Dorpsraad
Onze gemeente kent diverse dorpsraden. In Beek en Donk is de Dorpsraad Beek en Donk
actief in Lieshout de Dorpsraad Lieshout in Mariahout de Zorg om het Dorp en in Aarle-Rixtel
de Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

1. In welk dorp woont u?
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2. Kent u de dorpsraad in uw dorp?
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Ben zelf lid van het Dorpsplatform
Enkele bestuursleden niet allemaal
Heb zelf jaren in de dorpsraad gezeten
Ik ben lid van de dorpsraad en Wmo raad beek en donk
Ik ken een aantal bestuursleden, niet allen.
Ik ken enkele bestuursleden. Maar als oud inwoner van Mariahout ken ik alle
bestuursleden van ZOD erg goed.
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Ja, van gehoord
maar ik ken
geen
bestuursleden




Ik vind het niet gepast dat de Dorpsraden GÉÉN democratisch gekozen
organen zijn, maar bestaan uit de gratie (bekendenkring) van wethouder
Briels en Vierbinden. Als de 'dorpsondersteuner' zelf in Beek en Donk niet zo
initiatiefrijk was, kwam er niets uit de handen van de DR B&D. Daarnaast
eigenen ze zich initiatieven toe die in 1e instantie al van te voren van anderen
komen. Kijk bijv. naar de Muziektuin ontwikkelingen. Veel zogenaamde
dorpsraadleden zie ik absoluut niet als vertegenwoordiger van mijn belangen
binnen Laarbeek, ergo Beek en Donk. Grote jongen en/of meisje spelen met
status vanuit een klein handje geld van de wethouder om zich druk te maken
over hondenpoep overlast en een enkele vrager om verkeersveiligheid. Mijn
overleden oma zei altijd over zulke mensen: 'Stront wie het uw geskeeten?'
Hondenstront?
In het verleden diverse bijeenkomsten bijgewoond; ik ben geen 'fanatieke'
bezoeker van de bijeenkomsten die door het Platform georganiseerd worden;
Ik moet toegeven dat dit wel het Dorpsplatform Aarle-Rixtel is, en niet
Dorpsplatform Aarle-Reixtel.
Ik weet wel van een paar mensen die in de dorpsraad zitten wie zij zijn, maar
helaas zijn zij niet open en vriendelijk naar onbekende burgers. Een groet kan
er helaas nog niet eens vanaf, dat geeft mij het idee dat zij zichzelf
belangrijker vinden dan anderen, geen fijn gevoel!
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2.1 Heeft u voorheen een initiatief ingediend bij de
dorpsraad, om met ondersteuning van de dorpsraad uit te
voeren?

(n=260)
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Bestuur dorpsraad
Deelgenomen aan een werkgroep om een ingediend initiatief uit te voeren
Geen behoefte tot nu toe
Ik ben zelf lid
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Ik geloof niet dat dat iets uit haalt, ze doen wat ze zelf het liefste willen. Dat heb ik in Beek en
Donk ervaren.
Ik heb een keer een mondelinge tip gegeven
Ik heb me aangemeld als vrijwilliger om het project alleengaanden van ZOD Mariahout te
verjongen maar dat zit deze leeftijdscategorie niet op te wachten.
Neen. Die eer gun ik ze niet. Zie ook toelichting bij vraag 5.
Voor een vereniging
Was lid
Zinloos, uit eigen ervaring weet ik dat het gemeentebestuur van Laarbeek zich daar niets van
aantrekt.
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2.2 Kunt u een voorbeeld noemen geven van een project dat
door de dorpsraad is uitgevoerd is in uw dorp?
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Aandacht voor de speeltuintjes in het dorp
Aantrekken woningbouw
Aed project, social sofa's
AED-project
Beeldschermen
Beplanting aan lantaarns in dorpsstraat.
Beweegtuin
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Beweegtuin kl. bijdrage
Buurtbusproject
Buurthulpverlening
Centrumvisie
Collecteren voor alle goede doelen
Concerten in muziek tuin
De muziek tuin concerten
De omloopjes
De ommetjes
De ommetjes.
