Wat vindt u van het openbaar groen in ons dorp?
Toelichting Kolom AG
De Cijfers


553 ontvangen reacties 29 personen hebben niets ingevuld
o 165 Te weinig openbaar groen (30%)
o 211 Slecht onderhouden van het openbaar groen (38%)
o 177 Het openbaar groen ziet er goed uit (32%)

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.
Te weinig openbaar groen
Dat er te weinig openbaar groen is wordt door 30% als zodanig ervaren. Dat het dorp versteend,
doordat alles volgebouwd wordt en dat de kern dicht gebouwd is een veel gehoord argument. Het
ontbreken van een park, grasveldje maar ook de inrichting van het St Jansplein wordt als te weinig
groen ervaren. Het plein bij ons is geen gras, maar vuil groen. De knalrode plastic kuipen worden als
foeilelijk ervaren. De rotondes zijn saai. Een visie van de gemeente op duurzaamheid en
groenvoorziening is nodig. Ook het plaatsen van meer bomen en het verfraaien d.m.v. bloemen
wordt als optie genoemd. Het verschil met Oisterwijk is schrijnend. De onderhoudsarme beplanting
zorgt voor eentonigheid. (zie hieronder voor details)
Slecht onderhouden van het openbaar groen
Het onderhoud wordt 165 respondenten als slecht ervaren. De hagen worden wel regelmatig
bijgehouden , de perken duidelijk minder, wat uitnodigt tot meer vuil. Het snoeien en maaien van
wegbermen en heggen zou ook uit oogpunt van verkeersveiligheid meer aandacht moeten krijgen.
Het onderhoud van bomen zou om budgettaire reden slechts eens in de 3-5 jaar plaatsvinden.
Storend is ook het onkruid dat op het plein rond de kerk, op de trottoirs alles overwoekerd. De
wortelgroei van bomen die trottoirs omhoog drukken vallen ook onder dit onderhoud. Het Torenpad
dreigt geheel te verdwijnen, de staat van onderhoud is beneden peil. Als er onderhoud gepleegd dan
meer aandacht voor het gebruik van zware machines waarmee speelvelden kapot gereden worden.
Ook voor het opnieuw planten van verdwenen bomen en heggen zou prioriteit moeten krijgen. De
heggen (ook van particulieren) zijn op hoeken vaak te hoog hetgeen niet bevorderlijk is voor de
verkeersveiligheid. (zie hieronder voor details)
Het openbaar groen ziet er goed uit
Dat het onderhoud op orde is wordt door 177 respondenten aangegeven. Zij spreken hun waardering
uit voor de DSW. Ook het inschakelen van de gemeente wordt als prettig ervaren. Er wordt ook een
oproep gedaan om omwonende te betrekken bij het sneeuwvrij houden van trottoirs. (zie hieronder
voor details)
Wat kan een bijdrage leveren aan verbetering van het openbare ruimte
Het plaatsen van een kiosk op het Sint Jansplein, voor optredens van Moergestelse gezelschappen. Het
open laten voor de Kermis en de markt voor de paar rot centen staangeld ziet men als een slecht
argument. Er wordt een duidelijk tekort ervaren aan speeltuintjes, speeltoestellen en een wandelpark

komen. Meer bankjes en het oppoetsen van het bestaande straatmeubilair. Het toestaan ook na corona
van groetere terrassen op het plein. Het plaatsen van bladkorven volgens de oude verdeling. (zie
hieronder voor details)

