Zijn er zaken in ons dorp waar u zich aan ergert en waar de dorpsraad verbetering in zou kunnen
brengen?
Toelichtingen Kolom AH

De Cijfers


341ontvangen reacties

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.
NATUUR
De zorgelijke staat van onderhoud van het groen is in dat hoofdstuk behandelt. Daarbij is het
onderhoud van het openbaar groen net buiten de bebouwde kom niet genoemd. De Dorpsraad
wordt opgeroepen om een bewustwordingsactie te starten over de kap van particuliere bomen en
de toenemende verstening van tuinen. Meer aandacht voor agrariërs en voor het buitengebied.
Aandacht voor de overlast van megastallen en geluidsoverlast A 58.
INRICHTING DORP
Het woningbeleid of het ontbreken van een visie daarop staat in de top drie van ergernissen.
Wordt bij dat hoofdstuk behandelt. Dat zelfde geldt voor Verkeer en Openbaar groen. Hoog scoort
het ontbreken van een sfeervol hart, in de vorm van het Sint Jansplein. Naast het ontbreken van
groen, is de sfeer die van een grote parkeerplaats. Bij de laatste herinrichting heeft men een keuze
gemaakt voor parkeerplaatsen en ruimte voor de kermis en de markt, dit heeft geresulteerd in een
plein zonder sfeer met weinig groen. Een grote bron van ergernis is het verschralend
winkelaanbod. De leegstand van panden en dat soms jarenlang, waarbij verpaupering op de loer
ligt. Dat door het ontbreken van concurrentie voor de supermarkt, een monopolie positie is
ontstaan, maakt het leven duur ook door het prijsbeleid van deze supermarkt. Ook het ontbreken
van een doe-het-zelf zaak wordt genoemd als ergernis. Een veel gehoorde ergernis betreft de staat
van onderhoud van wegen en trottoirs. (16 opmerkingen hebben hierop betrekking) De
verpaupering wordt met name gevoeld door ergernissen over vervallen panden en panden die
staan te verkrotten. Grafitti, zwerfvuil, glasresten op de openbare weg, vervuilende rokers en
hondenpoep zijn zaken die genoemd worden. Het evenementenbord wordt alleen gebruikt als
uithangbord voor Oisterwijk. O, Oisterwijk wat ben je mooi, vind je in Moergestel niet bepaald
terug... Het gebruik van den Boogaard levert veel ergernis op er wordt gepleit voor het omtoveren
van den Boogaard tot Dorpshuis. Men denkt ook dat het herformuleren van de doelstelling en het
sfeervol inrichten en het benoemen van een beheerder die binding heeft met Moergestel de
negatieve trend zal keren. Bouwvergunningen worden afgegeven zonder dat omwonende gehoord
worden.
De supermarkt zou verplaatst moeten worden naar een andere locatie op die plaats woningbouw
realiseren. De aanpak van het sportpark en de aanleg van parken behoort tot de wensen. Een
geluidswal langs de A 58, of aanleg in tunnelbak. Een toezicht camera op bepaalde plaatsen.
Aandacht voor eenzaamheid onder ouderen, het organiseren van activiteiten voor deze doelgroep.
(niet te duur) Het frequenter ophalen van GFT in de zomerdag i.v.m. ongedierte. Misschien dat de
dorpsraad zich ook in kan zetten voor het behoud van het dorpse karakter van Moergestel, het

behoud van cultuurhistorisch erfgoed en zich hard kan maken tegen de verdere hoogbouw/
verstening van locaties waar dat niet wenselijk is. (zie hieronder voor details)
VERKEER
Het merendeel van de opmerkingen die gemaakt zijn bij het hoofdstuk over dat onderwerp. De
grootste onderwerpen zoals sluipverkeer zijn toch aanleiding deze nogmaals te noemen. Nieuwe
onderwerpen zijn bijv. Het fietspad richting Haghorst en het fietspad langs de Oirschotseweg. Deze is
uit het oogpunt van veiligheid noodzakelijk. Een centrale parkeerplaats voor de Horeca.De smalle
wegen in het buitengebied. De vele motorrijders die alleen maar door het dorp toeren, zonder hier
iets toe te voegen. Bij het verbreden van de A 58 moet het verkeer dat door Moergestel gaat komen
geweerd worden. De wegversmalling bij het oude gemeentehuis is gevaarlijk, als fietser wordt je van
de weg gedrukt. (zie hieronder voor details)
DE DORPSRAAD
Aan Moergestel kan je je niet ergeren ;). Door de start van Root is er meer levendigheid in het dorp,
dat is een fijne ontwikkeling, zeker nu we niet ver weg kunnen of mogen. Sociale evenementen is iets
waar Moergestel zich ten positieve in onderscheidt en wat ik als aangetrouwde import het meest
waardeer. De dorpsraad heeft de mogelijkheid dit onderscheid te behouden/verstevigen. Men ergert
zich aan het geklaag dat Moergestel te kort gedaan wordt. (zie hieronder voor details)
OVERIG
De Dorpsraad zou zich in kunnen zetten om de traagheid van gemeente te verminderen, de tijd van
de procedures voor vergunningen helpen verkorten. Voorkomen dat er fake informatieavonden
worden gehouden, waarbij de indruk wordt gewekt dat men mee kan praten, terwijl het besluit al
vaststaat. Afscheiding van Oisterwijk bewerkstelligen.De dorpsraad zou aandacht moeten schenken
aan gedragsverandering van de burger. De dorpsraad kan een rol vervullen omdat het type politici
niet representatief gevonden wordt. Zij kan zich inzetten voor een betere communicatie met de
gemeente.
Een drie tal reactie wijst een rol van de Dorpsraad ronduit af, de dorpsraad moet zelf zaken
organiseren en niet roepen naar de gemeente. Er wordt te veel geklaagd, Bouwen binnen contouren
hadden we zelf niet voor elkaar gekregen. Ook wordt de Dorpsraad niet gezien als een afspiegeling
van de bevolking, weer een extra tussenlaag van mislukte politici. (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.
NATUUR
De zorgelijke staat van onderhoud van het groen is in dat hoofdstuk behandelt. Daarbij is het
onderhoud van het openbaar groen net buiten de bebouwde kom niet genoemd. De Dorpsraad wordt
opgeroepen om een bewustwordingsactie te starten over de kap van particuliere bomen en de
toenemende verstening van tuinen. Meer aandacht voor agrariërs en voor het buitengebied.
Aandacht voor de overlast van megastallen en geluidsoverlast A 58.



