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Inleiding
De gemeente Haaren wordt opgeheven en de vier dorpen, Haaren, Helvoirt, Esch en
Biezenmortel gaan ieder onderdeel uitmaken van een andere buurgemeente. Dat
betekent dat het dorp Haaren per 1 januari 2021 bij de gemeente Oisterwijk zal
worden gevoegd. Vooruitlopend op deze herindeling hebben inmiddels ook inwoners
van het dorp Haaren de mogelijkheid om zich aan te melden voor het Burgerpanel
Oisterwijk. Veel van hen hebben van die mogelijkheid al gebruik gemaakt. Dit is het
eerste onderzoek waar ook inwoners van het dorp Haaren aan hebben deelgenomen.
De gemeente Oisterwijk bereidt zich voor op de naderende herindeling en wil haar
inwoners hier zo goed mogelijk over informeren en bij betrekken. Met dit onderzoek
wil de gemeente Oisterwijk in beeld brengen wat de inwoners van de gemeente
Oisterwijk en het dorp Haaren vinden van de naderende herindeling. De gemeente is
daarbij met name geïnteresseerd in de informatiebehoefte van inwoners van zowel de
gemeente Oisterwijk als van het dorp Haaren.
De panelleden is gevraagd hoe zij staan tegenover de samenvoeging en in welke mate
zij zich hierbij betrokken voelen. Ook is hen gevraagd welke kansen de samenvoeging
biedt en indien zij zorgen hebben over de samenvoeging, welke zorgen dit zijn. De
panelleden is daarnaast gevraagd of zij voldoende worden geïnformeerd over de
samenvoeging en op welke wijze zij geïnformeerd wensen te worden. Ook vroegen we
hen of zij nog ideeën hebben hoe de gemeente Oisterwijk de inwoners van Haaren een
warm welkom kan bieden. Tot slot vroegen we panelleden of zij op de hoogte zijn van
de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen i.v.m. de samenvoeging en of zij
voornemens zijn te gaan stemmen.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 vindt u een samenvatting van de resultaten. In hoofdstuk 3 worden de
resultaten van het onderzoek per vraag weergegeven in een tabel met daaronder een
korte beschrijving. De ‘n’ boven een tabel geeft het aantal panelleden weer dat de
vraag daadwerkelijk heeft ingevuld. De percentages worden gewogen weergegeven.
Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 4: Achtergrond onderzoek en respons.
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Samenvatting resultaten
Betrokkenheid bij samenvoeging
samenvoeging Haaren
De meerderheid van de panelleden (62%) staat positief tegenover de samenvoeging
van het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk. 5% staat hier negatief tegenover en
één derde neutraal. We hebben panelleden ook gevraagd of zij zich betrokken voelen
bij de samenvoeging. 40% geeft aan zich niet tot nauwelijks betrokken te voelen. 32%
voelt zich enigszins betrokken en 28% voelt zich (sterk) betrokken. Haarenaren
voelen zich meer betrokken bij de samenvoeging dan de inwoners van gemeente
Oisterwijk.
Kansen en zorgen over samenvoeging Haaren
Veel panelleden zien kansen in de samenvoeging van het dorp Haaren bij Oisterwijk.
Veel van hen zien kansen, omdat ze van mening zijn dat je samen sterker staat. Door
verbeterde samenwerking en schaalvergroting ontstaan er meer mogelijkheden en
kunnen kosten beperkt worden. Daarnaast zien panelleden meer mogelijkheden voor
evenementen en het verenigingsleven. Ook ontstaan er kansen voor de woningbouw
en ziet men kansen om de ‘Parel in ’t Groen’ nog sterker te maken door uitbreiding
van en zorg voor het natuurgebied.
Er zijn, hoewel beduidend minder, ook panelleden die zich zorgen maken over de
samenvoeging. Inwoners uit Haaren maken zich hier vaker zorgen over dan de
inwoners van de gemeente Oisterwijk. De zorgen zijn bij veel inwoners van financiële
aard. Zo zijn er zorgen over de kosten die de samenvoeging zelf met zich meebrengt
en de verdeling van het gemeenschapsgeld. Inwoners van Oisterwijk vrezen dat er
veel gemeenschapsgeld zal gaan naar zaken in Haaren en inwoners van Haaren maken
zich vooral zorgen over de financiële situatie van de huidige gemeente Oisterwijk.
Daarnaast maakt een groep panelleden zich zorgen dat Oisterwijk de boventoon zal
gaan voeren in het dorp Haaren. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de identiteit
van Haaren.
Informatiebehoefte
Veel panelleden geven aan geïnformeerd te willen worden over de samenvoeging van
het dorp Haaren bij Oisterwijk. Veel van hen zouden graag informatie ontvangen over
financiële zaken, zoals de financiële status van Oisterwijk en de stand van zaken m.b.t.
belastingen, heffingen en subsidies. Ook is er informatiebehoefte op het gebied van de
bestuurlijke organisatie van de nieuwe gemeente Oisterwijk. Men vraagt zich of er
nieuwe gemeenteraadsverkiezingen komen en welke gevolgen dat heeft voor de
samenstelling van gemeenteraad en het college.
De meerderheid van de panelleden (63%) geeft aan voldoende geïnformeerd te
worden over de samenvoeging van het dorp Haaren bij Oisterwijk. 37% vindt dat zij
niet voldoende geïnformeerd wordt.
We hebben panelleden vervolgens gevraagd op welke wijze zij geïnformeerd wensen
te worden over onderwerpen die te maken hebben met de samenvoeging. Zo’n twee
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derde wil geïnformeerd worden via de Nieuwsklok. Daarnaast willen relatief veel
panelleden geïnformeerd worden via de website van de gemeente Oisterwijk (47%) of
een (digitale) nieuwsbrief (45%).
Warm welkom voor inwoners Haaren
Veel inwoners van de huidige gemeente Oisterwijk en het dorp Haaren opperen leuke
ideeën om de inwoners van Haaren een warm welkom te bieden. De ideeën lopen
uiteen van het samenstellen van een leuk welkomstcadeau tot het organiseren van een
groot feest om de nieuwe inwoners te verwelkomen. Dit feest zou uiteraard
plaatsvinden als de coronacrisis achter de rug is en men weer nader tot elkaar
mag/kan komen. Er zijn ook ideeën om een wandeltocht te organiseren langs mooie
plekken in beide gebieden.
Gemeenteraadsverkiezingen
Iets minder dan de helft van de panelleden (44%) was ervan op de hoogte dat er een
gemeenteraadsverkiezing aankomt in verband met de samenvoeging van het dorp
Haaren bij Oisterwijk. De overgrote meerderheid van de panelleden (86%) geeft aan
van plan te zijn om te gaan stemmen. 4% is niet van plan om te gaan stemmen en 10%
weet het (nog) niet.
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Resultaten