VERKEER
Tijdens het verrichten van onderhoud met veegwagens zou men dit d.m.v. borden kenbaar moeten
maken, ook de omwonenden zouden op voorhand geïnformeerd moeten worden zodat voertuigen
verplaatst kunnen worden. De zandpaden worden slecht onderhouden. (zie hieronder voor details)
DE DORPSRAAD
De Dorpsraad moet stoppen met zeuren over wat niet goed is een steek anders je eigen handen uit
i.p.v. altijd maar naar de gemeente te kijken. Weer zijn met 7000 inwoners. Als we dingen willen
veranderen kunnen we dat zelf ook doen. Rommel langs de weg, groenvoorziening, onkruid etc. Dit
advies komt ook van degene die de buurtgenoten hierin mee wil laten helpen, maar dit is minder
negatief gesteld. Een ander geluid is dat het fijn is dat er mensen in ons dorp zijn die er voor de
gemeenschap zijn. (zie hieronder voor details)
OVERIG
Daarnaast zijn er een aantal losse zaken zoals de vraag of een kapvergunning niet meer nodig is,
waarvan de bedoeling niet duidelijk is. Een oproep om ieder de stoep voor zijn huis bij te houden is
ook te vrijblijvend. Ook het wijzen op de drollen-mee-neem-fatsoen valt in de categorie “open deur”.
De vaste behuizing van de werknemers onderhoud zal zeker op praktische bezwaren stuiten, door
het mobiele karakter van het werk. (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.
Te weinig openbaar groen
Dat er te weinig openbaar groen is wordt door 30% als zodanig ervaren. Dat het dorp versteend,
doordat alles volgebouwd wordt en dat de kern dicht gebouwd is een veel gehoord argument. Het
ontbreken van een park, grasveldje maar ook de inrichting van het St Jansplein wordt als te weinig
groen ervaren. Het plein bij ons is geen gras, maar vuil groen. De knalrode plastic kuipen worden als
foeilelijk ervaren. De rotondes zijn saai. Een visie van de gemeente op duurzaamheid en
groenvoorziening is nodig. Ook het plaatsen van meer bomen en het verfraaien d.m.v. bloemen wordt
als optie genoemd. Het verschil met Oisterwijk is schrijnend. De onderhoudsarme beplanting zorgt
voor eentonigheid.










Het ziet er goed uit, maar wel te weinig. En slecht onderhouden
Ziet er goed uit, maar mag meer
En ook de optie: het openbaar groen ziet er goed uit (maar te weinig dus)
Steeds meer gebouwen en minder groen.
En te weinig.
In de kern mag nog wel meer groen
Wel iets te weinig
Heel veel bijgebouwd, bovenop elkaar






































Meer bomen, vooral in het buitengebied
Alle groen wordt volgebouwd
Te weinig bomen
Er kan nooit teveel groen zijn
Het groen wat er is ziet er goed uit, het is alleen te weinig
"groen “wordt onvoldoende aangevuld en ontvangen
Stop met het dichtbouwen van de kern. Meer groen
Mooie stukken worden volgebouwd
Dorp is versteend
Er valt weinig te onderhouden want eer is bijna geen openbaar groen. Bijv. Park
Toch Natuur!
Kan beter
Graag aandacht voor duurzaamheid en groenvoorziening. Hierin is een nieuwe visie nodig
In de kern wordt alles volgebouwd zonder parkjes of park
Niet alle open plekken volbouwen
Het St Jansplein is te kaal.
Niet alles volbouwen
Volbouwen molenveldje blijft jammer. Struiken mogen eerder geknipt worden voor de
veiligheid
Aandacht voor rotondes
Het plein wat vriendelijker aan te kleden
Het is wel veel hetzelfde
In Oisterwijk ziet het er allemaal we luxer uit
Oisterwijk doet niets aan Moergestel alle middelen worden daar besteed en niet aan
moergestel
Vergelijk de rotondes van Oisterwijk met die van Moergestel
Geen doortastend beleid
Er wordt veel te veel gedebatteerd over veel onzinnige zaken
Ik heb het idee dat er plannen gemaakt worden zonder dat er voldoende overleg is met
betrokkene
Meer bloemen in het dorp bijv. aan lantaarnpalen
Het verschil met bv Oisterwijk is schrijnend
Op het plein kan het groener
Te weinig en grasveldjes zijn slecht onderhouden, lees meer onkruid dan gras
St Jansplein vergroenen, geen auto's meer terrassen
Steeds minder groen? Rotondes saai? Op het plein foeilelijke knalrode plastic kuipen
Het plein bij ons is geen gras, maar vuil groen
Aan de andere kant zijn er veel groengebieden buiten de bebouwde kom dus tja, wat is
weinig openbaar groen.

Slecht onderhouden van het openbaar groen
Het onderhoud wordt 165 respondenten als slecht ervaren. De hagen worden wel regelmatig
bijgehouden , de perken duidelijk minder, wat uitnodigt tot meer vuil. Het snoeien en maaien van
wegbermen en heggen zou ook uit oogpunt van verkeersveiligheid meer aandacht moeten krijgen.
Het onderhoud van bomen zou om budgettaire reden slechts eens in de 3-5 jaar plaatsvinden.
Storend is ook het onkruid dat op het plein rond de kerk, op de trottoirs alles overwoekerd. De
wortelgroei van bomen die trottoirs omhoog drukken vallen ook onder dit onderhoud. Het Torenpad
dreigt geheel te verdwijnen, de staat van onderhoud is beneden peil. Als er onderhoud gepleegd dan

meer aandacht voor het gebruik van zware machines waarmee speelvelden kapot gereden worden.
Ook voor het opnieuw planten van verdwenen bomen en heggen zou prioriteit moeten krijgen. De
heggen (ook van particulieren) zijn op hoeken vaak te hoog hetgeen niet bevorderlijk is voor de
verkeersveiligheid.







