Groenbeheer net buiten de kom als kanten maaien
Natuur





De toenemende verstening van tuinen die ten koste gaat van biodiversiteit en bijdraagt aan
de opwarming/ hoge temperaturen in de zomers. De kap van bomen uit particuliere tuinen
draagt hier ook aan bij. Graag bewustwordingsacties vanuit dorpsraad.
Meer aandacht voor de agrariërs en voor het buitengebied. Nu beslissingen genomen door
bestuurders die er geen verstand van hebben en veel kapot maken.
Groenstroken en onderhoud voetpaden. Ook dat het centrum niet mooi eruit ziet
Onderhoud openbaar groen buitengebied. Moet onder toezicht!!
Moergestel is het afvalputje van Oisterwijk, want wij krijgen een mestfabriek en megastallen
Geluidsoverlast A 58, stankoverlast varkensbedrijven westkant (Locht, Molenakkers)
Slecht onderhoud van zandpaden en besnoeiing
Proberen om de zorg voor groen gelijk aan Oisterwijk te trekken
Onderhoud zandpaden buitengebied
Minder stenen, meer groen










INRICHTING DORP

Het woningbeleid of het ontbreken van een visie daarop staat in de top drie van ergernissen. Wordt
bij dat hoofdstuk behandelt. Dat zelfde geldt voor Verkeer en Openbaar groen. Hoog scoort het
ontbreken van een sfeervol hart, in de vorm van het Sint Jansplein. Naast het ontbreken van groen,
is de sfeer die van een grote parkeerplaats. Bij de laatste herinrichting heeft men een keuze
gemaakt voor parkeerplaatsen en ruimte voor de kermis en de markt, dit heeft geresulteerd in een
plein zonder sfeer met weinig groen. Een grote bron van ergernis is het verschralend winkelaanbod.
De leegstand van panden en dat soms jarenlang, waarbij verpaupering op de loer ligt. Dat door het
ontbreken van concurrentie voor de supermarkt, een monopolie positie is ontstaan, maakt het
leven duur ook door het prijsbeleid van deze supermarkt. Ook het ontbreken van een doe-het-zelf
zaak wordt genoemd als ergernis. Een veel gehoorde ergernis betreft de staat van onderhoud van
wegen en trottoirs. (16 opmerkingen hebben hierop betrekking) De verpaupering wordt met name
gevoeld door ergernissen over vervallen panden en panden die staan te verkrotten. Grafitti,
zwerfvuil, glasresten op de openbare weg, vervuilende rokers en hondenpoep zijn zaken die
genoemd worden. Het evenementenbord wordt alleen gebruikt als uithangbord voor Oisterwijk. O,
Oisterwijk wat ben je mooi, vind je in Moergestel niet bepaald terug... Het gebruik van den
Boogaard levert veel ergernis op er wordt gepleit voor het omtoveren van den Boogaard tot
Dorpshuis. Men denkt ook dat het herformuleren van de doelstelling en het sfeervol inrichten en
het benoemen van een beheerder die binding heeft met Moergestel de negatieve trend zal keren.
Bouwvergunningen worden afgegeven zonder dat omwonende gehoord worden.
De supermarkt zou verplaatst moeten worden naar een andere locatie op die plaats
woningbouw realiseren. De aanpak van het sportpark en de aanleg van parken behoort tot de
wensen. Een geluidswal langs de A 58, of aanleg in tunnelbak. Een toezicht camera op
bepaalde plaatsen. Aandacht voor eenzaamheid onder ouderen, het organiseren van
activiteiten voor deze doelgroep. (niet te duur) Het frequenter ophalen van GFT in de zomerdag
i.v.m. ongedierte. Misschien dat de dorpsraad zich ook in kan zetten voor het behoud van het
dorpse karakter van Moergestel, het behoud van cultuurhistorisch erfgoed en zich hard kan
maken tegen de verdere hoogbouw/ verstening van locaties waar dat niet wenselijk is.





