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1. Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u wel eens het initiatief genomen om met hulp van de gemeente uw leefomgeving
te verbeteren?" antwoordt 69% van de respondenten: "Nee".
op vraag "1.1 Hoe is uw burgerinitiatief verlopen?" is het meest gekozen antwoord (41%): "Succesvol
afgerond".
op vraag "1.1 Zou u zich in de toekomst willen inzetten voor een burgerinitiatief in uw buurt?" is het
meest gekozen antwoord (32%): "Ja, maar niet als kartrekker".
Op vraag "1.1.1 Wat voor burgerinitiatief zou u graag op willen zetten in de toekomst? " antwoordt
77% van de respondenten: "Weet (nog) niet".
Op vraag "2 Welke tip zou u de gemeente geven om inwoners meer te betrekken bij hun
leefomgeving?" antwoordt 40% van de respondenten: "Ik heb geen tips".
Op stelling 3 ‘Rond deze tijd let ik in het verkeer extra op als ik schoolgaande kinderen tegen kom’
antwoordt 82% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 8% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Mee eens".
op vraag "3.1 Op welke manier let u extra op in het verkeer?" is het meest gekozen antwoord (86%):
"Ik hou rekening met onverwachte bewegingen".
Op stelling 4 ‘In/vanuit mijn dorp is het veilig om kinderen alleen naar school te laten gaan’
antwoordt 45% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 24% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens".
Op stelling 6 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een beperking’
antwoordt 33% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 15% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Neutraal".
Op vraag "7 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden?" antwoordt
57% van de respondenten: "Weet niet".
Op stelling 8 ‘Een inclusieve samenleving is een utopie’ antwoordt 39% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 26% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (34%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP MooiRooi, waarbij 180 deelnemers zijn geraadpleegd.

2

2. Rechte tellingen
Burgerinitiatieven
De overheid legt de bal steeds meer terug bij burgers als het gaat om leefbaarheid en sociale
initiatieven. Veel gemeenten stellen subsidie beschikbaar voor burgerinitiatieven.

1 Heeft u wel eens het initiatief genomen om met hulp van
de gemeente uw leefomgeving te verbeteren?
(Leesinstructie: bijvoorbeeld samen met buurtgenoten een speeltuin onderhouden of
een boodschappenservice opzetten)
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Op vraag "1 Heeft u wel eens het initiatief genomen om met hulp van de gemeente uw leefomgeving
te verbeteren?" antwoordt 69% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja










Nee




Ben bestuurslid van de buurtvereniging en zorg voor activiteiten voor onze buurtgenoten.
Ook de speeltuin valt hieronder.
Dwz.....een bedrag als opstartsubsidie intvangen mbt nieuw initiatief
Eetpunt Nijnsel mee opgezet, tot op heden actief hierin.
Het herinrichten van de Hoogstraat
Opzetten speeltuin in nieuwe wijk en verbetering van het wegdek in de straat.
Samen meet buurtgenoten een jeu de boules baan aangelegd, waar elke week samen op
gespeeld wordt.
Veiligere uitgangen creëren aan het einde van een woonerf, zodat kinderen niet per
ongelijk achter een rollende bal de straat op lopen
We hebben aangeboden om een stukje gemeentelijk groen over te nemen en zelf te
onderhouden
Maar dat wilde de gemeente niet maar ze plegen er ook geen tot heel weinig onderhoud
op
Naar de gewone burger luisteren ze niet . Nooit gedaan !!
Wel initiatief, niet samen met de gemeente om niet te verzanden in bureaucratie.
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1.1 Hoe is uw burgerinitiatief verlopen?
(meerdere antwoorden mogelijk bij meerdere projecten)
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Op vraag "1.1 Hoe is uw burgerinitiatief verlopen?" is het meest gekozen antwoord (41%): "Succesvol
afgerond".

Anders, namelijk:






23 jaar geleden succesvol gerealiseerd. nu zijn andere woonerfbewoners met kleine kinderen en
nu liep men tegen een muur van tegenstand.
8 gezinnen benaderd ivm overlast eiken, gemeente heeft actie ondernomen, j5 jaar geleden
Dorpsplein vernieuwt voor 5 ton alleen tgv het cafe, en was de bedoeling voor de bruger
Niks van gehoord
Opstarten is gelukt en na een lange adem van ca 5 jaar is een deel afgerond.

