Evt. andere suggesties?
Kolom AI
De Cijfers


196 ontvangen 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 bomen aan het Rootven vervangen door een meer sfeervolle soort. Bloembakken hangen aan
bijv. lantarenpalen. Bouwen op inbreidingslocaties. Groenstroken voor insecten. Geen oprukkende
bebouwing richting buitengebied. Overige zaken zijn bij groenvoorzieningen behandelt. (zie hieronder
voor details)
INRICHTING DORP
Behoud van het open/vrije karakter, niet alles volbouwen. Geen hoge bebouwing op de grond naast
het mcm en rond de oude pastorie. Bijeenkomst voor starters waar zij hun mening kunnen laten
horen. Deze bijeenkomst is dan alleen voor mensen onder de 30 jaar, zodat wij echt vrij kunnen
spreken en niet ondergesneeuwd worden door oudere generaties. Bij de verbreding van de A58
wordt de weg verlegd richting Moergestel, om de geluidsoverlast te reduceren wordt voorgesteld
Zoab te gebruiken, Oisterwijk heeft hier de kans gemist een betere oplossing te bepleiten. Slopen +
opruimen van krotten in Schoolstraat; Smits + t.o.v. v. Velthoven + Raadhuisstraat; Rijnen! Met alle
stoppende boeren aandacht voor het buitengebied. Meer camera’s in het dorp, niet alleen op het plein.
Moergestel Fietsdorp; de Aboomsestraat (gedeelte wat nu zandpad is) een kasseienstrook van maken.
Geef de voetganger niet de ruimte die rest, maar start bij ontwerpen bij voetgangers en fietsers. (zie
hieronder voor details)
VOORZIENINGEN DORP
Het verdwijnen van winkelpanden is al genoemd. De sportfaciliteiten behoeven aanpak. Het
verdwijnen van de bibliotheek zou teruggedraaid moeten worden. Dat den Boogaard niet de rol
vervult die Moergestel van een dorpshuis verwacht is al vermeld. Het plaatsen van speeltoestellen in
overleg met de buurt, zorg ervoor dat een mismatch voorkomen wordt, waardoor omwonenden
gaan klagen. De introductie van nieuwe inwoners mag wat verder gaan dan een brief van de
gemeente. Bouwgrond door ruimte voor ruimte te gebruiken en tevens het verminderen van
megastallen. De Dorpsraad zou moeten inzetten op het plaatsen van Flitspalen. Een openbaar toilet
wordt gemist, ’n schande voor een schatrijk land om daar niet in te voorzien. (zie hieronder voor
details)
VERKEER
De meeste ergernis bestaat er over het sluipverkeer, als de bewoners geraadpleegd worden, dan
hiermee ook serieus mee omgaan. Dit was ook bij het onderwerp verkeer. Parkeerplaatsen zijn er te
weinig, of op de verkeerde plaatsen. Duidelijkheid over de wegversmallingen, maar ook een pleidooi
om deze te verwijderen. (zie hieronder voor details)
DE DORPSRAAD

Stel open vragen, de uitslag van de enquête is daarom niet bruikbaar. Eerst moeten er verkiezingen
gehouden worden voor de dorpsraad. De Dorpsraad moet de vraag beantwoorden of zij alle
geledingen van de bevolking vertegenwoordigt. 38 steunbetuigingen voor de dorpsraad of voor het
initiatief van de enquête. Zorg voor huis aan huis verspreiding van nieuws, met name ouderen zitten
niet op sociale media. Ben zuinig op agrariërs. Het herhalen van deze vorm van enquêtes, met
wisselende onderwerpen. (zie hieronder voor details)
OVERIG
Meldpunt voor blaffende honden los in de tuinen. Slecht strooien. Meer diversiteit, minder
bekrompenheid. (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 bomen aan het Rootven vervangen door een meer sfeervolle soort. Bloembakken hangen aan bijv.
lantarenpalen. Bouwen op inbreidingslocaties. Groenstroken voor insecten. Geen oprukkende
bebouwing richting buitengebied. Overige zaken zijn bij groenvoorzieningen behandelt.