Woning beleid
Woningvisie beleid
Kwestie Moergestel midden slechte aanpak
Te weinig groen en te weinig cultureel erfgoed (oude huizen/gebouwen). Kern is te veel
verspreid, zou mooi zijn als winkels om st jansplein komen, met invulling voor gebouw




































oude Aldi en parkeren daarachter. Dan wordt t centrum veel leefbaarder en gezelliger,
met meer klanten voor de winkels en horeca daar
Een flinke upgrade en verfrissing van het winkel‐ en horeca aanbod die bij deze tijd past (mag
allemaal wel wat wereldser en minder vasthouden aan vroeger). Bij Wout en RooT snappen
het. De rest? Not so much. Mijn god, het centrum heeft weinig schwung en ziet er haast nog
historisch uit. Moergestel loopt 30 jaar achter. Jammer jammer
Gemiste kans was herinrichting destijds van Sint‐jansplein. Zoals altijd moest en zou er
parkeerplaatsen komen, en o wee als de kermis er niet op kon. Maar laten we wel wezen,
een groen hart is het allerbelangrijkste van een dorp. Kijk naar Hilvarenbeek (groen vrijthof)
of Oirschot (prachtige grote bomen). Wat mij betreft voorbeelden voor de kern van
Moergestel
Er moeten absoluut meer betaalbare woningen komen voor starters. Probeer de jeugd een
kans te bieden om in dit mooie dorp te blijven. Voordat je het weet is het te laat en
vertrekken wij naar andere dorpskernen in de regio
Het trage tempo waarmee het centrum wordt ontwikkeld. De woningbouw rondom de
boerenbond heeft veel te lang op zich laten wachten. Daar hadden ook tijdelijke initiatieven
kunnen zijn om het leefbaarder te maken. Daarnaast heeft het vertrek van de Aldi ook een
troosteloos complex achtergelaten waar niets gebeurd. Het plein zou veel leefbaarder
gemaakt kunnen worden door een verbinding te maken met de doorgaande weg en de
kroegen. Nu ligt er een groot parkeerterrein, waar makkelijk wat groen ingepast kan
worden.
Woningen voor de jeugd
Aankoop bouwgrond door gemeente
Traag en incompetent woningbeleid
Er wordt te weinig gebouwd voor de jongeren
Torenpad begaanbaar maken
Woningbouw het allerbelangrijkste om alle voorzieningen op niveau te houden. Zowel scholen,
sport,
Starterswoningen voor starters en niet voor anderen en alleen voor jeugd Moergestel. Meer
Goedkopere woningen zowel huur als koop.
Meer Betaalbare woningen (in het dorp) voor jongeren
De *aanvoer* van nieuwe Moergestelnaren, dus BOUWEN! goed voor de school, middenstand en
Verenigingsleven
Nee, positie jongeren op woningmarkt is speerpunt
Moergestel oogt heel saai, er moet meer levendigheid komen d.m.v. heel veel huizen voor
starters
Troosteloos Centrum
Te veel honden en te weinig aangelijnd
Eigenlijk zouden ze het kerkplein autovrij moeten maken, maar dat zal er wel nooit inzitten
Het plein en de bloempotten daarop de vorige waren veel mooier
Bewoners uit Moergestel een woning toewijzen in Moergestel en geen buitenstaanders
Genoeg bouwgrond als er maar een hard opgetreden werd en verloederde pleintjes en stroken
waar eventueel gebouwd kan worden
Bij starterswoningen eerlijk verdelen onder Moergestelnaren. Bij Molenveld niet eerlijk gebeurd
Leegstand (b.v. oude Aldi, dorpsplein en bovenstaande
Langs de kerk en tegenover op de hoek, afbreken en seniorenflats bouwen
Weinig leefbaarheid, plein heeft geen uitstraling
Vooral koopwoningen starters is een groot probleem
Goedkope woningen zijn er in Tilburg. Meer dure grote woningen in Moergestel +
seniorenwoningen
Weinig groen op het plein. Kan veel gezelliger.







































Het zeer povere aanzien van het Rootven, toch een van de hoofdstraten in het centrum
Starterswoningen
Niet alles vol bouwen! (inbreiden) Daardoor steeds minder groen. We moeten een dorp blijven.
Dat het er heel erg onverzorgd uitziet
Dat er betaalbare huurwoningen moeten komen voor starters en mensen die geen koopwoning
kunnen kopen
Als jongvolwassene zonder relatie/partner aan een woning zien te komen is (bijna)
onmogelijk wegens te weinig aanbod en/of een te hoge prijs
Minder woningen is minder voorzieningen
Alleen bij speeltuinen even nadenken over wat voor beplanting er neer wordt gezet. Een
sierappeltjes boom geeft veel rotzooi dus die in ieder geval niet
Meer bladkorven zou fijn zijn
De grote rode potten op het st jansplein
Moergestel bruist niet meer. Sommige delen worden gettoachtig
Het Supermarkt bestand een Jumbo die de dienst uitmaakt maakt het leven duurder
Geen aandacht voor toerisme. Realiseer een camperlocatie achter de oude Rabobank.
Goed voor detailhandel en horeca.
Geen aandacht voor toerisme. Realiseer een camperlocatie achter de oude Rabobank. Goed
voor detailhandel en horeca
Corona terrassen op het plein ook behouden in toekomst, veel meer leefbaarheid en gezelligheid
aankleding St-Jansplein, gebruik Den Boogaard
Betaalbaar bouwen voor jongeren. Door te bouwen: groei van inwoneraantallen realiseren, zodat
de jongeren niet naar omliggende steden hoeven te verhuizen. Groei in leefbaarheid en
bestaansrecht
Ik hoop dat de gemeente en/of de dorpsraad zich gaat hard maken voor betaalbare
starterswoningen.
Op dit moment is het onmogelijk om een huis te krijgen.
Moet er gebouwd worden, ga dan met de omwonenden in gesprek
Ja, koop het perceel van Gos van de Wouw, waar landjuweel was, bouw hier in 4 jaar op vrij 50
grondgebonden woningen in een betaalbare klasse. 200 woningen er bij dan is moergestel weer
levensvatbar. Gos wil de hoofdprijs, als er later een projectontwikkelaar mee aan de haal gaat wil
die zelfs meer dan de hoofdprijs!. Verder hou ik van ons mooie dorpje
Te weinig jonge mensen, dus te weinig winkels en de ouderen kunnen moeilijk steeds naar
Oisterwijk.
Het nemen van besluiten en daadkracht t.b.v. de woningbouw gaat veel te langzaam zodat ons
dorp leegloopt.
Duidelijkheid omtrent klooster. Volop mogelijkheden voor neiuwbouw t/m camping. Bouwgrond
is jaren geleden al aangeboden aan wethouder van Hezik voor een schijntje
Misschien dat de dorpsraad zich ook in kan zetten voor het behoud van het dorpse
karakter van Moergestel, het behoud van cultuurhistorisch erfgoed en zich hard kan
maken tegen de verdere hoogbouw/ verstening van locaties waar dat niet wenselijk
is.
Leegstaande gebouwen
Leegstand van bedrijfspanden zoals bijvoorbeeld de Aldi
Schoolstraat: pand naast kapsalon. Leegstand oude Aldi, hier zou invulling voor moeten
Kerkplein er slecht begaanbaar voor mensen met rollator en het plein is slecht verlicht
Onderhoud trottoirs, bezetting (Aldi) pand
Niet persé ergernis, wel tekortkoming. Slechts 1 supermarkt
Steeds minder winkels
Te weinig keuze in winkels. Bv kleine doe het zelf zaak












































