Onderzoek Omgevingsvise inwonwers - Gemeente Bernheze
juli 2021
Bijlage, antwoorden open vragen

NB: als het antwoord vaker dan één keer is gegeven dan staat dit tussen haakjes aangegeven aan het einde van het antwoord.

Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om in de gemeente Bernheze te wonen? - Anders, namelijk
actief verenigingsleven
Bedrijf staat er
ben gaan samenwonen met een inwoner
De sterrenwacht, Heesch ligt midden tussen mijn ouders en de ouder van mijn partner
eigen bedrijf
hier is ons bedrijf
ik heb er mijn bedrijf
Ik moet nog even bij mn ouders wonen, ben hier hopelijk SNEL weg
kinderen wonen ook in brabant/ in de buurt
mensen zijn sociaal/hulpverlenend-verenigingsleven optimaal
mijn bedrijf is hier gevestigd
mijn bedrijf is hier ook gevestiigd
Mijn bedrijf staat in bernheze
Mijn echtgenoot is hier opgegroeid
Mijn man heeft hier een bedrijf
Mijn vrouw komt er vandaan.
Mijn vrouw komt uit Heesch en wilde er graag blijven wonen
Mijn vrouw werkte er en daarna zijn we er gebleven
Ruimte
Saamhorigheid
vanuit het werk
varkensbedrijf
Woon nog thuis

Hoe tevreden bent u over het wonen in uw buurt in het algemeen? Kunt u uw antwoord toelichten?
Buurt is erg rustig en fijn wonen. Jammer dat er nog steeds vooral wordt gefocust op economische groei, zoals de bouw van Heesch West voor ogen heeft. Mijn inziens een overbodig industrieterrein, nog voordat het er überhaupt is.
Geen sociale starter woningen, geen Tiny housing, geen woningen op erf pacht, men verwijderd de jeugd/ modaal verdieners het dorp/ gemeente uit
Algemene indruk van het dorp Heesch is armoedig , chaotisch en ondoordacht. Verloedering ligt op de loer bij bestaande wijken, omdat alle aandacht en geld naar de nieuwe wijken gaat. Controle en handhaving is er nauwelijks . Ruimtelijke
ordening is vaak in strijd met eigen regels.
Er wordt niet geluisterd naar de bewoners
Het is fijn wonen in Loosbroek. Maar hoe Gemeente Bernheze omgaat met Loosbroek is puur wanbeleid. Specifiek woningbouw en sportvoorzieningen. Het wordt tijd dat Gemeente Bernheze wordt opgeheven: herindeling. Heesch bij Oss.
Heeswijk, Dinther en Loosbroek naar Gemeente Meijerijstad. Nistelrode en Vordtenbosch naar Uden. Dit is voor alle kernen beter.
Buurt is prima wonen Pannaveld voor kinderen perfect Alleen de hoge bomen in de straat geven heel veel bladeren in de herfst ;-)
Aan het bos, veel groen en ruimte en dicht bij de voorzieningen in het dorp.
Fijne groene omgeving met lintbebouwing (mooie overgang van kern naar buitengebied, waarin woningen afgewisseld worden met weilanden en groen)
Het is er groen en vol lieve mensen. Het verkeer in het buitengebied is wel een doorn in het oog.
Lekker rustig wonen. Mooi groen en ruimte.
Leuke buurt met veel groen.
mooi groene omgeving
Mooie groene omgeving met veel ruimte en rust
Mooie groene omgeving, enige nadeel is snel rijdend verkeer maar daar wordt aan gewerkt door de gemeente
Mooie omgeving in buitengebied. Vrij wonen en toch de meest noodzakelijke voorzieningen dichtbij
Te veel groen en te intensieve landbouw en te veel gebouwd in het buitengebied
Veel groen, ruim opgezette wijk, rustige omgeving.
Veel natuur en een busverbinding met Den Bosch en Veghel vind ik erg belangrijk.
Vrij rustig en veel groen. Een hele mooie straat. Wel wat last van geluid van de snelweg en van gevolgen van McDonald. (veel zwerfvuil)
Wij wonen in een rustige buurt met veel groen en ruimte
Zeer prettig wonen, mag meer 'groen' in Vorstenbosch komen en zeker de raaigraslanden en mais moet minder in de omgeving en er moet meer ruimte voor natuur en dier/ insecten komen. Dus aanpassen van beleid om b.v. 10% of meer
rondom graslanden voorzien van bermgras met bloemen voor insecten e.d. Tevens geen windmolens in de gemeente vanwege horizonvervuiling, zet een max. in voor je energievraag en internetgebruik zodat niet alle energie daar naartoe gaat
(Google infocentra o.a.)
De buurt mag iets beter bijgehouden worden (Hoef 2), niet alleen het nieuwe gedeelte opknappen. Maar dan liever de hele wijk.
De wijk is nog in aanbouw en we willen graag een hondenspeeltuin mer uitrenveld, en een volleybalveld voor de kinderen.
Duur , en het is moeilijk om te groeien
Fijne buurtb
Fijne woonwijk, dicht bij t bos. Veel speelgelegenheid
Fijne, rustige omgeving maar toch alles dichtbij.
Gemoedelijk dorp en buurt, voorzieningen kunnen beter
goede bereikbaarheid , wel vaak stankoverlast van nabij gevestigde industrie
ik ben hier thuis
Ik weet niet WIE die nieuwe wegen als in bijv. de hoofstraat bedacht heeft, of die parkeervakken in de torenstraat maar die hebben zelf nog nooit in een auto gereden geloof ik. Waarom moeten er 839294 parkeervakken zijn in de torenstraat als
er NAAST gewoon een parkeerplaats is? Twee zelfs! En dan dat laden en lossen en al die mensen die denken dat ze gewoon over straat mogen lopen als ze bij de Toren iets gaan drinken en dan ook gewoon voor een auto springen en dan boos
kijken als je ze bijna aantijd. En dan om friet te halen parkeert iedereen gewoon op iedereens oprit of gewoon midden op straat en de politie rijd er dan gewoon casual langs?!? Oh en over die gore stooklucht 24/7 en in 30 graden hitte hoef ik
denk ik niets te beginnen....
Ik woon in het buitengebied. Ik heb daardoor best veel overlast van de A 50 en de afrit. Ik zou het een kwaliteitsverbetering vinden , ook ecologisch, als de geluidswal zou worden aangekleed. De golfbaan zou niet groter mogen worden om de
balans met natuur en overige recreanten niet verder te verslechteren.
Ik woon op een steenworp van de Maashorst in een rustig buurtje met best leuke buren, mijn kinderen konden lopend naar school, ik zit met 5 minuten op de snelweg naar mijn werk (als ik daar weer heen mag), het is hier best aardig groen.
Kindvriendelijk, tegen buitengebied aan
Landelijk wonen
Niet te groot of te klein, geen stad en ook net niet dat iedereen je kent
Overlast ( geluid) skate terrein wordt onderschat en zeer traag opgepakt door de desbetreffende aanspreekpunten . Jarenlange bestaande klachten worden weggeveegd, na een ontmoedigingsbeleid van zeer trage of slechte communicatie.
VOORBEELD: Tussen beloftes en briefwisseling kan zomaar 8 maanden zitten!
Overlast door buurtbewoners
Prettige buurt
Prettige buurt, fijne buren
Prima buurt, net buiten centrum. Diverse leeftijden.
Prima buurt,nog meer groen zou welkom zijn, een mooi park en heel graag minder hondenpoep.
Prima omgeving en buurt, wel slechte staat van de weg Weijen en daar 's nachts ook zwaar vrachtverkeer.
ruimte, boerderij
rustig, aan de rand van het dorp
Rustige buurt waar de ander gerespecteerd wordt en niet teveel sociale controle
Rustige wijk, weinig verkeer, fijne buren.
Te weinig huizen voorde jeugd
teveel vrachtverkeer ondanks mooie aanpassing van de straat
Vanwege verkeersoverlast is het woongenot teruggelopen. Auto's en vrachtwagens rijden te hard. En door de nieuwe inrichting van de hoofdstraat hebben we veel last van sluipverkeer. Dit gaat over de Zijlstraat in Heeswijk Dinther.

Veel teveel opbergplaatsen voor dieren, gevangenissen en andere gruwelijkheden.
Vooral tevreden met het huid zelf en het dorp. De buurt niet super. Nog ouderwetse verkeerssituaties (stoep zonder afscheiding bijv.) en oude speeltuintjes
Wij wonen aan het randje van het dorp in het buitengebied. Het mooiste plekje van HD!
Wonen mooi aan de rand van het dorp ( de Hoef 1 )
Teveel geluidsoverlast ondanks dat we in het buitengebied wonen dankzij 4 maanden popfestival (3 dagen in de week) van het natuurtheater.
Vaak overlast van grote varkens bedrijven, stank overlast, slechte luchtkwaliteit, ongedierte. Ook terug te vinden in de natuur en recreatiegebied. Vooral de mega bedrijven vormen veel overlast. Duidelijk merkbaar door gezondheidsproblemen
Veel geluidsoverlast. Ook tijdens avondklok/lockdown (kroegje in schuur van schuin tegenover buren) wordt niets aan gedaan. Wij zijn blij als we hier weg kunnen.
Vrij maar ook in de buurt van een groot varkensbedrijf
Waar ik steeds minder over tevreden ben is over het veel te drukke en herrie makend verkeer welke door Nistelrode rijdt. Ik woon aan de Weijen te Nistelrode en daar wordt structureel veel te hard gereden. Ook het vernieuwde gedeelte Laar thv
van Tilburg mode werkt ook niet zoals bedoeld volgens plan: meer bescherming/voorrang van voetgangers en fietsers! daar is verdomd weinig van te merken.
