Burgerinitiatief
Gemeente Boxtel wil bij allerlei zaken die spelen in de gemeente haar burgers betrekken en
verantwoordelijk maken.

1. Hoe betrokken voelt u zich bij
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Ben altijd ondernemer geweest en zie nog kans om veel verbeteringen te realiseren
Meer betrokken toen ik in de boxtelse horeca werkte
De gemeente staat naar mijn gevoel niet open voor enige betrokkenheid.
Gemeente zegt met burgers te praten zou beter zijn als zij zouden luisteren! Ipv eigen plan
trekken
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2. Wat zou de gemeente kunnen doen om
de inwoners (meer) te betrekken bij de
uitvoering van het gemeentelijk beleid?
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mening vragen
2.5. Het stimuleren van
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Anders, namelijk:






















Als de burgers ergens bij betrokken worden ook luisteren naar de burgers en niet toch de eigen
plannen doordrukken
Als overheid het uitgangspunt kiezen dat zij werken in het verlengde ten ten dienste van de
burger. Het gaat om een houding.
Belangrijke informatie niet in een betaalde krant zetten!
Beter beleid
Beter communiceren
De gemeente moet meer geld uittrekken voor betere bestuurders
De meningen en ideeën van burgers ook ECHT serieus nemen en niet alleen zeggen dat je aan
burgerparticipatie doet !!
En ook daadwerkelijk uitvoeren wat er gezegd wordt
Geen mening.
Goed beleid
Klankbordgroepen per project opstarten met verstandige mensen erin.
Laten zien dat betrokkenheid van burgers gebruikt wordt, tot resultaat leidt
Luisteren naar burgers
Luisteren naar wat burgers te vertellen hebben en daarop anticiperen
Luisteren, rekening houden, klantvriendelijk worden
Meer gebruik van lokale omroep
Niet alleen om een mening vragen maar deze ook meenemen in de besluitvorming. Niet om
meningen vragen zoals bij de dubbele overweg en dan toch vasthouden aan je eigen plan
Niet allen maar zeggen dat ze naar de burger luisteren, maar ook uitvoeren
Raadsvergaderingen live uitzenden.
School op Munsel
Sneller werken (traagheid laat aandacht verslappen)
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3. Heeft u behoefte aan meer inspraak bij
de gemeente?
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Er zijn nu teveel ambtenaren die niet mastschappelijk betrokken zijn omdst ze van buiten de
Gemeente komen
Ja bij grote beslissingen zou en enquête gehouden moesten worden wat de burger wil. Dit zou en
doorslaggevende factor moeten zijn. Nu beslissen B en W vaak over vraagstukken voor een
bepaalde wijk, dit terwijl zij geen enkele binding met deze wijk hebben zoals de
bewoners/belanghebbende.
Mits het geen schijn inspraak is
Niet persoonlijk, maar wel als ``burgers`` of wijk
Voorbeeld, bij de nieuwe woningen aan het Schild was heel duidelijk dat er andere bewoners
zouden komen dan bij de eerdere bewoning. Voorheen was er al weinig parkeerruimte maar nu
heeft men in de tekeningen geen rekening gehouden met het feit dat tegenwoordig bijna iedereen
twee auto`s voor de deur heeft, trouwens zijn er maar 6 extra parkeergelegenheden gecreëerd als je
voor iedere woning een plaats reserveerT. Er lijkt niet bepaald over nagedacht. Had de woningen
een iets kleinere voortuin gegeven en de parkeerplaatsen er haaks op gezet en parkeerproblemen
waren niet aan de orde geweest. Nu moet men soms vier straten verderop parkeren.
Er zijn al behoorlijk wat inspraakmogelijkheden. Het feit dat daar niet meer gebruik van wordt
gemaakt is zonde.
Luisteren naar de inwoners

Landelijk slagen burgers er amper in om via een burgerinitiatief iets gedaan te krijgen in het
parlement.
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4. Bent u op de hoogte van hoe
Gemeente Boxtel denkt over het
burgerinitiatief binnen onze gemeente?
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Allen jammer dat het eerste burger initiatief wat ingediend is niets mee gedaan is.
Burgers betrekken bij wat is bedacht is de verkeerde voldorde. Neem de burgers eens serieus, niet
door inspraakavonden op al bedacht beleid, maar luister eens echt en haak in op bestaande
initiatieven.
Denken is één uitvoeren is wat anders
Ik ben een van de initiatiefnemers van het eerste burgerinitiatief in Boxtel. Basisonderwijs in MIGA",
herverdeling scholen in Boxtel als onderdeel van het scholencaroussel. De politici praten graag,
maar luisteren nauwelijks. Zichzelf profileren is schijnbaar belangrijker dan het belang van de
gemeenschap."
Uit informatie die ik kreeg bij bijeenkomst over ouderen in regie.
Volgens mij willen ze dat zoveel mogelijk stimuleren. In Liempde wordt dit ook al vaak en goed
gedaan naar mijn idee. En als iets goed op poten staat, wordt dit volgens mij ook wel beloond door
de gemeente dmv subside enz.
Weet alleen dat je kon meedenken over subsidies
Zou graag meer betrokken willen zijn
Ik heb het gevoel dat de gemeente niet echt luistert naar de goede plannen van de burgers, maar
dat ze hun eigen ideeën toch doorzetten, denk aan de onzinnige fietstunnel bij de dubbele
spoorovergang. er ligt tenslotte al een fietstunnel een paar honderd meter verder en deze
fietstunnel kan ook gebruikt worden voor ambulances. Maak een simpele voetgangersbrug over de
dubbele spoorovergang en sluit de overweg niet. Als verkeer daar te lang moet wachten, nemen ze
vanzelf een andere weg, dat hoef je niet af te dwingen. Bovendien verplaatst je het probleem naar
de Eindhovenseweg.
Slecht geïnformeerd of net als de raad te laat, achteraf geïnformeerd.