3.1

Samenvoeging Haaren
Tabel 1

Hoe staat u tegenover de samenvoeging van het dorp Haaren bij
Oisterwijk? (n = 590)

Positief

%
62

Neutraal

32

Negatief

5

De meerderheid van de panelleden (62%) staat positief tegenover de samenvoeging
van het dorp Haaren bij Oisterwijk. 5% staat hier negatief tegenover. 32% staat hier
neutraal tegenover. Er is geen verschil tussen inwoners uit de gemeente Oisterwijk en
Haaren in hoe zij staan tegenover de samenvoeging.

Tabel 2

In hoeverre voelt u zich betrokken bij de samenvoeging van het dorp
Haaren bij Oisterwijk? (n = 588)

Ik voel me sterk betrokken

%
8

Ik voel me betrokken

20

Ik voel me enigszins betrokken

32

Ik voel me nauwelijks tot niet betrokken

40

40% van de panelleden voelt zich niet tot nauwelijks betrokken bij de samenvoeging
van het dorp Haaren bij Oisterwijk. 32% voelt zich enigszins betrokken. Iets meer dan
een kwart van de panelleden voelt zich (sterk) betrokken bij de samenvoeging.

Tabel 3

In hoeverre voelt u zich betrokken bij de samenvoeging van het dorp
Haaren bij Oisterwijk? – uitgesplitst naar woonplaats (%)
gemeente Oisterwijk
454

dorp Haaren
134

Ik voel me sterk betrokken

5

21

Ik voel me betrokken

18

33

Ik voel me enigszins betrokken

31

35

Ik voel me nauwelijks tot niet betrokken

46

11

n

Inwoners van de huidige gemeente Oisterwijk voelen zich over het algemeen minder
betrokken bij de samenvoeging dan inwoners van het dorp Haaren. Meer dan de helft
van de inwoners (54%) van Haaren voelt zich (sterk) betrokken bij de samenvoeging.
In de gemeente Oisterwijk voelt slechts 23% zich (sterk) betrokken.
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Welke kansen biedt de samenvoeging van
van het dorp Haaren bij Oisterwijk volgens u?

