Burgemeester
Meierijstad krijgt een nieuwe burgemeester. Kees van Rooij is woensdag 27 September voorgedragen
als nieuwe burgemeester.

1 Waar mag de nieuwe burgemeester zich hard voor gaan
maken?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=221)
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Anders, namelijk:


















Achterstallig onderhoud wegen buitengebied
Betaalbare ouderenappartementenn
Beter omgaan met de burgers
Bouwvallen en leeg stand in de gemeenten om nieuwen bestemming te maken
Cultuur
Dat de fetspaden n en om Rooi niiet meer zoon stuiterwegen zijn
Dat er meerdere keren langs de wegen gemaaid gaat worden zodat het aanzien van de dorpen
weer als vanouds netjes is in de zomer!!!!
Een goede burgemeester zorgt voor een goede balans in zijn of haar gemeente. Evenveel zorg
voor alle genoemde onderdelen.
Geen megastallen in de gemeente
Gelijke mogelijkheden voor hulp aan ouderen
Geluidsoverlast en andere ellende in Meierijstad
Gezonde leefruimte.
Glasvezel buitengebied
Glasvezel buitengebied en veilig verkeer buitengebied
Het welzijn van de inwoners en daarmee dus alle genoemde sectoren!
Infrastructuur, absurd slechte wegen in Rooi
Inzetten op een dependance van landbouwhogeschool
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Jongeren
Leefbaarheid
Leefbaarheid in het buitengebied en ondermijning in de gemeenteraad
Leerlingenvervoer
Locatie voor jeugd
Meer politie op straat
Minder validen, zieken
Muziek bands buiten
Nergens voor, een burgemeester heeft maar een beperkt aantal taken.
Onderhoud groenvoorziening
Onderhoud van de wegen
Onpartijdig burgervader zijn
Ontmanteling van meijerijstad
Parkeer gelegenheid Centrum
Samenleving verbeteren
Sociale domein
Sociale woningbouw, zorg, educatie
St oedenrode op de kaart zetten?
Traagheid in bestuur
Veiligheid fietsers
Veiligheid fietsers en voetgangers
Veiligheid voor de inwoners
Vergroening/verduurzaming
Verhinderen komst megastallen
Verkeerssituaties en veiligheid
Verkeersveiligheid (2x)
Voor alles en iedereen
Voor alles wat er hier vermeld staat ieder onderdeel even veel
Voor de gehele gemeente in de volle breedte
Vracht ver keer door nijnsel
Waar zijn kwaliteiten liggen
Wandelpaden dievernield worden door crossers
Welzijn
Woningbouw in de zin van: niet alles volbouwen!!
Woningbouw voor 65-plussers. Met name goedkopere huurwoningen.
Zorg
Zorg ( ouderen, GGZ, Verstandelijke beperking)
Zorgen dat de fusie financieel resultaat geeft

Toelichting


1. Het is belangrijk dat ook mensen in het buitengebied glasvezel hebben. Iedereen heeft toch
recht hierop. Het is jammer dat in deze tijd er nog huishoudens zijn die een input hebben van 02
mb en een output van 0,5 mb. En dat met 3 studerende kinderen.
2. Het komt vaak voor dat door bezuinigingen het onderhoud van bermen langs de weg en
fietspaden minder vaak worden bijgehouden. Hierdoor wordt het minder overzichtelijk voor
automobilisten én fietsers om elkaar op tijd te zien. Daarbij komt ook dat de verlichting in het
buitengebied slecht is en vóóral op wegen waar onze schoolgaande jeugd zich moet begeven
naar school of station.
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Besluitvorming over de megastal in Nijnsel laat zien dat er persoonlijke belangen spelen. Dat mag
en kan niet in een gemeenteraad en niet in een college.
Mocht de megastal er komen dat is er een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat met
onaanvaarbare gezondheidsrisico's voor alle omwonenden (ook veehouders)
De burgemeester is er voor iedereen
Een burgermeesters er in mijn ogen voor om ALLE belangen te dienen, de raad en wethouders
moeten bepalen wat prioriteit heeft n.a.v. het stemgedrag van de bewoners.