Een tweede supermarkt, zodat bewoners weer kunnen kiezen en de JUMBO geen
monopolypositie meer heeft en concurrentie heeft zodat de prijzen naar beneden kunnen
en dat is weer goed voor de portemonnee van de bewoners.
Monopolie van de Jumbo (en dus prijsstelling). Dus mocht een ondernemer zich willen
vestigen, geef s.v.p. groen licht...
Leegstand van winkelpanden
Meer winkels zowel detailhandel als super. Te gek dat Jumbo supermarkt een monopolie positie
heeft
Moergestelnaren in toenemende mate hun inkopen buiten Moergestel doen. De dorpsraad
kan ook een pleitbezorger voor de Moergestelse ondernemers zijn
Meer winkels
Jumbo (te duur en te machtig) > extra supermarkt
Te weinig winkels
Winkelbestand, leegloop centrum, hart is weg
Veel winkel leegstand en meer openbare verlichting
Een Aldi of Lidl
Slecht winkelaanbod/voorzieningen
Stimuleren uitbreiding en instandhouding winkelaanbod
Aan de lege winkels
Winkels etc. etc.
2e supermarkt/boerenbond of zoiets
Een extra supermarkt,
Dat er maar 1 supermarkt is en dat je naar andere dorpen moet voor boodschappen
Leegstand van winkel-/kantoorpanden voorkomen door bestemmingsplan mogelijk aan te
passen
Te weinig winkels [supermarkt]
Leegstand Winkels
Winkelaanbod wat meer uitbreiden bv. Supermarkt
Doorpakken op woningbouw in midden dorp (achter van Hulten) wijk Moers midden
doorzetten naar achter
Leegstand Bieneke Bolders
Bouwen, bouwen en nogmaals bouwen in evenredigheid over starters en senioren
Hoogbouw dat niet in straat/dorpsbeeld past (appartementencomplexen in tuin pastorie en
naast medisch centrum
De pastorie en de toekomstige plannen daarvoor
Leegstand Aldi pand
Dat de "Aldi" al jaren leeg staat, misschien mogelijk te verbouwen naar appartementen?
Leegstand van het pand van de Aldi, Bienekebolders pand moet door gemeente ontwikkeld
worden en niet door een projectontwikkelaar
Het langdurig leegstaan van slooppanden
Huis naast medisch centrum verplicht opknappen vooral schuurdeur
Verbeteren Schoenmakerwoning in de Schoolstraat
De slooppanden in Kerk‐en Schoolstraat
Leegstand in het centrum, versus bouwen/bouwplannen aan de rand van Moergestel
Verpaupering door krotten
Onkruid in de straten
Gravity op gebouwen
Veel te veel rommel op straat en in de struiken. Veel te veel peuken en sigarettendozen,
rokers zijn dus grote bevuilers. Ik zou graag zien dat de Gemeente regelmatig een, met











