Geen uitgesproken mening
Hoef-2 is fijn wonen!
Opgegroeit
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Sinds de plaats van de Brouwershoeve veranderd is zie ik op tegen Pinksterfeesten edt en het nieuwe plan om verkeersluw maken van Raadhuisplein. Na de overname van Nistelrode door Van Tilburg zal dit alleen maar meer verkeer en asociaal
gebruik van parkeerplaatsen gaan betekenen op het Toniesplein.
Veel gaat goed
Wonen in De Hoef 1 is perfect.
Het enige wat ik mis is een openbare recreatie plek met zwemwater en hondenpark
Betrokken buren
Betrokken buurtgenoten, rustig, voelt veilig,, mooi.
Bij ons in de wijk groeten de mensen elkaar nog en als er iets is weten ze bij wie ze terecht kunnen
buren die van buiten de gemeente komen en zich in onze buurt vestigen proberen het leven in onze straat dusdanig te verpesten dat de lol er af gaat zogezegt principe bezwaarmakers die zo lang mogelijk treiteren
Een goede buurt en mensen die naar elkaar omkijken!
Een stalkende onderbuurman en dan de gemeente die dit met een gesprek meent op te lossen terwijl ik me niet veilig voel in mijn huis zou beter kunnen. Ik wil een ander huis en daarbij word ik in de kou gezet
Fijne buurt, fijn contact met buren in de straat.
Fijne sfeer en verbondenheid. Als het nodig is staan alle buren voor elkaar klaar
Fijne, ruime wijk waarin we elkaar helpen waar nodig. Op loopafstand van groen en water.
Gelijkgestemde. Allerlei leeftijden.
Leuke buurt en saamhorige gemeenschap
Mooi eigen huis, leuke omgeving, leuke mensen om ons heen
Ons kent ons
Onze beide buren zijn nogal herrieschoppers
Rustige buurt en fijne buren waarmee we een goed contact hebben
sociaal- hulpverelenend -rijk verenigingsleven
We hebben fijne buren.
We kennen elkaar, hebben regelmatig contact en respecteren elkaars privacy.
Wij wonen met plezier in Vorstenbosch, er wordt op elkaar gelet en er is aandacht voor elkaar. De inwoners zijn trots op hun dorp en willen zich graag inzetten voor hun dorp.
De ergenis van deze tijd is het zwerfafval. Maar voornamelijk de afvalberg plastic zakken die een dag na ophalen weer aan de haken hangen. Voorbeeld Ludoviceshof. Gemeente doet daar niets aan. Geeft.als antwoord dar je de mensen zelf
moet aanspreken. Vlg mij zijn de boa's daar ook voor in dienst.Het maakt het woonplezier onaangenamer.
Druk met auto's in de straat, veel huizen 2 auto's per huis en 1 of geen inrit. Nu ook nog aanbouw van nieuwe wijk met dus nog meer autos en verkeer
Er is veel overlast van honden poep in de wijk en er wordt niet gehandhaaft of mee gewerkt aan oplossingen
Er wordt veel te hard gereden en al jaren veel bouwverkeer door het volbouwen buitengebied en de weg is daar niet voor geschikt
Er wordt veel te hard gereden in de straat, het is een racebaan, jammer, dat bederft het woongenot.
Fijne buurt, maar de auto's rijden wel hard in onze straat (verdilaan) en er ligt veel hondenpoep
Fijne verkeersluwe straat, in de buurt van winkels en school, snel onderweg op de snelweg
Gemeente kan beter op netheid letten.
Heel veel Polen in de buurt . S avonds niet veilig op straat . Lopen onverlicht in het donkere langs straat en wandelen zonder te vragen achter huis
Heerlijke buurt enige nadeel overal hondenpoep
Hondenpoep pal achter onze tuin. De aanplant met stekelige planten zou dit moeten voorkomen maar te kleine planten overleven de poep en plas niet. Een klacht wordt beloofd op te volgen maar na 1,5 jaar nog niets gebeurd. Er lopen ratten
door het dorp en daar mag niets aan gedaan worden maar afval zorgt voor verloedering. Het bomenpark is op zondag niet te betreden omdat je struikelt over de loslopende honden. Er wordt teveel gebouwd waarmee groen en samenhang
verdwijnt. Het dorpse karakter is verdwenen. Fijnstof is een grote bedreiging voor de gezondheid.
Hondenpoep wordt niet door eigenaar hond opgeruimd. Er zitten teveel loslopende katten in mijn tuin. Er mag meer aandacht zijn voor natuur en insecten en vogels. Ik ben net uit de kast als transman en ben benieuwd hoe daar op wordt
gereageerd...
Iets minder diefstallen was beter
Ik kan me met regelmaat storen aan de snelheid waarmee in de John F. Kennedystraat, waar ik woon, wordt gereden.
Ik woon midden in het centrum aan 't Dorp. Drukke weg waar veel te hard wordt gereden, die zelfs vaak als racebaan wordt gebruikt. Nauwelijks groen, veel geluidsoverlast. Iedere dag verkeersopstoppingen vanwege de grote vrachtwagens die
midden op de weg parkeren.
Ik woon op weijen en dat wordt steeds meer een autobaan. Voetpad is naar slecht en zeker niet met bv kinderwagen of rolstoel te berijden. Ook de luchtverontreiniging van het verkeer wordt steeds meer een punt. Fietsen op weijen is elke keer
weer een uitdaging
In de Hoofdstraat wordt nogal hard gereden en er komt veel vrachtverkeer doorheen.
In onze straat wordt soms wel erg hard gereden, is ook als racebaan ingericht. Zeker na de recente nieuwe asfaltering.
Jammer dat er zo weinig gedaan wordt aan verkeersveiligheid en snelheid. Dat er weinig blauw over straat komt, behalve sirenes
Slecht onderhoud wegen buitengebied en geen investeringen in ontsluiting die wel benodigd is door groei verkeer
Straat is slecht onderhouden
Veel vrachtverkeer door de straat.
Verkeersdrukte en snelheid
We wonen langs de overbelaste doorgaande weg&gt; Het wegdek is in abominabele staat en veroorzaakt onnodig onveiligheid en geluidsoverlast. Het wordt onderhand tijd dat dit wordt opgeknapt. Daarnaast is de renovatie van het tracé
door het centrum slecht uitgevoerd: men heeft van een verkeersgebied en verblijfsgebied willen creëren met als gevolg onoverzichtelijke kruispunten en onduidelijke en ontbrekende wegmarkeringen. We hebben fijne buren.
Woon in de abdijstraat veel te veel autoverkeer,en vrachtverkeer. Er mag ook geparkeerd worden,daardoor fietsers op de stoep
zwaar verkeer door Dinther van en naar Nistelrode via Torenstraat-Edmund van Dinther-Dolvert-brouwersstraat is te gek voor woorden. Veiligheid van kinderen basisschool Palet is in het geding en het is een kwestie van tijd voordat hier
ongelukken gebeuren. Door gemeente wordt alleen maar reactief gewerkt ipv pro-actief; eerst wordt een nieuwe wijk in Dinther uit de grond gestampt, maar wordt niet nagedacht aan de ontsluiting ervan. Daar gaan we later over nadenken!!
Het geld voor ombouw provinciale weg moet gebruikt worden voor ontsluiting Dinther Noord. Maar nee hoor; eerst in Heeswijk beginnen dan pas gaan we naar Dinther; vervolgens laten we straks die nieuwe weg door het zware verkeer eerst
kapot rijden en dan gaan we nadenken over over 4e tak rotonde dinther en ontsluiting richting nistelrode-vorstenbosch. Om je kapot te schamen.
parkeermogelijkheden kunnen beter.
Parkeerplaatsen worden weg gehaald / geen vakken waar normaal drie auto's kunnen staan staan er meestal maar twee / slechte berm / slechte weg / buurman overtreed de regels / vergunningen duren zeer lang / overstort gaat vaak open en
ik kan er nog wel wat op noemen maar daar heb ik geen zin in. ik vind het vervelend om te melden maar het is wel de waarheid. sorry
Dichtbij alle voorzieningen
Ik ben hier geboren en getogen en voel me hier thuis. De voorzieningen zijn in Loosbroek niet optimaal, maat voor mij aanvaardbaar.
Weinig starterswoningen in ons dorp Loosbroek en daarom angst dat in de toekomst veel van onze vrienden weg zullen trekken.
Zou liever in een huis met tuin wonen dan op een appartement.

Welke drie onderwerpen vindt u het belangrijkst voor Bernheze en moeten in de omgevingsvisie aan bod komen? - Anders, namelijk
agrarische aktiviteiten
agrarische sector
de inbreng van de nachtburgemeester van bernheze
eerst zorgen dat verkeer afneemt; dan komt de leefbaarheid vanzelf
Gezondheid
goede en realistische kansen voor de agrarische sector
Het moet wel dorps blijven Net als nu Maar niet groter Waar het zo druk wordt dat het niet meer leuk is
huisvesting
landbouw
Meer woningbouw
Milieu met de toevoeging 40% reductie agrarische sector.
ruimte om te ondernemen
ruimte voor agrarische bedrijvigheid
Ruimte voor ondernemersschap
uitbreiding van agrariche bedrijven.
