Vindt u dat de gemeente Oisterwijk voldoende aandacht besteedt aan de kern Moergestel?
Toelichtingen kolom N
De Cijfers


535 ontvangen reacties
o 55 voldoende aandacht gemeente aan de Moergestel (10%)
o 411 onvoldoende aandacht gemeente aan de Moergestel (75%)
o 69 geen mening (13%)
o 14 respondenten hebben hier niets ingevuld (2%)

Samenvatting
Hieronder staat een samenvatting van de diverse opmerkingen, zoveel mogelijk gerubriceerd naar
onderwerp. Mocht je na het lezen van de samenvatting interesse hebben voor de details dan kun je
die vinden onder het betreffende hoofdstuk.
Gemeente Oisterwijk heeft voldoende aandacht voor Moergestel
55 respondenten (10%) gaven aan dat de gemeente Oisterwijk voldoende aandacht besteedt aan
Moergestel. Daarbij verwijst men naar het groot aantal leden van de gemeenteraad dat zelf in
Moergestel woont en in staat is de dorpsbelangen over de bühne te brengen. Ook de kleinere
omvang van Moergestel speelt natuurlijk een rol in de aandacht van de gemeente. Het historisch
gegroeide gevoel van achterstelling leidt tot Calimero gedrag en gezuurpruim van de oudere
generatie zonder dat dit op feiten berust. Dit gaat vergezeld van een oproep om trots te zijn op
elkaar, de kernen en de diversiteit. Men is ook van mening dat de gemeente voldoende doet voor
Moergestel maar dat alertheid op zijn plaats is. (zie hieronder voor details)
Gemeente Oisterwijk heeft onvoldoende aandacht voor Moergestel
411 respondenten (75%) geven aan dat zij meer van de gemeente Oisterwijk verwachten. Deels is dit
een gevoel maar er worden ook concrete zaken genoemd waar de behandeling van zaken in
Oisterwijk significant anders verloopt dan in Moergestel. Maar liefst 80 keer wordt aangegeven dat
Moergestel er maar bij hangt, dat alle middelen en voorzieningen naar Oisterwijk gaan. Dat
noodzakelijke verbeteringen in Moergestel nauwelijks aandacht krijgen wordt deels geweten aan de
onbekendheid met Moergestel van het ambtelijk apparaat. Als er al zaken ter sprake gebracht
worden duurt de besluitvorming eindeloos, problemen worden niet opgelost. De vertegenwoordiging in
de gemeenteraad wordt ondanks het voldoende aantal Moergestelse raadsleden wordt als zwak en
onvoldoende ervaren. Men verwijt de gemeenteraad dat zij alleen maar ruzie maakt en niet samenwerkt.
Men spreekt van schijn interesse, dit wordt door Raadsplein bijeenkomsten onderbouwd waar met de
uitkomsten vervolgens niets gedaan wordt. Er wordt niet oplossingsgericht gedacht. Bij partijen speelt te
veel eigenbelang, draait om macht en vriendjespolitiek. Gevolg: geen besluiten of compromissen.
Men constateert een gebrek aan controle op de uitgevoerde werken in Moergestel waardoor
kwaliteitsverlies plaats vindt. De communicatie van de gemeente wordt als slecht ervaren. Een klein dorp
van krap 6000 inwoners met een vergrijzende bevolking vraagt om een eigen benadering.
Burgerinitiatieven worden niet gesteund en projectontwikkelaars worden bij gemeentelijk projecten
betrokken. Er is weinig oog voor het groen als er sprake is van bebouwing, in Oisterwijk zelf wordt daar
een andere afweging gemaakt. Het ontbreken van kinderboerderij met een speeltuin. Het ontbreken van
ruimte voor de gemeente, zowel financieel als bestuurlijk om zelf beslissingen te nemen, door jarenlange
bezuinigingen op de gemeente en de wijze waarop Rijk, provincie en regionaal het bestuur geregeld
wordt, wordt als oorzaak genoemd. De duidelijke visie van de gemeente op het groen en de

cultuurhistorische waarde wordt in Oisterwijk beter nageleefd dan in Moergestel. (zie hieronder voor
details)

