare ruimte. Trottoirs, wegen, fietspaden, groen.
de zorg
Draagvlak vanuit de gemeenschap. Investeer in duidelijke en transparante communicatie richting
inwoners van de gemeente.
Duurzaamheid
duurzaamheid
Duurzaamheid en recreatie
Duurzaamheid, zonnenergie etc.
duurzaamheid.
Duurzaamheid.
Duurzame ontwikkeling van voorzieningen in alle kernen
Een gezond klimaat in het buitengebied
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"een goed fietsnetwerk tussen de dorpen van Bernheze, zodat we elkaar gemakkelijker en
veiliger via de fiets kunnen bereiken. Ook fijn voor b.v. ouderen die nog willen fietsen, met een
syde by side fiets. En ook aantrekkelijker voor tourisme.
De oranje fiets stroken begrijpt niet iedereen, ik bedoel hier met name de automobilisten. Dus
voorkeur aparte fietspaden.
Het valt me op buiten bebouwde kom dat vele wegen, slecht bij gehouden worden, gaten of
stenen langs de weg. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar heb helaas 2x meegemaakt dat mijn band
lek was, doordat ik opzij moest voor een tegenligger. 1x gevraagd of dit dit vergoed kreeg ivm
het zeer slechte onderhoud, maar dit kreeg ik niet. Hier mag echt meer aandacht voor zijn.
Gezien we veel agrariers en loonwerkers in onze gemeente hebben."
Een tweede supermarkt in Nistelrode
Evenementen,
Extra groen
fatsoenlijke dorpshart in heesch, tevens meer doen voor de zorgbehoevenden binnen de
gemeente!
fatsoenlijke wegen en voetpaden in Nistelrode
Fietspaden en hoofdwegen zoals in Nistelrode en Heeswijk-Dinther
fietspaden tussen de dorpen
Fietspaden, groene energie en de verstening van het buitengebied beperken.
Gehandicapte voor aanpassingen gratis je vraagt er niet pm om gehandicapt te worden schande
dat je alles zelf moet betalen
Gezellig plein 1969 maken met terras en winkeltjes
Gezelliger en veiliger maken van dorpsharten, goedkopere woningbouw
Goed medewerkers
Goede ambtenaren bij Ruimtelijke ordening
goede fietspaden in en buiten de bebouwde kom. Vooral ook door Nistelrode
Goede wegen en voetgangersvoorzieningen
groen onderhoud
Groene energie
groene energie
Groot project bv Cranenbroek binnen te halen.
herinrichting
het ondersteunen van de zwakkeren in de gemeente
Het toekomstbestendig maken van de gemeente en het bewust maken van de burgers hiervoor.
het voor kleine bedrijven makkelijker maken om te groeien. ik heb bijvoorbeeld alleen een
kantoor nodig, en wanneer ik op een industrieterrein wil kopen om te bouwen MOET ik ook een
loods bouwen anders mag ik geen kantoor bouwen
Huur woningen
In de toekomst zullen betaalde krachten net zo hard nodig zijn voor de KBO als voor de Eijnderic.
De aktiviteten en werkzaamheden voor zo'n grote groep ouderen kan niet blijven voortbestaan
gerund door uitsluitend vrijwilligers. Staat ook niet in verhouding met het organiseren van
cursussen in de Eijnderic.
in elk geval niet op van tilburg
Infrastructuur
Inrichting openbare ruimte
Invulling van het gat van de brouwershoeve.
Jeugd
jeugd
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jeugd hulpverlening
leefbaarheid kleine kernen
leefklimaat verbetering sommige wijken
Luister naar en creeer met de inwoners een omgevingsplan waarin de aanwonenden zich
gehoord en thuis voelen
Meer controle op illegaal afval dumpen
"meer energie uit de zon halen
en dat alle drempels aan gepast worden (er zitten hier en daar kuilen in )"
meer groen, speel leefruimte tussen nieuwe woningbouw
Meer honden uitlaatplaatsen en losloop gebieden.