Waardeer wat er nu zit
Zorg dat de jeugd die geboren en getogen is in bernheze in de gelegenheid worden gesteld om voor een redelijke prijs een huis te kunnen kopen/ huren

Welke drie activiteiten doet u het liefst in Bernheze? - Anders, namelijk
allerlei bovenstaand
Bezig zijn in de natuur (ivn)
Familiebezoek
Met de bus zo snel mogelijk ergens anders iets gaan doen
mijn werk uitoefenen
neem een voorbeeld aan middelrode vwb AA-dal; prachtig; in dinther planten we in het beschermde AA-dal een scherm van zonnepanelen; te gek voor woorden
ondernemen ben hier geboren en het bedrijf overgenomen hoop het door te geven maar wordt wel moeilijk gemaakt
Ontspannen in de natuur
School
Scouting Heesch
Thuis zijn
werken
Werken
Werken en ondernemen

Als u zou moeten kiezen, waar zou u meer ruimte aan geven in Bernheze? - Anders, namelijk
Agrariërs
agrariers.
bekijken welke centrums wel lopen en wat niet. Herbestemming gebouwen
Bestrijding ongedierte
Bouwkavels
Eigen voorzieningen zoals supermarkt pinautomaat en dergelijke
fietspaden
Fietspaden
Fietspaden naast de 60km wegen in het buitengebied
Honden losloop park
Horeca n het groen bijv in Heeswijkse bossen. Geen horeca/speeltuin oid daar of in de buurt. We moeten ver rijden daarvoor en naar andere gemeentes. Echt een gemis
Landbouw
Losloopgebieden hond
Maaibeleid aanpassen geen bermen maaien in het voor jaar en zomer
Meer Kunst in de openbare ruimte
meer onderhoud van wegen en zandwegen en bermen met al hun begroeiing zodat het er niet zo als een vewaarloosde boel uitziet , door zeer slecht onderhouden zandwegen die onberijdbaar zijn en door de enorme wildgroei aan bramen en
uitgeschoten hout
Meer VEILIGE fietspaden
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Minder megastallen
ontwikkelingsruimte voor agrariers en dat mensen van buitenaf niet zoveel met ons bemoeien
Schone lucht, dus niet die gore schadelijke stooklucht van iedereen die z'n oude stoelen opstookt
StraatVerlichting Buitengebied
Verkeersveiligheid
Verlichting Vinkelsestraat
Winkels / kledingwinkels.
Woningen tegenover de Coop slopen en daar seniorenwoningen terug bouwen. Dan kunnen ouderen daar gaan wonen en komen bestaande woningen vrij voor jongeren.
Zorg voor voldoende supermarkten in elke kern
zorgen dat landbouw behouden kan blijven

Als u Bernheze in één woord moet omschrijven, welk woord is dat dan?
Aan je woord houden.
Aan te bevelen
Aangenaam
Aantrekkelijk wonen
aardig
Achterstallig
Actief
Agrarisch
Agrarischoverschot
alleen maar focus op Heesch en Nistelrode / Dinther is afvoerputje
anti boeren
Apart/ alleen
Arme natuur
armoedig
Asociaal
Bedrijvig
Bestuurlijke-geheimzinnigheid
boerenlandschap
Brabants
Calimero
Compleet
De fijnste gemeente van Brabant
divers
Divers
dorps
Dorps
Dorps wonen
Duur
een zooitje op het gemeenthuis
fijn
Fijn
Fijn wonen
gedateerd
gekunsteld
Gemeenschappelijk
gemeente
gemoedelijk
Gemoedelijk
Genieten
Gevarieerd
geweldig
Gezeligge dorpen
gezellig
Gezellig
Gezellig dorpgevoel
Gezelligg
Goed
Goed toeven
groen
Groen
groen mooi wonen
groene gemeente
Groots
Hartelijk
Heerlijk relaxt dorp
Heeswijk
Het kan altijd beter
Historie
Hypocriet
In HDL is het fijn wonen. Nistelrode en Heesch is de ver van onze bed show in HDL.
Initiatiefrijk
Kernen
Kerngericht
Kernloos
Kijk wat kan. Ipv kijk wat het b&w wil
Klein
kleine gemeente
Kleine gemeente
kleinschalig
Kleinschalig
Klungelig
Kwaliteit
Landbouw
Landelijk
Landelijk wonen
Landelijke boeren omgeving
landelijke gemeente
Lappendeken
LEEFBAAR
leefomgeving
Leffbaar
leuk
Leuk
Leuke gemeene
leuke gemeente met het echt nog dorpse karakter - SUPER !
Lokale overheid
Losse kernen
matig
Meelopend.
Middelmatig
mijn dorp
Mn dorp waar ik geboren ben Waar nu nog ieder kent .Maar door meer inwoners het steeds minder wordt.
Moeilijk
mooi
Mooi
Mooi dorp
Mooi maar geen duurzaam logisch geheel; Heesch bij oa Oss logischer
Mooi. Dorpen.vooral Dinther
mooie gemeente
Mooie gemeente
Natuur
NIET Betrouwbaar
Niet eensgezind
Ok
Ondernemend
oneerlijk
Ongezond
Onprofessioneel
onsamenhangend
Onsamenhangend
ontwikkelen
Opheffen en toevoegen aan omliggende gemeenten
Opportunistisch
Overbodig
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Perfectie
platteland
plattelandsgemeente
plezierig
Plezierig
prettig
Prettig
Prettige woonomgeving
prima
Prima
Rommelig
ruim gemoedelijk
ruimte
Ruimte
Rust
Rustig
Saai
Saamhorigheid
Sameb
samenraapsel
Samenraapsel
sfeervol
slecht fuctionerend
Stuurloos
te klein om te overleven
Te langzaam met bouwen in Loosbroek
teveel heesch
Teveel katten.
Thuis
Toegankelijk
Top
traag
traag slechte voor ondernemen
Uit zijn jasje gegroeid
Vaag
Van alles wat
Veel bekenden fijn voor plezier en waar nodig hulp
Veel natuur.
Veel van het zelfde
Veestallen
Veilig
Verbetering
Verdeeld
Versnipperd
Vertrouwd
Vieze lucht van teveel mega stallen
vorstenbosch hangt aan de achterste mem
vriendelijk
Waardeloos
Was een groene gemeente maar Heesch wordt volgebouwd met dure woningen
Wonen
Woonplaats
Woonwerkgemeente

Waar bent u op dit moment het meest trots op in Bernheze?
???
.
Aandacht voor elkaar
Abdij Museumboerderij Kasteel Molen Kersouwe Prachtige omgeving
Alle dorpen hebben hun specifieke eigenheid. Bewoners zijn betrokken. De mensen zetten zich enorm in voor de leefbaarheid en om de verbinding te behouden.
Alle vrijwilligers initiatieven
Allerhande faciliteiten
Alles is aanwezig
Als je wat aandraagt wat aangepakt moet worden is het ook snel gedaan
Ben niet echt trots op de gemeente Bernheze, maar wel op Heesch. Ondanks alle verhalen en stappen die gezet zijn is Bernheze verre van een eenheid.
Ben niet echt trots op een specifiek iets. De Maashorst maar dat is onderdeel van meerdere gemeentes. En dat is de historische fout van enkele jaren geleden door de beslissing van zelfstandig te blijven.
Bibliotheken en de afwisseling van winkels in Heesch
Bomenpark en omgeving
Bosrijke gebieden/ natuur
Bosrijke omgeving
Buitengebied
Burgemeester
Burgemeester Marieke Moorman en wethouder Rein van Moorselaar
Culturele en toeristische activiteiten. Groen en nabije natuur.
Cultuur
Cultuur abdij kasteel molen
Cultuur en natuur, met name in Heeswijk-Dinther.
Dat Bernheze niet verder meegaat in de schaalvergrotingsdrang van gemeenten, maar probeert om dichtbij de mensen te blijven en een beetje samenhang te organiseren tussen de 5 kernen.
dat bernheze nog steeds zelfstandig is op de gezondheidszorg op de saamhorigheid
Dat bernheze zelfstandig blijft
Dat de bermen niet meer gemaaid worden
Dat de gemeente de toeslagenouders helpt
Dat de Pas in Heesch eindelijk na zo veel jaren een echt Dorpshuis wordt
Dat de verschillende dorpen samen 1 gemeente kunnen vormen
Dat er geen zonnepanelen en windmolens staan in de weilanden.
Dat het bestaat uit dorpen die nog altijd dorps aanvoelen, het zou mooi zijn dat te behouden
Dat het zich inzet voor culturele zaken en kunst
Dat iedere kern zijn eigenheid behoud en dat buitengebied buitengebied blijft.
Dat ik in Heesch woon
Dat mensen behulpzaam zijn.
Dat ook onze kinderen hier gaan wonen
Dat verenigingen tussen en in de gemeenschap staan ze worden nog niet naar de randen van de kernen geplaatst zodat de vrijgekomen plekken door projectontwikkelaars vol gebouwd kunnen worden. Vooral kinderen kunnen zo zelf naar de
verenigingen en er is sociale controle vanuit omwonende.
Dat ze niet opgaan in een grotere gemeente
de aanpassing aan deze tijd alhoewel dit beter zou kunnen . ruimte voor arbeidsmigranten en nieuwe bedrijven
De bossen in onze omgeving
De burgemeester
De combinatie van cultuur/historie en natuur. En het dorpse karakter met al zijn verenigingen, activiteiten en vrijwilligers.
De combinatie van historie (kasteel/molen), groen en wonen (nieuw heilaren en rodenburg)
De dorpse sfeer
de gezelligheid van een dorp
De goede gemeentelijke regelingen sociale voorzieningen. De hulp initiatieven in de Kernen.