Divers
Dorpsondersteuner
Dorpsraad heef een (bescheiden) bijdrage geleverd aan de tot stand koming van de
KBO Lieshout Beweegruin
Er zijn bijdragen geleverd aan diverse projecten
Gevaarlijke verkeerssituaties
Gezamenlijke bedelactie
Gezamenlijke collecte
Gezamenlijke collecte en het sneeuwruimen
Gezamenlijke collecte week
Gezond bewegen
Heel veel - natuur koningsdag processiepark oranjeplein wandelroutes trimbaan
speeltuin alleengaanden computer kermis dorpsondersteuning
Hekwerk rond de kerkgracht
Honde poep
Hondenpoep
Hulp bij gezamelijke collecte
IDOP / park / wandelroutes
Info bord op de muur van het Dorpshuis
Infoschermen ophangen
Infrastructuur begeleiden
Initatief tot Gemeenschappelijke Collecte
Kermis, wandelpaden,st nicolaas ed.
Koor
Leefbaarheidsinitiatief
Meer socialoe druk op woningmarkt en proberen terug dringen verkeersdruk
Met het jubileumfeest hebben zij meegewerkt aan een initiatief om ouderen/minder
validen thuis op te halen. Ook hebben ze een bijdrage geleverd aan het oranje
comite en volgens mij zijn ze ook betrokken bij de buurtbus.
Muziekpodium
Muziektuin (4x)
Muziektuin concerten
Muziektuin podium (2x)
Muziektuin Podium , AED , Buurtbus , Boemerang, Verkeersveiligheid
Muziektuin, AED, Collectieve collect en nog vele andere kleinere projecten
Muziektuinconcerten (2x)
Muziektuinconcerten oa
Muziektuinfeesten
Muziektuinpodium
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Muziektuinproject
Na veel touwtrekkerij en valse afspraken een zoutkist bij woongebouw De Burcht,
Regt en Oever Beverstraat. Het gereedschap om te scheppen en strooien moesten
de vrijwilligers maar zelf kopen terwijl ze beloofd hadden (Tony Raaymakers ) het
compleet af te leveren.
Naaimachines voor allochtone vrouwen
Nee, grapje. Ik weet geen projecten. Maar ook hier staat weer een fout in de vraag.
Serieus, welke kneus is hier verantwoordelijk voor?
Nieuwe brug muziektuin
Nieuwe invulling van klooster
Ommetjes (4x)
Ommetjes - bieb - plan voor centrum
Ommetjes, eetpunt. computer curcus
Ondersteuning Laarhuys
Ontwikkeling centrumvisie
Opknappen muziektuin
Oranjefestival
Pannakooien, bejaarden tuintje
Park, wandelroutes ,dorpservicecentrum
Parkplan
Plantenbakken aan de lantaarnpalen
Plantenbakken en hangers
Plantenbakken, grachthek
Reanimatie- AED netwerk, MuziektuinPodium Concerten, Gezamenlijke Collecte
Week, div. leefbaarheidsinitiatieven
Repair cafe
Repaircafe
Repaircafe. Sonse brug. Hek langs de gracht. Sneeuwschuivers.
Rollstoelvrijndelijk maken
Snelheid in de dorpstraat
Social Sofa
Social sofa, buurt bus, aed
Sociale Sofa's
Sociale sofa´s
Socio sofa's, speeltoestellen, strooizoutbakken, AED, gezamenlijke collecte enz
Sponsoring /straatvoetbal dag
Sporten
Starters woningen
Strooiers in de winter
Taallessen voor niet nederlanders
Te veel om op te noemen
Terug draaien van verbod op berm-parkeren
Uitrenbeugels bij basisschool
Veel goede
Verkeer en veiligheid
Verkeersituatie Kapelstraat naar sparta...
Volges mij meer vuilnisbakken,en iets met verkeersveiligheid.