INRICHTING DORP
De verpaupering is het meest in het oog springende probleem. Dit geldt zowel gebouwen van
particuliere eigenaren als het openbaar groen en het onderhoud van de wegen, en trottoirs. Het St.
Jansplein wordt als lelijk omschreven en vervult enkel een functie als parkeerplaats. De leegstand van
winkelpanden verhoogt de sfeer in en rond het sobere plein niet. Het ontbreekt aan groen, aan
bomen en mooie planten. Het vele doorgaand verkeer zorgt er voor dat het Sint Jansplein ook geen
echte gezellige uitstraling krijgt. Het verbaasd dat er naast de kerk 17 woningen gebouwd worden
voor dementerenden. Terwijl Stanislaus hiervoor voldoende faciliteiten heeft. Er zijn gewoon
onvoldoende woningen in het betaalbare segment, zowel in de huur als in de koop sector. Ook de
verloedering van de Industrieweg wordt genoemd. Er wordt gepleit voor het aanpassen van het
Rootven waarbij de gehele straat heringericht dient te worden zodat het verkeer kan doorstromen
en er fietspaden aangelegd kunnen worden. Het ontbreken van bladbakken, er zijn nu twee van deze
bakken geplaatst, dit is te weinig. (zie hieronder voor details)
VOORZIENINGEN DORP
De sportaccommodaties van Moergestelse verenigingen zijn niet meer up to date.
Douchevoorzieningen zijn sterk gedateerd. Een samenvoeging van de sportverenigingen door
samenvoeging in een sportpark laat ook op zich wachten. Er wordt gepleit voor meer sport-,
recreatie- en cultuurfaciliteiten. Het teruglopende winkelbestand, met als gevolg leegstand baart
grote zorgen. Met name het ontbreken van concurrentie voor de supermarkt, wordt als nadelig en
kostbaar ervaren. Het slechte onderhoud van het openbaar groen, het niet vervangen van gekapte
bomen is niet acceptabel. (zie hieronder voor details)
VERKEER
Dat de verkeerproblemen in de kern bekend zijn, maar er hierop niet geacteerd wordt door de
gemeente komt in het hoofdstuk over verkeer uitgebreid aan de orde. Een argument om de
bestrating niet te vervangen door asfalt zou zijn dat dit niet past bij het dorpse karakter, heel
inconsequent geldt dit argument niet als het gaat om hoogbouw. (zie hieronder voor details)
OVERIG
Een opvallend hoog aantal van 21 personen geeft aan dat zij hier geen zicht op hebben of dat zij dit
niet volgen. Dit kan aan de communicatie liggen of het gebruik van bepaalde nieuwskanalen,
waardoor het bereik beperkt is. Dit verdient nader onderzoek. Een verzuchting: Moergestel had
moeten fuseren met Hilvarenbeek. Oisterwijk is te stads. (zie hieronder voor details)

Alle opmerkingen
Hieronder staan alle opmerkingen per onderwerp ook weer verdeeld volgens de verdeling zoals die in
de samenvatting is gebruikt.

Gemeente Oisterwijk heeft voldoende aandacht voor Moergestel

55 respondenten (10%) gaven aan dat de gemeente Oisterwijk voldoende aandacht besteedt aan
Moergestel. Daarbij verwijst men naar het groot aantal leden van de gemeenteraad dat zelf in
Moergestel woont en in staat is de dorpsbelangen over de bühne te brengen. Ook de kleinere omvang
van Moergestel speelt natuurlijk een rol in de aandacht van de gemeente. Het historisch gegroeide
gevoel van achterstelling leidt tot Calimero gedrag en gezuurpruim van de oudere generatie zonder
dat dit op feiten berust. Dit gaat vergezeld van een oproep om trots te zijn op elkaar, de kernen en de
diversiteit. Men is ook van mening dat de gemeente voldoende doet voor Moergestel maar dat
alertheid op zijn plaats is.
















In de gemeenteraad zitten voldoende volksvertegenwoordigers die zelf in Moergestel wonen en
op het juiste platform de dorpsbelangen van Moergestel over de bühne kunnen brengen
We moeten ons niet als Calimero gedragen
Gezien onze kleinere omvang lijkt het me logisch dat een grotere kern meer aandacht krijgt
Moergestel is goed vertegenwoordigd in de raad
Graag ophouden met dat eeuwige gezuurpruim van de oude generatie die vindt dat Moergestel
er "niet" bij hoort in politiek Oisterwijk en eigenlijk zich wil afscheiden van Oisterwijk. Ben trots
op elkaar, ben trots op alle kernen en de diversiteit, i.p.v. dat gemier over onvoldoende aandacht
Ofschoon van oudsher de Moergestelse gemeenschap van mening is dat zij achtergesteld
worden, denk ik niet dat dit op echte feiten berust. Wel is het zo dat Moergestel andere wensen
heeft dan Oisterwijk, wat niet altijd in een beleid is samen te vatten
Ja, maar wij Moergestelnaren moeten wel alert blijven
Al zullen er altijd wensen blijven. Bijv. verkeer
In elk geval redelijk
Voldoende, niet opvallend veel.
Kan beter, kan meer.
Soms wel, soms niet
Maar liever nog meer

