Burgemeester
Michiel van Veen is aanbevolen als nieuwe burgemeester van Gemert-Bakel.

1. U zit voor hem, en hij vraagt aan u welk lokale probleem hij het eerst zal
aanpakken. U zegt:
























a: De stank in Elsendorp door de veeteeld!!!!!!!!!!
b: Openbaar bus vervoer
- bereikbaarheid Gemert-Bakel
- leefbaarheid kleine kernen
- Vrijkomende Agrarische Bebouwing buitengebied
- Weg langs kanaal Asten-Veghel 2x2 baans maken
- Wegen tussen dorpen (Gemert-Erp) 80 km/h laten, geen 60
- Brug bij Beek en Donk
-medewerkers gemeentehuis motiveren en vertrouwen geven dat hij achter hen staat.
-druk uitoefenen bij allerlei instantie voor onze 'beter' bereikbaarheid
-zorgen dat statushouders zich thuis voelen
?
.?
(Ouderen)zorg, jeugd hier houden, kasteel behouden voor de gemeenschap
1) Goede doorstroming verkeer naar Eindhoven.
2) Beperken nachtelijke overlast in straten rondom centrum bij weekendfestiviteiten.
30km zone meer toevoegen en overtreders keihard aanpakken
Aankoop kasteel liefst door gemeente; en daarna goede toepassing + weer openbaar maken van
het kasteelpark
Alle reclameborden in het centrum
Als invalide moet men overal omheen slingeren
Als partner kan men niet naast de invaliden lopen
Als allereerste, aan de steeds terugkerende smerige vriendjespolitiek van B en W en de raad, een
definitief einde maken. Gemeenteambtenaren moeten met slimme heldere oplossingen komen
die transparant zijn en niet met onbegrijpelijke domme oplossingen...!
Armoede.
Autovrij centrum
Behoud omgeving maar herbestemming kasteelgebouw
Belachelijke parkeerbeleid, door de parkeerschijf is het niet uitnodigend om in Gemert te gaan
winkelen daar men maar twee uren mag parkeren. Ondernemers hebben hierdoor minder
inkomsten.
Bereikbaarheid (2x)
Bereikbaarheid openbaar lokaal vervoet
Bereikbaarheid van o.a. de parkeerplaatsen in en rondom het centrum
Bereikbaarheid verbeteren
Bereikbaarheid verbeteren voor fietsers. Voor bedrijven, verenigingen, scholen, etc is dit nodig.
Verbind de verschillende dorpen met duidelijke en fatsoenlijke fietspaden. Bij de Oost- om is er
een gevaarlijke situatie. Mensen steken op allerlei plaatsen over. Dus laten aanpassen. Niet
afsluiten!! Beter verbinden!
Bereikbaarheid vergroten door de noordom versneld aan te laten leggen en versneld twee extra
banen n279
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Beschermt wonen t.b.v onder andere dementerenden
Beschikbaarheid van zelfbouwkavels in sommige kernen
Betaalbare woonvoorzieningen voor de jeugd. Jeugd trekt naar grotere dorpen/steden waar zij
wel aan betaalbare (huur)woningen kunnen komen.
Boer/burger dialoog. En dan met name het feit dat de burger roept zonder de sector te
kennen/een kans te geven.
Buscentrale voor OV
De bereikbaarheid.
De groep senioren. B.v. levensbestendig wonen, WMO, geen dorpshuis in Bakel, enz.
De integriteit bij bepaalde politieke partijen die met verborgen agenda's werken.
De jongeren tussen de 12 en 16...sociale plek in gemert...onder toezicht van volwassenen.
Een kinderboerderij in ons dorp..sociale plek voor alle leeftijdscategorieën.
De onoverzichtelijke T-splitsingen tegenover tankstation Vogels, naar en van, het bochtige 'circuit
' de Komweg.
De overlast van katten, hier zou een regeling voor moeten komen net als dat met honden is
gedaan.
De overlast bestaat uit ontlasting in privé zandbakken en openbare speeltuintjes in de gemeente.
Dit kan levensgevaarlijk zijn ivm ziektes die dat meebrengt.
De veestapel is te groot, biologisch 'boeren' wordt veel te weinig gedaan. Hoe gaat u dit
stimuleren? Want het mag duidelijk zijn dat de grens is bereikt. Mens en dier lijdt hieronder.
Denk aan alle ziektes die momenteel uitbreken.