Geen megastallen.
Het bevorderen van het geluksgevoel van alle burgers.
Krijg een herinnering over invordering van de gemeentelijke belasting .is altijd automatich
geïncasseerd .sinds komst van meierijstad gaat dat niet meer .maar niemand die er aan denkt om
mij de burger dus even in te lichten . Is dat zo moeilijk !!! Krijg nu een rekening gepresenteerd
van een heel jaar ,of ik dat maar even op wil hoesten . Ik vind dit zo absurd . Zo dat moest ik
even kwijt
Meer dienstbaarheid van de ambtenaren in kwestie die het leerlingenvervoer moeten regelen.
Ontzorg de ouders in plaats van ze weg te sturen.
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Stel u krijgt vandaag de mogelijkheid om één dag de activiteiten van de burgemeester over te nemen.

2 Wat gaat u als eerste doen?






























-glasvezel voor iedereen aanleggen
-onderhoud plegen in het buitengebied
-controleren of er voldoende verlichting is in het buitengebied
-Meer voorrangswegen maken in Rooi.
- ijsbaan in Rooi ondersteunen
- aandacht voor de kerndorpen
Aandacht voor cultuur - van beide muziekverenigingen harmonie en fanfare één orkest maken.
Aanpak luchtwassers stallen
Afspraken nakomen die in het verleden zijn gemaakt.
Agenda doornemen
Agrariche sector verduurzamen
Als er aan beide zijde van een weg een vrij liggende fietspad is moet er niet op het linker fietspad
tegen het tegemoetkomend verkeer in mogen fietsen
Ambtenarij aanpakken, ervoor zorgen dat de ambtenaren in dienst staan van de gemeenschap
ipv hun eigen hachje en verrijking en roem
Anoniem door de dorpskernen wandelen
Bekommeren om de behoefte van de Rooienaren
Bij de ambtenaren nagaan of ze snel, accuraat werken en of de ambtenaren tbc de burgers er
zijn.
Centrum autovrij maken
De ambtenaren van de gemeente uitleggen dat ze dienstbaar moeten zijn aan de burgers en niet
omgekeerd.
De burger beter op de hoogte brengen van het reilen en zeilen
De deur uit gaan en echt gaan luisteren naar de bevolking.
De groenvoorziening goed in kaart brengen
De Heuvel terhoogte van Kerkstraat tot aan de Neulstraat autovrij maken zodanig dat de Markt
nog te bereiken is met de auto.
Deel ambtenaren naar huis en gemeente meer als bedrijf aansturen op doelen en efficent
werken.
Duidelijkheid rondom sportbeleid en de kleine kernen uitbereiden waar de behoefte ligt
Een echte samensmelting van 3 gemeenten.
Een snel einde maken aan de praatcultuur. Geen woorden maar daden! Zie bijv. AH/Lidl/Markt
Rabo/stal Verhagen etc.
Eenheid scheppen in voorrang situaties, fietsers in Meierijstad overal gelijk voorrang op
rotonde's enz.
Eerste lijnszorg weer terugbrengen op het hoge nivo van een aantal jaren geleden. Langer thuis
blijven wonen, vraagt om visie, financiën en helder beleid
Er aan werken zetten om de gemeente Meierijstad op te splitsen in drie zelfstandige gemeentes,
gelijk aan de drie voorgaande, maar nu met een stevig samenwerkingsverband met betrekking
tot grotere en moeilijkere gemeente overstijgende taken.
Ervoor zorgen dat er overal goed verlichting is voor de fietsers. ook in buitengebied.
Ervoor zorgen dat het platteland leefbaar blijft voor iedereen. Burgers en boeren samen. Geen
verloedering door arbeidsmigranten.
Ervoor zorgen dat verbeteringen en voordelen voor bijv. verenigingen en stichtingen per direct
doorgevoerd gaan worden en niet pas over een jaar.
Evenementen waar veel likale bevolking aanwezig is zichtbaar en hoorbaar bezoeken.