meer natuur, natuurlijker inrichten agrarisch gebied, beperken uitstoot agrarische industrie,
Verbod op plastificeren van akkers tbv fruit en aspergeteelt, verplichting tot akkerrandenbeheer
met wilde bloemen.In kernen keuze voor beplanting met een hoge natuurwaarde die bijdragen
aan de biodiversiteit. Bv de natuurwaarde van een Plataan is vrijwel 0 terwijl bv Zwarte Els en
Zomereik een heel hoge waarde hebben. Plantvakken met bv hortensia vervangen door
vlinderstruik.De teruggang van insecten dient echt een halt toegeroepen te worden.
meer woningen voor eigen mensen
Milieu
milieu en schone energie
"Minder drempels
Meer veiligheid, er wordt veel ingebroken"
Mooie groene omgeving en niet alles kappen!!!!!
"Net en fatsoenlijk centrum Dinther
niet wat ze nu van plan zijn. De doorgaande weg Dinther. Een openbare vervoer verbinding met
het gemeente huis vanuit Dinther."
"NIET ALLEEN OP VAN TILBURG((
DEZE ZAAK HEEFT VEEL TE VEEL INVLOED OP HET CENTRUM VAN NISTELRODE"
niet in heesch dat kost toch al zo veel en heesch kan veel beter bij oss
Nistelrode tweede supermarkt. Bedrijven het niet te moeilijk maken.
onderhoud fietspaden en wandelpaden, vooral direct buiten het centrum.
Onderhoud van de groenvoorziening in de wijken!
Onderhoud van groenstroken . En het strooien en sneeuw vrij houden van wegen en fietspaden
.Is ZEER SLECHT GEREGELD !
onderhoud wegen
onderhoud wegen
Onderhoud(ook vegen) van fiets/wandelpaden. Laat veel te wensen over.
Onderwijs en verenigingen
ontsluiting heilaren
ontsluitingswegen en verkeerssnelheid
Onze gemeente moet ervoor zorgen dat we in onze kunnen behouden wat we nu aan
voorzieningen hebben als gemeenschapshuis, basisschool, buurtbus, dorpswinkel en aanwezig
verenigingen.
Op de punten hier boven die hier boven aangeklikt zijn
"Op goeie en bredere fietspaden .
Denk aan elek fietsen en aan gehandicapten fietsen .en meer groen en zeker niet overal kappen .
En zeker voor de ouderen bv.patios won."
"op het wegennet in de kleine kernen, voornamelijk
in het centrum"
Op juiste bestemmingen van grond en op meer en snellere aandacht voor de burgers
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Op onderhoud van wegen en fietspaden., Meeste onderhoudskosten gaan op aan het
onderhouden en herstellen van verkeersdrempels waardoor het onderhoud van het reguliere
wegonderhoud duidelijk achterop raakt. Dus weg met die drempels.
Op schone stroom
Op veilige en het verbreden van de toeristische fietspaden in Heeswijk, Dinther en Loosbroek.
Openbare orde en veiligheid
Openheid van (financiële) zaken en verkeersveiligheid in de kernen.
opknappen van fietspaden en onderhoud van wegen in de bebouwde kom van Heeswijk.
Hoofdstraat.....duurt al veel te lang
Ouderen die tot op latere leeftijd zelfstandig kunnen blijven, ook als hun mobiliteit minder wordt
en hun zorgvraag toeneemt.
Ouderen huisvesting zoals in huize Heelwijk. Betere mogelijkheden opruimen blad afval van
bomen van de gemeente.
ouderenzorg
ouderenzorg en verkeer
Ouderenzorg, jeugdwerk, drugsproblematiek onder jongeren en ondersteuning om mensen weer
aan het werk te krijgen
"plantsoen onderhoud
fietspaden onderhoud"
Renteloze lening aan burgers voor aanschaf zonnepanelen
"ruimtelijke inrichting
Welzijn"
Ruimtelijke ordening
saamhorigheid, city promotion
"Saamhorigheid, zorg voor elkaar.
Cultuur en kunst"
Scholing
"Schoonhouden van de wegen fietspaden zowel herfst (eikels) als de winter. Centrum Nistelrode
concurrerende supermarkt. Je kunt niet meer van centrum spreken. Hiervoor moet je naar
Heesch.
Jammer."
senioren woningen ?????
