Vindt u het belangrijk dat er een dorpsraad is:
Toelichtingen kolom I




DE DORPSRAAD
De cijfers
546 ontvangen reacties
o 497 ja, vinden dorpsraad belangrijk (90%)
o 20 nee, vinden dorpsraad niet belangrijk (4%)
o 29 geen mening (5%)
o 4 respondenten hebben hier niets ingevuld (1%)

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.
Belangenbehartiger
Van de 550 respondenten geven er 497 aan dat zij een Dorpsraad belangrijk vinden. Veel
geënquêteerden geven aan dat zij van de Dorpsraad verwachten dat deze optreedt als
Belangenbehartiger in de breedste zin van het woord. Ook belangrijk vinden velen dat de dorpsraad
als een vertegenwoordiging optreedt, nadat zij de bevolking geraadpleegd heeft. Een van de dingen
die zeker van de Dorpsraad verlangd wordt is dat zij zaken voor elkaar krijgt. Meerdere
respondenten geven aan dat zij het prettig vinden als er naar hun mening gevraagd worden over
actuele zaken. Zij beschouwen de dorpsraad als een denktank, die op kan komen voor de eigenheid
van de gemeenschap.
Moergestel wil beslist geen “buitenwijk” van Oisterwijk worden. De dorpsraad moet er naar streven
een afspiegeling van de bevolking te zijn, van mensen die het dorp in de basis kennen en ventileert
wat er leeft onder de bevolking. Men verwacht echter ook een actieve opstelling van de Dorpsraad
zowel wat betreft de verspreiding van informatie als het ondersteunen van initiatieven van uit de
gemeenschap.
Kortom een Dorpsraad die kritisch blijft volgen wat er leeft onder de bevolking en daarop actie
onderneemt om de leefbaarheid in Moergestel te verbeteren. (zie hieronder voor details)
Spreekbuis richting overheden
De dorpsraad moet volgens een meerderheid een belangrijke schakel gaan vormen tussen de
voornamelijk de gemeentelijke overheid en de bevolking. De focus van de gemeenteraad ligt erg op
de kern Oisterwijk. De invloed van de politici uit Moergestel op de gemeentelijke politiek inzake
Moergestel wordt niet hoog geacht.
Een sterk verwijt is ook dat de politiek niet luistert. De Dorpsraad kan onze Moergestelse
vertegenwoordigers “stimuleren” beter hun best te doen in het verre Oisterwijk.
De mening peilen, vertalen en stappen ondernemen om actuele zaken voor Moergestel te regelen, is een
belangrijke opdracht. (zie hieronder voor details)

Bevorderen samenwerking in Moergestel

Het bevorderen van de samenwerking en de samenhang in het dorp wordt door veertien
respondenten als belangrijk ervaren. Men is zeer te spreken over het feit dat er over dingen wordt
nagedacht die ten goede komen aan Moergestel. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid en zorgt
voor sociale cohesie. De dorpsraad wordt ervaren als een mogelijkheid om laagdrempelig zaken aan
kan kaarten, die voor de gemeenschap van belang zijn. Zij zien de betere betrokkenheid als een
pluspunt en verwachten van de dorpsraad dat zij naast het bespreekbaar maken werkt aan het
inventariseren van problemen en deze samenvatten en verder werkt aan een oplossing daarvan. Ook
het bereiken van de jeugd is van belang. (zie hieronder voor details)
Weet niet van het bestaan van een Dorpsraad in Moergestel
De dorpsraad blijkt een grote onbekend, 29 respondenten gaven aan geen idee te hebben van het
bestaan van een dorpsraad. Ook wil men graag weten wat deze toe kan voegen. Dat de dorpsraad in
2019 een herstart heeft gemaakt was niet bekend.
Naast publicatie over het bestaan is het meest overtuigend als er klinkende resultaten geboekt
worden. (zie hieronder voor details)
Geen Dorpsraad nodig
Twintig respondenten geven aan dat zij de toegevoegde waarde van de dorpsraad niet zien.
Verwezen wordt naar de politieke partijen. Zij zouden in staat moeten zijn de problemen van
Moergestel op te lossen. De Dorpsraad heeft geen invloed en vormt op deze manier een dubbeling
met de gemeenteraad. Men heeft vertrouwen in de lokale politiek, zoals dat in een democratie
hoort. Dat de Dorpsraad geen gekozen vertegenwoordiging is stuit sommigen ook tegen de borst. Als
alle geledingen van de bevolking deel uit maken van de dorpsraad zou dit zeker bijdragen aan het
draagvlak. Ook ziet men niet de oplossing van een slecht functionerende gemeenteraad in het
oprichten van een “extra” dorpsraad. Men vraagt zich af of de Dorpsraad wel voor elkaar krijgt wat
andere platforms niet lijkt te lukken. (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.