De hagen worden goed bijgehouden. De perken een stuk minder
Diversen groenstroken zien er niet en nodigen uit tot meer vuil
Als je gemeente benadert om bomen te snoeien, dan is het antwoord dat dit eens in 3‐5 jaar
budget voor is
Meer geld aan besteden, anders verloederd het
Onkruid weghalen word slecht bijgehouden
Veel achterstallige onderhoud
Loopt soms achter met onderhouden
Slecht onderhoud aan alle zaken in Moergestel, algehele verpaupering
Het onderhoud is verbeterd, maar de kwaliteit is nog niet optimaal
Onderhoud kan echt wel beter
Maar mag op meerdere plekken beter bijgehouden worden
Onderhoud mag serieuzer aangepakt worden
Er zijn nog veel plekken die niet zijn aangeplant met vervolgens zwerfafval
Langs wegen en fietspaden 50 cm gras maaien. Veel eerder in het seizoen en niet pas na 1
juli!!
Maaien langs fietspaden en wegen 50 cm daarlangs. Eerder maaien en niet wachten tot 1
juli. Niet maaien geeft gevaarlijke situaties!!
Groen mag meer en beter onderhouden worden. Bermen wordenb1x per jaar gemaaid en
in andere gemeentes 2x en die ene keer is het ook niet netjes
De algehele buitenruimte is slecht onderhouden, ziet er niet aantrekkelijk uit, met veel
onkruid in de bestrating
Mag ietsje beter onderhouden worden
Wij houden van netjes
Veel onkruid op buitenwegen (Oostelvoortjes
Snoeien van hagen en struiken
Erg slecht hier in Moergestel ongemakkelijke stoepen, onkruid en ongelijk
Rootven-Kloosterlaan beukenheg laag houden dan zie je de kinderen op kleine fietsjes ook
vergroenen kerkplein
Maar wanneer overlast ervaren wordt van het openbaar groen op privéterrein, bv winkel,
bladeren maar ook luizenoverlast van gemeentebomen op privegrond
Overtollig blad bv in de Kloosterlaan werd ooit nog wel eens meegenomen, nu blijft het
liggen
Op verkeerde tijd maaien (voorjaar) veel onkruid in de straten
Er mag meer gesnoeid worden
Bomen wordt niets aan gedaan
Niet te vergelijken met Oisterwijk
Matig onderhoud
Een halfdode boom doen ze niets mee
Neem een voorbeeld aan Hilvarenbeek meer diversiteit
Slechte onkruidbestrijding
We zijn echt een groene kern! Veel onkruid!
Slechte bomen (3) in de Kloosterlaan vervangen
Te weinig maaien van de groenstroken langs de straat
Hier en daar de kanten langs de fietspaden een keer meer maaien
















