Een groot aantal panelleden ziet kansen in de samenvoeging van het dorp Haaren bij
Oisterwijk. Veel van hen geven aan kansen te zien in de samenvoeging, omdat zij
aangeven samen sterker te staan. Hiermee doelen zij o.a. op verbeterde samenwerking
op diverse terreinen en de voordelen van schaalvergroting. Ook noemen veel
panelleden kostenbesparing en efficiency als kans. In een grotere gemeente zouden
taken goedkoper kunnen worden uitgevoerd, zijn er bijvoorbeeld minder ambtelijke
kosten en kan men meer expertise opbouwen.
Vrij veel panelleden zien ook kansen in het feit dat inwoners van Haaren en gemeente
Oisterwijk nu meer toegang krijgen tot elkaars voorzieningen, evenementen en
activiteiten. Daarnaast ontstaan er überhaupt meer mogelijkheden voor het
organiseren van evenementen. Met name ook op het gebied van het verenigingsleven
zien diverse panelleden kansen m.b.t. het beschikbaar stellen van faciliteiten of het
uitwisselen van informatie en kunde. Ook zien panelleden mogelijk meer kansen voor
woningbouw en ziet men kansen voor de natuur, o.a. door het gebied bij kasteel
Nemerlaer.
In algemene zin valt op dat inwoners van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom iets
positiever lijken te zijn bij het beantwoorden van deze vraag. Een aantal inwoners van
Haaren is wat sceptischer over de kansen die de samenvoeging biedt en er wordt een
enkele keer benoemd dat er met name kansen voor Oisterwijk liggen en dus niet
zozeer voor het dorp Haaren. Deze scepsis komt ook terug bij de vraag over welke
zorgen panelleden hebben bij de samenvoeging.

Tabel 4

Heeft u zorgen over de samenvoeging van het dorp Haaren bij Oisterwijk?
(n = 550)

Ja

%
16

Nee

84

De overgrote meerderheid van de panelleden (84%) heeft geen zorgen over de
samenvoeging van het dorp Haaren bij Oisterwijk. 16% heeft hier wel zorgen over.
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Tabel 5

Heeft u zorgen over de samenvoeging van het dorp Haaren bij Oisterwijk?
– uitgesplitst naar woonplaats (%)

n

gemeente Oisterwijk
453

dorp Haaren
133

Ja

11

42

Nee

89

58

Inwoners uit het dorp Haaren maken zich een stuk vaker zorgen over de
samenvoeging dan inwoners uit de huidige gemeente Oisterwijk. In Haaren maakt
42% zich hier zorgen over, in Oisterwijk 11%.

Indien u zich zorgen maakt over de samenvoeging van het dorp Haaren bij Oisterwijk,
welke zorgen heeft u dan?
Er zijn beduidend minder panelleden die zich zorgen maken over de samenvoeging
dan dat er panelleden zijn die kansen zien. Het aandeel inwoners uit Haaren is
oververtegenwoordigd in de groep panelleden die aangeeft zich zorgen te maken over
de samenvoeging. Inwoners uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom maken zich wat
minder vaak zorgen over de samenvoeging.
Een zorg die bij vrij veel panelleden lijkt te leven is van financiële aard. Zo heeft men
o.a. zorgen over de kosten die de samenvoeging zelf met zich meebrengt. Ook zijn er
zorgen over verdeling van het gemeenschapsgeld. Diverse inwoners van de huidige
gemeente Oisterwijk zijn bang dat er (te) veel geld gaat naar zaken als het opknappen
van het centrum van Haaren of Haarendael. Inwoners van Haaren geven op hun beurt
aan dat zij zich zorgen maken over de financiële situatie van de gemeente Oisterwijk
ten opzichte van het financieel gezonde Haaren.
Ook maakt een groep panelleden zich zorgen dat Oisterwijk de boventoon zal gaan
voeren in Haaren. Het zijn met name inwoners uit Haaren die zich hier zorgen over
maken, maar ook diverse inwoners uit de huidige gemeente Oisterwijk delen deze
zorg. Ze bedoelen hier niet alleen de gevolgen van de financiële situatie, maar ook dat
er minder ruimte en begrip is voor zaken die Haarenaren aan het hart gaan. Ze maken
zich daarbij ook zorgen om de identiteit van het dorp Haaren. Enkele panelleden
verwijzen ook naar hoe het Moergestel is vergaan om hun zorgen verder te illustreren.
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3.2