Belangenbehartiger
Van de 550 respondenten geven er 497 aan dat zij een Dorpsraad belangrijk vinden. Veel
geënquêteerden geven aan dat zij van de Dorpsraad verwachten dat deze optreedt als
Belangenbehartiger in de breedste zin van het woord. Ook belangrijk vinden velen dat de dorpsraad
als een vertegenwoordiging optreedt, nadat zij de bevolking geraadpleegd heeft. Een van de dingen
die zeker van de Dorpsraad verlangd wordt is dat zij zaken voor elkaar krijgt. Meerdere respondenten
geven aan dat zij het prettig vinden als er naar hun mening gevraagd worden over actuele zaken. Zij
beschouwen de dorpsraad als een denktank, die op kan komen voor de eigenheid van de
gemeenschap.
Moergestel wil beslist geen “buitenwijk” van Oisterwijk worden. De dorpsraad moet er naar streven
een afspiegeling van de bevolking te zijn, van mensen die het dorp in de basis kennen en ventileert
wat er leeft onder de bevolking. Men verwacht echter ook een actieve opstelling van de Dorpsraad

zowel wat betreft de verspreiding van informatie als het ondersteunen van initiatieven van uit de
gemeenschap.
Kortom een Dorpsraad die kritisch blijft volgen wat er leeft onder de bevolking en daarop actie
onderneemt om de leefbaarheid in Moergestel te verbeteren.









































Om de belangen specifiek voor Moergestel te behartigen
Opkomen voor Moergestelse mensen
Altijd fijn als mensen opkomen voor de leefomgeving
Blijven belangen besproken worden.
Komen op voor Moergestel anders is het een onder geschoven kindje
Wie vertegenwoordigt nog onze belangen??
Mensen die dicht bij de Moergestelse mensen staan en weten wat er speelt en
zich daar hard voor maken
Beter inzicht krijgen wat er speelt in Moergestel en daar proberen iets mee te
doen
Het is belangrijk dat de belangen van het dorp behartigd worden
Komen echt op voor het dorp
Zij staan voor hetgeen Moergestel nodig heeft
Belangen Moergestel
Belangen onze gemeenschap behartigen
Opkomen voor de belangen van de inwoners van Moergestel
voorkomen dat Moergestel maar een soort van 'bijdorp' wordt
Misschien worden dan ergens onze belangen behartigd
Het is belangrijk om de Moergestelse belangen te vertegenwoordigen. Dit om te
De belangen van Moergestel moeten beter vertegenwoordigd worden
Belangenbehartiging
Het is belangrijk dat een neutrale raad de belangen van het dorp behartigt
Stem vanuit de kern is erg belangrijk
Opkomen voor de kleine kern
Meer aandacht voor Moergestel
Een dorpsraad die opkomt voor de belangen van Moergestel
Het is belangrijk dat er wordt opgekomen voor Moergestel
Ik vind het belangrijk dat de belangen en leefbaarheid van het dorp goed
vertegenwoordigd zijn
Het is goed dat aan het dorp aandacht wordt gegeven
Dat er voor de belangen van het dorp opgekomen wordt
Stem vanuit de kern is belangrijk.
Ervoor zorgen dat de specifieke belangen van de dorpskernen onder de
aandacht blijven en Dorpskernen
De belangen van Moergestel bundelen
Goed om te weten dat er mensen zijn die de belangen van de gemeenschap
behartigen
Opkomen voor de belangen van Moergestel
Wel belangrijk en volhouden hoor (succes)
Belangenbehartiging vertegenwoordigers
Om op te komen voor de dorpsbewoners
Belangen van Moergestelse bevolking behartigen
Ze kunnen onze belangen behartigen
Belangen behartigen

















