De inwoners
De Kersouwe
De ligging.
De maashorst
De Maashorst
De mix van natuur en levendigheid voor zo'n relatief kleine gemeente
De mooie omgeving, de betrekkelijke rust.
De nachtburgemeester
De natuur dichtbij
De natuurlijke omgeving. - de natuurlijke omgeving /toeristisch Heesch ('Heesch aan de Maashorst'): ik ben verschillende keren naar Bergen aan Zee op vakantie geweest. Een prachtige omgeving om te recreëren, dat kan in en om Heesch ook
De prachtig landelijke optrekje, met de grazende koetjes in de wei
De sociale controle, kleine kernen binnen 1 gemeente, met uitzondering van Heesch. Alles goed geregeld mbt veiligheid/natuur/voorzieningen
De sociale kant van de gemeente.
De sterrenwacht natuurlijk!
De toeristische mogelijkheden, vooral in Heeswijk-Dinther, want Nistelrode en Heesch hebben weinig te bieden. In Heesch kom ik ook te weinig. Dat is meer Oss, terwijl Heeswijk-Dinther meer bij Meierijstad past.
De veerkracht die we hebben getoond tijdens Corona.
De vrije natuur die er nog is, bereikbaarheid
Dinther
Dorpse gezellige karakter met redelijk wat voorzieningen en veel groen
Dorpsgevoel
dorpssfeer
Een goede mix van dorp en stad zijn.
Een veilige, groene omgeving.
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eenheid zijn.
Er zijn veel mooie stukjes natuurgebieden.
Erfgoed
Feit dat wij er wonen en werken
Fijne winkels en mooie horeca (eetgelegenheid)
Fijne woonplaats/ gemeente
financieel gezond
Geen
Gelukkig nog steeds geen windmolens of zonnepanelen in omgeving Loosbroek. En ik hoop van harte dat dit zo blijft.
Gemeente waar mijn geboorteplaats onder valt. Bij de gemeente an sich heb ik weinig gevoel, waar ik dat eerder wel had.
Gemoedelijke sfeer
gemoedelijkheid
gewoon zo als het nu gaat
gezonde gemeente op sociaal, maatschappelijk en financieel vlak
Groen
Groen omgeving
groenaanleg
Groene en veilige omgeving. Heerlijk dorpsleven
Groene gemeente
Groene Gemeente
Groene omgeving
Groene woonomgeving
HaDeejer
Heeswijk is mooi en heel fijn om te wonen, met een mooie omgeving en prachtige cultuur
het dorp vorstenbosch
Het dorpse, het Brabantse.
Het eigen dorpse karakter
Het gevoel dat ik hier thuis hoor.
Het is best groen
Het is echt een duur, asociaal en saai dorp.
Het kasteel
het kasteel en de molen
Het Kasteel met de natuur en oude bomenlanen die daaromheen liggen en langs de AA; alle ecologische verbindingszones.
het leefbaar houden van platteland goede balans tussen agrarisch en nanuur/groen
het mooie dorp nistelrode
Het natuurgebied
Historisch karakter in groene omgeving. Saamhorigheid
hoe de agrarische bedrijven zich ontplooien en mee ontwikkelen in een steeds duurzamer productie proces
Horeca
Hvch
Kasteel
Kasteel , abdij, mooie groene omgeving Kijktoren
kasteel Heeswijk
Kasteel heeswijk
Kasteel Heeswijk
Kasteel Heeswijk en de Kilsdonkse Molen met de natuur eromheen.
kasteel heeswijk. kersouwe
Kasteel, abdij, Kildonkse molen, museumboerderij, Maashorst.
Kersouwe
Kinderactiviteiten School Zwembad
landelijk karakter
Landerijen
leefbaarheid
loosbroek
maashorst
Maashorst
Maashorst als bijzonder stuk natuur met recreatie. Zuinig op zijn en blijf actief betrokken
Maashorst gemoedelijkheid
Maashorst, Bomenpark, goede voorzieningen
Maashorst, mijn eigen buurt
Mensen die rotzooi, afval in en om Nistelrode
midden in de natuur
Mijn eigen gezin met bedrijf
Mijn eigen omgeving
Monumenten in een Heeswijk - Dinther
mooi goede bedrijven en veel groen
Mooie gemeente
Mooie natuurplekken Fijne buurtgenoten
Natuur
Natuur en cultureel erfgoed
nergens
Nergens
Nergens op
Nesterle
Niet
Niets, woon er.
Nistelrode
Nog niets
NVT Bernheze kan zich beter opheffen
Ons dorp
Ons thuis
Onze dochters
Op de bedrijvigheid en alle verenigingen in Vorstenbosch
Op de manier waarop veel dingen netjes worden gehouden in Heesch
Op de Nachtburgemeester want die doet tenminste echt iets
op de veerkracht van de inwoners na heel veel corona en op de betrokkenheid
Op de vele en goede verenigingen.
Op Heeswijk-Dinther
Oude gebouwen/cultuur
Oude karakter behouden
Pleintje in Nistelrode
Procedure om milieu belastende vee-bedrijven te beëindigen om de leefbaarheid en kwaliteit van het buitengebied te bevorderen; en daarbij samenwerking met ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, zodat de kosten hier enigszins
mee verrekend kunnen worden. Ook weer meer mogelijkheden voor nieuwe woningen. Wel opmerkelijk dat sommige vee- bedrijven weer kunnen uitbreiden met enorm grote stallen; waar ligt dan het voordeel voor het milieu, als die vervuilende
stallen elders weer bij gebouwd mogen worden?
qua Dinther: op de monumentale Kerk; dat is het enige wat gemeente nog niet kapot heeft gemaakt
Relatief veilige omgeving
ruimte om vrij te wonen
Rustige gemeente
Rustige woonomgeving Kwaliteit van wonen Verbindingen met steden
Saamhorigheid
Saamhorigheid en bereikbaarheid
Saamhorigheid en groen
Samenhorigheid, veilig gevoel
Schone, verzorgde en goed onderhouden omgeving
Senioren vereniging
sociaal beleid
sociale en groene leefomgeving
Sociale omgang en verenigingen
Sportpark
Stabiliteit
Toch een mooie grote gemeente waarbij toch het dorpse karakter behouden blijft wat zeer mooi is. Fantastische gemeente om te wonen, winkelen en te recreëren.
Tot heden is gemeente Bernheze een groene gemeente. Het zou prettig zijn als dit zo zou blijven.
Veel bekenden die voor elkaar klaar staan
Veel groen en natuur
Veel speeltuinen, openbaar groen wordt onderhouden, veel ontwikkelingen.
Veel voorzieningen voor jong en oud
Vele vrijwilligers
Verenigingen
Verenigingen en vrijwilligers in Heeswijk-Dinther
verenigingen leven
Verenigingsleven
Verenigingsleven en saamhorigheid in eigen dorp.
Verscheidenheid van de omgeving. Dorps, landelijl, maar in de directe nabijheid voldoende voorzieningen.
verschillende dorpen, open vlaktes, natuur, ook industrie, boeren, landerijen . Diverse en alles aanwezig
Vorstenbosch
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Vrij groene gemeente
wandelmogelijkheden
Wat Bernheze allemaal wel heeft, en niet zoals zoveel mensen kijken naar wat er niet is.
Wat er allemaal is
Wonen en bedrijf aan huis in Vorstenbosch
wonen in vorstenbosch
Zelfstandigheid
zou het niet weten

Wat vindt u op dit moment minder prettig in Bernheze?
- De potentiële komst van (zware) industrie - cultuur bijv. pianolessen voor kinderen kosten 500 (20 min per les) of 700 euro (30 min per les) per jaar per kind, mogelijk kunnen 'studenten' lessen geven om muziek mogelijk te maken voor veel meer
kinderen (hockey is daarom ook relatief goedkoop) - dorpskarakter: verdubbeling van huizen kan het dorpskarakter teniet doen, dus een voorstel om een begrenzing te definiëren. Voor de bedrijvigheid/industrie geldt hetzelfde natuur/Maashorst: ik ben voor een circulaire economie/duurzaamheid alleen tegen grond met zonnepanelen (Ik ben voorstander van geothermal energy (= duurzaam, weinig oppervlakte, boring tot 2 km diepte /geen aardbevingen, gebruik
natuurvriendelijke vloeistoffen met lage kookpunt om warmte en stroom te winnen)). Gebruik grond dus niet voor zonnepanelen, maar om de natuur verder uit te bouwen.
- Het gevaarlijke vrachtverkeer in de Zoggelsestraat. - Daarbij komt nu ook het drukke werkverkeer dat onvoldoende rekening houdt met medeweggebruikers. - Nu industrie terrein Heesch West aanstaande is en de woonwijk bewoont wordt,
zal de Zoggelsestraat nog drukker en gevaarlijker worden door lokaal en sluip verkeer. - Een gratis tip: leidt dit drukke verkeer niet door de Zoggelsestraat maar maak een rondweg door de Nieuwe Erven waar nauwelijks mensen hier last van
hebben.
?
???
(te) hardrijders
Aanbieding van woningen
Aanleg van het bedrijventerrein Heesch West; kleinere bedrijven is acceptabel; echter vervuilende of gigantische (buitenlandse) internet bedrijven/ dozen is niet wenselijk. Daarbij zouden de bedrijven verplicht moeten worden om zonnepanelen
op die grote daken te leggen, dan hoeft daarvoor geen landbouwgrond of natuur beschikbaar gesteld te worden.
Aanleg van nieuw industrieterrein. Heesch ingeklemd tussen 2 terreinen.
