Stichting Dorpsraad Moergestel
Enquête
De Dorpsraad vraagt uw medewerking aan een korte enquête over
het verbeteren en behoud van de leefbaarheid van Moergestel.
Alle gezinsleden mogen hier aan deelnemen. De vragen staan op
de achterzijde. Bij voorbaat dank voor uw medewerking aan onze
enquête.
Graag inleveren voor 7 november 2020 bij: Jumbo Denissen, Novy
van Wezel of Den Boogaard.
Inscannen en digitaal sturen naar info@sdmoergestel.nl mag ook.
Verder is er de mogelijkheid deze vragenlijst digitaal in te vullen via
onze website: www.sdmoergestel.nl
Nogmaals dank voor uw medewerking
U bent ook altijd van harte welkom om een vergadering van de
Dorpsraad bij te wonen.

Omdat we denken dat niet elk deel van Moergestel dezelfde prioriteiten heeft vragen we uw:
Postcode zonder huisnummer: …………………………………… en leeftijd: ………………………

1. Zoals u wellicht weet heeft de Dorpsraad een nieuwe start gemaakt.
q Nee
q Geen mening
Vindt u het belangrijk dat er een Dorpsraad is?: q Ja
Toelichting: …………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………

2. Vindt u dat de gemeente Oisterwijk voldoende aandacht besteedt aan de kern Moergestel?:
q Ja
q Nee
q Geen mening
Toelichting: ……………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………
De leefbaarheid van ons dorp heeft veel facetten.

Welke woningen komen wij, volgens u, tekort?:
q seniorenappartementen q betaalbare grondgebonden koopwoningen q huurwoningen zowel grondgebonden als
appartementen q sociale huurwoningen of appartementen q woningen voor starters en/of jongeren q geen mening
Wilt u dit nog aanvullen?: ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

Waar hebt u met betrekking tot de verkeersveiligheid het meest last van?:
q sluipverkeer q parkeren q te hard rijden q geen overlast
Hebt u nog andere suggesties?: ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

Wat vindt u van het openbaar groen in ons dorp?:
q te weinig openbaar groen q slecht onderhouden van het openbaaar groen
q het openbaar groen ziet er goed uit
Hebt u nog andere opmerkingen?: ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

Zijn er zaken in ons dorp waar u zich aan ergert en waar de dorpsraad verbetering in zou kunnen aanbrengen?: …………...…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hebt u nog andere suggesties?: ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