Belangen Moergestel uitdragen
Goed medium om onze belangen te behartigen
Opkomen voor Belangen
Belangrijk dat de dorpsraad mensen vertegenwoordigt en dat de mensen zo een
stem krijgen
Komt op voor de belangen van Moergestel
Het is belangrijk om de politiek in Oisterwijk goed te volgen en zo nodig telkens
het belang van Moergestel te laten horen.
Eigen inbreng in de gemeente van Moergestel belangen behartigen van het
eigen dorp en niet alleen de gemeente waaronder we vallen, inwoners hebben
een beter beeld wat er speelt
Belangen behartigen van dorpsbewoners/dorpsidentiteit.
Iemand moet toch voor ons op kunnen komen
Opkomen voor de belangen van Moergestel
Tbv de belangen van de dorpsbewoners
Misschien kunnen we nu als Moergestel het verschil maken
Belangen inwoners Moergestel
Opkomen voor heel Moergestel, ook buitengebied
Vertegenwoordiging Moergestel binnen gemeente Oisterwijk
Om mee te blijven tellen ook richting politiek
Samen opkomen voor de belangen van Moergestel
opkomen voor de Moergestelse mens
Klankbord bij de gemeente
Ja, kunt je in ieder geval nog iets proberen in te brengen
Elke vorm van vertegenwoordiging is goed voor het dorp Moergestel, ondanks
dat het geen formele status heeft. Complimenten voor het initiatief.
Zonder dorpsraad geen huizen bv
Het gehoord worden als gemeenschap is erg belangrijk
Ogen en oren van het dorp
Extra ogen en oren voor Moergestel is nooit verkeerd, als de ogen en oren ook
zijn voor de gewone man en niet voor de hardroepers!!!!!
Hoop dat die iets voor Moergestel kunnen betekenen
Dat wij ook mee mogen denken over ons dorp
Kan ons dorp vertegenwoordigen
Is nodig
Er moet geluid te horen zijn uit Moergestel
Inspraak van de bewoners is belangrijk
Die kan de mening van de Moergestelnaren ter sprake brengen
Voor de eigen inbreng van Moergestel
Mogelijk meer inspraak
Nooit verkeerd om te sparren over het dorp en de behoefte in kaart te brengen
Heel goed
Is belangrijk omdat wij een deel van Oisterwijk zijn
Altijd goed een vinger aan de pols, wij zijn maar Moergestel
Aandacht voor onze kern
Zeker als deze iets kan betekenen voor Moergestel
Betrokkenheid is belangrijk
Goed voor iedereen in Moergestel
Zeker nodig
Behoud je meer je eigenheid
Denktank voor het dorp
Om zaken voor elkaar te krijgen





















Bespreken van actuele zaken
Het is cruciaal om Moergestel geen "buitenwijk" van Oisterwijk te laten maken
We komen in Oisterwijk niet aan bod
Kent het dorp aan de basis
Samen kijken naar de toekomst/veiligheid in het dorp
Ventileert wat er leeft in de Moergestelse samenleving
Mensen van in het dorp, heel belangrijk
Zodat er onderwerpen als deze kunnen worden besproken
T is mooi dat er mensen kritisch blijven op de huidige situatie
Zodat er onderwerpen als deze kunnen worden besproken
Informatie over de gang van zaken in het dorp
Zo wordt er nog iets gedaan
Om de eigenheid van Moergestel te waarborgen
Om op de hoogte te blijven met onze dorpsgemeenschap
Staan in Moergestel, weten wat er speelt
Dan kan er wat aan gedaan worden
Communicatie, overleg, input, problemen, voorstellen, uitwerking
Om te luisteren naar de dorpsbewoners mits er geluisterd wordt
Raad die zich bezighoudt met actuele zaken in het dorp

Spreekbuis richting overheden
De dorpsraad moet volgens een meerderheid een belangrijke schakel gaan vormen tussen de
voornamelijk de gemeentelijke overheid en de bevolking. De focus van de gemeenteraad ligt erg op
de kern Oisterwijk. De invloed van de politici uit Moergestel op de gemeentelijke politiek inzake
Moergestel wordt niet hoog geacht.
Een sterk verwijt is ook dat de politiek niet luistert. De Dorpsraad kan onze Moergestelse
vertegenwoordigers “stimuleren” beter hun best te doen in het verre Oisterwijk.
De mening peilen, vertalen en stappen ondernemen om actuele zaken voor Moergestel te regelen, is een
belangrijke opdracht.