4

5. Heeft u zelf ooit overwogen om via
een burgerinitiatief iets onder de
aandacht te brengen en daarmee onze
gemeente te steunen bij het oplossen van
problemen of iets dergelijks?
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Defect aan de speeltuin doorgegeven. Is direct opgepakt.
Overwogen. maar nooit gedaan. Speeltuin bij ons willen laten aanpassen. Wil me misschien
inzetten bij de rots.
Sorry, u begrijpt er óók niets van. Ik ga geen gemeente ondersteunen; de gemeente steunt de
burgers!
Via politieke partij
Zie vraag 11.
Heb het gevoel dat er toch niet geluisterd word
Luisteren ze vaak toch niet naar.
Maar het is fijn om te weten dat het gemeentebestuur hier open voor staat en het steeds
serieuzer neemt.
Weet uit werk ervaring dat men toch niet luistert
Heb wel ooit aangedragen maar wordt door ambtensren weggewuifd, want het iscniet HUN
idee. Jan voorbeelden genoeg geven

6. Kunt u dit kort toelichten? Voor welk burgerinitiatief heeft u zich ingezet?







30km zone geheel wijk OOST ( net als andere wijken bv Munsel) scheelde vele 30 km borden.
Zet vooran bij de Hobbedonkseweg EEN/1 bord voor de gehele wijk
Belangrijke informatie, zoals het afsluiten van de markt komt te staan in het brabants centrum.
Als je op de markt woont en geen lid ben op die krant dan heb je dua pech. In het verleden
regelmatig gehad dat ik met een volle auto met boodschappen niet op de markt Kon parkeren
om de boodschappen uit te laden. Vreselijk irritant! Inmiddels woon ik niet meer op de markt.
Ik ben toen we het gemeentehuis binnengegaan maar de dames daar konden mij niet helpen
Boxtel doet veel te weinig aan de treinen overlast die nog veel erger wordt en richt zich wat dit
onderwerp betreft uitsluitend op de dubbele overweg en niet ook op de extreem toenemende
geluidshinder van treinen.
Centrum Boxtel, boomgaard en omgeving, wonen wijk Selissenwal, armoede bestrijding,
Voedselbank, kledingbank. Vincentius, tegen schaliegas winning.
De aanleg van een natuurijsbaan, gecombineerd met wedstrijdskatebaan. Dit is tegengehouden
bij de raad van Staten.
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De aanpak van de monopolypositie van de woonstichting binnen de gemeente
De ze beter luisteren naar de burgers
Diverse onderwerpen via de plaatselijke politieke partij
Een losloopveld voor honden dat groter is dan het hondentoilet en veilig omheind, de meeste
gemeentes hebben zoiets maar Boxtel niet.
Gratis parkeren op de markt , invulling geven aan de kleine aarde speelgelegenheden voor
kinderen creëren
Groenonderhoud door buurten
Herinrichting centrum, wijkraad centrum
Het verwijderen van zwerfvuil, het verbeteren van het groen-onderhoudsbeleid
Hondenbelasting
Ik ben en autodidact , en ben graag op de hoogte van diversen onderwerpen
Jammer genoeg kan ik dat niet toelichten zonder mijn anonimiteit prijs te geven. Wat ik wel kan
zeggen is dat een aantal van de initiatieven die ik (samen met anderen) heb ingezet behoorlijk
succesvol zijn gebleken.
Jongeren.
Kleine aarde
Meedoen aan de `huiskamergesprekken` bij ontwikkeling strategisch beleid
Om een glasbak gevraagd voor de buurt en is afgewezen
Overlast van hondenpoep terugdringen en verhogen van de veiligheid.
Overleg dubbele spoorweg. Dit liep uit op een fiasco omdat de uitkomst van het overleg niet
meegenomen werd door de gemeente.
Probeer al voorzichtig iets te bereiken door elke 2 weken een column te schrijven met aandacht
voor veiligheid
Protest bij het gemeentehuis Ivm alle gedoe rondom nieuwbouw vd Hobbendonken. Helaas
nooit echt serieus genomen.
Schaliegas boxtel
Snelheid van verkeer in onze wijk.
Tegen Schaliegasboringen
Veilige speeltuin, landelijke buitenspeeldag en burendag
Voor het uitgaansleven van de jongeren in Boxtel, jongeren moeten meer mogelijkheden
krijgen tot talentontwikkeling
Zie toelichting hierboven
Zie vraag 11.
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