Verkiezingen Meierijstad
De herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Meierijstad zijn op 23 november 2016.

1. Welke rol zou u in de nieuwe gemeente het liefst willen
vervullen?
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Redelijk goed verdienen en je hoeft weinig te presteren! Maar misschien wordt dit
wel anders vanaf 2 januari 2017!!!
Bij sommige onderwerpen is het wel belangrijk om vooral ook te brainstormen . ik
heb wel belangstelling voor een denktank over een onderwerp wat me raakt.
Geen enkele.
Geen politieke functie
Geen van bovenstaande dank je wel
Ik geloof dat er weinig politieke animo is bij het overgrote gedeelte van de Rooise
bevolking
Ik heb hier absoluut geen interesse in.
Ik vind het een onzin vraag.
Ik weet het wel: ik wil de genoemde functionarissen graag scherp houden, zodat
burgerparticipatie geen loze kreet blijft.
Ik zou voor geen goud bij de gemeentelijke overheid willen werken
Inwoner
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1.1 Waarom heeft dit uw voorkeur?















































Algeheel toezicht.
Dan ben je de baas
Dan gebeurt er eindelijk wat goed
Dan heb ik de meeste invloed op het te voeren beleid
Dan heb je de mogelijkheid om iets voor de inwoners te kunnen doen.
Dan kan ik mee het beleid bepalen of er in ieder geval over mee stemmen.
Dan kan je nog iets zo nodig veranderen of aanvullen
Dan kun je overal over meedenken en meebeslissen.
De grote lijnen uitzetten
Directe invloed op belangrijke punten!
Directe rol van betekenis in de praktijk
Doe mee aan de verkiezingen.
Een stem geven aan Sint-Oedenrode binnen de gemeente Meierijstad.
Feestbaan
Gb
Gemakkelijk baantje
Genoeg inspraak op bepaald vlak
Gevoelskwestie
Gezamenlijk een besluit nemen.
Gezien mijn leeftijd geen deelname aan deze activiteiten
Goede voorzieningen
Halve dagen werken van 9.00 uur.
Heb ik ook wat te vertellen
Heb je het meest te zeggen
Ik ben graag de baas
Ik houd van een strakke organisatie en dan heb ik redelijk de regie in handen.
Ik zou dan wel wethouder van cultuur willen xijn.
Inbreng in vele zaken
Invloed
Je mening kunnen geven.ik heb nu vaak de indruk dat er maar wat gedaan wordt
Kan ik de organisatie sturen, ben ik overal bij betrokken,en kan ik toch (deels) achter de
schermen blijven.
Leider
Leuke dingen organiseren
Lijkt me een leuke afwissleende baan
Makkelijk baantje :-)
Mede bepalen in het beleid
Mee mogen denken met mogelijkheden
Meebeslissen
Meebeslissen over gemeente aangelegenheden.
Meedenken en beslissingen nemen
Meedenken over zaken zoals bereikaarheid minder validen
Meest verdienende
Misschien dat het dan wel afspraken worden na gekomen
Niet teveel verantwoordelijkheid maar wel het voordeel van ambtenaars...
Omdat dit een betaalde baan is die ik zou kunnen
Omdat er veel verkeerd gaat in Rooi en een burgemeester hebben die niet WIL ingrijpen en
niks doet om problemen op te lossen.
2














Omdat ik de rest niet zou willen doen
Omdat ik ervan hou mensen te stimuleren,initatieven te nemen,te luisteren en altijd naar
oplossingen te werken,gebruik makend van eenieders capaciteiten
Omdat ik hou van meedenken en bediscussiëren wat goed is voor de gemeente.
Omdat ik werkzoekende ben
Portefeille cultuur, omdat dit mij na aan het hart ligt.
Relaxed
Staat men boven er op
Stop ik de fusie
Voortzetting van mijn oude beroep. Afwisselend, uitdagend en bijdragen aan het belang van
alle inwoners van Meierijstad, hoewel ik nog steeds vraagtekens plaats bij de fusie. Ik zou een
bijdrage willen leveren aan een gezond Meierijstad,
Weinig inspanning en goed inkomen
Wil me inzetten voor de gemeenschap
Zie vorige toelichting.
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2. Hoeveel partijen kunt u opnoemen die deelnemen aan de
verkiezingen?
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Het zijn er misschien wel meer, maar van al die plaatselijke partijen kan ik de naam
niet onthouden.
Meer partijen dan komt er teveel verdeeldheid over de parijen
Als ik een lijstje erbij zie waarschijnijk wel.