Achterstallig ambtenaar bestand
Afstand naar gemeentehuis in Heesch
Afstand tot gemeentelijke apparaat
afstand tot winkel / openbaar vervoer
Afval in natuur en bermen. Achterstand in onderhoud wegen en snoeiwerkzaamheden.
Afval langs de weg
Als je ergens voor gaat ,dat het te lang duurt bij de gemeente.
Ambtelijk apparaat
Auto's die langs de terrassen rijden
B en w
Beperkingen voor sport, verenigingen en ontmoetingen
Bereikbaarheid en snelheid van handelen afdeling bouwen en wonen
bereikbaarheid gemeente
Bereikbaarheid van de ambtenaren
bestuur
Bij de winkel de legeflessen container dat er altyd alles neer gezet word wat er niet in past Verschrikkelijk irritant Neem je rotzooi mee naar huis
bureaucratie, omslachtigheid bij aanvraag van het een of ander
Bus verbinding
Buurt gaat achteruit
Centrum, niet mooi, slechte doorstroming verkeer
Communicatie met de gemeente Iedereen zijn auto half op trottoir parkeert
dat bij de gemeente veel dingen lang duren.
Dat bij vragen aan de ambtenarij lang op antwoorden gewacht moet worden.
Dat de gemeente met 2 maten meet. In Nistelrode komt de ene persoon voor de rechter nav het houden van dieren waar dat niet mag. Tegelijkertijd wordt er niets gedaan aan mensen die precies hetzelfde doen (en nog veel meer wat niet mag)
niets in de weg gelegd. Ik heb het dan over de illegale bewoners vd Zeelandseweg in de Brobbelbies en m.n. over het perceel van het voedselbos, dat mag alleen gewoon bos zijn maar daar wordt illegaal gewoond, zit een meubelmakerij,
worden allerlei bouwwerken opgericht, worden dieren gehouden en nog veel meer. mensen leven in zelfgebouwde hutjes met meerdere kleine kinderen. Een schrijnende situatie die volledig uit de hand loopt en de gemeente doet gewoon
helemaal niets qua handhaving.
Dat de gemeente overweegt windmolens te plaatsen in Dinther.
Dat de gemeente zomaar toestaat dat er hoge gebouwen in de kern nistelrode wordt gebouwd en dat gezichtsbepalende gebouwen verdwijnen
Dat een mooi stukje Heesch is opgeofferd voor Den Bosch en Oss voor het vestigen van industrie.
Dat er geen betaalbare leuke huizen te koop zijn
Dat er krampachtig gezicht word naar een plek in de natuur waar windmolens en zonnepanelen moeten komen staan
Dat er naar mijn gevoel weinig geld wordt besteed in Vorstenbosch en wel andere dorpen binnen bernheze
Dat er ontzettend veel ouderen kleiner willen gaan wonen in het centrum, het is jammer dat daar weinig tot niets voor beschikbaar is. Als zij rondom het centrum kunnen wonen komen er meer woningen beschikbaar voor de jongeren.
Dat er t weinig en soms helemaal niet geluisterd word naar de inwoners en zeker niet als er massaal zaken worden afgekeurd door de inwoners
Dat er te weinig betaalbare woningen voor de jeugd uit bernheze zijn. Denk eens aan een Tiny house ed Het gemis van voldoende supermarkten, vooral in Nistelrode
dat er te weinig starters koop woningen zijn in Nistelrode
dat er veel groen slecht word onderhoede
Dat er weinig tot geen straatverlichting is tussen Vorstenbosch en Nistelrode
Dat het buitengebied steeds meer door arbeidsmigranten wordt bevolkt en mede zeer verpauperd
Dat het zo lang duurt voordat ik een woning kan krijgen. Sta al 9 jaar ingeschreven. En Mooiland zo weinig woningen bouwt. Begrijp niet waarom je eerder een woning krijgt als je er één achterlaat van hun. Of wanneer je een statushouder bent.
Wanneer ben ik eens aan de beurt voor een leuk huisje met een tuin? Ik laat ook een woning achter, particulier.
Dat iedereen zijn voortuin verandert in een zerkenperk zonder dat daar maatregelen op getroffen kunnen worden. Dat heel veel mensen behoorlijk bekrompen zijn als het gaat om invloeden van buitenaf: windmolens, vluchtelingen Dat er niet zo
veel gemeenschapszin is, vooral 'wij tegen de rest' maar niet 'wij samen sterk'. Corona maakt dat alleen maar erger, ben ik bang.
Dat je als kleine kern toch met heel veel dingen op de laatste plaats komt on de gemeente. Dat er veel geld gaat naar voorzieningen in Heesch bijvoorbeeld(zoals de pas ...) waar wij geen gebruik van maken, terwijl wij bij de Stuik onze eigen
broek moeten ophouden en altijd sluitende begrotingen moeten hebben. Dat zorgt voor irritatie . Ook de subsidieregelingen zijn vooral goed voor de verenigingen in Heesch omdat het per inwoner gaat en niet per deelnemer.....
Dat je nergens meer rustig kan wandelen iedereen loopt overal . Niemand houd zijn hond aan de lijn
Dat zijn twee dingenWe kwamen hier wonen juist voor de rust. -bernheze bouwt zoveel mogelijk het buitengebied bij Heeswijk vol. - een natuurtheater wat ipv cultuur en kunst, 4 maanden lang bijna alleen een muziek festival is en niets met kunst
of cultuur te maken heeft. Het levert 4 maanden lang (van mei tm september een gigantische geluidsoverlast op voor de bewoners van Heeswijk, Middelrode en Berlicum. De gemeente denkt hiermee Bernheze denkt hiermee bekendheid te
werven maar het enigste wat ze bereiken zijn de fans van bepaalde artiesten.
de snelheid van de ambtenaren op het gemeente huis
de achterstanden op het gebied van bouwen en de, over het algemeen lange wachttijden voordat zaken geregeld zijn
De ambtenarij, niet de juiste mensen op de juiste positie. Er is te weinig betrokkenheid bij zijn inwoners. Het gevoel krijgen dat je niet gehoord wordt, problemen van omwonenden niet willen horen!
de bureaucratie in het gemeentehuis en de incapabele politici
De enorme uitbreidingsdrang en daarmee verloedering door het aantal allochtonen die hun cultuur vasthouden
De gang van zaken rond vergunningverlening
De gemoedelijkheid/ het dorpse is verdwenen.
De graduaat langs de wegen. Megastallen die er toch gewoon komen. Onbetrouwbaar beleid en uitspraken vanuit de gemeente.
De gruwelijke hoeveelheid gevangen en opgesloten dieren.
De inrichting van de nieuwe Dorpsstraat. Veel te smal in relatie tot voertuigen. Niet geschikt voor zelfrijdende voertuigen!
De intensieve veehouderij die nog altijd voor andere belangrijke onderwerpen lijkt te gaan
De lucht en het maaibeleid van mooie bermen. De tegel en grind tuinen van bewoners hele straten
De luchtkwaliteit
De manier van omgang plaatselijke overheid met burger
De manier waarop de gemeente omgaat met een aantal zaken in de gemeenschap.(Met name De Pas) Volgens mij zijn we toe aan een ander college. Een goed bestuurder moet ook weten wanneer hij/zij moet stoppen. Vers bloed is dringend
noodzakelijk.
de manier waarop de gemeente omgaat met haar natuurbeleid. Met de mond belijden en vervolgens alle klimaatdoelen zoals die uitgebreid zijn benoemd in alle daarover bekende rapporten ter zijde schuiven. De prachtigste voorbeelden
daarvan zijn de kaalslag in het dorp, en de aanleg van een overbodige rotonde waar de longen van ons milieu het hebben moeten ontgelden. De gemeente lijkt nog nooit te hebben gehoord van het belang van m.n. bomen en struiken voor
luchtzuivering en verkoeling in het stedelijk gebied. En dan scrupuleus menen dit te moeten compenseren met een zonnewei, waar ook weer natuur voor moet wijken, m.n. biodiversiteit die daar mee gaat verdwijnen. In een woord een
schandalige opstelling
De milieustraat in Heeswijk Dinther, Klein en slecht bereikbaar. Verhuis die maar naar Heesch.
De nieuwe traverse!
De nieuwe wegen (zorgt alleen maar voor mee agressie)
De omgang van de gemeente met De Pas.
De saaiheid

De steeds meer drukte in het dorp.
De traagheid van ruimtelijke ontwikkelingen vwb het bouwen van woningen.
De trage bureaucratische molen bij de gemeente.
De vele verkeersdrempels, super vervelend !!
De verbetonning van Heesch.
Die verschrikkelijke hoeveelheid verkeer van bijv vrachtautos met oa. stinkende mest ......
Dijkhof langs de Aa en puin-stof dat opwaaid als een auto je in het buitengebied passeert
Drukke verkeer en vreemde verkeerssituaties in Nistelrode
Drukte op de wegen
Een akker vol met zonnepanelen! Ik vind dat alle nieuwe bedrijfspanden zo gebouwd moeten worden dat ze het dak volleggen met zonnepanelen. Ook nieuwe huizen en zeker boerderijdaken moeten voorzien worden van panelen.
Zonnepanelen kunnen ook op palen als zonwering dienen bovenop parkeerplaatsen (zie perkeerplaats in Bloemendaal aan Zee).
een grote zorg in mijn dorp Loosbroek: de onmogelijkheid voor jonge dorpsgenoten om te wonen, kopen, bouwen.