Snelheid in buitengebied. Liniedijk. Levensgevaarlijk.
sociale huur en koopwoningen voor starters en mensen met een lagere inkomen.
sociale huurwoningen
"Sociale woningbouw
Natuur"
Sociale woningen
Straatverlichting buitengebied en onderhoud wegen buitengebied
Straten in het buitengebied
toegankelijkheid openbare gebouwen, passende woningbouw
Toekomst per kern
Toerisme
Toezicht houden op milieu maatregelen voor burgers. O.A. minder tentfeesten, gebruik van
houtkachels, minder decibellen bij evenementen na 24.00 uur.
Trottoirs in Heeswijk dinther dat je met een rolstoel niet genoodzaakt bent op de openbare weg
te lopen ...is gewoon te zot voor woorden
Uitbreiding en onderhoud groen ín de kernen, ouderen-/mantelzorg, verkeer.
Veilig maken van het centrum van Heesch
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veilige fietspaden
Veilige fietspaden. Steunpunt voor ouderen. Behouden goede scholen.
veilige voetpaden
"veilige wegen; goed begaanbaar (ook voor ouderen met rollator/scootmobiel)
dorpsinfarcten als Brouwershoeve en de Winter in Nistelrode (denk aan senioren en starters
woningen, supermarkt"
"veiligheid en eenheid in
verkeer in bebouwde kom 40 km buiten de bouwde kom 70 km."
Veiligheid en zorg.
Veiligheid, onderhoud van voet- en fietspaden, groenonderhoud.
veiligheid.verkeer
Verbeterd centrum Nistelrode. Er is te veel doorgaand verkeer, nauwelijks beschermde
oversteekplaatsen en de doorgaande weg is overal ernstig verzakt.
Verbeteren/Voorkomen van verloedering van mens en omgeving
vERBETERING VAN DE TROTTOIRS LANGS DE hEESWIJKSE hOFDSTRAAT
verkeer
Verkeer en veiligheid
"Verkeersproblematiek voor met name het fietsverkeer.
Sociale huurwoningen.
Groen onderhoud."
Verkeersveilgheid.
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid en sportaccomodaties
verkeersveiligheid in de kom
Verkeersveiligheid; meer drempels op het dorp, minder verkeer door de schoonstraat , maak van
het centrum echt een centrum zonder autos. Meer investeren in speelgelegenheden voor
kinderen in oudere wijken en niet alle jeugd verbannen naar de hoef 2.
Verlichting buitengebied voor fietsers
Volledige inzet vereist voor een 2e supermarkt in Nistelrode.
Vooral gemeentelijk groen
Vrijwillgers
We hebben veel grond, dus landbouw, recreatie, bedrijvigheid en natuur. Daar moet mijn inziens
goed op worden gestuurd en worden geïnvesteerd.
Wegen
wegen
Wegen in het buitengebied
"wegen opnieuw inrichten
Hoofdstraat is een ellende"
Wegenonderhoud
wegenplan vooral in heeswijk dinther
wegwerken oude meuk aan veestallen
Winkels
Wmo
"Wmo
Groen
toerisme
16
























duurzaamheid"
Wonigbouw voor starters en senioren.
Woning bouw voor de jongeren zo dat deze jongelui in onze gemeente kan blijven
"Woningen voor jongeren
Algemene veiligheid en veiligheidsgevoel"
Woningen voor ouderen
Zie antwoorden vraag 7.
zie vraag 7
zone energie op huurhuizen en op ouderenzorg en zeker op dementerende ouderen
Zonne panelen
"zonnepanelen op alle woningen
nieuwe huizen krijgen geen gas aansluiting in 2020 dus ook aardwarmte"
zorg
Zorg
Zorg
Zorg en welzijn
zorg en wonen
ZORG Hulp
Zorg ouderen en jeugd
zorgen voor levendig centrum waar je langer kunt verblijven
zorgsignalen,keukentafelgesprek
Zou het mooi vinden als wij meer statushouders gaan opnemen.

Weet niet (43%)
Toelichting




In sommige wijken is de ruimte voor spelen ; parkeren e.d. ( ruimte voor leven dus) minimaal.