Gemeente Oisterwijk heeft onvoldoende aandacht voor Moergestel
411 respondenten (75%) geven aan dat zij meer van de gemeente Oisterwijk verwachten. Deels is dit
een gevoel maar er worden ook concrete zaken genoemd waar de behandeling van zaken in
Oisterwijk significant anders verloopt dan in Moergestel. Maar liefst 80 keer wordt aangegeven dat
Moergestel er maar bij hangt, dat alle middelen en voorzieningen naar Oisterwijk gaan. Dat
noodzakelijke verbeteringen in Moergestel nauwelijks aandacht krijgen wordt deels geweten aan de
onbekendheid met Moergestel van het ambtelijk apparaat. Als er al zaken ter sprake gebracht
worden duurt de besluitvorming eindeloos, problemen worden niet opgelost. De vertegenwoordiging in
de gemeenteraad wordt ondanks het voldoende aantal Moergestelse raadsleden wordt als zwak en
onvoldoende ervaren. Men verwijt de gemeenteraad dat zij alleen maar ruzie maakt en niet samenwerkt.
Men spreekt van schijn interesse, dit wordt door Raadsplein bijeenkomsten onderbouwd waar met de
uitkomsten vervolgens niets gedaan wordt. Er wordt niet oplossingsgericht gedacht. Bij partijen speelt te
veel eigenbelang, draait om macht en vriendjespolitiek. Gevolg: geen besluiten of compromissen.
Men constateert een gebrek aan controle op de uitgevoerde werken in Moergestel waardoor
kwaliteitsverlies plaats vindt. De communicatie van de gemeente wordt als slecht ervaren. Een klein dorp
van krap 6000 inwoners met een vergrijzende bevolking vraagt om een eigen benadering.
Burgerinitiatieven worden niet gesteund en projectontwikkelaars worden bij gemeentelijk projecten
betrokken. Er is weinig oog voor het groen als er sprake is van bebouwing, in Oisterwijk zelf wordt daar
een andere afweging gemaakt. Het ontbreken van kinderboerderij met een speeltuin. Het ontbreken van
ruimte voor de gemeente, zowel financieel als bestuurlijk om zelf beslissingen te nemen, door jarenlange
bezuinigingen op de gemeente en de wijze waarop Rijk, provincie en regionaal het bestuur geregeld wordt,
wordt als oorzaak genoemd. De duidelijke visie van de gemeente op het groen en de cultuurhistorische
waarde wordt in Oisterwijk beter nageleefd dan in Moergestel.












