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Fiets pat lieshoutseweg is aan onerhout toe
Fietsers op rotondes voorrang geven
Fietspaden aanpakken. Zeer slecht. Mooi wandelroute olland Boskant maken.
Financiën van de gemeente op orde brengen
Gemeente Meierijstad opheffen
Gemeentelijke organisatie op orde brengen om achterstanden in te halen.
Gesprek aanvragen met de burgemeester
Glasvezel regelen voor het buitengebied. En een beter strooibeleid voor de winter.
Groenvoorziening aanpakken en hondenpoep. zorgen dat de jeugd voldoende ruimte heefft
Groenvoorzieningen bekijken
Herinrichting van de Markt.
Het college bewegen om de woningbouwcorporaties te dwingen om woningen te leveren.
Iets regelen voor alle kinderen uit Sint-Oedenrode op de Kienehoef. Nu is het drama
Ik zou aan oudere en mensen met een beperking alle zorg geven die ze nodig hebben uit het
wmo potje.als het potje wmo leeg is haal ik het uit een ander potje,
Ik zou die hele kwestie van die varkensmegastal opnieuw gaan doornemen. Brabant is al te vol
voor deze stallen maar als het dan toch moet dan naar een industrieterrein. Daar is de
infrastructuur ook beter berekend op al die verkeersbewegingen die verbonden zijn aan zo'n
bedrijf. SUCCES
In ieder dorp bij een burger eten
Informeren bij de toeristen waarom men voor Rooi koos.
Integriteitsonderzoek gemeenteraad(sleden) opstarten
Kennismaken met de nieuwe stad (inwoners)
Kijken en luisteren in verzorgingstehuizen en scholen. Wat is er nodig om een betere
samenleving te krijgen?
Kijken in de samenleving wat er leeft en wat de goede en minder goede aspecten erzijn
Kunstgras voor alle bloeiende sporten
Leegstand winkelcentrum aanpakken, groenvoorzieningen weer bijhouden, bouwplannen en
bestemmingsplannen onder de loep nemen, niet alles moet volgebouwd worden!
Letterlijk integreren in de burgers.
Lonen controleren van wethouders
Luisteren naar de burgers
En een dag mee lopen bij de plantsoenen dienst en vuilnis ophaal wagen.
Om je in te kunnen leven wat dergelijke werkdag inhoud.
Luisteren naar de burgers
Lunchen
Meer geld naar cultuur
Meer kleinere betaalbare woningen
meer veilige oversteekplaatsen voor fietsers
Meer muziek op straat en niet tot 6 uur maar tot 11 uur
Meer onder de mensen. Bijvoorbeeld koffie drinken onofficieel bij Odendael of bij andere. Kijken
wat er leeft binnen de gemeente.
Meijerijstad ontbinden
Mensen met schulden helpen om eruit te komen; mensen met dreigende schulden helpen om er
niet in te komen.
Met burgers in gesprek. Wat gaat er goed in hun buurt en wat dient aandacht ter verbetering ?
Met burgers uit alle deelgemeentes in gesprek om te horen wat er leeft en speelt in de kernen.
Met de buurtadviseurs de wijken in om te zien waar echt behoefte aan is in de verschillende
kernen, en dit daarna ook omzetten in daden
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Met de mensen in de wijken van meierijstad praten wat zij vinden.
Mijn salaris innen
Mobiliteit in Rooi
Na de kennismaking de aanpak van de hulpbehoevende mensen voor de aanpassingen van hun
thuis situatie dat heeft dikwijls wel 6 maanden of langer nodig om maar iets klaar te krijgen waar
je dringend behoefte aan had in je leef gebeuren man of vrouw zeker 5 jaar gewacht op een aan
gepaste douche werdt zomer en winter buiten gewassen een echt schandaal
Naar het gemeentehuis om m'n medewerkers toe te spreken om moedig te zijn; soepel waar het
kan, streng waar het moet.
Onderhoud groenvoorzieningen op niveau brengen. Vooral in de bebouwde kom.
Onderwijs steunen
Ontslag aanzeggen van de Boa
Onveilige verkeerssituaties oplossen die door de gemeente zelf gecreeerd zijn.