De verkeersregels aan de laars lappende fietser, jong en oud. Zat laatst op de fiets achter 2
vrouwen en een man van ongeveer 65 jaar toen we van een rotonde af moesten slaan, niemand
stak de hand uit. Toen ik daar een opmerking over maakte kreeg ik van de vrouwen te horen dat
ze dat toch zelf moesten weten, een hand uit steken. Nee, mevrouwen dat zijn verkeersregels.
De Viltstraat in Bakel. Deze bewoners wachten al heel lang om de straat eindelijk een keer op te
laten knappe.Het is een straat met allemaal eigen woningen en dat verdient een mooi
straatbeeld. Het college weet er van en we hebben positieve geluiden gehoord ,nu nog de
wensen te kennen geven.
En, Burgermeester kom in ons mooi Bakel wonen.Vanuit Bakel kunt u richting Gemert en de
andere dorpen kijken ,boven in onze Kerk .Want Bakel staat heel hoog op een oude terp.
De wmo. En dan met name de bezuinigingen in de huishoudelijke ondersteuning!!
Die achterlijk hoge verkeersdrempel vooraan in Bakel, je mag 30 maar met 10 km/pu kom je nog
los, verkeersveiligheid prima, maar dit is slecht voor t millieu
Duurzaamheid lucht,bodem en water
Echt Zebrapad maken in Kspelaanstraat ter hoogte van AH met name voor de ouderen
Een definitieve bestemming vinden voor het kasteel en het weer toegankelijk maken voor het
publiek
Een duurzamere gemeente met oog voor ieders belangen
Een oplossing zoeken voor de impasse die is onstaan rond het kasteel. Dit gebouw is voor
miljoenen gemeenschapsgeld gerestaureerd een paar jaar geleden, maar nog steeds niet
toegankelijk.
Eerlijke handhaving dus ook in het buitengebied en Woonwagenkampen
Efficientie....kwaliteit.....transparantie gemeentehuis
Er zijn bepaalde bewoners in het centrum van Gemert die absoluut tegen horecaondernemers
zijn en hiervoor zelfs een commitee voor opgericht hebben.ik hoop dat de nieuwe burgemeester
ook luistert naar alle positieve reacties van gemertse burgers in het algemeen. Ik doel hiermee
ook op het prachtige evenement dat tojdens de september kermis plaats vond op het Kerkplein.
Er zijn best nog problemen op te lossen in Gemert. Welke op dit moment het meest urgent is
schiet me nu zo snel niet te binnen.
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Er zijn niet direct problemen maar wel vraagstukken en aandachtspunten zoals: Kasteel, Vervoer,
gezondheid en milieu, Jeugd.. etc maar dat wordt via de wethouders en raad- programma's al
opgepakt.
Evenwicht zoeken in afstoten/afslanken/behouden werkzaamheden gemeente (bv.
groenonderhoud)
Leegstand panden in winkelstraat
Financiele kracht van ondernemers. vaak lager dan verwacht.
onder steun niet alleen gemeentelijke organisaties maar kijk ook eens naar de kleine
ondernemer die je centrum maakt zoals het is. die gene die investeren in activiteiten.
Geen huizen bouwen op de open plek achter de MFA Handel.
Goede herbestemming van het kasteel.
Groter aanbod huur en koopwoningen starters
Handhaving
Handhaving verkeersregels
Hangjeugd
Hebt u een hond? Dan ben ik benieuwd hoe u t beestje uitlaat? misschien overlast ervaart door
hondenpoep? Nou burgervader...deal er maar mee..want het accent ligt in deze gemeente niet
op handhaving van dit soort shit....tenminste zolang als u zich keurig gedraagt. Bij wangedrag
heeft u meer kans op handhaving....
Herbestemming van het kasteel en openstellen van de kasteel tuin
Herinrichting sportpark
Het dierenaantal, met name vee verminderen, geen nieuwe vergunningen verlenen op dit gebied
en gezondheid op de 1ste plaats zetten bij elk besluit. Zorg dragen voor gezonde lucht dus,
gezonde bodem enz. gezond water.
Het gunnen van overheids- / gemeentelijke opdrachten aan Gemertse ondernemers.Wat je 'ver
haalt' is echt niet altijd lekkerder of beter!
Gun Gemertse ondernemers / zzp-ers ook eens iets!
Het harde rijden in de Vondellaan.In de buurt van Shellstation. Meer controle.
Te weinig fietsenrekken Pastoor Poelplein. Bushalte-Jumbo
Het kasteel
Het kasteel natuurlijk.