Wandelpaden
Wandelroute de ommetjes bankjes geplaatst ze doen heel veel
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Wandelroutes
Wandelroutes, dorpsplan
Wandelroutes, eten voor ouderen
Water project bij de kerk vanaf de toren naar het park. afwatering.
Waterwinning in het park
Welkomspakket, collectieve collecte, IDOP, div. wandelroutes, Buurtbus, etc.
Welkomstas voor nieuwe inwoners
Wijkschouw de Voorbeemd misschien??
Woning bouw bloed prikken
Ze hebben het over verkeersveiligheid gehad, maar of er ooit iets van terecht
gekomen is....
Zout bakken. Groene poppetjes bij de scholen, muziek tuin opgeknapt en concerten
geïnititeerd, openbare discussie avonden gehouden
Zovele zie side dorpsraad lieshout
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

3. “Ik voel mij voldoende vertegenwoordigd door de
dorpsraad in mijn dorp”
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Lid van zorg om het dorp.



Aangedragen onderwerpen worden goed opgepakt en samen met indieners
besproken met de gemeente.
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Dorpsraad was een keer in de ledenvergadering van onze buurtvereninging. Ik vond
het geen inspirerend/ duidelijk verhaal.
Ik heb geen idee hoe de dorpsraad mij kan vertegenwoordigen. Voor zover mij
bekend, is het zo dat een dorpsraad vooral voor zichzelf en hun `kliekje` spreekt en
opkomt. Mijn ervaring met dergelijke raden is helaas niet positief voor de burger die
zich rustig en op de achtergrond houdt.
Ik heb ze niet gekozen. Dus ze spreken niet namens mij. Is een principieel
standpunt. Heeft niets te de mensen uit de dorpsraad
Ik ken ze onvoldoende
De Dorpsraad is een stichting. Benoemt zelf nieuwe leden. Is geen democratisch
geheel. Kent geen leden.
Eigenlijk zouden er verkiezingen moeten komen voor de dorpsraad. Nu komen er
mogelijk manipulerend mensen in de dorpsraad (vriendjes van vriendjes)
Ik weet niet wat de dorpsraad doet.
Niet democratisch gekozen groepje blaasbalgen bijeen gezocht uit groepje
vrienden/kennissen rondom wethouder Briels en Vierbinden.
Vaak zitten in dit soort raden ouderen die ook al in andere beinvloedingsnetwerken
zitten tweeverdieners met eigen business fulltime jobs etc kom je daar niet tegen
Ik was niet op de hoogte van het bestaan van de Dorpsraad.
Ken ze niet, weet niet wat ze doen.
Voel me sowieso nergens vertregenwoordigd
Wat niet zichtbaar is kun je niet beoordelen
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4. “De dorpsraad is voldoende zichtbaar in ons dorp”
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Veel te veel in beeld voor zo weinig echt maatschappelijk werk anders dan Status en
bemoeizucht. En als niet gelegitimeerde zogenaamde vertegenwoordigers van de
inwoners!? P.S. Zie antwoord vraag 8: er is géén sprake van MIJN dorpsraad.
ZOD heeft zo`n 40 werkgroepen cq commissies met ruime vertegenwoordiging van
de bevolking.
Een 'vast' stukje in de mooilaarbeek zou mooi zijn bv bij gedeelte van vierbinden.
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Het zichtbaar zijn was in eerste instantie: een publicatie in het Gemeenschapsblad; in
tweede instantie als je deel nam aan een bijeenkomst. Het blaadje is ter ziele; nu
'moet' je iets lezen in de Mooie/goede krant, maar die is niet zo specifiek gericht op
A-R.: schept dus enige afstand voor de niet-fanatieke lezer.
Als men voldoende zichtbaar zou zijn, dan zou ik de leden kennen en ook weten dat
je iets kunt indienen.
Ik weet ze te vinden, maar denk dat er veel mensen zijn die ze niet weten te vinden
en wat ze doen.
