Gemeenteraadsverkiezingen
1 Wat wordt volgens u het belangrijkste thema bij de
komende raadsverkiezingen?
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Zorg en welzijn

Veiligheid

Gezondheid/ Veehouderij

De toekomst van het kasteel
van Gemert

De N279 de omleiding over
Bakels grondgebied
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Anders, namelijk:












Bereikbaarheid
Bios in het kasteel
Dorpscentra en aanpak criminaliteit
Duurzaamheid
Eerst zorgen voor eigen volk en vooral ouderen
Het zou vee en gezondheid moeten zijn maar dat gaat hier niet gebeuren
Leefbaarheid kleinekerne
Meer voor ouderen en meer evenementen
Milieu
Openheid en gaan voor de inhoud.
Verkeersveiligheid rondom scholen

Toelichting
Gezondheid/
Veehouderij





Die N279 moet verbeterd worden. Jammer dat dat over Bakels grondgebied
gaat. Doorstroming verkeer is belangrijker. De gemeente moet niet 1 euro
steken in het kasteel in Gemert. Als het voor de koper niet rendabel is, dan is
de koopprijs te hoog. Overlaten aan het particulier initiatief. Die geldgraaiers in
Gennep niet steunen!
Dit gaat echt alle inwoners van onze gemeente aan zeker ook de boeren.
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Hierover wordt nu al het hardste geroepen door de politiek waarmee ze ook
bepalen dat dit weer het belangrijkste onderwerp wordt. Al is dit onnodig
aangezien de gemeente op dit moment weinig kan doen zonder voor nog meer
problemen te zorgen. (ongeacht of ze zijn voor versoepeling of strenger
maken)

Veiligheid



Peeldijk Milheeze is al diverse malen bij de Gemeente aangegeven er wordt
gewoon niet geluisterd.

Zorg en welzijn



Met name huisvesting senioren die niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen
maar nog te zelfstandig zijn voor een indicatie hebben voor een verpleeghuis

Anders,
namelijk:




Geen lastenverzwaring
Ik vind dat we onze eigen mensen teveel in de kou laten zitten, ouderen
vereenzamen, krijgen veel minder zorg dan zou moeten, we moeten ons bezig
houden met beter worden in plaats van zorg ontnemen waardoor mensen
steeds zieker worden, beter onderwijs en gericht les gaan geven die op de
toekomst is gericht, zorgen voor moeder aarde, omgeving samen schoon
houden, hondenpoep en loslopende katten probleem oplossen, minder EU
meer lokaal gericht.
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2 Wat ziet u voor onze gemeente als de grootste lokale kans
in 2018?
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Extra ondersteuning aan inwoners
op of onder het bestaansminimum

Extra ontwikkelingsmogelijkheden
op bedrijventerreinen

Woningbouw in de kernen

Ontwikkeling van toerisme en
recreatie

Collectieve inkoop en productie
van duurzame energie

Herbestemming van het kasteel
van Gemert
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Als gemeente een vuist maken tegen de lange omleiding over BAKELS grondgebied!
Armoedebestrijding, laaggeletterdheid.
Bouwen voor jeugd in gemert
Burgerparticipatie
Dat de gemeente zich distantieert van initiatieven van het bedrijfsleven. Dat is hun business niet
Gemert meer groei bieden zodat we nog beter voor ons kunnen gaan zorgen op lokaal gebied.
Wat ze daarbuiten doen is hun probleem.
Hoogbouw centrum Gemert
Investeren in jeugd en jongeren
Oplossing voor intensieve veeteelt
Woningbouw en bedrijvigheid in de kleine kerne om deze leefbaar te houden
Zorg dat er winkels in de kleine dorpen blijven
Zorgen dat het buitengebied stankvrij komt dan komen er misschien weer toeristen
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Toelichting
Herbestemming van
het kasteel van
Gemert



Staat er nu al zolang leeg wordt hoogste tijd dat paters eieren voor hun
geld kiezen

Ontwikkeling van
toerisme en recreatie




Camping de Rooye Asch omturnen naar een mooi recreatiepark
En daarmee ook meer werkgelegenheid, o.a. voor mij, want als werkloze
55+er kom je niet aan werk

Woningbouw in de
kernen



Dorpscentrum Bakel

Anders, namelijk:



Hiermede kunnen heel veel inwoners gelukkiger worden gemaakt.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

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

Toponderzoek is lid van MOA.

5