Oisterwijk gaat altijd voor
Alles voor Oisterwijk
Oisterwijk gaat voor en nu Haaren erbij komt zal Moergestel misschien nog minder aandacht
krijgen
Is toch met alles duidelijk
te weinig aandacht voor moergestelse problemen
Ze houden te weinig rekening met de mening en behoefte van moergestel
Het lijkt dat we aan de laatste mem hangen. Vernieuwing en dergelijke zijn soms ver te zoeken
Oisterwijk is schoon! Moergestel verloederd
Niet altijd, kan beter!
M.i. worden behoeften en wensen van de kern Moergestel niet of in mindere mate belang
gegeven
Aan veel zaken is te merken dat Moergestel slechts een satellietgemeente is van de hoofdkern
gemeente Oisterwijk.
Er blijft in moergestel heel veel liggen
Er zijn van die dingen die in moergestel achterblijven en in Oisterwijk eerst gedaan worden
Vaak voelt het of we aan de laatste mem hangen
Gevoel dat Oisterwijk meer aandacht krijgt om verbeteren wegen, stimuleren cultuur en recreatie
Meeste inspanningen en geld gaan naar kern Oisterwijk
Oisterwijk altijd op de eerste plaats
De focus ligt op Oisterwijk en de andere dorpskernen komen niet evenredig aan bod
Alle aandacht gaat altijd uit naar Oisterwijk en Moergestel komt er ergens achteraan
Niet genoeg
Moergestel is bijzaak de Lind en dorpsstraat zijn het paradepaardje
Te weinig aandacht voor leefbaarheid Moergestel
Moergestel wordt altijd achtergesteld t.o.v. Oisterwijk op gebied van Woningbouw,
groenvoorziening etc.
Veel financiële middelen gaan naar Oisterwijk.
Moergestel raakt in de vergeethoek
Oisterwijk gaat overal in voor
Wij voelen een beetje als een ondergeschoven kind
Oisterwijk staat meer in de spotlight met alles
Duidelijk niet 1e prioriteit, Oisterwijk eerst
Lijkt dat Oisterwijk meer prioriteit heeft
Oisterwijk eerst...... Kan niet
Bekijk het verschil maar met het dorp Oisterwijk
Te veel zaken gaan over Oisterwijk
Tiliander en Gemullenhoekeweg zijn blijkbaar veel belangrijker.
Wij wonen hier nu bijna 3 jaar. Ik heb het idee dat de gemeente Oisterwijk steeds meer aandacht
heeft voor de verschillende kernen. Zeker gezien het feit dat er binnenkort een volledige fusie
komt met de kern Haaren. Er is zeker aandacht voor en in de toekomst kan en mag dit meer
worden
In Oisterwijk zijn er tal van projecten zoals sportpark aanpassing wegen en nieuwbouwprojecten.
En niets in moergestel.
Naar mijn idee gaat er in verhouding meer aandacht en geld naar zaken die Oisterwijk betreffen
Ten opzichte van de kern van Oisterwijk wordt in de kern van Moergestel maar weinig energie
gestoken
In heel veel gevallen komt Moergestel op de 2de of 3de plaats
Ik heb de indruk dat Oisterwijkse belangen prevaleren.
Dit idee heb ik, maar ik weet niet of het ook zo is.


















































Wordt altijd alleen maar over Oisterwijk gesproken als je de gemeenteraad stukken leest
We worden als 'bijdorp' behandeld. De focus ligt met namen op Oisterwijk zelf en niet op de
omliggende dorpen
Het gevoel dat we aan de laatste mem hangen
Vooral de leefbaarheid van het dorp Oisterwijk krijgt meer prioriteit
Dat lijkt mij heel duidelijk
gevolg van de politiek die Moergestel links laat liggen
Hangen erbij.
Afvoer riool
Dat kan beter, dacht ik
Hangen aan de achterste mem
Heb soms idee dat wij de achterdeur zijn van Oisterwijk
Centrum Oisterwijk heeft duidelijk voorrang
Centrum Oisterwijk altijd voorrang
Alles op Oisterwijk gericht
Alle reclame/groen/publiciteit is op Oisterwijk gericht
Te weinig
Niet voldoende
We blijven altijd achter, vergelijking Opwijk
Aandacht gaat uit naar kern Oisterwijk
Lijkt me niet
Gevoel hangen er maar bij
Ondergeschoven kindje
De Lind is veel belangrijker. Laat hier de boel de boel
Moet beter
Het gaat altijd alleen maar over Oisterwijk
Alles op KVL. De rest is bijzaak
Wij willen geen bejaardendorp worden
Er valt veel te verbeteren
Vaak eerst O'wijk en dan pas Moergestel een actieve dorpsraad zou daar verandering in kunnen
brengen
Komen vaak op de 2e plaats, wat betreft onderhoud schoonmaken putjes, vegen van wegen etc.
vaak geen gehoor
Twijfelachtig, vooral voor hen in het oog springende dingen zijn belangrijk voor hen Tiliander vs.
Den Boogaard o.a.
De ontwikkeling en onderhoud achter stellen ten opzichte van de kern Oisterwijk
Ik heb altijd het idee dat projecten in Oisterwijk voorrang hebben
Kan beter
Moergestel komt heel veel aandacht te kort. Altijd Oisterwijk eerst
Weinig info/discussie in gemeenteraad/Publiciteit
Oisterwijk zelf gaat altijd voor
Er wordt alleen maar gebouwd in Oisterwijk
Prestigeprojecten in Oisterwijk, en de rekening naar Moergestel
Heb de indruk dat Oisterwijk belangrijker is dan Moergestel
Verwacht er weinig van
Meer bouwen tot meer dan 8000 inwoners
Veel groen moet plaatsmaken voor bebouwing. In de kern van Oisterwijk zelf is er meer oog en
achter voor de balans tussen groen en bebouwing
Te weinig oog voor o.a. Leefbaarheid. Vrijwel geen nieuwbouw, leegloop winkels, kleine
klassen. Zo straks enkel combinatieklassen
Alles loopt achteraan, eerst Oisterwijk
Alla Trump "Oisterwijk First"
Te weinig

















