Op bezoek bij alle 3 de gemeenten
Opruimploegen samenstellen en snoeiers op pad sturen.
Optreden tegen foutief parkeren.
Orde op zaken stellen in het gemeentelijke apparaat: de bestuurders zich laten buigen over visie
ed. Zodat de ambtenaren weer hun eigen functie teruggeven, zodat zij vanuit hun expertise
zaken kunnen gaan beoordelen. En niet vanuit een bepaald doel,iets beoordelen.
Oude wethouders eruit.
Parkeerprobleem aanpakken
Rioleringsprobleem zoals heel Nederland en verder dicht bij de burger staan en plezier hebben
Participatie zodanig organiseren dat ambtenarenapparaat gehalveerd kan worden
Praten met de burgers.
Prioriteiten stellen
Rond kijken en een praatje maken met wie ik tegen kom. Daar komt vanzelf het een en ander uit
Rondkijken in alle dorpen
Samen verder
Samensmelting van Veghel-Schijndel en St. Oedenrode te optimaliseren op bestuurlijk nivo
Samenwerking tussen de verschillende ambtenaren
Toegankelijkheid van mij woonplaats
Uitzicht van wegen verbeteren dooronkruidbestrijding
Veiligere wijk de heikant. Nu wordt er hard gereden, niemand weet wie er voorrang heeft, fiets f
auto bij het rode fietspad!!!!
Veiligheid: drempels aanleggen op drukke wegen
Velden sport verenigingen
Verkeersveiligheid aanpakken.
Voor de veiligheid buiten gebied meer verlichting
Voortganscontrole van het werk van de ambtenren en de projecten.
Vrijwilligers verenigingsleven ondersteunen
Vuilnis in de natuur opruimen
Waardering tonen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Wandelen door een "gewone" wijk en contact maken met de mensen.
Gewone wijk = wijk met bewoners met een gemiddeld inkomen (fabrikesarbeiders,
winkelpersoneel e.d.).
Watik in vraag 1 miste!
VEILIGHEID!!
Wegen en riolering opknappen en groenvoorzieningen
meer woningen in Sint Oedenrode
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Welzijn en geluk bevorderen op maatschappelijk gebied.
Werkethiek ambtenaren aanpakken
Winkels en centrumontwikkeling. B.v. een parkeergarage onder de Markt.
Woningbouw
Ze bij de WMO wat vlugger laten worden
Zelf de telefoon oppakken als burgers bellen wachttijden zijn soms schandadalig
Zelfstandige gemeentes van maken
Zorgen dat de raadsvergaderingen beter worden!
Zorgen dat de Rooise identiteit niet verloren gaat in die van Schijndel en/of Veghel. Laat Rooi
maar de luis in de pels van Meierijstad zijn. Laat Rooi maar eigenwijs haar waarden behouden,
daar wordt Meierijstad uiteindelijk beter van
Zorgen dat er meer politie op straat is om criminaliteit aan te pakken
Zorgen dat er meer senioren appartementen komen vooral in sint -Oedenrode , want je kunt
daar niet aal een appartement komen.
Zorgen dat het personeelsapparaat op orde is/komt
Zorgen dat overal voor verenigingen zelfde huurprijzen worden gehanteerd. Nu gaat het nergens
ober met de grote verschillen.
Zorgen dat Rooi een groene gemeente blijft en niet te vol gebouwd wordt.
Zorgen voor resultaten
Zou proberen de nieuwe uitbreiding van varkensstallen in Nijnsel te stoppen.
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3 Welke tip zou u de nieuwe burgemeester willen geven?









































# Maak je hard voor het behoud van de oorspronkelijke kernen.
# Maak je hard voor de eigenheid, specifieke deskundigheid en inbreng van de ambtenaren van
de drie oorspronkelijke gemeenten die deze gemeenten, inwoners en cultuur kennen als geen
ander.
