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Gemeentebestuur
De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en dat betekent dat er een nieuw
gemeentebestuur wordt gevormd.

1 Op welke drie thema’s moet volgens u de hoogste prioriteit
van het nieuwe gemeentebestuur van Gemert-Bakel liggen?
(Maximaal 3 antwoorden mogelijk)

(n=153)
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Het meest gekozen antwoord (59%) op vraag 1 Op welke drie thema’s moet volgens u de hoogste
prioriteit van het nieuwe gemeentebestuur van Gemert-Bakel liggen? is: "Herbestemming van het
kasteel van Gemert".

Anders, namelijk:





















(jeugd)zorg
Bereikbaarheid (2x)
Bereikbaarheid Gemert
Bereikbaarheid van ons dorp
Centrum gemert, horeca
De leefbaarheid van de wijken
Duurzaamheid in de volle breedte
Extra aandacht bouwen levensbestendige woningen in Bakel, (hier is veel vraag naar!)
Fatsoenlijke fietspaden
Financiën op orde
Geen lange omleiding
Geen vriendjespolitiek bedrijven.
Geluidsarme asfaltlagen aanleggen
Gezonde leefomgeving
Gezondheid t.o. intensieve veehouderij
Grasveld achter de school in Milheeze
Jeugd in dorspkernen (be)houden
Leefbaarheid in gemert
Maak het de boeren niet zo moeilijk en jaag ze niet op kosten dadelijk kan je ze nog
bewonderen in een museum
Minder dieren/boeren
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Natuur en milieu
Niet te veel vernieuwen
Onderhoud groenstroken/fietspaden/voetpaden
Ondersteuning verenigingen en evenementen
Ontwikkelen busstation in het centrum van Gemert
Parkeergelegenheid gemert
Schoolzwemmen weer mogelijk maken mbv subsidie. Dat geeft de minder bedeelden onder
ons ook de kans op zwemles voor de kids en de bezetingsgraag van het zwembad gaat
hierdoor stukken omhoog. Alleen maar winnaars als ze het kostenplaatje bekijken en mss
kleine bijdrage ouders.
SPORTHAL GEMERT
Veel minder regeltjes
Veiligheid, een helder aanspreekpunt, politieburo is gesloten wijkagent onbekend!
Verbeteren biodiversiteit
Verpaupering in woonwijken voorkomen en groenvoorzieningen netjes bijhouden i.p.v. minder
dan de helft.
Voldoende parkeerplaatsen in centrum Gemert. En Leefbaarheid in alle kernen.
Weet geen verder thema, rest is normale aandacht
WMO voorzieningen
Zorg ( sociaal domijn)

Toelichting









Duurzaamheid is nog steeds een marginaal onderwerp, terwijl het feitelijk om de leefbaarheid
van onze leefomgeving gaat, om de basis onder ons bestaan dus. Hoog tijd dat we dat gaan
beseffen!
Er is al een te kort aan parkeerplaatsen in het centrum van Gemert (op zaterdagen en bij
evenementen/koopzondagen). En daarbij zijn er plannen waarbij bestaande parkeerplaatsen
verdwijnen zoals de parkeerplaats bij de Komweg waar een supermarkt moet komen.
Het klooster van Nazareth en die locatie is al enigszins verpest, te hoge woningen en te veel. Het
kasteel van Gemert moet zo oorspronkelijk mogelijk blijven, er mag best het een en ander
veranderd worden, maar geen nieuwe woningen op dat terrein. Niet steeds weer financiën als
uitgangspunt.
Er is te veel armoede in Gemert-Bakel, iedereen heeft het recht een menswaardig bestaan te
leiden, geld om minstens sociale contacten te kunnen onderhouden, voor de bus, trein enz. En
heel belangrijk goede voeding !!!! een kledingbank zou niet nodig hoeven zijn.
Het marktplein in het centrum van Bakel is een beetje luguber aan het worden. Ik loop er niet
meer overheen als het donker is. Vooral langs de leegstaande winkelruimte.
Schoolzwemmen weer mogelijk maken mbv subsidie. Dat geeft de minder bedeelden onder ons
ook de kans op zwemles voor de kids en de bezettingsgraad van het zwembad gaat hierdoor
stukken omhoog. Alleen maar winnaars als ze het kostenplaatje bekijken en mss kleine bijdrage
ouders.
Wat betreft het kasteel: Nu lijkt het er toch weer op de het verkwanseld is aan iemand die er
veel geld wil verdienen door veel te gaan bouwen. We zouden er met de hele gemeente iets
moois van kunnen maken.
Zwembad: Erg triest dat er mensen zijn die voor zichzelf een zwembad kunnen regelen, maar dat
we vanuit de gemeente niet een fatsoenlijk, rendabel zwembad kunnen regelen, waar iedereen
uit de gemeente met een gerust hart hun kinderen naar toe kunnen sturen.
Boerenbedrijf: Het is inmiddels al lang duidelijk dat intensieve veehouderij erg schadelijk is voor
mens, dier en milieu.We hebben zo ongeveer de slechtste luchtkwaliteit van NL, en nergens
blijkt uit, dat we proberen om hier iets aan te doen.
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2 Op welke drie thema’s moet volgens u de hoogste prioriteit
van het nieuwe gemeentebestuur van Boekel liggen?
(Maximaal 3 antwoorden mogelijk)

(n=151)
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Het meest gekozen thema (14%) op vraag 2 Op welke drie thema’s moet volgens u de hoogste
prioriteit van het nieuwe gemeentebestuur van Boekel liggen? is: “Een beter leefmilieu door
verduurzaming van boerenbedrijven”.

Anders, namelijk:



Biodiversiteit
Duurzaamheid in de volle breedte

Toelichting


En geen nieuw boerenbedrijf in de Langstraat.
Als je op vakantie bent geweest in een land waar
de lucht nog zuiver is, dan ruik je de stank van
Gemert-Bakel, als je terugkomt
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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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