Krijg een tweederangs gevoel door Oisterwijk
We worden vergeten
Ondergeschoven kindje qua investeringen/beslissingen
Veel te veel verkeer in de kern
Investering in sportaccommodatie blijft achter bij Oisterwijk
Fietspad
Slechte verkeersregeling, dwaze wegversmallingen
Hier en daar stoepen ongelijk liggend
Oisterwijk is belangrijk, Moergestel niet
Oisterwijk eerst, dan Moergestel
Kan beter. Onderhoud van bomen
Heb toch de indruk dat Oisterwijk wat hoger op de agenda staat van de politiek
Alle aandacht gaat naar de Lind in Oisterwijk en naar de kom daar
M.n. Op het gebied van woningbouw voor starters
Er worden geen antwoorden of oplossing gegeven op vragen
Alles op de Lind heeft prioriteit de rest is bij zaak
Er zijn veel verzoeken aan Oisterwijk waar niks mee wordt gedaan, dus meer invloed dorpsraad
gewenst
Onder andere het sluipverkeer vanaf de snelweg, hier moet echt iets aan gedaan worden
Achterstallig onderhoud
Gevoel dat aandacht meer uitgaat naar kern oisterwijk
We blijven gezien Oisterwijk een achterstallig kindje
Wij lopen met alles achter
Oisterwijk altijd op de 1e plaats, Moergestel hangt er bij, zo voelt dat.
Er gaat meer geld naar Oisterwijk dan naar Moergestel. Bijv. sportverenigingen, fietspaden
Groen, bestrating is in Oisterwijk veel beter op orde dan in Moergestel
Oisterwijk gaat voor alles, Dan pas moergestel
Alles kan in Oisterwijk, maar moergestel hangt er maar bij. Kijk bijv. naar openbaar groen en
handhaving
Ze hebben alleen maar aandacht voor Oisterwijk
De politiek heeft alleen maar oog voor de gemeente Oisterwijk
Veel plannen worden gemaakt voor Oisterwijk, minder voor Moergestel. Dit wordt vaak door de
ondernemers of bewoners van Moergestel zelf georganiseerd
Als je goed rond kijkt dan zie je dat al
Alleen schijn interesse
Problemen worden niet opgelost
Die raad slaat nergens op, hebben alleen maar ruzie
Er zijn toch voldoende Moergestelse gemeenteraadsleden!?
We voelen ons niet goed vertegenwoordigd door college en raad
Moergestel blijkt vaak onbekend bij de ambtelijke wereld
Ik kan en ook mijn huisgenoten niet, 5 dingen bedenken wat de gemeente Oisterwijk voor de
Moergestelse gemeenschap hebben gedaan. Buiten het beschikbaar stellen van bouwgrond,
waar veel inwoners blij mee zijn maar het gros ook andere problemen ervaren
Het lijkt allemaal eenrichtingsverkeer. Als je ziet hoe het dorp hier verpaupert... In Oisterwijk
daarentegen moet alles 'groots' en opzichtig. Kijk eens naar zo'n KVL wat dat al gekost heeft en
de sportaccommodaties...
Knelpunten worden amper verbeterd
Kijk b.v. kerstverlichting en verkeersituaties in Moergestel
Met name lokale problemen worden op de lange termijn geschoven
Het duurt eindeloos voordat er een besluit genomen is
Er wordt niet oplossingsgericht gedacht. Bij partijen speelt te veel eigenbelang, draait om macht
en vriendjespolitiek. Gevolg: geen besluiten of compromissen




















