
Er is zoveel kennis en 
kunde: die moet je 
gebruiken!”

“

Stel: Als u de burgemeester van Oisterwijk zou zijn, 
wat zou u dan als eerste aanpakken?

Erfgoed

Snellere besluitvorming 

Evenementenkalender 

Criminaliteit 

Vergunningen

Beweging stimuleren

Het AZCWelzijn

Natuurbescherming

Diverser woningaanbod

Meer sociale huurwoningen 

ParkerenVerkeersveiligheid 

Relatie moergestel verbeteren

Armoedebeleid 

Op afspraak is er altijd 
een gaatje te vinden 
voor goede ideeën.”  

“

Hoeveel tijd heeft u er voor over om 
uw ervaring en expertise met anderen 
te delen en te helpen? 

- hangt af van het thema 
- hangt af van wie het vraagt 
- hangt af van de hulpvraag 

Welke ondersteuning kunnen initiatiefnemers 
van u of uw organisatie ontvangen? 

Kennis over het onderwerp

Begeleiding van samenwerking 

Hulp bij netwerken

1. Leefbaarheid

53%

2. Evenementen

De drie belangrijkste onderwerpen 
waarbij men als ondernemer of organisatie 
meer ruimte voor initiatieven zou willen:

3. Bereikbaarheid

1. Bereikbaarheid

2. Leefbaarheid

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

3. Veiligheid

85%
Meer ruimte voor initiatief voor inwoners, 
ondernemers en organisaties?

www.volq.nl

!

45%

31%

Op deze praatplaat vindt 
u de uitkomsten van de 

online enquête ‘Initiatiefrijk 
Oisterwijk!’ die verspreid 

is onder ondernemers 
en organisaties.

Hoe zou u kenbaar willen 
maken wat uw ideeën zijn en 
of u eventueel wilt samenwerken 
met inwoners, ondernemers, 
organisaties en de gemeente?

Ik zou geholpen willen worden als ik/mijn 
initiatief om hulp vraagt. Per idee zal 
dat in verschillende fases zijn”

“

quote
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Onderzoek en ontwerp door: 

Initiatiefrijk Oisterwijk | Dit vinden ondernemers & organisaties!
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 ondernemers 
en organisaties vinden dat de gemeente dat het beste kan doen.

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