OOK AL ZOU DE OPBRE NGST ALLEEN MAAR MINDER VALPARTIJEN EN DE GEVOLGEN DAARVAN
ZIJN.
Opleiding voor vrijwilligers die samen met de huisartsen inwoners uit de negatieve spiraal van de
eenzaamheid kunnen halen volgens de methode van Jeannette Rijks. Zie KBO Ons van september
2017.
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9 Waarop kan binnen de gemeente Bernheze volgens jou bezuinigd worden?







































"- Sociale uitkeringen
- Effectiviteit/efficiency gemeentelijke apparaat"
1 wethouder minder. Kan makkelijk voor Bernheze gezien aantal inwoners.
Aanleg industrieterein Heesch West
Aanleg industrieterreinen , eerst de oude volmaken , zonodig bij de buren , bijvoorbeeld in Oss
aanleggen van parkeerplaatsen
Aantal bestuurders
adviseurs van buiten
Al het geld dat in het dorp van Heesch gestopt wordt.
Als er bv fietspaden , trottoirs ed gerepareerd worden er nietvde week erna kabels of riolering
onder gelegd wordt en dat de postbode met zijn auto alles weer kapot rijd.
Ambtenaren
ambtenaren
ambtenaren
antal wethouderss\
asielzoekers / statushouders
Bestuur en organisatie
Bestuurskosten, gemeentelijke overhead. Serieus kijken naar mogelijkheden van gemeentelijke
herindeling.
beter benutten ambtelijke capaciteit
"Beter controleren waar alle belastingcenten naar toe gaan.
Er zijn te veel mensen die van allerlei instanties geld krijgen waar ze absoluut geen recht op
hebben.Je wilt je vrienden, buren e.d. niet aan de klok hangen maar moesten we eigenlijk wel
doen."
Bezuinigen op externe adviseurskosten
bij de gemeente op hele dure ingehuurde adviseurs
Bij presentatie Rodenburg bbq erbij en een aanbod voor de nieuwe bewoners met de bus naar
de raad van state...je hoeft toch geen mensen om te kopen investeer dat in het plan met iets
leuks vinden we als bewoners net zo gepast
bureaucratie en besluitvorming
Bureaucratie en projecten waarvan we vooraf al weten dat het toch geen kans van slagen heeft.
Bureaucratie, omgevingsdienst
"Burgerparticipatie mag van mij minder. Laat de deskundigen met de gekozen gemeente kiezen
wat goed voor de burger is ipv de burger een plan laten maken.
Thema gemeentelijke duurzame energie, mag van mij ook minder."
BV Het Dorp niet voor zoveelste keer opknappen. Als het door- gaand verkeer blijft is alles tevergeefs.
cultuur
dat er Geldpotjes opgemaakt worden omdat ze er toevallig zijn. En niet aan belangrijke dingen,
maar kunst of dat openingen
"de helft van het gemeentehuis verhuren zoals de balie,s waar er van de 5 meestal maar een
werkt
veel te groot"
"digitale aanvraag (en versturen per aangetekende post) rijbewijs, paspoort, ID kaart ed.
Zie plan Rodenburg, eerst met bewoners in de buurt praten, dan pas beslissen"
Door efficiënt te werken
drempels
dure adviesbureaus
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"dure fte's
harder werken binnen de organisatie, de onderlaag meer betalen en meer verantwoording geven
zodat er een tussenlaag uit kan!"
effectiever gebruik en inzet algemenen middelen waaronder gebouwen
Eigen organisatie
Elke keer het centrum in Heesch veranderen
Energie
"er wordt al heel veel bezuinigd op het verenigingsleven!
ik zou het verder niet weten!"
Er zijn zeer zeker onderdelen maar niet in dermate grote getallen. Met name efficiency is denk ik
nog wel veel te halen
Externe adviesbureaus en regionale samenwerkingsverband verbanden waar we als kleinste
gemeente nauwelijks invloed hebben.