De enige goede oplossing is dat de Paters van de Heilige Geest hun vraagprijs zeer veel naar
beneden bijstellen en dat er dan het gemeentehuis in komt met andere instellingen of
voorzieningen.
Het kasteel.
Het sociale aspect binnen de gemeente
Het verbeteren van de trottoirs deze zijn op veel plaatsen slecht en niet of slecht begaanbaar
met een rolstoel.
Hoe gaat Gemert zich profileren en hoe gaat Gemert afstand nemen van de traditionele
bestuurlijke politiek.
Hoever gaat u in de aanpak van de mestproblematiek, ook van de nertsen.
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Iedereen heeft recht op onderdak en eten. Zorg dat er voldoende en betaalbare sociale
huurwoningen zijn ( en met name voor de mensen met bijstandsuitkering en jongeren. Verlaging
van de huur van huidige (oudere) sociale huurwoningen tot een acceptabel en betaalbaar niveau.
Zorg dat de benodigde huurtoeslag zo laag mogelijk blijft. Huurders in de bijstand dragen het
financieel risico dmv de huurtoeslag ( terugvordering of naheffing door de belastingdiens als de
uitkering stopt) en komen vervolgens in de financiele problemen met o.m. dreiging
uithuiszettingen. Het vermogen van GW groeit over de rug van de lagere inkomensklasse. Zorg
voor tijdelijke crisisopvang woningen, voor mensen die dakloos zijn. Zorg voor goede 2e kans
woningen of wooneenheden (voor daklozen) met adquate woon begeleiders en financiele
begeleiding. Alleen leefgeld voor degene die niet in staat zijn om de eigen financiele zaken
kunnen beheren, huur en vaste lasten inhouden op uitkering en direct doorbetalen.
Ik zou de nieuwe burgemeester uitleggen dat de winkelstraat erg rumoerig is en soms zelfs
gevaarlijk omdat er gemobiliseerde voertuigen rijden. Dit is in mijn ogen simpel op te lossen door
in de winkelstraat een verbod voor auto's in te stellen.
In een woonstraat aan 2 zijden mogen parkeren
Industrietrein.
Kasteel
Kasteel open stellen voor publiek
Komweg (zie antwoord 2). Ook: Zorgvoorzieningen beter op maat en met meer eigen regie voor
de mensen. Dat hoeft zeker niet meer te kosten. Zorggeld wel inzetten voor zorg!
Koop het kasteel dat behouden moet worden voor de inwoners en voor de toeristen een
aantrekkingskracht moet zijn
Leefbaarheid kleine kernen en sport
Meer blauw op straat
Meer speelgelegenheid voor kinderen in de buurten
Meeuwen overlast parkeerplaats Elisabeth plaats
Minder vee
Minder vee in de gemeente
N279 en ruit eindhoven
Nog meer bezuinigen op eigen personeelskosten en uitbesteed werk. Er wordt met sommige
werkzaamheden nog veel met geld gestrooid zonder hier over na te denken.
O.a. lekkages sporthal Molenbroek.
Ontsluiting Gemert per auto, mn ri Eindhoven.
Verbeteren openbaar vervoer
Dialoog huisartsen - dierenartsen Gemert-Bakel
Openbaar vervoer dorpskernen onderling
Openstellen kasteeltuin
Oplossen knelpunt Beekse Brug samen met Laarbeek
Oplossing Kasteel wat dagelijks toegankelijk moet worden
Organisatie , samenwerken, betrokkenheid gemeente ambtenaren
OV en algemene bereikbaarheid Gemert
OZB
Parkeergelegenheden
Parkeren centrum belachelijk dat daar bekeuringen worden gegeven
Politiek en de gewone burgers bij elkaar brengen.
Zichtbaar en benaderbaar zijn.
Denk aan de kleine kernen.
Realiseren van een nog beter en groter centrum met meer aanbod van grotere winkelketens in
Gemert, hierbij moeten ook het kasteel en het ov-scharnierpunt bij horen.
3

































Rondweg afmaken
Rotonde oudestraat is een groot gevaar voor fietsers
Schuld sanering
Slechte openbaar vervoer in de kerkdorpen.
Snelheid van handelen op diverse onderwerpen binnen de gemeente verhogen. Meer kennis
verkrijgen of kennis inkopen op diverse terreinen.