Extra volksvertegenwoordiging is nooit verkeerd
Kan inventariseren waar de wensen van inwoners liggen zonder dat zij zelf dit
met politiek hoeven te delen.
Moergestel wordt anders steeds meer weggeschoven achter Oisterwijk
Politiek luistert niet
Vertegenwoordiging in de niets kunnende gemeente Raad
Vertegenwoordiging van het dorp, als informant voor de gemeentelijke
politiek
Vertegenwoordiging van het dorp, als informant voor de gemeentelijke
politiek
Om een algemene stem vanuit bewoners Moergestel te vertalen naar gemeente
Oisterwijk
Misschien meer inspraak
Misschien meer inspraak
Ik heb het gevoel dat Moergestel er maar bij hangt, zolang de gemeente niets
van ons hoort vinden ze het wel goed. Dit geldt ook voor de leden van de
gemeenteraad die in Moergestel wonen.


































Inspraak van inwoners is belangrijk
Belangrijk om naar de Gemeente toe te laten horen wat er echt leeft in
Moergestel onder de bevolking
Zo wordt Moergestel in de gemeenteraad niet vergeten
Het is belangrijk dat ze in Oisterwijk weten wat er in Moergestel speelt
Om de meningen en opinies van de kern Moergestel in de gemeente Oisterwijk
te vertegenwoordigen en kracht bij te zetten
Een spreekbuis namens de Moergestelse bevolking die verder kijkt dan 'de
geldpotjes'
Om gehoord te worden in Oisterwijk
Nadat in 1997 de gemeente Moergestel is opgeheven lijkt mij het zinnig dat er
een soort van 'representatie' bestaat van de dorpse bevolking
Een stem vanuit het dorp naar de Gemeente Oisterwijk
Een lid van een dorpsraad staat vaak dichter bij de dorpsgenoten dan een
gemeenteraadslid
Dan heeft Moergestel zelf nog iets te zeggen en wordt niet alles beslist vanuit
Oisterwijk
Moergestel moet in beeld blijven in de gemeente Oisterwijk i.v.m. reilen en
zeilen van Moergestel nu en in de toekomst
Hoop dat deze de stem kunnen zijn vanuit bewoners uit het dorp naar de
gemeente toe
Heeft Moergestel nodig om tegen Oisterwijk te debatteren
Omdat de wensen van Moergestelnaren anders (kunnen) zijn dan de gemeente
Oisterwijk denkt
Belangen worden behartigd en aanspreekpunt dat serieuzer genomen wordt in
de dorpspolitiek
Tussenschakel gemeente
Het is belangrijk dat de belangen van bewoners en bedrijven in Moergestel
worden vertegenwoordigd in de gemeente Oisterwijk. Met name de
leefbaarheid in het centrum heeft jarenlang onder druk gestaan. Er ontstaat bij
mij wel eens de indruk dat Oisterwijk een hogere prioriteit heeft binnen de
gemeente dan Moergestel
Mogelijkheid om de belangen van Moergestel te vertegenwoordigen in de totale
gemeente
Een dorpsraad kan zaken die specifiek voor Moergestel zijn onder de aandacht
brengen bij de Gemeenteraadsleden
Door de gemeente Oisterwijk worden we vergeten
Zij weet wat er leeft en kan zo de politiek beïnvloeden
De politiek laten weten wat er onder de Moergestelnaren leeft en bij hun
aankaarten zo mogelijk bijsturen
Moergestel krijgt te weinig aandacht van Oisterwijk
Het is belangrijk dat er een spreekbuis is voor de Moergestelse bevolking, ter
behartiging van haar wensen, behoeften en problemen inzake het wonen in
deze kern van de gemeente
Kunnen info verzamelen over wat burgers belangrijk vinden en dit
vertegenwoordigen richting de Gemeente
Oisterwijkse politiek luistert helemaal niet
Als het ?? erna toe kort is, is het fijn. Jeugd inde raad die van heel veel dingen
geen kaas gegeten hebben
Klankbord naar politiek toe















