3. Weet u al op welke partij u gaat stemmen?
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Sta zelf op de lijst van de SP.
Ik stem niet meer op gemeentelijk niveau omdat daar de democratie geweld wordt
aangedaan
Kijken wat er voorgesteld wordt door de partijen
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4. Stemt u puur op een persoon of stem u voor een partij?
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De uitgangspunten van de SP liggen mij het meest na aan het hart.
Een grote partij kan meer invloed uitoefenen dan een enkel
persoon
In ieder geval niet op een partij, die staat voor het belang van één
kern.
Zinloos om te denken dat dat het verschil maakt
Vaak wel als ik de persoon ken in positieve zin.

4.1 Waar baseert u de keuze op?








Dat is erg lastig, ik heb deze week wat puntjes van de partijen voorbij zien komen maar ik vind
het allemaal lachertjes.
Ik zie bij geen enkele partij serieuze punten voorbij komen, het zijn alleen maar punten om
vriendjes te maken. verder weinig inhoud.
Integriteit van de persoon,en het plan van aanpak
Stemmen heeft de laatste tijd weinig zin.
Team bulding
Ze beloven van alles en zeggen daarna sorry we hebben onze beloften niet kunnen waarmaken
Zie vorige opmerking
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5. Stel u mag het eerste onderwerp op de agenda van de
eerste raadsvergadering bepalen. Welk onderwerp zou u
inbrengen in de nieuwe gemeenteraad?
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Afschaffen hondenbelasting, en afvalstoffen regeling in de geheel Meierijstad
zoals in Sint-Oedenrode.
Afvalverwerking
AH niet verplaatsen
Andere naam
Bedrijfverzamelgebouw
Behoud accomodaties en subsidiëring verenigingen
Behoud eigen identiteit vaniedere gemeente
Behoud van het binnen zwembad in ROOI !,,,
Behoud van voorzieningen en leefbaarheid in de dorpen.
Behoud zwembad Rooi
Beleid t.a.v. mantelzorgwoningen
Bereikbaarheid troitoirs tijdens het wandelen
Bestemming plan waarom moet dat zo mlang duren en zo nveel geld kosten dat
zou ik zeker veranderen de vhandel moet door kunnen gaan het bgeld kan zo in
ons dorp rouleren
Bestuur Meierijstad decentraliseren naar de oorspronkelijke drie gemeenten op
basis van samenwerking met elkaar.
Bezuinigingen in het gemeentehuis,personeel
Bouwen in de kleine kernen
Centrum
Centrum Sint-OEdenrode
Centrumproblematiek Rooi
Criminaliteit door Oostblok / Noord-Afrikanen
Cultuur subsidies
De ouderenzorg netjes regelen
Decibelnorm cafes verlagen.
Drempels
Duidelijk communicatie met gemeente
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Duidelijkheid over WMO
Eerlijke verdeling benodigdheden alle sportclubs in de gemeente
Meijerijstad!!??
Eigen identiteit behouden
Fiets en wegen sint Oedenrode zijn bar slecht zeker voor een fietser en
zijn/haar fiets
Financiën meierijstad
Fusie terugdraaien
Gelijkwaardigheid
Glasvezel in het buitengebied
Goed internet voor iedereen
Goede samenwerking
Goedkope huurwoningen en meer huurwoningen voor 65+.
Handhaving
Harmonisatie
Harmonisering
Herindeling markt
Herkenbaar blijven van Sint-Oednrode, Schijndel en Veghel
Het links fietsen op een aanweerszijde aangelegde fietspad te fietsen en dan
ook nog zonder licht
Hoe behouden we als eigen gemeenten autonomie