"Externe bureau's die moeten bepalen welke zorg iemand nodig heeft. Dit vervolgens
uitbesteden aan zorgorganisaties en niet controleren of die zorg ook daadwerkelijk
geleverd/gegeven wordt.
Op personeelskosten van de Eynderic (en De Pas??)"
externe medewerkers en adviesburo`s
Extra geld voor de diverse culturele centra. We hebben er teveel in zo'n kleine gemeente, dat
versterkt elkaar niet
"fysieke verkeersremmende maatregelen drastisch verminderen. deze veroorzaken veel
milieuverontreiniging door onnodig remmen en gasgeven. daarbij is het bij veel drempels zo dat
wanneer je er hard overheen rijd hij minder gevoeld wordt dan wanneer je er zacht overheen
rijdt. Ga actief controleren, zij die te hard rijden doen dit nu in veelvoud tussen de drempels.
volgens mij worden we dan een stuk zuiniger op ons milieu"
Gemeentebelastingen en verkeer
gemeentelijk apparaat, huisvesting gemeente
Gemeentelijke belastingen
"goede planning en niet doelloos enkele actiegroepen hun zin geven.
Denk aan het verplaatsen van bomen onzin nieuwe groeien ook en veel goedkoper."
Heesch onzin van di bomen die weer om moeten en ergens anders worden geplaatst laat ze toch
staan wij willen toch een groene gemeente
het iedere keer wijzigen van de plannen rond het centrum
Het inhuren van bureaus, die rapporten maken over zaken die vanuit het maatschappelijke veld
al voldoende onderbouwd kunnen worden.
"Ik weet onvoldoende van de gemeentelijke begroting om hier iets zinnigs van te zeggen.
Wel een punt. Waarom moet De Pas en Nesterle een eigen cultureel programma hebben.
Waarom niet meer samenwerken met en afstemmen met Oss, Uden en Veghel. Mijn inziens
k9men de kleine kernen in dit opzicht er bekaaid van af."
Ik zou zo weet het zo snel niet, maar er zal wel op bepaalde punten wat bezuinigt kunnen
worden
Inhuren (externe) adviesbureau's en te dure ambtenaren.
inhuren van externe onderzoeksburo's
Kunst
kunst en vernieuwingen in dorpskernen (bijv aanpassingen centrum)
Kunst.
kunstgras
licht
Maashorst
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"Meer zelf doen met eigen personeel
Geen dure externe bureaus in huren"
Milieuheffing
Minder ambtenaren
"Minder Ambtenaren die b.v. rond rijden in de gemeente om te zien wat we doen |(b.v. als je
gesnoeid hebt en dit ligt nog langs de weg, moet opgeruimd worden, zand van traktor op de weg,
moet hij daarna vegen. Hoort die niet bij ons zelf, dat we elkaar hierop aanspreken? Geef ons
kaders waarbinnen we kunnen handelen. Dit kunnen we dan b.v. terugvinden op de gemeente
website.
Speeltuintjes, het valt me op dat in mijn wijk Molenhoeven in Loosbroek tussen 100 en 200
meter 4 speeltuinen liggen. Dit lijkt mij wat teveel, ik zie namelijk ook 1 speeltuin dat bijna nooit
wordt gebruikt, op 100 m afstand ligt een andere grotere speeltuin, waar wel veel gespeeld
wordt.
Liever 1 a 2 speeltuinen minder en 2 goede speeltuinen, dit kost minder onderhoud en minder
kosten."
Minder bureaucratie en meer actief iets doen.
"minder bureaucratie minder
leiding gevenden"
minder praten- meer zelf doen- sneller beslissen"minder subsidie aan verenigingen
De Pas een betere uitbater die wel winst maakt
Geen nieuwjaarsborrel is ook maar een klein gedeelte die daar gebruik van maakt en kost
veeeeeel geld
Huisvuil om de 2 weken laten ophalen vaak kunnen mensen langer met de container doen en er
wordt al veel appart opgehaald."
Niet
"NIET ALLEEN OP VAN TILBURG((
DEZE ZAAK HEEFT VEEL TE VEEL INVLOED OP HET CENTRUM VAN NISTELRODE"
Onder zoeken door externe.