Informatiebehoefte
Over welke onderwerpen/thema’s, aangaande de samenvoeging van het dorp Haaren
bij Oisterwijk, zou u nog (meer) geïnformeerd willen worden?
Veel panelleden hebben aangegeven dat zij geïnformeerd willen worden over
onderwerpen/thema’s aangaande de samenvoeging van het dorp Haaren bij
Oisterwijk. Veel van hen geven aan geïnformeerd te willen worden over financiële
zaken. Zo wil men informatie over de financiële status van de gemeente Oisterwijk
met de consequenties daarvan voor de inwoners. Dit punt sluit aan bij de zorgen die
we geuit zien bij paragraaf 3.1. Daarnaast zijn panelleden ook geïnteresseerd in de
stand van zaken betreffende belastingen, heffingen en subsidies.
Veel panelleden geven ook aan dat zij geïnformeerd willen worden over zaken
rondom de bestuurlijke organisatie van de gemeente Oisterwijk. Vragen die daarbij
van belang zijn, zijn o.a. hoe het gemeentebestuur vormgegeven gaat worden. Enkele
panelleden vragen zich bijvoorbeeld af of er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen
worden uitgeschreven en wat de samenstelling zal worden van gemeenteraad en het
college. Ook is men geïnteresseerd in hoe verschillen in regelingen tussen Haaren en
de huidige gemeente Oisterwijk opgepakt gaan worden.
Daarnaast willen panelleden graag geïnformeerd worden over woningbouw, de
algehele stand van zaken in het proces tot samenvoeging, veranderingen met
betrekking tot voorzieningen en hoort men ook graag van de gemeente zelf welke
eventuele voor- en/of nadelen deze samenvoeging met zich meebrengt.

Tabel 6

Vindt u dat u voldoende wordt geïnformeerd over de samenvoeging van het
dorp Haaren bij Oisterwijk? (n = 470)

Ja, ik word voldoende geïnformeerd

%
63

Nee, ik word niet voldoende geïnformeerd

37

De meerderheid van de panelleden (63%) geeft aan voldoende geïnformeerd te
worden over de samenvoeging van het dorp Haaren bij Oisterwijk. 37% geeft aan
hierover niet voldoende geïnformeerd te worden.
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Tabel 7

Vindt u dat u voldoende wordt geïnformeerd over de samenvoeging van het
dorp Haaren bij Oisterwijk? – uitgesplitst naar woonplaats
gemeente Oisterwijk
451

dorp Haaren
132

Ja, ik word voldoende geïnformeerd

64

61

Nee, ik word niet voldoende geïnformeerd

36

39

n

Zo’n twee derde van de inwoners (64%) van de huidige gemeente Oisterwijk vindt dat
zij voldoende worden geïnformeerd. In Haaren vindt ongeveer eenzelfde percentage
van de inwoners (61%) dat zij voldoende worden geïnformeerd.

Tabel 8

Op welke wijze wilt u geïnformeerd worden over onderwerpen die te maken
hebben met de samenvoeging van Haaren bij Oisterwijk? (meerdere
antwoorden mogelijk) (n = 581)

Nieuwsklok

%
65

Website van de gemeente Oisterwijk

47

Nieuwsbrief (digitaal)

45

Social media (Facebook, Twitter, Instagram e.d.)

32

Haarens Klokje

16

Per brief

15

Bewonersavond

6

www.HaarenEEN.nl

4

Anders

3

Ik wens hier niet over geïnformeerd te worden

3

Vrijwel alle panelleden geven aan dat zij geïnformeerd willen worden over
onderwerpen die te maken hebben met de samenvoeging van het dorp Haaren bij
Oisterwijk. Zo’n twee derde wil geïnformeerd worden via de Nieuwsklok. Daarnaast
willen relatief veel panelleden geïnformeerd worden via de website van de gemeente
Oisterwijk (47%) of een (digitale) nieuwsbrief (45%).

Heeft u nog goede/leuke ideeën om de inwoners van Haaren een warm welkom te
bieden?
Veel inwoners van de huidige gemeente Oisterwijk alsmede van het dorp Haaren
opperen leuke ideeën om de inwoners van Haaren een warm welkom te bieden. Veel
van hen stellen voor om iets van een welkomstcadeau aan te bieden. Dit zou
bijvoorbeeld een fysiek cadeau kunnen zijn, zoals een lokaal product. Ook de lokaal te
besteden cadeaubon wordt hier meermaals genoemd of een tijdelijk gratis
abonnement.

Ook stellen meerdere panelleden voor om een welkomstfeest of borrel te organiseren
om op die manier inwoners van Haaren welkom te heten. Dit zou dan uiteraard
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plaatsvinden als de coronacrisis (grotendeels) achter de rug is en biedt bij uitstek de
mogelijkheid om zowel letterlijk als figuurlijk dichter tot elkaar te komen.
Enkele panelleden stellen daarnaast voor om een activiteit te organiseren, waarbij het
kennismaken met elkaar centraal staat. Hierbij kan ook aandacht worden besteed aan
kennismaking met het verenigingsleven in de verschillende dorpen. Daarnaast
opperen ook nog een aantal panelleden het idee om een wandeltocht te organiseren
langs bijzondere plekken in beide gebieden.

