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Inleiding
Op 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad Haaren besloten de gemeente Haaren op te splitsen
en het dorp Haaren toe te voegen aan de gemeente Oisterwijk. Alhoewel het wettelijke
herindelingstraject nog niet is afgerond wil de gemeente Oisterwijk dit wel voorbereiden
samen met de inwoners van de gemeente Oisterwijk en het dorp Haaren. De samenvoeging
is voorzien per 2021.
De gemeente Oisterwijk wil het Burgerpanel op verschillende momenten bevragen over de
toevoeging van het dorp Haaren aan de gemeente Oisterwijk. In dit eerste onderzoek
meten we het draagvlak onder de inwoners van de gemeente Oisterwijk voor deze samenvoeging en halen we op welke verwachtingen en wensen de inwoners hebben ten aanzien
van de wijze waarop zij betrokken worden bij dit proces en welke informatiebehoefte zij
hebben.
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2

Resultaten

2.1

Houding
Tabel 1

Hoe staat u tegenover de samenvoeging van het dorp Haaren bij
Oisterwijk? (n=371)
%

Positief

63

Neutraal

33

Negatief

4

De meerderheid (63%) van de panelleden staat positief tegenover de samenvoeging van
het dorp Haaren bij Oisterwijk. Een derde staat hier neutraal tegenover. 4% is negatief.
Panelleden die hier positief tegenover staan geven aan dat het een logische keuze is om het
dorp Haaren aan de gemeente Oisterwijk toe te voegen omdat Haaren al sterk op Oisterwijk
georiënteerd is en dat het een dorp is dat bij de gemeente Oisterwijk past; landelijk, kleinschalig en groen. Een grotere gemeente is daarnaast daadkrachtiger en kostenbesparend.
Panelleden die neutraal staan tegenover de samenvoeging geven aan te verwachten dat ze
hier persoonlijk weinig van zullen merken en de voor en nadelen niet goed kunnen inschatten. Ook geven ze aan dat het dorp Haaren enerzijds al gericht is op Oisterwijk, maar het
ook duidelijk een eigen gemeenschap met eigen karakteristieken betreft.
Een klein deel van de panelleden staat negatief tegenover de samenvoeging van het dorp
Haaren bij de gemeente Oisterwijk. Zij geven onder andere als argument dat de kleinschaligheid verdwijnt en Oisterwijk al groot genoeg is. Ook spreken zij hun zorgen uit dat
het inlijven van Haaren ten koste gaat van de plaatselijke voorzieningen.
Tabel 2

In hoeverre denkt u dat de inwoners van Oisterwijk er iets van
merken als het dorp Haaren vanaf 2021 bij Oisterwijk is gevoegd?
(n=371)

Niets

27

Een beetje

65

Veel

8

De meerderheid van de panelleden (68%) denkt dat de inwoners van Oisterwijk er een
beetje iets van merken als het dorp Haaren vanaf 2021 bij Oisterwijk is gevoegd. Ruim een
kwart denkt dat inwoners van de gemeente Oisterwijk er niets van merken en 8% denkt dat
inwoners er juist veel van zullen merken.
Veranderingen die de panelleden voor de inwoners van Oisterwijk zien, liggen met name in
de politiek: De samenstelling van de gemeenteraad zal wijzigen (grotere raad en meer
verschillende partijen), waaruit ook andere perspectieven voortkomen en er zullen meer en
bredere vraagstukken worden besproken.

Het PON | Burgerpanel gemeente Oisterwijk

2

Daarnaast denken de panelleden onder andere aan het harmoniseren van regelingen,
drukte bij het gemeentehuis, het omhoog gaan van de belastingen, bredere
informatievoorziening, een groter verenigingsleven en meer samenwerkingsverbanden van
verenigingen en instanties.
Ook worden een grotere zichtbaarheid van de gemeente en een gemeente met meer
uitstraling genoemd.