Onderzoeksbureaus en andere bureaucratische onderzoeken om achter dingen te komen die
veel leken zo al zien.
Onhaalbare en smal gedragen prestige projecten
onnodig wegen slopen (als 't Dorp) en onveilig opbouwen met dure materialen die nu al
kapot/beschadigd zijn. Oude bomen met karakter voortaan laten staan
Onnodige
Onnodige aanpassing van gebouwen als de Pas
onnodige ambtenarij
Onnodige en hinderlijke burocratie.
Onnodige externe advieskosten voor rapporten over zaken die de burgers zelf beter weten
onzinnige projecten b.v.bij het kasteel in de bochten drempels leggen en de rest van de
gouverneursweg niets aan doen
op ambtenaren
Op betere onderhou aan alle wegen op tijd !! en niet van te voren helemaal kapot laten rijden ,
een ploegje steeds de gaten langs de wegen repareren op een duurzame manier, auto,s leiden
ook veel vooral de banden ,dus het verkeer heeft ook meer kosten hierdoor, het is nu heel slecht,
(opzichter van de wegen is ook niet in orde in onze gem)
op dienstverlening aan de burgers
op externe bureaus die kosten ons alleen maar geld vraag het gewoon aan de burgers dan krijg je
ook een antwoord
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Op het aantal ambtenaren en op medewerkers van de pas?
"Op het centrum van Heesch. Cultureel centrum de Pas.
Waardeloze politieke beslissingen van Rien Wijdeven en Peter van Boekel."
Op het gemeente apparaat, verplichte aanbestedingen, vluchtelingenwerk
op het gemeente huis zelf
Op toezichthouders t.b.v. de gemeente met name het buiten gebied.
Opleuken van de Maashorst
Overbodige acties die ad hoc worden opgepakt (asielzoekersbeleid, overbodige
communicatieavonden) en uitjes van B & W.
Overheadkosten
Personeel
Raadsleden en commissies.
Slagvaardiger besluitvorming.
Statushouders
straatverlichting
straatverlichting
subsidie
Taken juist verdelen en de juiste mensen op de juiste plaats zetten
uitgave bij gemeentelijke feesten, zoals nieuwjaarsreceptie, open dag etc.etc,
Uitgaven aan recreatieve sector. Deze voorzieningen dienen door de gebruikers betaald te
worden. Bv mountainbikeroutes, men- en ruiterroutes, Een gemeentelijke subsidie op
zonnepanelen zou ook heel welkom zijn...
Uitgaven in Heesch aan pleinen enz.
Veiligh
'Verbetering' van de wegen, zaken die al goed zijn kunnen zo gelaten worden.
vergaderen en alles uitbesteden
Verkeer
Verkeerde investeringen zoals in het verleden gebeurd is, veel te veel onnodige drempels en
gevaarlijke verkeersluizen
Vluchtelingwerk
"Zelf en samen met de inwoners beslissingen nemen.
Niet steeds van die dure buro's inhuren."
zie 8

Toelichting








B.v. 'n stuk bosgebied wordt netjes uitgedund opgeruimd naar behoren, en zo gemaakt dat er
gewandeld, gevist en degelijk kan worden. Komt er z'n bobo met 'n hoop negativiteit en
onenigheid. Dus de troep laten liggen en de gemeente op laten ruimen, dat is mijn visie
momenteel.
Moeten voetbalclubs die betaalde trainers hebben nog wel subsidie krijgen; waarom huren
sommigen muziekgezelschappen eigen ruimtes terwijl die het merendeel van de week leeg
staat; kunnen deze gebouwen niet effectiever gebruikt worden. Hierdoor worden bijvoorbeeld
muzieklessen voor veel mensen onbetaalbaar.
Een jaar niet bezuinigen is al veel gebeurd laatste jaren
Voordat men grote investeringen doet, lijkt mij het belangrijk dat men goed de behoefte van de
doelgroep peilt. Het gevoel heerst nu dat men zich soms te veel laat leiden door lobbyisten.
Wanneer er met alle uitgaven gedacht wordt: heeft dit voordeel voor de gemeenschap, dan zijn
ze goed bezig.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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