3.3

Gemeenteraadsverkiezingen
Tabel 9

Was u ervan op de hoogte dat er een gemeenteraadsverkiezing aankomt in
verband met de samenvoeging? (n = 577)

Ja, ik was hiervan op de hoogte

%
44

Nee, ik was hier niet van op de hoogte

56

Iets minder dan de helft van de panelleden (44%) was ervan op de hoogte dat er een
gemeenteraadsverkiezing aankomt in verband met de samenvoeging van het dorp
Haaren bij Oisterwijk. Deze aantallen zijn voor inwoners van de huidige gemeente
Oisterwijk en het dorp Haaren nagenoeg gelijk.

Tabel 10

Bent u van plan om te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen? (n
= 577)

Ja, ik ben van plan om te gaan stemmen

%
86

Nee, ik ben niet van plan om te gaan stemmen

4

Weet ik (nog) niet

10

86% van de panelleden geeft aan van plan te zijn om te gaan stemmen bij de
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. 4% is niet van plan om te gaan stemmen,
10% weet het (nog) niet.
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Achtergrond onderzoek en respons
Burgerpanel Oisterwijk
De vragenlijst over de samenvoeging van het dorp Haaren bij Oisterwijk stond uit van
dinsdag 24 maart tot en met dinsdag 7 april 2020. 1.262 leden van het Burgerpanel
Oisterwijk hebben een uitnodiging ontvangen om mee te werken aan het onderzoek.
590 panelleden vulden de vragenlijst in. Dit is een respons van 47%.
Achtergrondkenmerken
In de tabellen hieronder is de verdeling te zien van de panelleden naar de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en woonplaats.
Tabel 11 Geslacht

Vrouw

n
257

%
44

Man

333

56

Totaal

590

100

n
52

%
9

30-39 jaar

72

12

40-54 jaar

132

22

55 -54 jaar

142

24

65-74 jaar

137

23

75 jaar en ouder

55

9

Totaal

590

100

Tabel 12 Leeftijd

16-29 jaar

Tabel 13 Woonplaats
n
385

%
65

Moergestel

64

11

Haaren

135

23

6

1

590

100

Oisterwijk

Heukelom
Totaal

Representativiteit en betrouwbaarheid
De resultaten van dit onderzoek zijn representatief gemaakt t.o.v. de totale populatie
van de gemeente Oisterwijk. Omdat inwoners van het dorp Haaren vanaf heden ook
deelnemen aan het Burgerpanel Oisterwijk, worden resultaten representatief gemaakt
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t.o.v. de totale populatie van de ‘nieuwe’ gemeente Oisterwijk. Dat wil zeggen de
gemeente Oisterwijk inclusief de inwoners van het dorp Haaren die per 1 januari 2021
tot de gemeente Oisterwijk zullen behoren.
De resultaten van dit onderzoek zijn representatief op de achtergrondkenmerken
geslacht, leeftijd en woonplaats. Om dat te doen zijn de gegeven antwoorden gewogen
naar deze achtergrondvariabelen. Het aantal panelleden dat de vragenlijst volledig
heeft ingevuld is voldoende om betrouwbare1 uitspraken te doen.

1

Uitgaande van een betrouwbaarheidspercentage van 95 % komen we bij een aantal van
590 respondenten uit op een marge van 4,0 %. Dit ligt lager dan de gewenste
maximale foutmarge van 5,0 %
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Over het PON
Passie voor samen leven
Het PON is een kennisonderneming in het hart van de samenleving.
We halen meningen en voorkeuren uit de samenleving op over alles
wat mensen bezig houdt. Bij de mensen zelf, in nauwe
samenwerking met die mensen. Die voorkeuren en meningen
onderzoeken we, analyseren we en duiden we. Met prikkelende
aanpakken en innovatieve methodieken. Emoties verbinden we aan
feiten, kennis koppelen we aan beleving. We leggen
dwarsverbanden die op het eerste gezicht niet zo vanzelfsprekend
zijn. En soms ontwrichten we.
Met die uitkomsten en inzichten adviseren we beleidsmakers en
bestuurders. Of ze nu bij een gemeente, provincie, woningcorporatie
of zorginstelling werken. Zodat ze afgewogen keuzes kunnen maken.
Zodat ze bestuurlijk kunnen vernieuwen. En zodat ze een positieve
impuls kunnen geven aan de samenleving van morgen.

Stationsstraat 20c
5038 ED Tilburg
+31 (0)13 535 15
35
info@hetpon.nl
www.hetpon.nl