grote letters, artikel schrijft in de krant aan deze bevuilers. Ook een boa zou wat kunnen
doen maar die zie ik in Moergestel alleen als zij een bekeuring kunnen uitschrijven aan
parkeerders op invalideplaatsen en op zg verboden grasstroken.
De staat van het wegdek in het dorp is slecht.
Scheef liggende stoep voor Moersmidden
Veel te weinig onderhoud aan de wegen
De vervallen huizen in de binnenbocht van Schoolstraat en Kerkstraat. En de graffiti op dat
elektriciteits hokje dat daar staat
Blijf mij ergeren aan de graffiti die nog steeds niet is verwijderd uit het dorp
Verval hoek Kerkstraat/Schoolstraat
Bijvoorbeeld zwerfafval om maar iets te noemen
Slooppanden die te lang leeg staan
Stoepen ze zouden zelf eens met een rollator moeten lopen hier
trottoirs met wortelgroei, waardoor je met rollator (die komen er steeds meer) niet veilig kunt
lopen
Slechte staat van de bestrating van straten en stoepen. Veel gaten en kuilen en ongelijke stoepen.
Oude gebouwen die niet opgeknapt worden
De straten en trottoirs die slecht zijn bijv. Schoolstraat, Krijtestraat, trottoir bij school De Vonder
+ stoepranden
De bouwval tegenover v Velthoven
Slecht wegdek in de Schoolstraat. Het wordt wel vol in Moers Midden
In brandgangen het onkruid weghalen
Oude huisje in Schollstraat (ter hoogte nr. 4)
Trottoirs veeltegels worden struikelblokken door wortels bomen
Verbetering van de trottoirs (vooral in de Schoolstraat). Ook aan de weg, veel herrie
Slechte trottoirs
De stoeptegels bij veel trottoirs liggen gevaarlijk omhoog zodat je er makkelijk over struikelt. Veel
stenen in het wegdek van de dorpskern vertonen gaten
Verbetering van de trottoirs (vooral in de Schoolstraat). Ook aan de weg, veel herrie
Slechte trottoirs
De stoeptegels bij veel trottoirs liggen gevaarlijk omhoog zodat je er makkelijk over struikelt. Veel
stenen in het wegdek van de dorpskern vertonen gaten
Het slecht onderhouden van het openbare groen en vegen van de straten
Schoolzone, properheid (veel overlast hondenpoep). Gemeente doet aan dit laatste niets,
ondanks toezegging meer vuilnisbakken neer te zetten
Het slecht onderhouden van het openbare groen en vegen van de straten
Schoolzone, properheid (veel overlast hondenpoep). Gemeente doet aan dit laatste niets,
ondanks toezegging meer vuilnisbakken neer te zetten
Lege plekken opvullen in het hart van het dorp
Ik woon in het buitengebied dus ben niet goed op de hoogte wat er in de kom allemaal
gebeurd. Ik erger me wel aan het evt. rondslingeren van afval. Ben zelf zapper voor mijn
buurt
Zwerfvuil
Gemeente Oisterwijk bedanken voor het verpesten van de Heuvelstraat en Zandstraat door
bedrijven en Villa's. Doe de groeten aan Jonkers en Mulders
Veel glasscherven op straat, vooral bij de bushalte Rootven. Daardoor vaak lekke band
Hondenpoep en de volle afvalbakken voor de zakjes
De stoeptegels bij veel trottoirs liggen gevaarlijk omhoog zodat je er makkelijk over struikelt.
Veel stenen in het wegdek van de dorpskern vertonen gaten.
Verharding Schoolstraat slecht en voor fietsers gevaarlijk.
De Schoolstraat helemaal ophalen





Verbeteren van trottoirs i.v.m. gehandicapten
Ja, vrachtverkeer geeft echt veel overlast
Ongelijk liggende tegels op trottoirs



Slechte toegang voor rolstoelen, kinderwagens, rollators. Hekken in paadjes en wortelopdruk
etc.
(De kern van) Moergestel moet in zijn kracht gezet worden. Dit gebeurt wel in Oisterwijk,
maar onvoldoende hier.
Onze eigen vertegenwoordigers in de raad zouden nog meer op moeten komen voor
Moergestel. Het belang van Oisterwijk weegt soms wel erg zwaar
Meer groen in de wijken. Mag ten koste gaan van de breedte van de weg voor autoverkeer.
Meer groen en meer ruimte voor lopen en spelen doet de leefbaarheid verbeteren
Duidelijkheid over de visie op ons dorp vanuit de gemeente. Wat zijn de plannen op de
langere termijn voor wat betreft leefbaarheid, woningbouw en groei van deze kern
Kaal Plein
Den Boogaard is uitgekleed door Tiliander
Stankoverlast van varkensstallen
In de Looijakker staat een speeltuin met weinig Materieel.
Als een auto 'n half jaar op dezelfde plaat geparkeerd staat
Steeds meer voortuinen die door bewoners niet bijgehouden worden
Sommige speeltuintjes mogen wel een opknapbeurt hebben
Bouwvergunningen worden afgegeven zonder overleg met omwonenden
De Jumbo verplaatsen en op deze plek woningen bouwen
Meer openbare parken zoals het Spoorpark Tilburg en investeren in speeltuinen
In de hele omgeving vindt men bij het binnenkomen van dorpen z.g. Evenementenborden.
In Moergestel, o.a. langs de Akkerweg, vind je alleen maar reclameborden t.b.v. de
gemeente. Dat ziet er écht niet uitnodigend uit. Nee, O, Oisterwijk wat ben je mooi, vind je
in Moergestel niet bepaald terug...
Hoge geluidswal bij snelweg of tunnel.
Geluidsoverlast hangjongeren.
Het trage traject Bieneke Bolders
Omdat er op het pleintje Kloosterlaan-Vunderke een afvalbak ontbreekt (wat elk pleintje in
moergestel wel heeft) ligt er veel hondenpoep en ook blijft zwerfafval daardoor makkelijk liggen.
Dus we zouden graag een afvalbak zien op dit pleintje.
Op sommige plekken slechte verlichting
Den Boogaard is zo’n sfeerloze plek
Den Boogaard als dorpshuis omtoveren
Den Boogaard wordt te weinig gebruikt. Iemand uit Moergestel als manager zal denk ik wel
schelen
Betere doelstelling creëren voor Den Boogaard en aankleding
Gebruik Den Boogaard
Beter gebruik van den Boogaard
Renovatie van Audacia en een kunstgrasveld
Eenzame zelfstandige ouderen die nog thuis wonen
Meer activiteiten voor ouderen (niet te duur)
Een "echte" Moergestelnaar beheerder wordt van den Boogaard
Vooral in de zomer groenafval wekelijks legen (i.v.m. ongedierte)
Aandacht voor sportcomplexen+ uitvoering van plannen
Te weinig hondenpoepprullenbakken. Niet in de kern of doorgangswegen. De bakken staan ook
te ver naar achteren geplaatst, slecht toegankelijk
Cameratoezicht op bepaalde plekken. Waterhoefstraat=gevaarlijk







