Wij worden onvoldoende gehoord in Oisterwijk, door onze Moergestelse
vertegenwoordigers!
Worden de lijnen korter? Met de gemeente?
Om een duidelijke stem te hebben binnen de gemeente
Belangen van Moergestel laten horen zonder? Politiek belang
Om druk uit te oefenen op de besluitvorming van het gemeentebestuur
De belangen van de bevolking peilen zodat de politiek er evt. gericht iets mee
kan doen
De mening van Moergestel moet ook gehoord worden
Extra aandacht vanuit de "eigen “gemeenschap. Kan geen kwaad bij steeds
grotere gemeente
Binnen Oisterwijk moeten we opkomen voor ons dorp
Belangrijk om een organisatie te hebben die korte lijntjes heeft met gemeente
en bewoners/verenigingen/bedrijven
Die kan de politiek wakker schudden
Invloed op beleid/praktijk gemeente Oisterwijk
Bijzondere aandacht voor elke kern binnen de gemeente
Vanuit de gemeente Oisterwijk is Moergestel een Appendix
De "gewone man “heeft hierdoor een extra stem in de gemeente
Onze Moergestelse vertegenwoordigers *stimuleren*beter hun best te doen in
het verre Oisterwijk.
Moergestel krijgt te weinig aandacht van Oisterwijk
Contact met gemeente en inwoners
Om ons te vertegenwoordigen in de gemeente
Onze gemeenteraad is nog steeds niet in staat tot een constructieve visie en
beleid te komen
Beetje twijfel of belangen van Moergestel in Gemeenteraad O'wijk goed
vertegenwoordigd zijn
Dat Moergestel vertegenwoordigd is in de gemeenteraad
Gevoel dat er meer middelen besteed worden aan Oisterwijk
Betrokkenheid en invloed zijn belangrijk om de lokale
leefbaarheidswensen/(basis)benodigdheden over te brengen aan de
politiek.
Wij willen ook gehoord worden in Oisterwijk
Om Oisterwijk te laten zien wat er leeft
Het is belangrijk om gehoord te worden
Moergestel moet mee zichzelf blijven
Gemeente Oisterwijk is vrijwel onzichtbaar
Om Oisterwijk te laten zien wat er leeft
Moergestel beter hoorbaar in Oisterwijk
Krachtig uiten van mening
Zeker om een oogje in het zeil te houden m.b.t. gemeentelijke plannen en
wat het dorp nodig heeft
Specifieke inbreng lokale situatie Moergestel
Een stem voor Moergestel binnen Oisterwijk
Om Oisterwijk wakker te houden
De stem van de gewone burger telt
Het is goed dat de gemeente en de inwoners een centraal aanspreekpunt
hebben
Sterker staan als kern binnen gemeente
Bewoners worden door de raad niet serieus genomen
Behoud van de authentieke Moergestelse gebouwen en omgeving.
Als er naar geluisterd wordt wel








Misschien dat jullie iets voor elkaar kunnen krijgen
Het hangt veel af van de zeggenschap
Hopelijk kunnen ze iets beteken voor moergestel
In de hoop dat het gemeentebestuur daar iets mee doet
Is goed
Om onderstaande zaken bespreekbaar te maken

Bevorderen samenwerking in Moergestel
Het bevorderen van de samenwerking en de samenhang in het dorp wordt door veertien
respondenten als belangrijk ervaren. Men is zeer te spreken over het feit dat er over dingen wordt
nagedacht die ten goede komen aan Moergestel. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid en zorgt
voor sociale cohesie. De dorpsraad wordt ervaren als een mogelijkheid om laagdrempelig zaken aan
kan kaarten, die voor de gemeenschap van belang zijn. Zij zien de betere betrokkenheid als een
pluspunt en verwachten van de dorpsraad dat zij naast het bespreekbaar maken werkt aan het
inventariseren van problemen en deze samenvatten en verder werkt aan een oplossing daarvan. Ook
het bereiken van de jeugd is van belang.

















Fijn dat er over dingen wordt nagedacht
Sociale cohesie behouden
Dicht bij de deur meningsvorming
Goed dat er een lokaal aanspreekpunt is.
Punt waar inwoners terechtkunnen met zaken die men mist
Goed dat een dorpsraad onze mening kracht geeft
Toezicht op het dorp is belangrijk
Kunnen samen beslissen en optrede
Als groep heb je meer in te brengen
Belangrijk voor de cohesie
Fijn dat je in geval van bepaalde situaties, terecht kunt in het dorp i.p.v. bij
gemeente in O'wijk
Voor een harmonisch geheel. Dorpsraad helpt veel in onze woonomgeving
Aanspreekpunt voor de jeugd
De betere betrokkenheid
Als alle geledingen v.d. gemeenschap goed vertegenwoordigd zijn in de
dorpsraad, heeft deze een beter zicht op alle zaken en kan daardoor een
gefundeerd advies geven.