2.2

Kansen en zorgen
Panelleden zijn gevraagd naar welke kansen de samenvoeging van het dorp Haaren bij
Oisterwijk volgens hen biedt.
Panelleden zien kansen in kostenbesparing en benutting van schaalgrootte. Een grotere
gemeente zorgt voor een grotere slagvaardigheid en kan nog professioneler gaan werken.
Er worden mogelijkheden tot het verbeteren van voorzieningen gezien. Krachten kunnen
worden gebundeld en er kan meer worden samengewerkt tussen bedrijven, verenigingen
en organisaties. Ook zien inwoners met een grotere gemeente een sterkere positie in de
regio.
Een deel van de panelleden geeft aan (nu) nog niet te weten welke kansen samenvoeging
biedt. Enkele panelleden zien helemaal geen kansen. Over de kansen voor de inwoners van
Haaren zelf zijn de meningen verdeeld.
Ook zijn de panelleden gevraagd naar de zorgen die ze hebben over de samenvoeging van
het dorp Haaren bij Oisterwijk.
Opvallend is dat een groot deel van de panelleden aangeeft geen zorgen te hebben.
Panelleden die dat wel hebben, uitten onder andere zorgen over de gemeentelijke kosten
die mogelijk omhooggaan en dat het dorpse karakter van de gemeente verloren gaat. Ze
verwachten meer afstand tot de politiek en dat een grotere gemeente een remmende
werking heeft op de besluitvorming. Ook worden zorgen geuit over het accepteren van
elkaars cultuur en dat er geen gemeenschappelijk gevoel zal ontstaan.
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2.3

Informatievoorziening
Tabel 3

Wordt u voor uw gevoel voldoende geïnformeerd over en/of betrokken
bij de samenvoeging van Haaren bij Oisterwijk? (n=339)
%

Ja

61

Nee

39

61% van de panelleden wordt voor zijn of haar gevoel voldoende geïnformeerd over en/of
betrokken bij de samenvoeging van Haaren bij Oisterwijk. Voor 39% van de panelleden is
dit niet het geval.
Ook is de panelleden gevraagd waar zij dan al niet behoefte aan hebben of op welke
manier zij betrokken zouden willen worden.
Een groot deel van de panelleden heeft op dit moment geen behoefte aan (extra) informatie. Panelleden die wel geïnformeerd willen worden, hebben met name interesse in
algemene informatie, de actuele stand van zaken en zijn benieuwd naar hoe het proces
verloopt. Ook zijn ze geïnteresseerd in hoe de besluitvorming straks gaat lopen.
Daarnaast zouden ze graag geïnformeerd willen worden over de voor en nadelen van de
samenvoeging en over wat er precies voor de inwoners van de gemeente Oisterwijk gaat
veranderen. Specifieke vragen die zij daarbij stellen zijn: Wat betekent dit voor de
gemeenteraad? Wat betekent dit voor het personeel van de gemeente? Wat zijn de
financiële consequenties voor de huidige inwoners van de gemeente Oisterwijk? Wat
betekent het voor de gemeentelijke belastingen en de hoogte van de OZB? Welke moeilijke
dossiers liggen er in Haaren te wachten?
Panelleden zouden deze informatie het liefst zien in het Nieuwsklokje, op de gemeentelijke
website en het Brabants dagblad. Ook adviseren enkele panelleden een informatieavond te
houden.
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2.4

Bijeenkomst
In september organiseert de gemeente een bijeenkomst over de toekomstige samenvoeging voor de inwoners, verenigingen en ondernemers van Oisterwijk. De panelleden zijn
gevraagd wat er volgens hen op deze avond aan bod zou moeten komen.
Tabel 4

Wat zou er volgens u aan bod moeten komen? (meerdere antwoorden
mogelijk, n=332)
%

