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quote

Ik zou investeren in meer 
betaalbare starterswoningen 
om meer jongeren in het dorp 
te behouden en aan te trekken”  

“

quote

!
81%
Op welke wijze wilt u betrokken worden 
bij plannen en ontwikkelingen:

Zo’n 45% is bereid vrije tijd in te zetten 
om ideeën van henzelf of anderen te 
realiseren, wanneer het een idee is dat 
bij hen past.

“Ik wil wel tijd, maar geen 
geld investeren in een idee, 
dat laatste vind ik een 
taak van de gemeente”

82%
Meer ruimte voor initiatief voor inwoners, 
ondernemers en organisaties?

“Meedenken en meedoen draagt bij aan het verantwoordelijk-
heidsgevoel van inwoners waardoor ze zuiniger met hun omgeving 
omgaan, máár de gemeente moet wel coördineren en faciliteren!” 

1. Leefbaarheid

2. Bereikbaarheid

3. Veiligheid

De drie belangrijkste onderwerpen 
waarbij men als inwoner meer ruimte 
voor initiatieven zou willen:

1. Bereikbaarheid

2. Leefbaarheid

De drie belangrijkste onderwerpen 
waarbij men vooral vindt dat de 
gemeente aan zet is:

3. Veiligheid

Ik wil het liefst betrokken worden 
bij ontwikkelingen in: 

53% Mijn wijk

45% Mijn dorp

61% Mijn straat

21% Gemeente

Stel: U bent de burgemeester van Oisterwijk, 
wat zou u als eerste aanpakken?

Parkeren

Leegstand winkels  

Jongerenvoorzieningen

Verkeersveiligheid 

Zwerfafval  

Criminaliteit 

Breder woningaanbod  

Beter bestuur 

Meer participatie 

Energietransitie 

Duurzaamheid

Betere Speeltuinen 

Renovatie oude panden

Hondenpoep

Wil over nieuwe plannen en 
ontwikkelingen op zijn minst 
worden geïnformeerd.

Dit is slechts een greep uit de resultaten. Een rapportage van de resultaten kunt u downloaden op www.oisterwijk.nl/maakhetmooier  

Het AZC

Dit zeggen de inwoners!

40%27%

25%

Onderzoek en ontwerp door: 

www.volq.nl

Vooral niet:  
in het gemeentehuis of via een 
formele zienswijze of bezwaar!

Hoe zou u kenbaar willen maken 
wat uw ideeën zijn en of u eventueel 
wilt samenwerken met inwoners, 
ondernemers, organisaties en 
de gemeente?
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“Goede communicatie betekent 
dat altijd alles openbaar 
is voor iedereen. Dus dat 
niemand wordt uitgesloten van 
informatie en bijeenkomsten”

De gemeente Oisterwijk wil de komende jaren meer ruimte geven aan 
inwoners, ondernemers en organisaties om met eigen initiatieven hun 
leefomgeving te verbeteren. Daarom onderzochten wij hoe inwoners 
vinden dat de gemeente dat het beste kan doen.

Op deze praatplaat vindt 
u de uitkomsten van de 
online inwonersenquête 

‘Initiatiefrijk Oisterwijk!’