Aandacht besteden aan de kleinere (sport)verenigingen
Afval goedkoper
Ambtenarij aanpakken
Begin bij de kinderen, zij zijn de toekomst
Ben een burgemeester die toegankelijkis voor iedereen.
Ben een van ons! Doe maar gewoon ( daar heb ik overigens alle vertrouwen in met deze
burgervader!)
Ben niet partijdig in de ruimste zin van het woord bekijkt het met nuchter boeren verstand
Beweeg je onder de burgers
Bewoners eerder in allerlei besluitvorming betrekken.
Blijf dicht bij jezelf
Blijf dichter bij de burgers
Blijf gewoon
Blijf gewoon gewoon
Blijf gewoon mens onder het rooise volk
Blijf gewoon met beide benen op de grond
Blijf gewoon zoals iedereen.
Blijf jezelf/gewoon
Blijf tussen de bevolking staat en houdt feeling met de straat.
Bouw de 13 kernen naar elkaar en maak geen onderscheid
Bouw Rooi niet te vol. Verder is rooi wel een prima gemeente kijns inziens
Boven de partijen staan. Dorpse politiek er uit halen en komen tot een bestuur van de gemeente
die past bij een grote stad.
Burgemeester voor iedereen
De 3 gemeentes bij mekaar te brengen,
en tegen varkenstal van
Denk aan alle burgers, niet alleen diegene die het hardst roepen
Denk out of the box waarbij de tijdsgeest beter toegepast wordt
Dicht bij zichzelf te blijven en vooral goed naar de burgers te luisteren.
Doe wat met mijn melding en maak je hard voor de kinderen
Door gaan zoals het was alleen meer meer muziek op straat
Eerlijk blijven tegenover de burgers!
Ga 'ns op bezoek in de kleine kernen.
Ga de dorpen goed leren kennen door langs te gaan bij bedrijven, clubs, verenigingen enz. en
luister goed naar de wensen van de mensen.
Ga eens zelf rondkijken in sint Oedenrode en kijk waar dingen gebeuren in de schemering.
Ga onder de mensen
Ga vaker kijken in het buitengebied en niet alleen overdag maar ook in de avond, wanneer het
donker is
Ga zelf in gesprek met de mensen zonder invloed van ambtenaren. Weet wat er speelt onder de
bevolking.
Gedegen oriëntatie van de diverse woonlocaties/gemeenschappen
Geef de ambtenaren een kans.
Gelijke behandeling voor de 3 gemeentes.
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Geniet van je functie
Geniet van mooirooi
Gewoon blijven en voor iedere nationaliteit,arm of rijk,oud of jong openstaan
Gewoon blijven. Integreren via sport.
Gezond verstand en laat de overige meierij dorpen een “ poepie ruiken”
Goed naar de inwoners te luisteren
Goed opletten
Hou het goed functioneren van onze vrijwilligers in de gaten en stimuleer die
Hufterig gedrag en vernielingen aanpakken in diverse kernen.
Iedereen is belangrijk
Inventariseer uw gemeente tevoet of op de fiets
Kijk maar eens goed rond en zorg dat bladeren enz. beter en frequenter worden opgeruimd, in
verband met de veiligheid.
Kijk niet alleen naar Veghel maar ook naar Rooi en Schijndel
Kom onder de mensen, laat je zien.
Kom op voor alle geledingen.
Kordaat optreden!
Laat iedereen in zijn waarde en luister goed.
Laat je goed informeren en ga zelf op pad om burgers te ontmoeten.
En doe een keer de aftrap van voetbalwedstrijd van vv Nijnsel.
Laat je niet gek maken
Laat je niet gek maken en luister goed naar je burgers.
Laat je niet in met politieke spelletjes
Laat je vooral zien en horen voor de inwoners van Meierijstad.
Ga ertussen staan ,niet erboven . en doe wat je beloofd .
Laat je zien
Laat je zien onder de bevolking.
Luister goed naar bewoners van de verschillende dorpen
Luister goed naar de inwoners
Luister goed naar de inwoners. Ben eerlijk en kordaat , zodat de mensen weten wat ze aan u
hebben.