Ik zou niet weten waarmee de dorpsraad zich zichtbaar opstelt. Mij zijn geen
projecten bekend waarmee men actief bezig is voor het dorp en haar inwoners.
Mensen zijn volgens mij nauwelijks op de hoogte wat de Dorpsraad kan betekenen,
laat staan dat er een Dorpsraad is.
Als deze voldoende zichtbaar was zou ik weten wat ze vertegenwoordigen.
Ik had er nog niet van gehoord.
Ik was niet op de hoogte van het bestaan van de Dorpsraad
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5.Als u de dorpsraad een Top (compliment) en een Tip
(aandachtspunt) mag geven, wat zou u dan zeggen?
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? (3x)
Actief o 'n breed front
Actieve groep
Als je niet van het bestaan weet kun je geen top bedenken
Betrokken bij alles wat in het dorp gebeurd.
Betrokken bij ouderen
Brede ondersteuning onder elke laag van de bevolking
Compliment dat ze het volhouden want het is eigenlijk een weinig zeggend orgaan.
Daadkracht
Dat deze er is
Dat er vrijwilligers zich inzetten !!
Dat men er is
De hands-on benadering
Denkt goed mee, realistisch, adviseert in formulering richting gemeente
Div. activiteiten opgestart welke nu als zelfstandige stichting prima functioneren
Doen goede dingen
Fijn dat dit bestaat voor ons inwoners
Fijn dat er mensen zijn die dat voor een dorp willen doen
Fijn dat jullie je inzetten
Ga zo door (5x)
Ga zo door !
Ga zo door goed bezig
Ga zo door! Door Zorg om het dorp staat Mariahout meer opd e kaart en is er veel gerealiseerd
Ga zo door!! bedankt voor jullie inzet, vooral de vrijwilligers die het moeten uitvoeren dus de
werkers.
Geen
Gezamenlijke collecte
Goed bezig
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Goed bezig !
Goed en belangrijk werk, maar zoals overal...moeijlijk goede vrijwilligers te vinden die mee willen
aanpakken
Goed initiatief
Goed om zaken aan het licht te houden
Goed werk
Goed werk geleverd
Goed zichtbaar, veel initiatieven
Goede inzet voor het dorp
Goede ondersteuning van locale initiatieven!
Het gaat prima.
Indien bekend, gemakkelijk benaderbaar.
Kanp wat ze allemaal voor elkaar krijgen
Kleinschalig vertegenwoordi
Leefbaarheid bevorderd
Maakt communicatie makkelijk
Meedenken met projecten
Mooie zaken opgezet, uitgewerkt. Goede contacten
Muziektuin
Objectiviteit
Onmisbaar in dorp
Prima initiatieven geponeerd
Top dat jullie je inzetten voor de bewoners en ons dorp
Verrichten geweldig werk voor Mariahout.
Voorkoming ruit.
Ze doen het goed
Ze zijn goed bezig
Zegt het voort zegt het voort
Zij doen veel voor de gemeenschap
Zijn zeer actief en betrokken

TIP














Aandacht voor alle inwoners
Aandacht voor fransiscushof
Als je voor burgers wilt spreken en hen wilt vertegenwoordigen, begin dan met een vriendelijk
gezicht op straat en mensen groeten (ook al ken je hen niet)
Besef dat je geen politieke partij bent.. geen rechtmatige vertegenwoording van de burger
Bij veel mensen onbekend. Meer aan eigen pr doen.
Blijf verbinding zoeken met de plaatselijke organisaties
Communiceer meer oveer de Dorpsraad en haar initiatieven
De aandacht is wel erg gericht op wandel en recreatie
De verkeersdrukte in de Dorpsstraat aanpakken
Doe iets aan:de enige parkeerplaats van Mariahout is permanent bezet met (bedrijfs-) auto's van
het plaatselijke autobedrijf.
Doorgaan
Doorgaan wat betreft huisvesting jongeren
Durf ook standpunten in te nemen over controversiele zaken en vermijdt het risico partijdig
geinvolveerd te zijn.