De bomen die aan het Rootven staan vervangen voor sfeervoller bomen
Veel meer groen en bloemen. Kijk in Oirschot
Mogelijk groenstukken creëren voor de insecten
Zomers hangende bloembakken aan bv lantaarnpalen met bloeiende planten (zie je op veel
plaatsen)
Bouwen op inbreidingslocaties. Geen oprukkende bebouwing richting buitengebied
Aandacht voor het behoud van groen om zo duurzaam te investeren in de leefbeleving van
de inwoners en bezoekers
Van de plannen die Oisterwijk heeft m.b.t. toerisme kan Moergestel ook profiteren als de
aantrekkingskracht met het eigen dorpse karakter behouden blijft
Liefst een gemeenschappelijk park
Kaal Plein, meer groen
Maak iets moois van het St. Jansplein
Meer bomen planten!

INRICHTING DORP
Behoud van het open/vrije karakter, niet alles volbouwen. Geen hoge bebouwing op de grond naast
het mcm en rond de oude pastorie. Bijeenkomst voor starters waar zij hun mening kunnen laten
horen. Deze bijeenkomst is dan alleen voor mensen onder de 30 jaar, zodat wij echt vrij kunnen
spreken en niet ondergesneeuwd worden door oudere generaties. Bij de verbreding van de A58 wordt
de weg verlegd richting Moergestel, om de geluidsoverlast te reduceren wordt voorgesteld Zoab te
gebruiken, Oisterwijk heeft hier de kans gemist een betere oplossing te bepleiten. Slopen + opruimen
van krotten in Schoolstraat; Smits + t.o.v. v. Velthoven + Raadhuisstraat; Rijnen! Met alle stoppende
boeren aandacht voor het buitengebied. Meer camera’s in het dorp, niet alleen op het plein.
Moergestel Fietsdorp; de Aboomsestraat (gedeelte wat nu zandpad is) een kasseienstrook van maken.
Geef de voetganger niet de ruimte die rest, maar start bij ontwerpen bij voetgangers en fietsers.


Bestrating op trottoirs en wandelpaden













































Behoud van open/vrije karakter omgeving bosstraat, waarom wil Oisterwijk alles vol
bouwen, boszicht school, liefst ook nog het terrein waarop het scoutinggebouw staat,
pastorie en erachter nog het Antoniushuis uitbreiden
Trottoirs beter begaanbaar maken voor rolstoelen enz.
Beter onderhoud trottoirs en overzichtelijke uitritten en zijstraten
Bijeenkomst voor starters waar zij hun mening kunnen laten horen. Deze bijeenkomst is dan
alleen voor mensen onder de 30 jaar, zodat wij echt vrij kunnen spreken en niet
ondergesneeuwd worden door oudere generaties.
Blijf vasthouden aan het dorpse wij zijn geen Oisterwijk
Bouwval Schoolstraat opruimen
Geen hoge bebouwing op de grond naast het mcm en rond de oude pastorie
Verbreding A58 deze gaat richting de dorpskern, de motivatie van rijswaterstaat is dan loopt de
weg recht !!!! de geluidsoverlast wordt opgelost met dubbele zoab is niet voldoende niet mee
akkoord gaan. Kijk wat de gemeente Oirschot heeft bereikt waar was de gemeente Oisterwijk ???
voor op te komen de belangen van Moergestel, niet dus of veel te laat ....
Torenpad een groot hekelpunt. Gewoon verloederd. Waar oude garde voor heeft gestreden word
o gewoon genegeerd, zou maar een pad zijn voor oude mensen korenschuur, witte huisjes
korenstraat.
Dorpskern moet blijven; met mooi plein, groen, winkeltjes + horeca (zie ik te weinig)
Dorpsplein moet plek zijn waar mensen kunne verzamelen/hangen/ ontmoeten zodat
fietstoeristen in de zomer ook lekker blijven plakken. Goed voor de middenstand!
Schandvlekken Kerkstraat en Schoolstraat weg
Slopen + opruimen van krotten in Schoolstraat; Smits + t.o.v. v. Velthoven + Raadhuisstraat;
Rijnen!
De kom opknappen en voor fietsers beter maken
Dat er eens iets met de Bienekebolders gedaan wordt
De terrassen zo groot is een veel leuker aanzicht
Vervallen huisje bij Avang.
Jumbo verplaatsen naar een plek buiten de kom
Sneller nieuwe woningen bouwen in centrum Moergestel.
Oude pand Aldi nieuwe bestemming geven
Het plein aantrekkelijk maken
Veel stoeptegels liggen los of/en ongelijk
Oude krotten van woningen opruimen, met alle stoppende boeren aandacht voor het
buitengebied
Wij zien veel gevaarlijke situaties voor de deur Oirschotseweg
Geef de voetganger niet de ruimte die rest, maar start bij ontwerpen bij voetgangers en
fietsers. Nu zie je bomen en auto’s midden op het voetpad
Verkeer leiden over T 31 en ook via Waterhoefstraat, Stokske en Heiligenboom naar Oirschot
Pak overlast A58 aan
Ik woon hier, maar kom uit Haaren en het valt mij op dat de wegen hier zo slecht zijn
onderhouden ten opzichte van Haaren
Er moet meer gemaaid worden aan heggen op kruispunten
Grondgebonden en anders wel 2 hoog bouwen met groen, parkeerplaatsen en passende
uitstraling.
Woningbouw senioren combineren met gemeenschapsruimte zoals in Haaren
Proberen de jeugd in het dorp te houden
Meer woningen zodat middenstand voldoende publiek heeft.
Wil Moergestel mee kunnen, meer woningen.
Op KORTE termijn oplossen van woning tekort voor starters/jongeren
Langs het medisch centrum geen appartementen complex. Natuur is belangrijk voor de mensen
Eigenlijk alle bovenstaande, maar bovenal komen we betaalbare woningen te kort