VERKEER
Het merendeel van de opmerkingen die gemaakt zijn bij het hoofdstuk over dat onderwerp. De
grootste onderwerpen zoals sluipverkeer zijn toch aanleiding deze nogmaals te noemen. Nieuwe
onderwerpen zijn bijv. Het fietspad richting Haghorst en het fietspad langs de Oirschotseweg. Deze is
uit het oogpunt van veiligheid noodzakelijk. Een centrale parkeerplaats voor de Horeca.De smalle
wegen in het buitengebied. De vele motorrijders die alleen maar door het dorp toeren, zonder hier
iets toe te voegen. Bij het verbreden van de A 58 moet het verkeer dat door Moergestel gaat komen
geweerd worden. De wegversmalling bij het oude gemeentehuis is gevaarlijk, als fietser wordt je van
de weg gedrukt.




























Te veel vrachtverkeer door de kern en dan met name Rootven, Schoolstraat en Raadhuisstraat
Graag aandacht voor het ongemak dat laden/lossen geeft bij Novy van wezel. Die heeft toch
ook 'achterom’
Krappe Rootven
Verkeer centrum
Verkeersveiligheid, veel verkeer Rootven nog meer bij een file op de A58
Verkeersdrukte
verkeer
Verkeer Rootven Jumbo
Het sluipverkeer zorgt voor gevaarlijke situaties
Enorme drukte in Schoolstraat en centrum. Vrachtwagens zijn niet het probleem maar de
vele auto’s. Deze rijden vaak zelfs de dubbele toegestane snelheid
Meer parkeermogelijkheden rondom scholen
Mijn grootste ergernis is de grote landbouwvoertuigen die midden door het dorp rijden en
o soms ook niet zachtjes!
De staat van de Schoolstraat in algemene zin inclusief de drukte van zwaar land‐ en
vrachtverkeer
Tja Rootven blijft qua verkeer wel een ding maar daar ligt de aandacht al gelukkig
Schoolzone, veiligheid. Gemeente doet aan dit laatste niets, ondanks toezegging meer
vuilnisbakken neer te zetten
Handhaving op parkeren. Veel auto's deels op de stoep geparkeerd waardoor o.a. ouderen
met rollator en mensen met kinderwagens genoodzaakt zijn de weg op te gaan
Verkeersveiligheid voor voetgangers
Er wordt veel te hard gereden in de kleinere straatjes en er wordt daarbij geen rekening
gehouden met schoolgaande jeugd. Daarom is het belangrijk hier drempels aan te leggen
Inzet van boa's in Moergestel. Ze mogen wel kijken in Moergestel en mensen aanspreken op
hun (parkeer) gedrag maar mogen van de Burgemeester absoluut niet verbaliseren. M.a.w.
je mag en kan in Moergestel alles doen wat je wilt want de gemeente steekt er toch geen
geld en energie in. Geen parkeergelden dan ook geen Boa's die optreden...op o.a. het
parkeergedrag
Meedenken over parkeerproblemen bij school
De opstelling van de gemeente m.b.t. het handhaven van parkeerovertredingen
Schoolstraat + Rootven denken mensen dat rechts geen voorrang heeft dus rijden heel vaak
door. En er wordt VEEEELLL te hard gereden in het dorp
Situatie Kloosterlaan
Het verkeer door de kern terugdringen.
Sluipverkeer Tilburgseweg











































Parkeren bedrijfsauto's
Geen goede trottoirs. Vaak maar aan één kant van de straat en heel vaak staan er auto's
geparkeerd half op de stoep. Hierdoor kun je met een rolstoel, kinderwagen of rollator
nauwelijks fatsoenlijk over straat. Ook liggen de klinkers er vaak slecht in, waardoor de kans
groot is dat je struikelt.
Drukte op het Rootven
Veel te veel verkeersdrempels
Doorgaand verkeer/sluipverkeer door dorpskern
Sluipverkeer, gevaarlijke situaties in het centrum. Veel grote voertuigen, auto's en fietsers,
ze rijden elkaar in de weg.
Parkeerverbod regelen voor het Rootven
De veiligheid rondom school. Parkeren of misschien eenrichtingsverkeer of iets
De smalle doorgang van het Rootven vanaf de Kerkstraat tot aan de Jumbo. In die slinger
wordt vaak geparkeerd (ook laden en lossen) waardoor er geregeld gevaarlijke situaties
ontstaan door de nauwe doorstroming
De fietspaden, en de herrie veroorzakende steentjes in de Rootven en zo
De zware voertuigen in het centrum van het dorp zijn een groot probleem, mijn voorkeur is
een rondweg buiten het centrum
Geluidsoverlast van de snelweg
Het verkeer
Voor verkeer 2 alternatieve routes, langs snelweg en achter bij?? Waterhoefstraat
Drukte op het Rootven en Kloosterlaan (rondom school) slecht wegdek, veel herrie, vrachtwagens
onveilig voor kinderen
Verkeerssituatie rondom brede school. Veel onveilige situaties rond beging en eindtijd school.
Tegen het verkeer inrijden. Te hard rijden in de buurt van de school
Wij ergeren ons aan de verkeerssituatie Rootven/Schoolstraat
Aandacht voor de gevaarlijke verkeerssituatie bij medisch centrum. Spiegel tegenover de uitrit,
zodat je het verkeer vanaf het plein beter ziet aankomen
Fietspaden Rootven vol kuilen door zwaar verkeer
Dat er vanaf de Broekzijde tot aan het dorp nog steeds geen fietspad is
Parkeerproblemen op doorgangsweg wijk oistelvoortjes
Fietspaden zijn onveilig voor ouderen en het Rootven is voor fietsers levensgevaarlijk!!
Handhaving op het gebied van de maximumsnelheid
Ik voel me als fietser in heet dorp niet op mijn gemak
Geen geparkeerde auto's op de stoep
Vrachtverkeer door dorp
Rotonde veiliger voor voetgangers/drempels/handhaving 30km
Rondweg aanleggen voor vrachtverkeer
Gebrek aan discipline op de openbare weg
Groot bouwverkeer zou niet door de Schoolstraat mogen rijden!
Parkeerproblemen rondom basisschool. Toch scheiding van 2 basisscholen om dit op te
lossen
Parkeren op stoepen waardoor kinderwagens, rollators en invalidewagens over de weg moeten.
Indertijd stonden er overal paaltjes(amsterdammertjes) die zijn toen door de gemeente
verwijdert.
Parkeerproblemen rondom basisschool. Toch scheiding van 2 basisscholen om dit op te lossen.
Rootven-schoolstraat-raadhuisstraat verboden voor vrachtverkeer behalve voor bestemming
verkeer.
Alle andere mogelijkheden is toch geen geld een paar borden kan nog hoop ik de
verkeersveiligheid zal door deze borden een stuk beter worden voor minimaal geld.
Schoolstraat: handhaving 30 km extra snelheidsmeter richting snelweg










