Er is geen binding met Heesch maar voor gemeentelijke zaken moet je wel daarheen. BV afhalen rijbewijs duurt 3 minuten maar je moet er wel voor naar Heesch.
Er is geen laagdrempelige ontmoetingsruimte in Nistelrode
Er is maar 1 supermarkt in Nistelrode
er mogen wel meer eenrichtingswegen voor autoverkeer komen
Er wonen weinig transpersonen. Stank van mest. Teveel loslopende katten.
Er wordt veel te veel naar de ondernemers geluisterd en niet naar de inwoners. Bepaalde ondernemers bepalen welke winkels er in het dorp zich mogen vestigen. Belachelijk.
Er zijn alleen supermarkten in hd maar weinig andere winkels zoals een blokker. En er wordt veel geld in herschrijven dat beter naar oss kan geïnvesteerd ipv hd
Fietspaden, speelgelegenheid kinderen in oudere wijken, versnipperde sport accomodaties in heeswijk dinther
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Geen doorzetkracht: de daadkracht van een kleine gemeente blijkt niet zo groot. veel onnodige fouten die ergenissen opleveren bij de bewoners.
Geen echt centrum
Geen eenduidig en geen duidelijk beleid over woningbouw
Geen horeca/speeltuin oid in het groen. Bv in Heeswijkse bossen. Daarvoor moet je naar een andere gemeente. Wegennetwerk richting andere dorpen van deze gemeente. Slechte bermen kleine tussenwegen waar veel gereden moet worden
geen huizen voor jongeren die betaalbaar zijn,.
Geen/weinig activiteiten tieners, weinig verschillende winkels
Gemeenschapshuis de Pas wordt er niet leuker op voor verenigingen en stichtingen
Gemeente bestuur besteed alles uit aan regionale instellingen en/of gemeenschappelijke verbanden.
gemis van winkel in huishoudelijke artikelen in Heeswijk-Dinther (v/h Marskramer)
Geuroverlast
Golfbaan, weinig natuur, verkeersveiligheid
Grijze container ophaaldagen zijn er te weinig. Tevens zijn er weinig veilige wandelpaden rondom Loosbroek. Men loopt vaak op een 60 kilometer weg.
groeikansen
grote hoeveelheid vee (met bijpassende vervuiling)
Hard rijdend verkeer, met name op de Traverse
Hardrijders
Heesch
Heesch west. Zware industrie en pakhuizen is juist waar ik voor weggegaan ben uit mijn vorige gemeente. Niet iets wat Bernheze moet proberen aan te trekken.
Het armoedig straatbeeld, de uitstraling dat het dorp mist. Geen karakter.
Het beleid op milieu met name het niet aanpakken van de consequent te vroeg buiten hangen van plastic afval. De gemeente kan dit oplossen door een hele straat verantwoordelijkheid te stellen. De gemeente geeft zelf aan : te vroeg
biitenhangen kan en boete opleveren. Het gebeurt in de hele kern van Heesch.
Het college
Het dorp levensgevaarlijk om te fietsen
Het drukke vrachtverkeer En veel te weinig betaalbare woningen in Heeswijk-Dinther
Het feit dat het beeld er is (en ik dat persoonlijk ook zo ervaar) dat het praktisch functioneren achter blijft bij de professionaliteit die er wordt verwacht. Dat uit zich in van alles; de stroperigheid bij de 'ambtenarij', een website die niet goed is
bijgewerkt, het feit dat zich veel mensen niet vertegenwoordigd voelen door de partijen in de gemeente. Merkbaar is dat mensen zich wel verbonden voelen met de verenigingen in de eigen kern, de dorpen Heesch, Nistelrode, Loosbroek,
Heeswijk, Dinther en Vorstenbosch zich onderling ook verbonden worden, maar de Gemeente Bernheze met dat gemeenschapsgevoel weinig van doen heeft (behalve in het af en toe fungeren als 'gemeenschappelijke vijand' bij stroperige
processen).
het functioneren van het gemeentelijk apparaat. vooral bouwzaken
Het gebrek aan verkeerscontrole en de traagheid van de omzetting van landbouw in andere vormen van bebouwing.
Het gemeentelijke beleid in algemene zin
Het groet individualisme
Het onderhoud door de gemeente aan het maaien van de sloot in de wijk en speeltuinen. Onkruid in de speeltuin staat 15 cm hoog, gevaar voor kans op teken met dit mooie weer.
Het razende verkeer in de Kerkstraat in Vorstenbosch.
Het veel te vroeg ophangen/neerzetten van het plastic afval. De Gemeente heeft hier geen invloed op maar heeft te maken met de instelling/het fatsoen van die mensen die dit menen te kunnen doen.
Het vol bouwen van alldd landelijke stukken open groen
het zware verkeer ; aanblik fa Dijkhof bij binnenkomst Heeswijk; aanblik zonnepanelen bij binnenkomst Dinther;
Hier in Heeswijk is het niet te doen voor starters. Te weinig en niet te betalen. Daar moet echt iets aan gebeuren.
hondenpoep, krimp op de scholen
Hoofdpijndossiers (oa wildhorst, rondweg)
Hoofdstraat
Horecaplein terrassenconcentratie in autoluw groen centrum Heesch is nog n mooie doorontwikkelkans
Ik maak me echt zorgen over de hoge intensiteit van de veehouderijen in onze gemeente.
Ik mis op loopafstand vanaf Loosbroek mooie wandelpaden en een mooie dorpskern.
Ik vind dat er teveel seniorenwoningen in de kern komen en de jeugd naar de randen gaan. Ik zou het fijner vinden als in de kern ook focus is voor jonge gezinnen zodat verschillende generaties door elkaar wonen en spelen
Ik vind de groen stroken slecht bijgehouden veel onkruid. En weinig honden uitlaat plekken
Ik vind het minder prettig dat onze gemeente schijnbaar te klein is om personeel voldoende groeimogelijkheden te bieden, waardoor er een groot verloop is en je steeds met andere , niet ingewerkte mensen te maken krijgt. Misschien toch nog
maar eens serieus te bespreken de voor en nadelen van het opsplitsen van onze gemeente en de kernen te laten aansluiten bij een grotere gemeente waar binding mee is
In alle kernen worden nieuwe huizen gebouwd behalve in de oude gemeente Heeswijk.
In loosbroek staat maar een huis te koop, hier wordt 7 ton voor gevraagd, dit kan een starter zoals ik niet betalen
In mijn straat zijn weinig parkeerplekken. Verder is er maar 1 supermarkt.
inrichting van de dorpskern Heeswijk-Dinther
intensieve veeteelt en risico volksgezondheid
Jammer om te zien hoe groene straten steeds grijzer worden doordat bewoners/bedrijven bomen en struiken verwijderen. Bijvoorbeeld op de Vinkelsestraat, waar een bedrijf nu bijna alle bomen langs de weg omgekapt heeft, waardoor het hele
straatbeeld verwijderd
Karig winkelaanbod (behalve drogisterijen)
Klimaat waanzin
Komst van industrie Heesch West
Kosten en luchtkwaliteit
kwaliteit wegen buitengebied
Lawaaioverlast: verkeer , vliegtuigen, motorcross Beleid ten aanzien van golfterrein The Duke..
Lijkt alsof er in Heesch 3x het bestemmingsplan centrum wordt uitgevoerd en dat andere gemeente alleen direct bij middenstand wat aangepast wordt, verder doet de gemeente de verkeerssituatie af met wat gebodsborden . Ook vind ik dat
onze 'groene' gemeente teveel onnodig groenveldjes maait. Mijn ondesundig idee is dat het gras en bloemen best wel maar blijven staan en alleen een strook langs de weg en afscheidingen kort houden, dan hebben de vogels en insecten veel
meer levensvatbaarheid en het kijkt ook mooi, al die bloemen. '
Luchtkwaliteit en hoeveelheid vee (koeien/varkens en kippen) Teveel raaigraslanden en maisvelden door te hoge veestapel
Maar 1 supermarkt in Nistelrode en waar je vaak misgrijpt op je boodschappen.
Maar een supermarkt in Nistelrode
Maashorst heeft de aandacht . Buitengebied vosberg schrikkelven, grolder , wijst.niet diverse bomen gerooid en geen herplant gedaan .ook geen controle op dicht ploegen sloten en soms illegale kap door landbouwers. De helft Vinkelsestraat
vanaf kennedystraat helft van het groen in afgelopen jaren weg. Ook jacht wordt niet gecontroleerd, er worden hier tamme fafazanten uitgezet, en wilde gaat nog steeds achteruit . Buitengebied wordt steeds meer volgebouwd. Ook zijn er met
toestemming vd gemeente hier omgeving schrikkelven twee oude eiken gekapt die erg landschappelijke waarden hadden. Hoor ook van andere instanties dat er te weinig wordt gedaan door bernheze voor behoud natuur en groen in het
buitengebied .steeds meer gaten tussen bomen bv in vinkelsestraat ,holkampstraat. Berlicum en andere gemeentes herplanten wel.
Matige organisatie bestuur.
Mega stallen, overvloed aan vee bedrijven met stank overlast, slecht voor je gezondheid. Berm en weg onderhoud in het buitengebied. Slecht tot geen fietspaden in buitengebieden
mensen die die allerlei groene zaken willen zolang het maar niet in hun achtertuin is, en tegen alles en nog wat bezwaar lopen te maken
milieustraat
Moeizame gemeente, geen beslissingen durven nemen
Nauwelijks nieuwe woningen. Alles duurt lang bij aanvragen van vergunningen, wegen zijn slecht (vooral bij het kasteel) dure gemeente en je krijgt er niets voor terug.