Ik vind dat er van het plein in Moergestel veel meer kan worden gemaakt
2 onder 1 kap woningen toevoegen niet enkel starters of senioren. Mooie plek: Naast de
Hoefkens, leuke wijk van maken
Ruime tweekappers, bouwgrond niet voor villa's. Om bijvoorbeeld met 2 gezinnen 2 huizen te
bouwen
Speelveld hoek Krijtestr/ Burg Maijerstraat
Speelvelden opfrissen, buiten fysio/sportmeubilair plaatsen
Sport en cultuur meer mogelijkheden geven
Moergestel Fietsdorp; de Aboomsestraat (gedeelte wat nu zandpad is) een kasseienstrook van
maken.
Meer camera's in het dorp en niet alleen op het plein
Herengoedstraat/Voorbrugstraat strooien bij sneeuw en vorst i.v.m. Schoolkinderen

VOORZIENINGEN DORP
Het verdwijnen van winkelpanden is al genoemd. De sportfaciliteiten behoeven aanpak. Het
verdwijnen van de bibliotheek zou teruggedraaid moeten worden. Dat den Boogaard niet de rol
vervult die Moergestel van een dorpshuis verwacht is al vermeld. Het plaatsen van speeltoestellen in
overleg met de buurt, zorg ervoor dat een mismatch voorkomen wordt, waardoor omwonenden gaan
klagen. De introductie van nieuwe inwoners mag wat verder gaan dan een brief van de gemeente.
Bouwgrond door ruimte voor ruimte te gebruiken en tevens het verminderen van megastallen. De
Dorpsraad zou moeten inzetten op het plaatsen van Flitspalen. Een openbaar toilet wordt gemist, ’n
schande voor een schatrijk land om daar niet in te voorzien.