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Ga eens de diverse buurten in en praat met bewoners. Opvallend is dat dit in de kleine kernen
werkt maar in BenD zelf niet
Ga er niet inzitten om aandacht te krijgen maar voor de medemens
Ga met je tijd mee. Ben zichtbaar en zorg dat je bereikbaar bent voor alle leeftijden.
Ga zo door
Ga zo door met het bezoeken van groeperingen an verenigingen.
Geef een duidelijk profiel af naar de inwoners
Geen
Graag meer zichtbaarheid in wat jullie doen.
Hef uzelf op, een gemeenteraad is voldoende.
Het bovengenoemde voorstel op te lossen
Ik weet dat er nieuwe mensen nodig zijn en hoop dat men zowel vrouwen als mannen kunnen
enthousiasmeren om het bestuur aan te vullen/ bestuursleden opvolgen
In de mooi Laarbeek presenteren
Innig samenwerken met de politiek maar wel voldoende onafhankelijk en kritisch blijven
opstellen richting de politiek
Kijk naar de doelgroep die je wilt bereiken en pas daar programma op aan.
Kom duidelijker naar buiten
Kom op straat
Krachtig blijven lobbien
Laat je horen zien
Laat je meer zien. wie zijn jullie
Laat je zien (2x)
Laat niet alles op jullie bordje schuiven !
Laat van je horen door bv krant en flyers
Logeerhuis om mantelzorger te ontlasten!
Luister beter naar de mensen
Maak je bekender
Maak je meer bekend
Maak je meer bekend wat je doet en dat je er bent
Maak je meer kenbaaar
Maak je zichtbaar
Maak je zichtbaarder
Meer aandacht naar wie jullie zien en wat jullie doen.
Meer bekendheid generen misschien?
Meer bekendheid geven
Meer bekendheid geven via bijv. MooiLaarbeek krant
Meer bekendheid met projecten waar ze mee bezig zijn
Meer bekendheid op laagdrempelige manier
Meer contact met inwoner
Meer kenbaarheid op wat men doet
Meer letterlijk aanwezig zijn, ipv via site
Meer luisteren en zichtbaar zijn, lef en Jeugd ontbreekt
Meer naar buiten treden
Meer publicatie wie jullie zijn en wat jullie doen. Enneagram is de rechterlijke status
Meer publiciteit zoeken en out-off-the-box denken
Meer zichtbaarheid tonen
Meerpromoten
Neem voorbeeld aan Mariahout
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Niet bekend bij mij
Op dit moment geen tips
Politieke partijen goed informeren over gang van zaken
Probeer jongere in de dorpsraad te krijgen om die er beter bij te kunnen betrekken
Probeer meer bekendbaarheid en gespreksmomenten/vergaderingen met de buurt te krijgen.
Proberen jeugt te betrekken
Profileer de dorpsraad bij de bevolking, er is volgens mij meer behoeft aan bekendheid van de
dorpsraad, jeudige bestuurders is welk belangrijk, dit overigens met respect voor de huidige
bestuurders
Project: kom aan tafel laat de mensen die niet nederlands zijn of weinig te besteden eens
aanschuiven aantafel bij een dorpsgenoot.
Samenwerking met buurtverenigingen
Treed meer op de voorgrond
Vaste rubriek in mooi laarbeek krant met duidelijk logo en updates wat de dorpsraad zoal bezig
houdt.
Verkeersveiligheid meer aandacht geven in de wijk!!!
Vorm u om tot een vereniging met leden.
Vraag bij de gemeente voor het noodzakelijke onderhoud van de waterresvaten bij de hoge
Suute
Werk aan bekendheid
Wordt geen tweede gemeenteraad
Zich beter bekend maken
Zichtbaarheid
Zorg voor iets meer bekendheid
Zorg voor meer bekendheid, meer communicatie, meer pers.
Zorg voor meer bekendheid!
Zorg voor meer bekendheid/zichtbaarheid
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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 peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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