Nieuwe weg dwars dor heeswijk-Dinther. Gevaarlijk voor fietsers
Onderhoud, groen voetpaden, wegen . Er is veel héél véél achterstallig onderhoud
Ondermijnende activiteiten, verkeersveiligheid, belasting van het milieu.
Ontsluiting van het achterland.
Ontwikkeling Heesch West en windmolens
Onveilige situatie voor fietsers door de kern van Heesch
Onveilige verkeerssituaties, slechte voetpaden (of volledig ontbreken daarvan, zie Meerstraat).
Onveiligheid
onze naaste buren
Onze straat(abdijstraat) begint onleefbaar te worden,door het (vracht)verkeer
Overal hondenpoep. Slecht onderhouden wegen en fietspaden
overal hondepoep en veel zwerfafval
Overlast boeren bedrijven
Parkeerplaatsen. Verkeersoplossignen die volgens de gemeente erg goed zijn, maar volgens 90% van Heeschenaren niet.
parkeren centrum heeswijk, huisvesting arbeidsmigranten en situatie camping de meerdonk en wildhorst.
Parkeren dorp
Parkeren, al meerdere keren klacht ingedient, en mijn woonplek met stalkende onderbuurman.
Plannen Heesch west
polarisering
Politiek (wat er besloten wordt en wie er vooral beter van wordt) De dorpskernen die vol gebouwd worden met (lelijke)appartementen Geen mooi dorps gevoel door de bebouwing Varkens, kippenstallen die er toch nog steeds bij gebouwd
mogen worden Bedrijven zich mogen vestigen in oude boeren bedrijven, zonder vergunningen, zonder controle, enz.
Politiek onvermogen
slecht ambtenaren corps
Slecht ondernemersklimaat
slecht optreden BOA's tegen wild parkeren( plantsoenen)
Sluip verkeer door de dorpen
Sluipverkeer door het dorp
sociale cohesie tussen de kernen onderling
Sommige verkeerssituaties
Stankoverlast, luchtkwaliteit
Te hoge gemeentelijke belastingen. Te veel verkeersdrempels.
Te Smalle Wegen Buitengebied En Of Er Fietspaden Komen In Buitengebied
Te weinig Cpo woningen worden gebouwd
te weinig huizen voor starters, jeugd trekt weg
Te weinig seniorenwoningen.
te weinig woningbouw
Te weinig woningen in Loosbroek
te weinig woonruimte in bepaalde kernen
Tekort aan woningen, ik zou graag iets willen kopen maar er is niks
Teveel grote agrarische bedrijven. Veehouderij.
Teveel intensieve veehouderij en landbouw als vervuilende openlucht industrie, nog te weinig natuurinclusieve en biologische landbouw. Erg moeilijk om een (sociale huur)woning te vinden.
Teveel verkeer in de kom van de dorpen
traagheid van woningbouw
trage afhandeling vergunningen veel onduidelijkheid vrijkomende agrarische bedrijven wat de mogelijkheden zijn
Trage procedures. Handhaving.
trage woningbouw in Loosbroek
vandalisme
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Veel arbeismigranten die afval in de berm weggooien
Veel hondenpoep buiten (met spelende kinderen echt niet leuk). Dit wordt te weinig opgeruimd door de hondenbezitters.
Veel polarisatie rond heeschwest. Ik vind windmolens prima!
Veel te duren woningen. De jongeren die op zichzelf willen wonen trekken naar andere plekken, omdat het hier niet te betalen is. Weinig gelegenheid om je hond los te laten lopen. Het zou leuk zijn om een soort honden parkje te hebben. Dit zou
bijv op het grasveld in de Zijlstraat kunnen. Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de speeltuin en het voetbalveld, waardoor mensen hun hond los laten lopen terwijl dit eigenlijk niet mag hier. Ook is er jaarlijks veel schade door vuurwerk
(prullenbakken). Ik denk dat als je hier een soort (honden) parkje van maakt dat dit vandalisme bij jongeren ontmoedigt.
Veel te veel honden
veel verkeer
Veel verkeer in de dorpen
veel verkeer, drukke kerkstraat in vorstenbosch.
Veel vrachtverkeer door nistelrode. Weijen, Laar, heuvelstraat, parkstraat Veel leveranciers die midden op de weg parkeren op Laar. Hierdoor ontstaan onoverzichtelijke, en dus gevaarlijke, situaties
Vele honden poep op de paden en in speeltuinen
Vele polen in het buiten gebied
Verdwijnen van de pinautomaten
Verkeer Honden losloopgebied Slechte trottoirs
Verkeer snelheid beperkingen en verkeersbeleid. ( te snel. Geluid overlast)
Verkeer vooral zware vrachtwagens dwars door Nistelrode heel gevaarlijk
Verkeers afwikkeling, Heesch West en ontbreken van ruimtelijke visie
Verkeersdrempels
Verkeerssituaties
Verkeersveiligheid, onrust over windmolens en Heesch-West. Mensen hier mopperen, waarderen niet hoe goed wij het hier hebben en hoe goed het geregeld is.
Visie op natuur en te veel focus op economische belangen/ stokpaardjes van enkele raadsleden
Voetpaden, en onderhoud fietspaden
Voetpaden, fietspaden, verkeer, doorstroming.
Vrachtverkeer in centrum
Wandelpaden, winkels.
Weet ik niet
wegenonderhoud in het buitengebied..
weinig horeca
Weinig horeca. En maar één supermarkt in Nistelrode en dat is te weinig voor het aantal inwoners.
Weinig huizen
Weinig levensloopbestendige woningen
Weinig nieuwbouw in Heeswijk-Dinther t gaat meestal over Heesch als er verbeteringen over t algemeen
Weinig nieuwe woningbouw en voorzieningen in de kleine kernen.
Weinig tot geen mogelijkheden voor bouwen eigen woning. Zeer weinig tot geen kavels beschikbaar
Weinig tot geen starterswoningen en sociale huurwoningen. Heel jammer als je in de buurt van je familie wil blijven wonen
Weinig winkels in HD.
Werkelijk overal liggen onplezierige drempels.
Wonen
Wonen krijgt onvoldoende aandacht. Veel praten, weinig realiseren.
woningaanbod voor ouderen en jongeren
woonomgeving
Zeer moeizame processen op gemeentehuis.... Vaker nee dan ja
Zwerfvuil

Hoe wilt u door de gemeente op de hoogte worden gehouden over de omgevingsvisie? - Anders, namelijk
Vorstenbosch-info.nl

Hoe wilt u meepraten of meedenken over de omgevingsvisie? - Anders, namelijk
Beetje rare vraag
Kijk heel leuk dat je mee mag praten, maar daar heb je pas iets aan als de gemeente er ook echt iets mee doet...

Heeft u nog andere opmerkingen over de omgevingsvisie van gemeente Bernheze of deze vragenlijst?
aandacht voor senioren in de kleine kernen
Bedrijventerreinen breiden maar uit ten koste van de agrarische sector en het groen
Beetje meer handhaving in het buitengebied ook savonds zou prettig zijn
Behoudens de verkeersdrempels niet veel op aan te merken, ga zo door met het behouden van de huidige gemeente. Lekker groot, uitgebreid gebied met een dorps karakter - helemaal goed.
Bernheze mag zich best wat meer bemoeien met De Maashorst. Immers, een aanzienlijk deel van dit natuurgebied valt eronder.
Bernheze zou rolstoelvriendelijker moeten zijn. Als je nu eens kijkt hoe de voetpaden er bij liggen oeps
Beter naar de inwoners vragen wat die willen en niet aan de ondernemers, middels n goede enquette zo mooi zijn. Dan komt er zeker meer reactie lis.
Bouw niet alles vol. Ga door met initiatieven die bijdragen aan natuur en cultuurhistorie (omgeving Aa bij Kasteel en Kilsdonkse molen). Bouw niet alles maar vol, maar handhaaf ruimte voor groen in de lintbebouwing. Bouw ook bungalows
voor de senioren die niet op een appartement willen omdat ze van een huis met ruime tuin of het buitengebied komen. Leg geen zonnepaneelweilanden aan en pas op met windmolens. Leg eerst daken van bedrijven en gemeenschappelijke
gebouwen vol meg zonnepanelen. Zorg voor goede veilige wegen ook voor fietsers en voetgangers.
Complimenten voor dit inituatief
Dat Je Mag Bauwen in Buitengebied
De afgelopen omgevingsvisie is niet behaald, dus waarom een nieuwe maken?
De bus sneller maken door deze over de n279 te leiden, met fietsstalling nabij de op- en afritten.
de enquête heb ik 2x ingevuld Ik heb in eerste instantie de enquête voor bedrijven (in plaats van voor bewoners) ingevuld, dus deze mag verwijderd worden
denk eraan dat de agrarische bedrijven ook toekomst hebben in bernheze, Deze zorgen voor een leefbaar platteland
Deze vragenlijst blijft herhaaldelijk flink hangen bij het laden van een volgende pagina terwijl mijn internet verbinding goed is. Ik kan me goed voorstellen dat hier veel mensen op afhaken (aannemende dat het aan een technisch probleem met
de vragenlijst zou kunnen liggen). Wat betreft meedenken over de Omgevingsvisie zou ik het fijn vinden om snel overzicht te kunnen hebben over verschillende aspecten van ruimtelijke ordening in de gemeente met geografische informatie
systemen die ik vermoed dat de ambtenaren wel hebben. Fijn als burgers daar ook inzage in hebben, en dat geeft dus ook meer overzicht bij het meedenken.