Pand voorheen Aldi weer operationeel krijgen
Het winkelaanbod zou ook beter kunnen
Is er iets te doen aan het steeds meer verdwijnen van winkels?
Moergestel Sport, de omnivereniging in wording (Audacia ‐ MTV-stokeind ‐ SV Roef!)
Bibliotheek terug
Verbetering van sportparken
Kunnen de Moergestelse clubs onderling niet meer samen werken bij contact richting de
gemeente. Ik heb nu het idee dat dit teveel individualistisch gebeurd samen bereikt men
meer dan alleen.
December de winkelstraten
va (meer stond er niet, wil)
Ook 4 miljoen voor ons sportpark
Nee, het belangrijkste wat gemist wordt zijn de betaalbare woningen voor de starters
Nieuwbouwprojecten in Moergestel om zo jeugd te houden.
Gezondheid, welzijn en biodiversiteit
De Bienekebolders heeft nog steeds geen nieuwe bestemming/plan. Wordt dit de nieuwe
bakkerij Mensink?
Zorg dat de leefbaarheid voor de jeugd goed blijft
Zorgen voor voldoende winkels in het dorp. Houd Moergestel leefbaar!!
Alleen bouwen voor senioren dan komen er huizen vrij voor jongere generaties
2e supermarkt
Heel misschien nog eens een Aldi, die mis ik wel. Er gaan te veel winkels weg.
Graag een supermarkt erbij
Weinig winkels en veel panden die leeg staan
Oude ruimten in de kerkstraat vervangen





















Investeer gelijkwaardig over de dorpen. Voorbeeld: Wel kunstgras in Oisterwijk, niet in
Moergestel.
Den Boogaard zou eigenlijk een eenheid met de rest van horeca St. Jansplein moeten zijn,
vooral wat uitstraling betreft
Den Boogaard gezelliger indelen en inrichten, nu is het een grote schuur die alleen geschikt is
voor de harmonie.
Geef den Boogaard terug aan ons dorp
Ja, meer speelvoorzieningen
Hard maken voor functies Den Boogaard
Het dorpshart versterken, meer ruimte voor horeca, social events
Huidige terrasgrootte op het St. Jansplein handhaven
Waar zijn openbare toiletten? ´n schande voor een schatrijk land om daar niet in te voorzien
Bestrijding eenzaamheid en sociaaleconomische uitsluiting
Betere introductie nieuwe bewoners (nu alleen briefje gemeente Oisterwijk)
Iets meer voor de jeugd doen
De gemeente heeft afgelopen jaar het speeltoestel vernieuwd op de werft. Dit had veel
beter in overleg op het andere groene veldje geplaatst kunnen worden. Om de hoek is er
geen zicht op de kinderen en op dat stukje wonen helemaal geen kinderen, dus klagen de
aangrenzende huizen over "overlast".
Bouwgrond
Bouwgrond genereren: "ruimte voor ruimte", verminderen megastallen

Oproep tot opruimen uitwerpselen van eigen hond. Oproep om afval in vuilnisbak te doen

VERKEER
De meeste ergernis bestaat er over het sluipverkeer, als de bewoners geraadpleegd worden, dan
hiermee ook serieus mee omgaan. Dit was ook bij het onderwerp verkeer. Parkeerplaatsen zijn er te
weinig, of op de verkeerde plaatsen. Duidelijkheid over de wegversmallingen, maar ook een pleidooi
om deze te verwijderen.













Duidelijk verkeersplan centrum. Meer bewoners raadplegen en serieus nemen en er
daadwerkelijk iets mee doen Dus een sterke dorpsraad is hard nodig.
Van de Tilburgseweg/Rootven/Raadhuisstraat een fietsstraat maken waar auto's te gast zijn
Verkeerssituatie in kern van Moergestel!!!
Parkeren op het Rootven minimaliseren. Erg gevaarlijk voor fietsers.
Vrachtverkeer mijden in de bebouwde kom
Het groene veldje bij de Vonderhof benutten voor parkeervakken
Bij wegversmallingen duidelijk aangeven wie er voorrang heeft. Nu is het zo dat men
harder gaat rijden om maar als eerste door de wegversmalling te zijn. Met aanrijdingen
als gevolg. Het plaatsen van een paar verkeersborden zijn volgens mij de kosten niet. Bij
een ophaalbrug staan ook altijd borden en weet iedereen waar hij aan toe is!
Veilige oversteekplekken naar school
Gebruik maken van parkeerplaats van de Jumbo voor de Horeca ( 3 gelegenheden zonder
een eigen parkeerplaats, raar maar waar), bomen snoeien, stoepen vrijhouden van auto's
voor onze senioren, moeders met kinderwagens en bewoners met een beperking. Blauwe
parkeerzones invoeren?
Aandacht voor verkeersdrukte Kloosterlaan i.v.m. Stanislaus
