Hoe gaan we weer goed uit elkaar
Hoe houden alle huidige gemeenten haar identiteit
Hoe krijgen burgers een gezamenlijk meierijstadgevoel?
Hoe kunnen we in de praktijk onze burgers, van Meierijstad, dezelfde service
geven als nu In Sint-Oedenrode.
Hoe kunnen wij de identiteit van de kernen waarborgen?
Hondenpoep
Huisvesting
Huur sportvelden. In rooi veel te hoog
Illegaalle vuilstortingen.
In elke deelgemeente loketdiensten behouden en de groenvoorzieningen beter
onderhouden.
Kerkdorpen
Kijken of Meierijstad zonder Schijndel kun fungeren
Kindvriendelijker centrum
Kleine kernen beleid
Kunstgras kv rooi
Kunstgras voetbal en korfbal sint oedenrode
Kunstgras voetbal kerkdorpen
Kunstgrasvelden voetbal en korfbal Sint Oedenrode
Kunsthras op De Neul voot voetbalvereniging Rhode
Laat de samenleving keuzes maken en geef ze mandaat
Leefbaarheid
Leefbaarheid in de kleine kernen
Leefbaarheid kleine kernen
Luchtkwaliteit ivm a50 en mestverdamper.
Meer festiviteiten
Niet te veel beloftes maar doen.
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Nieuw bedrijventerrein sint oedenrode
Nieuwe Fietspaden
Nieuwe naam in plaats van Meierijstad
Omgang met nieuwe Nederlanders
Onderhoud fietspaden
Onderhoud trotoirs en wegen
Ondernemers klimaat
Ontbinden meierijstad
Ontbinden Meierijstad
Ontbinding van de gem. meijerijstad
Ontroerendgoedbelasting omlaag
Openbaar loket
Openbaar vervoer
Opheffing van Meierijstad
Opsplitsing Meijerijstad in separate Gemeenten
Optreden tegen hufterig gedrag.
Overlast parkeerplaats ingang park kienehoef
Overlast vliegtuigen en onkruid
Parkeerbeleid
Parkeertekort wijken
Problemen/tevredenheid burgers nav fusie
Respect
Rhode
Rhode gewoon op de plek houden Het is te gek voor woorden dat ze die willen
verplaatsen.
Rhode waterwschade
Samenwerking
Slecht wegdek aanpakken
Sneldienst Meijerijstad-Eindhoven
Sociale woningbouw
Sport accommodate, zwembad
Sport faceliteiten
Sport. Kunstgras
Sportaccomodaties
Sportpark de Neul
Sportpark Rhode
Sportparken (2x)
Stoppen fusie
Straatonderhoud
Subsidiebeleid sportverenigingen
Subsieregeling muziekonderwijs
Toegangelijkheid
Veiligheid (2x)
Veiligheid fietspaden
Velden Rhode
Verbetering wegen
Verdeling gelden onder de sportclubs
Verkeersopstakels in wijken
Verkeersveiligheid
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Verkeersveiligheid voor fietsers en wandelaars binnen de Bebouwde kom
Vermindering schulden
Verwaarlozing van ons dorp. Op zoveel plekken troep en niet bijgehouden
Visie bepalen
Vliegverkeer, isoleren huizen.
Voorrang fietsers op rnontondes
Wat leeft er in deze gemeente,een inventarisatie van knelpunten en
problemen.
Wat veranderd er voor de rooise burger
Wegen in het buiten gebied en verlichting
Wegen verbeteren voor geluid
Wegenonderhoud
Wel samenwerken maar toch je eigen karakter houden
Wmo
Wmo situatie
Woningbeleid
Woningbouw
Woonruimte
Woonruimte voor jongeren en niet de jeugd met een uitkering.maar jongeren
die werken voor hun geld wel iets duurs mogen huren maaar niks mogen kopen
.de omgekeerde wereld
Zonneenergie promoten en steunen
Zorg binnen meierijstad en bestemmingen buitengebied en beleid rondom de
sportfaciliteien
Zorg en ouderen
Zorg voor ouderen
Zwembad (2x)
Zwembad moet blijven
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