Er moet meer samenwerking komen
Geen controle op de uitgevoerde werken in moergestel - kwaliteitsverlies
Niet alleen de kern, maar ook de openbare wegen/gebouwen e.d.
Duurt allemaal te lang. Verkeersplein, visie Den Boogaard, bouwen in de kern, herbestemming
boszicht
Een klein dorp met 6000 inwoners en vergrijzend heeft specifieke problemen die niet aangepakt
worden door een dorp dat afhankelijk is van toename met een jongere bevolking
Projecten liggen veel te lang stil. Huizenbouw, fietspad Oirschot enz.
Je hoort weinig van de gemeente
1. zeer trage opstart projecten. 2. Geen ruimte voor burgerinitiatieven 3. Alleen ondersteuning
Projectontwikkeling
Ik richt me even tot de huizenmarkt in combinatie met de jongvolwassen in
Corrupt Oisterwijk
Om Moergestel aantrekkelijk te maken een kinderboerderij. Ook met speeltuin voor de kinderen
Als lid v P.T.O. alle obstakels gefotografeerd, gerapporteerd, erover vergaderd, en
niet één ding is er bereikt!!
De gemeente heeft door jarenlange bezuinigingen geen mogelijkheden. Ook het ontbreken
van landelijk huisvestingsbeleid geeft de gemeente geen ruimte om sturend op te treden.
Daarnaast wordt te veel beleid in regionaal en provinciaal verband vastgesteld
De gemeente Oisterwijk heeft een duidelijke visie (o.a. aangaande het belang van groen en
cultuurhistorische waarden) en brengt deze in de kern Oisterwijk goed in de praktijk. Onder
meer door de bescherming van cultuurhistorische waarden en parken/groen nabij het centrum
en bossen/vennen. Het toepassen van deze visie dient ook in Moergestel te geschieden: een
park nabij het centrum (rondom oude pastorie) en het "heilig" verklaren van de monumenten
en beschermde dorpsgezichten, zodat de ziel en vitaliteit behouden blijven of nog beter,
worden versterkt
Niet echt zicht op.

INRICHTING DORP
De verpaupering is het meest in het oog springende probleem. Dit geldt zowel gebouwen van
particuliere eigenaren als het openbaar groen en het onderhoud van de wegen, en trottoirs. Het St.
Jansplein wordt als lelijk omschreven en vervult enkel een functie als parkeerplaats. De leegstand van
winkelpanden verhoogt de sfeer in en rond het sobere plein niet. Het ontbreekt aan groen, aan
bomen en mooie planten. Het vele doorgaand verkeer zorgt er voor dat het Sint Jansplein ook geen
echte gezellige uitstraling krijgt. Het verbaasd dat er naast de kerk 17 woningen gebouwd worden
voor dementerenden. Terwijl Stanislaus hiervoor voldoende faciliteiten heeft. Er zijn gewoon
onvoldoende woningen in het betaalbare segment, zowel in de huur als in de koop sector. Ook de
verloedering van de Industrieweg wordt genoemd. Er wordt gepleit voor het aanpassen van het
Rootven waarbij de gehele straat heringericht dient te worden zodat het verkeer kan doorstromen en
er fietspaden aangelegd kunnen worden. Het ontbreken van bladbakken, er zijn nu twee van deze
bakken geplaatst, dit is te weinig.







Te veel verpaupering in de dorpskern
Onvoldoende woningen en aandacht voor gevaarlijke verkeerssituaties
Alleen jammer dat de oude Aldi leeg staat.
Onderhoud aan dingen wordt verwaarloosd, zoals aan beplanting, trottoirs, schoonmaken van
straten
Lelijk plein, druk verkeer.





























Zie onderhoud groen, bestrating, woonvoorziening, sluipverkeer, fietspaden, enz.
Kijk naar verkeer, naar sociale woningbouw voor jongeren en ouderen. Bv waarom is er
toestemming gegeven om naast de kerk 18 woningen te bouwen niet bestemd voor jongeren en
ouderen? Dat had niet moeten kunnen. Dementerende horen bij Stanislaus, zoals ook de
directeur van Stanislaus zei.
Plein en Schoolstraat zien er niet uit
Het centrum biedt van oudsher veel leven (kroegen/winkels), maar door de sobere uitstraling
met de drukke straat en leegstaande panden wordt het steeds minder aantrekkelijk. Het is hoog
tijd dat het centrum meer wordt dan een grote parkeerplaats met een drukke sluiproute
Kijk maar eens naar het onderhoud van de wegen
Dorpskern is onaantrekkelijk
Er valt veel meer van het plein te maken. Te veel parkeerplaatsen
Veel te weinig groen, alleen maar straten, plein(en) parkeerplaatsen & bebouwing
Verpauperde hoeken opknappen duurt erg lang
Ziet er onverzorgd uit
Onderhoud groenvoorziening laat te wensen over
Te veel onkruid op en langs de trottoirs
Kijk naar onderhoud, wegen, openbaar groen etc
Er is nog wel een achterstallig onderhoud aan wegen
De bestrating is niet overal legaal en ook steken hier en daar de stoeptegels iets omhoog
Route vrachtverkeer(niet via Rootven).
Verloedering van de kern. Onvoldoende groenvoorzieningen en onverzorgde kern qua
bebouwing.
Kan beter mbt onkruidbestrijding
Wordt te weinig gebouwd en te weinig voor de verenigingen gedaan wij zijn maar een aanhangsel
Te weinig groen, en wandel paden
De Oostelvoortjes hebben er nog nooit zo slecht bijgelegen als het moment dat we deel werden
van Oisterwijk. (Onderhoud groen, speeltuintjes, stoepen
Rootven rommelig
Sluipverkeer
Slechte kwaliteit/onderhoud straten, sluipverkeer en geluidsoverlast Akkerweg
Te weinig groen en te weinig drempels op het Rootven