Kloosterlaan late doorlopen naar Industrieweg. Het is daar veel te druk i.v.m. school en
Stanislaus!! Hier komen nog eens ongelukken van!!
Meer parkeerplaatsen in de Schoolstraat
Aanpassing Oostelvoort tussen Mispelbos en De Stappert, richting Voorbeemt; het is echt
gevaarlijk en smal voor wandelaars en auto's om te passeren. Verbredingnodig.
Rondweg vanaf de snelweg langs de Reusel richting Oirschotseweg
Maak s.v.p. een rondweg, nu MOET alles door de Raadhuisstraat
Meer zebrapaden op het Rootven, meer verkeersspiegels op onoverzichtelijke punten en
sluipverkeer weren uit het dorp. Het centrum van Moergestel is voor kinderen een
gevaarlijke plek om te fietsen
Die wegversmalling eruit
Drukke doorgaande wegen
Kleine kinderen om veilig en snel in het dorp te komen. Straatwerk verlichting een pluspunt voor
het dorp.
Verkeersveiligheid is alarmerend. Politie??
Ring voor zwaar verkeer
Betere stoepen en openbaar groen. Voetpad langs de oostelvoortjes. Daar rijden auto's veel te
hard.
Rootven 1 richtingsverkeer in combinatie Kloosterlaan
Veiliger voor de fietsers
Enquête over de Akkerweg heeft niets opgebracht: brief met loze beloften, geen actie
Betere en meer parkeerplaatsen in wijken
Groot bouwverkeer zou niet door de Schoolstraat mogen rijden!
Ga eens met een scootmobiel of kinderwagen wandelen in het dorp over de voetpaden
Verkeersstromen door het dorp. Vooral Raadhuisstraat en Rootven
Rondweg nodig
Zwaar verkeer weren uit dorpskern
Zie fietspad Haghorst, Oisterwijk niet thuis.
Kwaliteit fietsrijstroken Rootven
Minder bedrijfsbusjes laten parkeren op openbare parkeerplaatsen.
Stoepen zijn soms gevaarlijk, vooral boomwortels
Goed fietspad en goed voetpad zou al helpen
Doe iets aan die drempels die voor de huizen liggen. Verkeer vliegt er over heen.
voor fietsers: de weg oisterwijkseweg naar rotonde Tilburg zou meer verlicht kunnen worden.
Flitspaal plaatsen

DE DORPSRAAD
Stel open vragen, de uitslag van de enquête is daarom niet bruikbaar. Eerst moeten er verkiezingen
gehouden worden voor de dorpsraad. De Dorpsraad moet de vraag beantwoorden of zij alle
geledingen van de bevolking vertegenwoordigt. 38 steunbetuigingen voor de dorpsraad of voor het
initiatief van de enquête. Zorg voor huis aan huis verspreiding van nieuws, met name ouderen zitten
niet op sociale media. Ben zuinig op agrariërs. Het herhalen van deze vorm van enquêtes, met
wisselende onderwerpen.






Echt werk maken van het bovenstaande. :) Deze enquête helpt hier al erg bij
Meer aandacht Moergestel
Geen idee
Probeer als dorpsraad vooral verbinding te maken tussen Moergestelnaren.
Te lang stil staan woningen zoals de voormalige bienekebolders









