Een stip op de horizon voor wat de energietransitie zou fijn zijn. Veel inwoners vragen zich af wat ze kunnen doen naast isoleren.
Er staat niets in over de transitie van de landbouw.
Er zou in heeswijk dinther wel een mooie natuurspeeltuin mogen komen of de ene die hebben wat geüpdate of aangepast kunnen worden
extra zitbankjes (hondstraat - leijgraaf)
Fijn dat deze vragenlijst gestuurd is.
Geef de agrarische sector, tuinderijen en iedereen die iets met food doet de ruimte want we zitten dichterbij tekort aan voedsel dan aan teveel !!! we hebben al heel veel mooie natuur wij genieten elke week meerdere malen te voet of met de fiets
hiervan en velen hebben niet door hoeveel agrarische gronden er al onttrokken zijn een keer is het genoeg !! Niet doorslaan voor het te laat is !!
Geen
Geen duurzame energie in natuurgebieden!!
geen verdere vragen
Gemeente moet goed luisteren naar zijn inwoners
Graag denken aan natuur.
Graag het groen in en om de gemeente blijven respecteren in alle plannen. Meer bouwgrond.
Graag meer aandacht voor groen in de buurt en aantrekkelijke kern bv. wat betreft horeca, groen, flex werken
Graag meer info over wonen rand Heeswijk-Dinther of buitengebied.
Graag serieus de stank en milieu overlast van de megabedrijven aanpakken tot op heden worden het er alleen maar meer.
Het is ook belangrijk om per dorpskern te kijken en de visie en wensen te peilen.
Houdt de agrarische sector in stand
Iedereen vanaf 18 jaar in Bernheze dit vragenformulier sturen, zij zijn de toekomst.
Ik dacht dat er meer over het buitengebied gevraagd zou worden. Mijn mening is dat agrarisch grondgebied zo moet blijven en niet voor energieparken gebruikt gaat worden.
Ik hoop dag het buitengebied niet helemaal volgebouwd gaat worden. Waar dat wel noodzakelijk is hoop ik dat de wijken veel groen krijgen.
Ik hoop dat er geluisterd wordt naar bewoners en dat ook terug te zien zal zijn in de omgevingsvisie.
Ik vind het lelijk als er zonnepanelen in een weiland geplaatst worden.
iK ZIE VAAK DAT NIEUWE BOOMPJES AANGEPLANT WORDEN, maar dan wordt er geen water gegeven in droge hete zomers en gaan de planten/bomen dood. Dat vraag ik me af of die bomen meetellen bij de herplantplicht?
ik zou graag met iemand van de gemeente spreken over de afbouw van ons agrarisch bedrijf en of er regelingen zijn die ons in staat stellen om een gedeelte van onze gebouwen die overbodig worden te ruimen en waaraan de gemeente dan
weer ruimte aan kan onttrekken om er elders woningbouw voor terug te plaatsen
In het buitengebied van Bernheze en op bedrijventerreinen ontstaan steeds grotere bedrijven. Waardoor het verkeer niet alleen meer wordt,maar ook zwaarder. Daar is de infrastructuur niet op aangepast. Men heeft dat op willen vangen door
aan de zijkanten van de wegen met klinkers te verharden. Is duidelijk te weinig. Bovendien roept bij gebruik van de randen dit ontzettend veel geluid ip. Dag en nacht. Ik denk dat hierbij de geluidsgrens duidelijk overschreden wordt. En is ook
slecht voor het levende milieu
Indien we een gemeente blijven zou het goed zijn om vanuit elke kern regelmatig vervoer te regelen naar het gemeentehuis
Ja een bank plaatsen op hoek Vinkelsestraat en Kruishoekstraat Tussen 2 oude Lindebomen in Zou erg mooi zijn!
ja, dat er een meerjaren- en TOTAAL-plan gemaakt wordt wat SMART is. over de ontsluitingsweg Dinther zuid is 40 jaar gesproken; toen we in 2005 in Dinther kwamen wonen werd ergens in 2007 tijdens een bijeenkomst van de gemeente verteld
dat hij in 2011 gereed moest zijn; werd uiteindelijk ergens 2018/2019!! Met dit soort plannen zou je in het bedrijfsleven eens aan moeten komen. Nu gaan we eerst weer de provinciale weg aanpakken; vervolgens laten we het zware vrachtverkeer
die nieuwe weg weer helemaal kapot rijden en dan gaan we nadenken over ontsluiting Dinther noord; kun je daarna de doorgaande weg weer opnieuw aanpakken. Hoezo kortzichtig?
Kan ik de resultaten inzien over deze enquête?
Kijk is vaker door de ogen van een ondernemer naar wat je aan het doen bent binnen de gemeente
Kijken naar voldoende parkeerplaatsen in de straat bij mensen voor de deur, 5 parkeerplekken waar 8 woningen staan is te weinig. Meer nieuwbouw huurhuizen, meer groen
Laat van Tilburg en consorten niet nog meer Van Tilburg worden anders kun je net zo goed de naam Nistelrode afschaffen
Leer eens te luisteren als gemeente naar de burgers. De burger is er niet voor de gemeente maar de gemeente is er voor de burger
Liever geen postcode vermelden
Luisteren naar de mensen die er wonen.
Maak het gemakkelijker voor starters op de woningmarkt. En wij willen het zwemmeer bij Frits behouden voor publiek of anders elders een alternatief!!
Meer activiteiten voor jeugd, gevarieerder aanbod winkels, meer festivals, concerten, theater en ander vermaak
meer woningen voor ouderen en jongeren bv door gebruik te maken van vrij komende agrarische locaties
mijn kinderen hebben ook getekend wat ze in 2040 graag zouden zien, leuk dat jullie hen er ook bij betrekken.
Nee
Neem aub mee dat er hier veel te hard gereden wordt. 30=50 en 60 is de startsnelheid! Neem aub mee dat dieren uit de voedselketen gehaald kunnen worden en er dus een einde komt aan het opsluiten, dom8neren, mishandelen en afslachten.
Dat we niet naar dichte muren van stallen vol dieren hoeven te kijken en ze te horen gillen en ruiken. En de transporten die dagelijks door de dorpen komen en de kadaverkarren. Voor de dieren, het milieu en de gezondheid van allen!
Omgeving met veel visie graag! Wij zijn geluksvogels dat we boven NAP wonen, laten we koesteren wat we hebben aan natuur en zorgen dat het hier ondanks de klimaatverandering leefbaar blijft in de komende 50 jaar. Dus: minder
grondwateronttrekking, minder intensieve landbouw, meer duurzame energie, meer groen en schaduw, meer infiltratie, inzetten op bedrijvigheid die bijdraagt aan SDG's enzovoorts.
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Onze omgeving is sterk in beweging. Fusies van gemeenten, gebiedsontwikkeling (Maashorst, Aa-dal), aanleg van windmolenparken, zonneweiden, industrie ontwikkeling enz. . Bedenk geen hoogdravende, niet- realistische plannen die politiek
toch niet haalbaar zijn en stem alles af met de gemeenten om ons heen.
Oplossing lege flessen container
Prettig om hierover een vragenlijst in te vullen maar het zou ook fijn zijn om de specifieke behoefte van de kernen aan te kunnen geven. Dit gaat dan toch vrij algemeen over de gehele gemeenten.
Prima/leuke gemeente. Jammer dat wonen zo duur is.
Succes met vergroenen en de lucht. Ook wonen voor jongeren die geen ouders hebben met poen.
Succes; in potentie mooi proces met ook verbindingsnaden met andere mooietrajectenzoals sportakkoord en brede samenwerking in oa sociale domein.
Succes!
vergeet de agrarische sector niet
Verkeersveiligheid moet beter zie ook wijststraat zeer gevaarlijk voor fietsers ,ruiters , menners voetgangers
Volgende
Wat betreft het centrum van Nistelrode: duurzame ontwikkeling betekent ook dat niet enkel van Tilburg, de LOrijn cs. en van Eerd dit bepalen, maar luister vooral OOK naar de mening van de burger en DOE daar dan iets mee.
Welke visie? Waar kan ik die vinden. Heb ook al meerdere keren aangegeven dat ik betrokken wil worden bij nieuwe plannen. Maar nog nooit iets van gehoord.
Woningen,woningen,woningen voor starters, Tiny housing, pacht huur
Ze moeten wat meer geld steken in de voorzieningen waar mensen wat aan hebben ipv dat geld uit te geven aan onzinnige kunst. Geef dat pas uit als de rest op orde is.
Zeer prettig wonen, mag meer 'groen' in Vorstenbosch/ Bernheze komen en zeker de raaigraslanden en mais moet minder in de omgeving en er moet meer ruimte voor natuur en dier/ insecten komen. Dus aanpassen van beleid om b.v. 10% of
meer rondom graslanden voorzien van bermgras met bloemen voor insecten e.d. Tevens geen windmolens in de gemeente vanwege horizonvervuiling, zet een max. in voor je energievraag en internetgebruik zodat niet alle energie daar naartoe
gaat (Google infocentra o.a.)
zoals eerder gemeld, optreden tegen verloedering omgeving
Zorg voor een gezelligere kern in heesch. De pas, horeca, terras.
Zorg voor gezonde leefomgeving!
Zorg voor sociale woonhuizen ipv al die dure huizen en appartementen
Zou wel mee willen werken/denken over woonvorm voor alleengaanden in Heesch. Zoiets als een begijnhof. Maar dan wel huur. Staat de gemeente daarvoor open?
zoveel mogelijk communicatie met de inwoners tijdens het proces
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