VOORZIENINGEN DORP
De sportaccommodaties van Moergestelse verenigingen zijn niet meer up to date.
Douchevoorzieningen zijn sterk gedateerd. Een samenvoeging van de sportverenigingen door
samenvoeging in een sportpark laat ook op zich wachten. Er wordt gepleit voor meer sport-,
recreatie- en cultuurfaciliteiten. Het teruglopende winkelbestand, met als gevolg leegstand baart
grote zorgen. Met name het ontbreken van concurrentie voor de supermarkt, wordt als nadelig en
kostbaar ervaren. Het slechte onderhoud van het openbaar groen, het niet vervangen van gekapte
bomen is niet acceptabel.









Minder groen
Sportaccommodaties onder de maat bv Audacia die al jarenlang moet leuren om
douchegelegenheid up to date te krijgen
Bekijk de fietspaden en het openbaar groen
Zie de buitenruimte en de staat van pover onderhoud. Zie de bedroevende verkeer‐ en
lawaaioverlast. Bezie de trage invulling van de woningbouwbehoeften
Verloedering industrieweg
Te weinig betaalbare woningbouw
Blad opruimen straten vegen



























Véél te weinig (sport-, recreatie-, en cultuur) faciliteiten
In Oisterwijk wordt bv meer in de groenvoorziening en huizenbouw gedaan
Ik vind dat er meer aandacht besteed kan worden aan het toekomstbestendig maken van de
o sportparken in Moergestel (één groot sportpark). Beperken van zwaar verkeer in de kern
't Bijhouden van de groenvoorziening, verkeersregels, "t verschil maken. Waarom in Moergestel
wel kermis en Oisterwijk niet
Geen sociale woningbouw en geen 2e supermarkt voor de concurrentie
Sommige dingen kunnen echt beter. Bijvoorbeeld bladbakken die staan er dit jaar nog maar 2 in
o Moergestel.
Er worden geen starterswoningen gebouwd. Het fietspad naar de Haghorst is nog steeds niet
gereed. Terwijl er in Oisterwijk miljoenen uitgegeven worden aan een voetbalclub
Qua woningbouw snelle aanpak
Verloedering industrieweg
Onvoldoende aandacht aan woningbouw en dorpsgezicht. Te veel praten te weinig doen
Moeten de hoek bij café de Brouwer opkopen zodat er een fatsoenlijke weg kan komen +
o parkeergelegenheid + fietspad
Er komt hier weinig van de grond qua woningbouw voor doelgroepen
Er wordt te veel gefocust op inbreiding voor woningbouw t.b.v. algemeen beleid, te weinig op de
functie van een dorpskern
Nee, absoluut niet. Bijvoorbeeld: starterswoningen. Deze worden in de gehele gemeente
gebouwd, maar amper tot niet in Moergestel. Veel te weinig en duur voor de jeugd die wil blijven
Weinig winkels
Leegstand winkelpanden > appartementen jongeren
Winkelaanbod loopt terug.
Alles voor Oisterwijk. De winkels gaan allemaal weg
Te weinig supermarkten. Waar blijft de Aldi
Er is nog geen A.H. in Moergestel. Kruitvat, Action zouden ook hier kunnen zijn. Zo hoeven wij
niet naar Oisterwijk, Tilburg
Er is veel aandacht voor bouw starters/senioren maar niet voor doorstroom ( en maar 1 keer voor
starter, daarna verkopen ze het met dikke winst, dan blijf je bouwen voor starters
Tiliander veel geld erbij, Den Boogaard niet

VERKEER
Dat de verkeerproblemen in de kern bekend zijn, maar er hierop niet geacteerd wordt door de
gemeente komt in het hoofdstuk over verkeer uitgebreid aan de orde. Een argument om de bestrating
niet te vervangen door asfalt zou zijn dat dit niet past bij het dorpse karakter, heel inconsequent geldt
dit argument niet als het gaat om hoogbouw.