Toelichting


Geen belangstelling vanuit gemeente in financiele zin mbt continuiteit. ( geen subsidie dus)
Ook geen "persoonlijke culturele " belangstelling vanuit gemeente met betrekking tot
voortgang. Wel bij opstarten steun ontvangen (prijs van nieuwe gemeente in de vorm van
publicatieruimte in kranten)
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1.1 Zou u zich in de toekomst willen inzetten voor een
burgerinitiatief in uw buurt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1.1 Zou u zich in de toekomst willen inzetten voor een burgerinitiatief in uw buurt?" is het
meest gekozen antwoord (32%): "Ja, maar niet als kartrekker".

Toelichting








Doe ik al jaren, oude en nieuwe initiatieven
Hebben ze mij niet voor nodig . Als je moet gaan kiezen beloven ze alles . Nadien doen ze toch
weer precies wat ze zelf willen .
Kan niet ben ziek en 78 jaar
Leeftijd
Lieshoutseweg in Nijnsel van een veilig fietspad voorzien Bij bij de Beckart kom je zomaar
onverwachts op de rij baan terecht de vreemde automobilist verwacht daar geen fietsers wat
wel raar is daar geen voet pad verder op wel aan beide zijde een flink voetpad met minimale
voetgangers in ons dorp ik zou graag aan een kant fietsers en aan de andere kan voetgangers
beide tevrede
Sorry heb zelf hulp nodig dus nee
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1.1.1 Wat voor burgerinitiatief zou u graag op willen zetten in de
toekomst? (n=109)
Idee burgerinitiatief (23%):
























Burendag en aankleding groengebied in wijk de kienehoef
Buurt veiligheid
Buurtapp
Gebiedsvisie voor de wijk(en)
Groen onderhoud speeltuin in onze wijk
Groenonderhoud algemeen
Hertog hendrikstraat veliger maken
Hondenstront
Houd Rooi Mooi
Hufterig parkeren
Ivm veiligheid
Markt in Sint-Oedenrode autovrij
Minder evenementen met geluidsoverlast
Onderhoud openbaar groen (2x)
Samen gemeenschappelijk groen onderhouden
Snelheidsbeperking Vresselseweg
Speeltoijn
Terugdringen van zwerfafval
Upgrade speeltuinen in Rooi
Veilig in verkeer
Vergroeien, energie, delen van auto en andere spullen
Woonpleintje opnieuw inrichten
Zwerfafval beperken

Weet (nog) niet (77%)
Toelichting
Idee
burgerinitiatief:





De laatste 15 jaar teveel inbreuk gedaan door te grote invloed van
marktpartijen cq gebrek aan kwaliteitsregie op de (historische) kwaliteiten
van gebouwen, openbare en groene ruimtes in en rond het centrum,
kerkdorpen en buitengebied.
Er is nauwelijks een visie op inrichting en ontwikkeling van de wijken (wel een
ibor) burgers kunnen dit (mede) ontwikkelen
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Stel u krijgt de gelegenheid om de gemeente een tip te geven.

2 Welke tip zou u de gemeente geven om inwoners meer te
betrekken bij hun leefomgeving?
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Op vraag "2 Welke tip zou u de gemeente geven om inwoners meer te betrekken bij hun
leefomgeving?" antwoordt 40% van de respondenten: "Ik heb geen tips".

TIP:


