Omleiding zwaar verkeer
Verkeer rondom de Vonder, gevaarlijke situaties nu schoolplein dicht is
Hinder laden en lossen bij Jumbo
Randweg ontbreekt/te weinig winkels
Verkeerssituatie bij Novy
Er is een groot parkeerprobleem in de dorpskern. Helaas wordt dit in de doofpot gestopt
Parkeerproblemen en groenvoorziening
Waar het al jaren over gaat: waarom krijg je hier nog steeds geen voorrang als je van rechts
komt. Is nog steeds niets aan gedaan.
Fietspad Haghorst-Moergestel
Eenrichting straten en wegen. Achterstallig onderhoud aanpassen
Parkeergelegenheid bij ophalen kleinkinderen op school. Zandwegen buitengebied zijn
onbegaanbaar
Drukte van sluip en vrachtverkeer Oirschotseweg richting centrum
Steeds meer vrachtverkeer en rijden erg hard
Meer parkeerplekken
parkeergelegenheid Schoolstraat
Sluipverkeer Blankemansweg nieuwe rondweg over Reedijk naar Oirschotseweg. Niet over
vossenhoorn.
Zandpad Reedijk verharden. Kruising Vossenhoorn-Heikant is zeer gevaarlijk vanaf Heikant
Rootven smal en druk
Drukte rondom school is verschrikkelijk en gevaarlijk
De verkeersdrempels op de Tilburgseweg en de Oisterwijkseweg
De stoep waar de fietsen en voetgangers lopen, met name Tilburgseweg richting Tilburg. Best
gevaarlijk.
Verkeerssituatie bijde Jumbo. Handhaving 30 km.
Wil landbouwverkeer uit het dorp. Als zandpaden beter worden onderhouden mijden zij de kom
vanzelf
Te hard rijden
Voetpad raadhuisstraat bij medisch centrum
Opstekende tegels die los zitten of beschadigd zijn. Meer verlichting ook op deze weg.
Randen van fietspaden schoonvegen, minder gevaarlijk en schoon
Fietspad richting Haghorst
Smalle wegen in het buitengebied. Erg gevaarlijk voor m.n. fietsers en wandelaars
Een centrale parkeerplek voor de HORECA
Veel motorrijders, maar die trekken alleen door het dorp en geven niets uit

Wordt erg hard gereden en beste werkt een flitskast.
Wegversmalling voor het oude gemeentehuis vind ik heel gevaarlijk, als ik daar fiets word ik
van de weg gedrukt door autoverkeer
Bij de verbreding van de A58 geen doorgaand verkeer door het Rootven
Fietspad langs Oirschotseweg. Broodnodig, nu levensgevaarlijk plus snelheid Kloosterlaan
Parkeren in de wijk Oostelvoortjes, leegstand van het Aldi gebouw
Hondenpoep. Parkeerterrein Audacia: durgsgebruik, zwerfafval. Veel 's nachts

DE DORPSRAAD
Aan Moergestel kan je je niet ergeren ;). Door de start van Root is er meer levendigheid in het dorp,
dat is een fijne ontwikkeling, zeker nu we niet ver weg kunnen of mogen. Sociale evenementen is iets
waar Moergestel zich ten positieve in onderscheidt en wat ik als aangetrouwde import het meest
waardeer. De dorpsraad heeft de mogelijkheid dit onderscheid te behouden/verstevigen. Men ergert
zich aan het geklaag dat Moergestel te kort gedaan wordt.


