Ondanks dat de gemeente op de hoogte is van het probleem van zwaar verkeer door de kern,
wordt er niets aan gedaan om dit op te lossen
Verkeersveiligheid rondom school en de fietsroute ernaartoe krijgt te weinig aandacht
Kijk hoelang het duurt voor het fietspad van Moergestel naar Haghorst, trottoirs die al heel lang
niet aan de eisen voldoen, het dorpsplein wat voor mensen die slecht ter been zijn slecht
begaanbaar is. Het sluipverkeer van de a58 wat nog niet geregeld is.
M.B.T. zwaar doorgaand verkeer, en ook tractoren rijden veel te hard
Het sluipverkeer in het centrum Fietspad Haghorst Moergestel
Doorstroming verkeer beter regelen
Verkeersdrukte niet goed

















Wij zijn al erg lang bezig om in de Schoolstraat het lawaai terug te dringen. Vooral het wegdek
met klapperende tractoren en aanhangers zorgen voor veel overlast. Asfalt zou niet bij het
dorpse karakter horen maar 4 of 5 hoog bouwen is dat ook niet lijkt mij
m.b.t. zwaar doorgaand verkeer ook tractoren zij vooral te HARD
Verkeerssituaties en afdoen correspondentie wethouders
Verkeersdrukte
Omdat het lang duurt voordat er een beslissing is/wordt genomen bijv. geen vrachtverkeer in de
bebouwde kom
Het sluipverkeer neemt zienderogen toe, In de kern is het niet veilig als je met de fiets bent
Kan beter
De verkeerssituatie Rootven en Akkerweg!!
Er wordt al jaren gesproken over veiligheid en omleiding verkeer, maar er wordt geen actie
ondernomen. In Oisterwijk ligt met enige regelmaat de straten open
Verkeersveiligheid laat te wensen over (wordt veel te hard gereden)
Verkeer, veiligheid zeer slecht
Veel te druk i.v.m. sluiprouten
Na een enquête over gevaarlijke verkeerspunten doen ze er vervolgens niks mee en ik zie met
eigen ogen Moergestel achteruitgaan
Nog steeds geen randweg of andere aanpassing door de doorgaande weg in moergestel.

OVERIG
Een opvallend hoog aantal van 21 personen geeft aan dat zij hier geen zicht op hebben of dat zij dit
niet volgen. Dit kan aan de communicatie liggen of het gebruik van bepaalde nieuwskanalen,
waardoor het bereik beperkt is. Dit verdient nader onderzoek. Een verzuchting: Moergestel had
moeten fuseren met Hilvarenbeek. Oisterwijk is te stads.
























Onvoldoende zicht op
Volg de lokale politiek niet genoeg
Wisselend
Ik verdiep me er niet genoeg in
Ben ik niet zo van op de hoogte
Geen zicht op
Ik heb hier geen zicht op, hou me niet mee bezig
Ik weet er te weinig van om er iets over te zeggen. Het lijkt dat we regelmatig op gaan in het
geheel maar of ik dat terecht denk?
Ben niet op de hoogte
Onduidelijke vraag. Bouwkundige inrichting? Ja.
Geen duidelijk beeld van
Dat is altijd moeilijk in te schatten
Hier weet ik niks van, dit volg ik niet
Moergestel had moeten fuseren met Hilvarenbeek. Oisterwijk is te stads
Jaren terug was beter geregeld
Geen goed beeld bij wat men laat liggen
Ik heb geen goed beeld wat de gemeente Oisterwijk doet voor Moergestel
Niet voldoende op de hoogte
Laat je horen zou ik zeggen, dat helpt
Weet er zelf niet zo veel van, maar ik vind de vraag suggestief gesteld
Dat weten we niet, maar er zijn toch ook Moergestelse raadsleden?
Vanuit het buitengebied hebben wij daar te weinig kijk op
Twijfel. Ene keer wel, andere keer zeker niet