Actief kenbaar maken waar geld voor beschikbaar is en eventuele ideeën aandragen. Ik denk dat
veel mensen niet direct een idee hebben hoe zij hun omgeving socialer kunnen maken en waar
dan geld beschikbaar voor is.
Ambtenaren trainen om beter te reageren
Basisscholen, (wijk)verenigingen en bedrijven benaderen om zelf aan te geven wat ze in hun
omgeving zouden willen veranderen.
Bestrating op orde brengen en opfleuren
Bewoners van een woonplein betrekken bij opnieuw inrichten/onderhouden plantsoenen
Burgerinitiatief door gemeente aansturen met 1 vast contactpersoon waar ook reminders naar
de kartrekkers in de buurt gestuurd worden
Buurt of straat informatie, wat leeft er?
Buurtleefwacht
Dat een ieder zijn stoep pad brandgang schoon en netjes houd.
De buurtvereniging meer bij betrekken
De gemeente is er voor de burgers en de burgers zijn er niet voor de gemeente.
De laatste 15 jaar teveel inbreuk gedaan door te grote invloed van marktpartijen cq gebrek aan
kwaliteitsregie op de (historische) kwaliteiten van gebouwen, openbare en groene ruimtes in en
rond het centrum, kerkdorpen en buitengebied. Een gedachte is het oprichten van een
kwaliteitsbewaking- en signaleringsteam die gemeente adviseert.
Dichter bij de bevolking staan
Dichter bij de mensen staan.
Enquete`s versturen
Enquetes zoals deze
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Er zit een grens aan wat mensen kunnen leveren, zoeken van vrijwilligers wordt met het jaar
lastiger, zoeken naar sponsoren voor je evenement of initiatief ook. Bedenk een plan de waarbij
de lusten en lasten evenredig blijven.
Explocive groei scoortermobieen die goodkoops 2e hands zijn aan te schaffen
Geen info/inspraakavonden maar project groepen vormen mbt burgerinitiatief die een periode
(bijvoorbeeld 1 jaar) krijgen om hun initiatief ism gem,eente te ontwikkelen
Gericht mensen (kartrekkers) benaderen
Goed luisteren naar de inwomners en niet ja zeggen en dan niets doen !!!!
Iededereen en niet alleen via dorpsraad, want die vertegenwoordigd niet iedereen
Inspraak / enquete
Inspraak in beplanting van plantsoenen en onderhoud daarvan.
Inwoners inspraak geven/advies vragen over de inrichting van hun wijk, bijv. parkeerplaatsen
Laat commerciële doelen niet altijd de boventoon voeren
Makkelijker, sneller zijn en meer vertrouwen hebben
Markt Sint-Oedenrode (gedeeltelijk) autovrij
Meer aandacht voor natuurlijk!sint-oedenrode
Meer om tafel met de buurtvereniging
Neem burgers écht serieus en ga niet een hoop geld uitgeven om hun initiatieven in de door de
gemeente gewenste vorm te kneden, waarmee ze waarschijnlijk veel van hun kracht verliezen.
Niets afwijzen wegens foute argumenten.
Op treden tegen linksfietsers in ons dorp.
Op,knappen,fiets paden
Overal je gezicht laten zien
Praatgroepen voor diverse punten
Professionele kracht als aanjager/voorzitter van de dorpsraad
Snelheidscontrole Boskantseweg net na Kofferen waar men 30 km/u mag maar vaak 2 tot 3 x
toegestane snelheid rijd want geen politie te bekennen
Stimuleren in het grijpen van kansen i.p.v. reageren met onmogelijkheden.
Veel laten fietsen
Verbeter de communicatie met de bewoners
Vooral luisteren en niet met voorgekookte plannen komen
Vooral luisteren naar meldingen en daarna met de bewoners om de tafel
Vraag aan de burgers in de mooi rooi krant of deze wat betreft verkeers veligheid zoudn willen
zien bij Hertog hendrikstraat hoek kofferen. En hoek hoefstraat
Wijlvereniging
Zet meer concrete informatie op de gemeentepagina's van de MooiRooi Krant
Zich meer laten zien en gelden in de buurt?
Zorg voor een open houding en faciliteer waar nodig/mogelijk

Toelichting
TIP:



In mijn buurt schaffen mensen 'n scootermobiel aan die ze volgens de WMO niet nodig
hebben. Ze rijden nog auto en fietsen vaak. En er zijn die aan het dementeren. en een
gevaar zijn in het verkeer. Een scootermobiel moet vanuit de WMO worden toegewezen.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiRooi
Burgerinitiatieven
De scholen zijn weer begonnen
Toegankelijkheid
24 augustus 2018 tot 03 september 2018
180
7,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
14
3 minuten en 42 seconden
4 september 2018
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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 > 60 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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