Meer ambtenaren verhuis-plichtig maken, zodat zij verdiept inzicht krijgen in onderwerpen waar
zij aan de 'tekentafel' mee te maken hebben.
Speelvoorzieningen en bezuinigingen hierop! O.a. speeltoestellen op het Erf. Onvoorstelbaar dat
kinderen naar maar het Hein de Wit park moeten gaan en dat er voor de speelvoorziening op het
Erf slechts geld is voor wat kleine speeltoestellen. Het Hein de Witpark is niet geschikt voor
kinderen tot 12 jaar, het is er gevaarlijk, afgelegen, er ligt vanalles in de bosjes. Er zijn vaak
hangjongeren, er vinden vele vernielingen plaats. De dure speelvoorzieningen werken niet.
Sporthal molenbroek
Stankoverlast buitengebied/agrarische ondernemers.
Stankoverlast van de boeren
Te weinig hondenuitlaatplekken
Toegangsweg van de Groeskuilen aanpassen, t.h.v. Paashoef/Enorm Graat en meer
prullenbakken met gratis poepzakjes nabij honden uitlaatplaatsen.
Toeirsme en cultuur, met samenwerking en communicatie heeft Gemert-Bakel veel troeven om
(veel) meer toeristen naar Gemert te trekken. Veel van deze troeven zijn onzichtbaar..
Toerisme en recreatie is het economisch speerpunt van de gemeente. Graag de nodige
faciliteiten zodat ook eindelijk dit speerpunt eens van de grond kan komen
Varkensoverschot en de daarmee gepaard gaande ongezonde leefomgeving in deze regio
Veel te veel geluidhinder in de zomer van evenementen. Aantal toegestane decibellen in de open
lucht tot een veel te laat tijdstip. Iedereen zijn feestje gunnen, maar dan in evenementenbeleid
standaard eindtijd van 01.00 einde muziek opnemen. Zodat je je kunt instellen dat er een eind
aan komt. Gemeente moet beschikbaar zijn voor melding als het langer doorgaat. Nu is alleen
politie bereikbaar.
Veiligheid met betrekking tot het spelen van kinderen op straat. Auto's rijden te hard binnen de
bebouwde kom.
Verbetering aansluiting op doorgaande wegen.
Verkeersstromen richting Eindhoven en Den Bosch verbeteren
Verlagen ozb. Stop met over de balk smijten met ons belastinggeld om kiezers te winnen
Vernieuwen sporthal
Vervoer
Voldoende speelveldjes/speelgelegenheid ook in de oude buurten van Gemert
Voor zover er lokale problemen zijn dan wordt hier al aan gewerkt. Een nieuwe burgemeester
hoeft daar niet direct een verandering in te brengen. Hoe de gemeente 'eigen', zet niet in om de
trend om alles op te schalen.
Voorzieningen infrastructuur
Vrachtverkeer zoveel mogelijk uit Centrum weren en vaart maken met de nieuwe Noord-Om!
Willem de Haasstraat versmallen en herinrichten om snelheid ( lees: gevaar ) te minderen!
Kwantiteit parkeren bij openbare gebouwen vergroten ( Samenstroom, Eendracht/ Bibliotheek/
Sportpark, enz. )
Waarom worden de groenstroken in onze straat niet
bijgehouden
Weer leven brengen in het centrum van Bakel. Huur panden omlaag en geen wurgcontracten,
zodat ondernemers ook durven te starten (en niet aan een 5 jaren contract vastzit. Een starter
kan dat niet...
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Weet ik zo niet.
Werkgelegenheid oor mensen met een arbeidshandicap
Woonwagen beleid
Zebrapad in Bakel bij de apotheek is gevaarlijk wordt regelmatig doorgereden.
Ziet u mogelijkheden om de winkelstraat autovrij te maken?
Zorg dat het BING rapport aandacht krijgt anders hangt dat als een zwaard van Damocles boven
uw hoofd.
Zorg voor meer zinvol betaald werk waarbij sociaal kapitaal beter wordt benut
Zorgen dat alles bij de gemeente eerlijk gebeurd. Moet vooral denken hoe vrije grond verkocht
word.Bouwperselen voor vrij bouwen zijn er niet.
Zou u zich in kunnen zetten voor een betere samenwerking in de gemeente? Bijvoorbeeld tussen
ondernemers, maar ook tussen verenigingen en initiatiefnemers van evenementen? Ook moeten
we regionaal goed samenwerken om daarmee de gemeente ook beter op de kaart te kunnen
zetten. Kunt u ons daarbij helpen?
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