Weet niet van het bestaan van een Dorpsraad in Moergestel
De dorpsraad blijkt een grote onbekend, 29 respondenten gaven aan geen idee te hebben van het
bestaan van een dorpsraad. Ook wil men graag weten wat deze toe kan voegen. Dat de dorpsraad in
2019 een herstart heeft gemaakt was niet bekend.
Naast publicatie over het bestaan is het meest overtuigend als er klinkende resultaten geboekt
worden.







Ik weet niet goed waar de dorpsraad voor is.
Ik weet niet wat voor mogelijkheden de Dorpsraad heeft
Ik heb nog niet ervaren wat de dorpsraad precies doet
Geen idee wat de dorpsraad doet
Niet bekend met de Dorpsraad
Niet op de hoogte wat de Dorpsraad doet en toevoegt














Weet niet wat de zeggenschap is
Wist niet van het bestaan
Ik wist niet dat deze bestond
Ik weet niet precies wat de dorpsraad doet en voor mij kan betekenen
Mag bekendheid aan gegeven worden.
Ik weet niet wat een dorpsraad doet
Maar ik was er niet van op de hoogte
Ik heb me er niet in verdiept wat de dorpsraad doet
Ik wist niet dat er een dorpsraad was, ik vind het wel mooi dat jullie er zijn
We hebben al een dorpsraad gehad. Weinig resultaat. Eerst zien wat de nieuwe
ons bied
Heeft toch geen nut

Geen Dorpsraad nodig
Twintig respondenten geven aan dat zij de toegevoegde waarde van de dorpsraad niet zien.
Verwezen wordt naar de politieke partijen. Zij zouden in staat moeten zijn de problemen van
Moergestel op te lossen. De Dorpsraad heeft geen invloed en vormt op deze manier een dubbeling
met de gemeenteraad. Men heeft vertrouwen in de lokale politiek, zoals dat in een democratie hoort.
Dat de Dorpsraad geen gekozen vertegenwoordiging is stuit sommigen ook tegen de borst. Als alle
geledingen van de bevolking deel uit maken van de dorpsraad zou dit zeker bijdragen aan het
draagvlak. Ook ziet men niet de oplossing van een slecht functionerende gemeenteraad in het
oprichten van een “extra” dorpsraad. Men vraagt zich af of de Dorpsraad wel voor elkaar krijgt wat
andere platforms niet lijkt te lukken.



















Er is een goed bereikbare gemeenteraad
De raad en het college moeten meer democratischer opereren. Jullie zijn geen
vertegenwoordigers die gekozen zijn
Dubbeling met gemeenteraad en is een samenwerkingsverband zonder
zeggenschap;
We hebben politieke partijen. Dorpsraad voegt niks toe. Alleen gefrustreerde ex‐
politici
De dorpsraad zou eigenlijk aan alle volwassenen in Moergestel moeten vragen of
zij naast de politiek ook een stem naar de Gemeente mogen leveren, zodat ze
echt wat te zeggen hebben en niet alleen te melden
Ik zou liever zien dat de lokale instellingen en politiek direct met de inwoners de
dialoog aangaat.
Taak van de politiek
Ik vertrouw op de door ons gekozen lokale politici. Zoals het in een democratie
hoort
Nee, we hebben al een gemeenteraad
Politiek
De oplossing voor slecht functioneren is niet een extra raad instellen
De belangen van Moergestel worden het best vertegenwoordigd in de politiek
door zijn inwoners
Het uitgangspunt moet zijn dat de gemeenteraad alle kernen goed
vertegenwoordigt
De gekozen raadsleden vertegenwoordigen de burgers prima.
Zij kan de wensen/problemen samenvatten
Geen invloed







In de hoop dat zij in Moergestel wat waar kunnen maken maar dan wel eerst
een raad kunnen kiezen
Moergestel had moeten fuseren met Hilvarenbeek. Oisterwijk is te stads
Waarom wel als er jarenlang niets gebeurt
Mijn grote vraag is of het ook maar enig effect heeft. Zit zelf in
platform toegankelijk Oisterwijk. In 2jr tijd NIETS bereikt.
Dorpsraad is geen mix van de verschillende bevolkingsgroepen