Geklaag dat moergestel te kort gedaan wordt t.o.v. Oisterwijk
Nergens aan. Moergestel is een prachtig dorp
Misschien de vraag anders stellen? Wat vindt u goed in ons dorp om dat vervolgens te
versterken. Deze wijze van vraagstelling is waar ik me aan stoor
Aan Moergestel kan je je niet ergeren ;). Door de start van Root is er meer levendigheid in
het dorp, dat is een fijne ontwikkeling, zeker nu we niet ver weg kunnen of mogen. Sociale
evenementen is iets waar Moergestel zich ten positieve in onderscheidt en wat ik als
aangetrouwde import het meest waardeer. De dorpsraad heeft de mogelijkheid dit
onderscheid te behouden/verstevigen
Vooral de apathie. Alleen maar roepen naar de gemeente. Overneem zeeroof eens actie.
Maar de Dorpsraad voorziet alleen in roepen naar de gemeente. En dat hebben we al genoeg
clubs voor (politieke partijen)
Burgers steunen in initiatieven
We worden slecht gehoord in Oisterwijk
Genoeg
Weet niet
"de gemeente mag beter luisteren en overleggen"
Nee, we zijn tevreden met onze woonsituatie nu
Spreek als dorpsraad nooit meer over de kern Moergestel, of noem jezelf kernraad
Wij wonen in een mooi en prettig dorp. Wanneer ieder voor zich doet wat hij van ieder ander
verwacht, dan wordt het nog mooier en beter
Rekening houden: wat Moergestel wil
Met name voor burgers opkomen die niet gehoord worden
Stop dat gezeur
Moeten meer samen/blok vormen. Geen partijpolitiek
Ik erger me nergens aan, wil nog wel graag verbetering want we hebben een leuk actief dorp
waar ik heel graag woon
Ja zeker, waar ouderen wonen graag
We hebben het heel goed hier in het dorp en wonen hier met veel plezier.
Moergestel is een fijn dorp om in te wonen. De kleine ergernissen kunnen door de bewoners zelf
worden opgelost en verholpen. Herhaling van deze boodschap via MTV en Moergestel Nieuws?
Behouden van het dorp.
laat je eigen horen in Oisterwijk zodat er wij er ook bij horen
Meer doorpakken
Dat we als inwoners altijd naar Oisterwijk moeten
Ja, stop met calimerogedrag als Moergestel zijnde
Tot voor kort nooit over de dorpsraad gehoord, geen idee wat er voor deze enquête gedaan is
zie punt 2 (meer geld naar Oisterwijk dan naar Moergestel).
Weet niet

OVERIG
De Dorpsraad zou zich in kunnen zetten om de traagheid van gemeente te verminderen, de tijd van de
procedures voor vergunningen helpen verkorten. Voorkomen dat er fake informatieavonden worden
gehouden, waarbij de indruk wordt gewekt dat men mee kan praten, terwijl het besluit al vaststaat.
Afscheiding van Oisterwijk bewerkstelligen.De dorpsraad zou aandacht moeten schenken aan
gedragsverandering van de burger. De dorpsraad kan een rol vervullen omdat het type politici niet
representatief gevonden wordt. Zij kan zich inzetten voor een betere communicatie met de gemeente.

Een drie tal reactie wijst een rol van de Dorpsraad ronduit af, de dorpsraad moet zelf zaken
organiseren en niet roepen naar de gemeente. Er wordt te veel geklaagd, Bouwen binnen contouren
hadden we zelf niet voor elkaar gekregen. Ook wordt de Dorpsraad niet gezien als een afspiegeling
van de bevolking, weer een extra tussenlaag van mislukte politici.
































Procedures voor vergunningen duren veel te lang
Extreme traagheid van de gemeenten in zijn algemeenheid, minder vergaderen meer doen
De fake informatieavonden van de gemeente in Den Boogaard waar zij plannen op tafel
leggen de inwoners van ons dorp de indruk gevend dat ze mee kunnen praten terwijl in feite
de koers al gelopen is. Volksverlakkerij!
Afscheiden van Oisterwijk
Vertegenwoordigers van uit het Moergestelse hebben onvoldoende in te brengen in Oisterwijk.
De macht is afgegeven aan Oisterwijk
Lange procedures + traag reageren op bouwontwikkelingen (kijk maar naar Moersmidden)
Bouw/verbouwplannen blijven heel lang op de burelen van de ambtenaren liggen
Omdat er op het pleintje Kloosterlaan-Vunderke een afvalbak ontbreekt (wat elk pleintje in
Moergestel wel heeft) ligt er veel hondenpoep en ook blijft zwerfafval daardoor makkelijk
liggen. Dus we zouden graag een afvalbak zien op dit pleintje.
Alleen het St. Jansplein mag wat meer groen
Winter slecht strooien. Te lang stilstaan
De heggen zijn te hoog
Parkeren op voetpad en Trottoir
Lantaarnpalen Tilburgseweg richting Tilburg, de nieuwe weg en ophaalbrug. Iets voor de
Eindhovense weg id het pikdonker 's avonds. Zou een lantaarnpaal gezet kunnen worden.
Zwerfafval en hondenpoep
Binnen bebouwde kom wordt onderhoud goed gedaan, buitengebied blijft achter. Mis Park
Oversteekplaats fietsers bij draaiboompje verbeteren
Meer hondenpoepbakken in het centrum
Parkeren op stoep en hondenpoep
Waarom aan de evenkant wat niet bestraat is moeten het zelf bijhouden wat
gemeentegrond is?
regelmatig vuurwerk
Nee, dat kunnen ze niet. Althans niet zoals ze het nu doen. Organiseer zelf zaken. Blijf niet naar
de gemeente roepen.
Te vaak klagen Moergestelnaren dat wij door Oisterwijk worden achtergesteld. Dat is absoluut
onterecht! Bijv.:"Bouwen binnen contouren "hadden wij zonder Oisterwijk nooit voor elkaar
gekregen.
Dorpsraad is geen afspiegeling van de bevolking, weer een extra tussenlaag van mislukte politici
Betere communicatie tussen gemeente en bewoners
Financiële lasten beter verdelen. Oisterwijk maakt kosten, wij betalen mee
Gedogen moet vt worden. Meer aandacht voor gedragsverandering van de burger moet
meer prioriteit krijgen.
Type politici in de gemeenteraad uit Moergestel zijn vaak niet representatief