De speeltuinen mogen wel eens aangepakt worden
Regelmatiger bijhouden van de bermen
Variatie is te beperkt, als het onderhoudsarm moet, schakel dan de bewoners in
Zou beter onderhouden kunnen
: Zeer slecht
Misschien meer groen op het plein en minder auto's
Groen behouden open stuk naast medisch centrum/Olivier
Zou beter moeten
Slecht onderhoud waar de balderbak staat
Verwaarlozing cultureel Erfgoed, zie de historische paadjes
Meer bloemen in de groenstroken zal al veel doen
Onbegrijpelijk dat er in Moergestel nog groen is
Openbaar groen en straten zijn geen visitekaartje!
Onderhoud. M.n. het onkruid in straten wordt slecht onderhouden. Ziet er onverzorgd uit. Meer
bomen en groenblijvende struiken aanplanten. onderhoud aan "oude" bomen schiet te kort
Stoeptegels en bestrating slecht (valgevaar) en onderhoud voor openbaar groen. Snoeien van
bomen en maaien van gras moet netter en meer een veegwagen in de straten
Kijk maar naar de rotondes, in Oisterwijk zijn ze beter onderhouden
St. Jansplein mag groener
Niet altijd, maar vaak ziet het er schandalig uit
Kijk naar Oisterwijk, Berkel-ens chot, Goirle, daar kan het wel
Als er onderhoud wordt gepleegd hadden we voldoende mooi groen
Oisterwijk prevaleert ook weer boven Moergestel
De heggen lager voor de veiigheid
Slecht onderhouden van het openbaar groen
In het dorp is alles volgepropt
Onderhoud Rotondes is slecht
Zeer slecht. Vergelijk de rotondes van Moergestel en Oisterwijk eens
Te weinig variatie. Alleen maar gras en struiken
Maar op hoeken van straten soms niet overzichtelijk
van Hulten -en pastoorspaadje wordt niets aan gedaan
Ze rijden zelfs de speelvelden kapot met hun grofmaterieel
Plantsoenendienst zou vaker en nauwkeuriger blad mogen ruimen.
Alle bomen die verdwenen zijn in onze wijk zijn nooit vervangen
Veel beukenhagen beschadigd/kapot wordt niet hersteld
De paden naast de Reusel mogen kunnen wandelvriendelijker worden onderhouden. En ze
zijn onlangs van de gemeente geweest om onkruid weg te branden, maar heb niet het idee
dat dit overal nou echt werkt.
Iets doen aan de gevaarlijke verhoogde boomwortels
Veel groen op stoep/parkeerplaatsen
Veel onkruid met name rond het kerkgebouw
Loszittende tegels trottoirs door slecht (terug) leggen van tegels en overbegroeiing
onkruidvergelijk dit eens met het de groen kern in Oisterwijk
Veel onkruid, extreem hoge bomen die hoognodig onderhoud nodig hebben
Kerkpad bij van Hulten volledig herstellen
Onderhoud van het Torenpad
Heggen vaak te hoog. Bomen worden laat of nauwelijks gesnoeid. De bladeren
bakken/manden staan er nog niet in de wijk en het blad valt al wel
Heggen van particulieren op hoeken van straat staan soms schrikbarend hoog
Hopveld de heg is te hoog (kinderen zie je niet)









De straat /onkruid reiniging kan door betere communicatie wanneer en waar geveegd kan
worden. Hiervan de bewoners in kennis stellen. Deze kunnen dan de parkeervakken laten
vegen door de auto te verplaatsen
Heggen moeten op de hoek van straten lager blijven
Wegonderhoud slecht
Den Boogaard voor Moergestel als gemeenschapshuis
Weinig overzicht daardoor veel ongelukken
Veel hondenpoep overal


Het openbaar groen ziet er goed uit
Dat het onderhoud op orde is wordt door 177 respondenten aangegeven. Zij spreken hun waardering
uit voor de DSW. Ook het inschakelen van de gemeente wordt als prettig ervaren. Er wordt ook een
oproep gedaan om omwonende te betrekken bij het sneeuwvrij houden van trottoirs.

















Vooral de trottoir en wilde struiken erg mooi
Redelijk onderhoud. Aanwonende kunnen ook zelf verantwoordelijkheid nemen
Stimuleer dat trottoirs door aanwonenden sneeuwvrij gehouden worden i.v.m. veilig
gebruik door senioren. Ook eigenaren van honden wijzen op hun 'drollenopruimplicht'
Valt wel mee
Word regelmatig bijgehouden
Top. Doen ze goed
Ben tevreden wonen niet slecht
Dankzij m.n. de DSW-ers
Alles kan natuurlijk beter, maar er wordt zeker aandacht aan besteed
Soms moet je bellen maar dan komen ze wel
Complimenten aan DSW!
Onderhoud van het groen verschilt heel erg per locatie
Is wel groen volgens mij
Voldoende openbaar groen. Wordt redelijk onderhouden mag altijd meer/kan altijd beter
(insecten)
Het openbaar groen ziet er redelijk uit
Buitengebied ziet er mooi uit

Wat kan een bijdrage leveren aan verbetering van het openbare ruimte
Het plaatsen van een kiosk op het Sint Jansplein, voor optredens van Moergestelse gezelschappen. Het
open laten voor de Kermis en de markt voor de paar rot centen staangeld ziet men als een slecht
argument. Er wordt een duidelijk tekort ervaren aan speeltuintjes, speeltoestellen en een wandelpark
komen. Meer bankjes en het oppoetsen van het bestaande straatmeubilair. Het toestaan ook na corona
van groetere terrassen op het plein. Het plaatsen van bladkorven volgens de oude verdeling.