Luister naar de agrariers, maar kijk vooral naar wat ze hebben gedaan en welke plannen ze
hebben op papier en reeds ingediend.
Luister naar de behoefte van burgers en dóe er ook iets mee
Luister naar de inwoners.
Luister naar uw burgers en geen vriendjespolitiek bedrijven. |Brede rug tonen !!!
Luisteren naar de mensen.
Luisteren naar elkaar
Maak Rooi aantrekkelijk voor toerisme.
Meer geld naar culturele verenigingen
Meevoelen met de burgers en heel goed luisteren.
Meierijstad met 13 dorpen: versterken van deze dorpsidentiteiten, gemeenschapszin en
bewonersoarticipatie
Minder regels
Mooi Rooi.
Zie boven
Naar de burgers luisteren, en zoek ze op...
Nadruk leggen op verbinden van de deelgemeentes en burgemeester zij voor alle burgers in de
verschillende kernen.
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Neem de tijd om de totale gemeente/gemeenschap en hun diverse problemen te kennen.
Niet alle drie (deel)gemeentes over een kam scheren.
Ok voor de gewone man opkomen
Om C van het CDA daadwerkelijk in te vullen
Oren en ogen de kost geven en luisteren naar de bewoners van meierijstad
Probeer de bedrijvigheid te stimuleren, dat is de basis van heel veel lokaal succes! Zowel voor
bedrijven als voor de particulieren.
Probeer de megavarkensstal in Nijnsel af te houden. Want volgens mij wordt de vergunning
doorverkocht.
Probeer een goede burgervader te zijn.
Probeer er voor de inwoners er te zijn zie van de Laan
Probeer het dorpse karakter te behouden
Probeer met open vizier te kijken om de neuzen dezelfde kant in te krijgen.
Sociaal zijn.
Sport is belangrijk
Sta dicht bij de bevolking.
Sta open voor de inwoners
Sterkte
Tussen de mensen blijven staan.
Tussen de mensen staan
Tussen.de.mensen.gaan.staan.
Verdiep je goed in alle problematieken die er spelen.
Verdiep je in de verschillende gemeenten en hun voorkeuren, tradities en dorpse karakter. Het
mag geen eenheidsworst worden!
Verdiep u in de gemeente en haar inwoners, doe mee aan lokale activiteiten
Vertegenwoordig Meierijstad op een manier, waarop iedereen trots is
Voeling houden met de burgers, aanwezig en zichtbaar zijn.
Voorkom teveel bureaucratie en blijf onder de mensen
Wees er voor de mensen
Weet de nieuwe gemeente Meierijstad goed te analiseren.
Weet wat er speelt in rooi
Weg met vriendjes politiek.
Word een van ons en laat de mensen voelen dat we allemaal een doel hebben: een prachtig
leefbaar Rooi
Wordt een met de inwoners.
Zakken vullen en niets doen
Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.
Zelfsturing voor je bewoners en minder regels!
Zet hem op
Zich profileren in alle kleine kernen van de gemeente
Zichzelf zijn
Zie vraag 2
Zijn voor alle burgers, niet alleen voor Veghel.
Zorg dat alle kernen zijn eigen inventiviteit behouden
Zorg dat de burgers gehoord worden
Zorg dat de gemeente en haar werknemers meer vanuit een klantgerichte houding gaan werken.
Zorg dat elke kern haar unieke karakter behoudt. Doe centraal wat centraal moet, maar houdt
lokaal wat lokaal kan
Zorg dat je tussen de mensen staat, makkelijk aanspreekbaar beng en van Meierijstad een geheel
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maakt met behoud van de tradities in de individuele kernen
Zorg dat leefbaarheid in kerkdorpen blijft bestaan
Zorg dat u de inwoners en de inwoners u leren kennen.
Zorg ervoor dat de samenwerking tussen de oude gemeentes goed verloopt.
Zorg voor een goede hoofd-hart verbinding.
Zorg voor kostenverlaging inwoners en afslanking ambtenarenbestand
Zorgen dat ambtenaren voor hun taak berekend zijn, vooral die ambtenaren die te maken
hebben met kwetsbare groepen in de samenleving.
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