Ben zuinig op de agrariërs
Herhaal deze enquête regelmatig met wisselende onderwerpen waardoor ze over een vooraf
gekozen onderwerp meer diepgang in de vragen kan brengen, voorbeelden van
onderwerpen; woningbouw, algemeen groen, infrastructuur, leefbaarheid en
verenigingsleven, duurzaamheid etc.
Stel andere open vragen! I.p.v. negatieve gesloten vragen. Nu leidt het tot negatieve framing
en is de uitslag van de enquête op voorhand niet objectief en onbruikbaar.
De vragen uit deze enquête zijn erg suggestief en gefocust op de pijnpunten die maar alle
waarschijnlijkheid toch al op jullie agenda staan.
Hou eerst eens verkiezingen voor de Dorpsraad. Stel dan een programma vast een ga dan
eens iets doen. Nou zo'n jullie en volstrekt ongeloofwaardig ondemocratisch bolwerk van
gefrustreerde ex‐ politici
Meer daden en niet te lang zeuren
'n vraag: in de dorpsraad is dat een vertegenwoordiging van jong en oud, man en vrouw, uit alle
lagen van Moergestel
Nee hoor, gaat zo door met de dorpsraad, top!!
Geef de Dorpsraad meer invloed dan de gemeenteraad. Nu wordt er enkel maar 'gel*ld' van
gemeenteraadsverkiezing naar gemeenteraadsverkiezing, maar er wordt geen hout
gesneden
Soms wel, nu even niet.
Graag worden wij geïnformeerd over de onderwerpen waar de dorpsraad zich mee
bemoeid.
Ga zo door
Nee, eerst bovenstaand maar eens op inzetten
Ga zo door
Laat je meer horen in het dorp
Goed initiatief, deze enquête!
Veel succes!
Veel duidelijker Moergestel profileren richting Oisterwijk
Geen verdere suggesties m.b.t. enquête. Fijn om te weten dat er een dorpsraad is.
Nee, succes met jullie werk en dank je wel voor de inspanningen voor de leefbaarheid van
Moergestel.
Basiszaken aanscherpen, bewoners oproepen tot netheid
Niet opgeven gemeentebestuur wakker blijven houden
Super bezig lieve mensen
Meer bekendheid geven over de Dorpsraad kan geen kwaad
Zorg voor een duidelijk (meer stond er niet, Wil)
Neen
Succes!!
Succes!
Deze enquête zou meer gehouden moeten worden, met meer of andere onderwerpen.
Dat Moergestel "Moergestel “blijft, gemoedelijk.
Vind met name de vraag over woningaanbod slecht geformuleerd. Ook meer opties voor hogere
o inkomens!!!
Dorpsraad zou beter zichtbaar/herkenbaar moeten zijn
De stem van Moergestel
Veel succes
Veel succes
Vaker via huis-aan-huis mailinginformatie verstrekken met name ouderen zitten niet/weinig op
social media





















Succes!!
Wordt als gemeente sneller. Meer doen minder praten
Zorg dat de wijkraad vaak de ontwikkelingen deelt in het Nieuwsklokje onder de kop Moergestel
(Dan kunnen de lezers van Oisterwijk meegroeien met ons.)
Keep up the good work! Dorpsraad ga ervoor Succes!
Probeer als dorpsraad vooral verbinding te maken tussen Moergestelnaren.
Blijf doorgaan met ophalen van informatie en geven van een kritische noot aan de
gemeenteraad
Succes
Zorg dat jullie met ideeën boven de gemeente uit blijft steken
Op dit moment niet
Veel succes toegewenst met de goede zaak!
Met dank.
Aan de weg blijven timmeren laat je eigen op een goede manier horen
Beloften worden door de politiek niet nagekomen
Wens jullie veel succes!
Houd Moergestel levend
Heel veel succes!
Oplossing zoeken

OVERIG
Meldpunt voor blaffende honden los in de tuinen. Slecht strooien. Meer diversiteit, minder
bekrompenheid.

















Ga fuseren met Tilburg
Zie boven, meer gecentreerd rondom st Jansplein
Meer diversiteit, minder bekrompenheid. Dat laatste straalt Moergestel helaas nog steeds
uit.
Overheidsapparaat geheel wijzigen en afslanken ten gunste van afhandeling van zaken en
financiën
Een wethouder die vecht voor Moergestel
Hou het dorp klein!!!
Een Moergestelse partij
Meer aandacht/bezoeken van bestuurders aan Moergestel
Nee…als dat wordt gedaan is het geen achterbuurt meer!
Meer aandacht voor de uitvoering van raadsbesluiten. Het heeft de indruk dat de uitvoering
onvoldoende plaats vindt
Ontbreken van strak beleid
Meldpunt voor blaffende honden los in tuinen
Winter slecht strooien.
Meer verdiepen in de agrarier en dasden i.p.v. praten. Te veel gedebatteerd