Meer stoep, wat veiliger maakt voor ouderen (en goede stoep)
Een kiosk op het St-Jansplein plaatsen (en zeker meer groen), waar Moergestelse muziek/toneel
en koorgezelschappen kunnen optreden (dat komt het plein als ontmoetingsplek zeker ten
goede) en niet open laten voor die paar rotcenten staangeld voor de kermis, en weekmarkt want
daar zijn wel andere locaties voor te vinden.
Speeltuintjes en te hoge bomen kort op huis
Kiosk op het plein! Optreden Moergestelse gezelschappen zijn er genoeg!
Er moeten meer veldjes met speeltoestellen komen
Ik mis openbare speeltuintjes voor kleine kinderen






















Te weinig speelgelegenheid voor kinderen
Vooral in het centrum is er geen wandel / speel park
Een park in het dorp zou niet misstaan
Meer natuur/groen/park zorgt dat mensen minder snel ontaard raken waardoor problemen
met de jeugdzorg en de WMO het hoofd geboden kunnen worden. (Voorkomen is beter dan
genezen).
Oisterwijk veel leukere speelplekken voor kinderen meer houten speeltoestellen is een met de
natuur
Als er gebouwd wordt, zorg dan voor meer groen
Een leuk park zou het dorp wel aantrekkelijk maken, bijv. bij de Reusel
meer bomen planten
Meer bloembakken/potten er o.i.d. in het centrum van het dorp
meer bloemen, wat meer aantrekkelijker
Straatmeubilair oppoetsen
Wat meer bankjes
Door de coronacrisis zijn in de zomer de terrassen op St. Jansplein uitgebreid geweest. Dit is
echter tijdelijk geweest. Het zou mooi zijn, uitstraling plein, gezelligheid, dat deze terrassen
permanent mogen worden uitgebreid.
Bladkorf
Deze vraag is niet sterk met de drie geboden opties, beter uitsplitsen naar vragen over
onderhoud en algemene vragen of er genoeg openbaar groen is i.c.m. suggesties over wat er
anders zou kunnen
Politie vaker zichtbaar in de buurt(spreekuur)
Processierups bestrijding mag beter. Rups zit in particuliere bomen. Gemeente moet coordineren
en aanspreken

VERKEER
Tijdens het verrichten van onderhoud met veegwagens zou men dit d.m.v. borden kenbaar moeten
maken, ook de omwonenden zouden op voorhand geïnformeerd moeten worden zodat voertuigen
verplaatst kunnen worden. De zandpaden worden slecht onderhouden.





Als men onderhoud verricht met veegwagens bekendmaken met borden
In de brandgangen worden nooit putten uitgezogen
Slecht onderhoud zandpaden
Veel wegen zijn slecht onderhouden, bijvoorbeeld herengoedstraat

DE DORPSRAAD
De Dorpsraad moet stoppen met zeuren over wat niet goed is een steek anders je eigen handen uit
i.p.v. altijd maar naar de gemeente te kijken. Weer zijn met 7000 inwoners. Als we dingen willen
veranderen kunnen we dat zelf ook doen. Rommel langs de weg, groenvoorziening, onkruid etc. Dit
advies komt ook van degene die de buurtgenoten hierin mee wil laten helpen, maar dit is minder
negatief gesteld. Een ander geluid is dat het fijn is dat er mensen in ons dorp zijn die er voor de
gemeenschap zijn.




Stop eens met zeuren over wat er niet goed is een steek anders je eigen handen uit i.p.v.
altijd maar naar de gemeente te kijken. Weer zijn met 7000 inwoners. Als we dingen willen
veranderen kunnen we dat zelf ook doen. Rommel langs de weg, groenvoorziening, onkruid
etc.
Fijn dat er mensen zijn in ons dorp die er voor de gemeenschap zijn.




Laat buurtgenoten hierin meehelpen

OVERIG
Daarnaast zijn er een aantal losse zaken zoals de vraag of een kapvergunning niet meer nodig is,
waarvan de bedoeling niet duidelijk is. Een oproep om ieder de stoep voor zijn huis bij te houden is
ook te vrijblijvend. Ook het wijzen op de drollen-mee-neem-fatsoen valt in de categorie “open deur”.
De vaste behuizing van de werknemers onderhoud zal zeker op praktische bezwaren stuiten, door het
mobiele karakter van het werk.





Kapvergunningen niet meer nodig??
Laat ieder de stoep voor zijn huis bijhouden
Suggestie vaste behuizing werknemers onderhoud groen i.p.v. keet
Hondenbezitters wijzen op "drollen-mee-neem-fatsoen"