Informatie over wat er voor de huidige inwoners van Oisterwijk verandert

83

Informatie over het proces, de planning en de stand van zaken

75

Ruimte voor vragen van inwoners

69

Ruimte voor ideeën, kansen, zorgen

56

Informatie over wat er voor de inwoners van Haaren verandert

51

Ruimte voor ontmoeting en discussie met Haarense inwoners

23

Anders

7

Panelleden vinden het belangrijk dat er op deze avond informatie wordt gedeeld over wat
er voor de huidige inwoners van Oisterwijk verandert (83%). Ook is informatie over proces,
de planning en de stand van zaken gewenst (75%).
Ook moeten inwoners de kans krijgen om vragen te stellen (69%) en er moet ruimte zijn
voor ideeën, kansen en zorgen (56%).
In mindere mate vinden panelleden het belangrijk dat er op deze avond informatie wordt
gedeeld over wat er verandert voor de inwoners van Haaren (51%) en dat er ruimte voor
ontmoeting en discussie is met Haarense inwoners (23%).
Andere ideeën die worden geopperd: informatie over de financiële gevolgen, ruimte voor
discussie en zorgen voor een livestream. Ook wordt benoemd dat het van belang is dat er
een terugkoppeling plaatsvindt.
Tabel 5

Bent u van plan om naar de bijeenkomst in september te komen?
(n=332)
%

Ja

14

Misschien/dat weet ik nog niet

52

Nee

34

Ruim de helft van de panelleden (52%) weet nog niet of ze naar de bijeenkomst in september komt. 14% geeft aan wel te komen en 34% geeft aan niet te komen.
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2.5

Ideeën om de inwoners van Haaren welkom te heten
Aan de panelleden is gevraagd om ideeën te opperen over hoe we de inwoners van Haaren
vanaf nu op een goede en/of leuke manier welkom kunnen heten.
Er zijn op deze vraag veel leuke reacties gekomen. Hieronder staan diverse ideeën opgesomd.
Informeren:
 Laat vooral de voordelen zien en communiceer die duidelijk en herhaaldelijk zodat het
sentiment bij beide partijen goed is.
 Begin er nu al mee in het Nieuwsklok met Haarensnieuws te brengen (net als Moergestelnieuws).
 Pas de gemeentelijke website nu al aan en communiceer daar vanaf nu al zaken die
momenteel in Haaren spelen.
Organiseren:
 Een dorpsfeest (vaak genoemd).
 Een open dag met verenigingen en winkeliers in Oisterwijk.
 Wellicht dat een aantal ondernemers uit alle dorpen zich gezamenlijk kunnen
presenteren waarbij van alles te bedenken is op het gebied van kunst, cultuur, eten en
drinken et cetera.
 Organiseer een markt met typisch Harense producten en diensten en geef de gelegenheid om er samen van te genieten.
 Dorpswandeling door Haaren en Oisterwijk.
 Geef ze een rondritje in de parel Express.
 Een foodtruck festival op het grensgebied tussen Haaren en Oisterwijk met een muziektent met een paar leuke regionale artiesten.
 Grote happening op de Lind met lange tafels waar om en om Oisterwijkers en
Harenaren aan kunnen schuiven, ontbijt op de Lind.
 Carnavalsoptocht samenvoegen en door Oisterwijk en Haaren laten gaan.
 Fietstocht langs bekende plekken.
 Foto expositie van het leven in Haaren.
Andere creatieve ideeën:
 "Rode loper" van Haaren naar Oisterwijk op een ludieke manier.
 Allemaal de Brabantse vlag uithangen.
 Een welkomst pakketje.
 Geef ze allemaal een pareltje in welke vorm dan ook.
 Geef Haaren ook een Reus.
 Biedt ze een sleutelring met het logo van Oisterwijk aan.
 Kortingsbonnen voor bepaalde voorzieningen.
 Welkomstkaart of bloem/plantje.
 Welkomstbanners bij de weg vanuit Haaren naar Oisterwijk.
Enkele panelleden geven het aan het niet nodig te vinden om dit als gemeente te doen.
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Achtergrond onderzoek en respons
Burgerpanel Oisterwijk
De vragenlijst over de toevoeging van het dorp Haaren stond uit van maandag 20 augustus
tot en met woensdag 29 augustus 2018. 839 leden van het Burgerpanel Oisterwijk hebben
een uitnodiging ontvangen om mee te werken aan het onderzoek. 371 panelleden vulden
de (volledig) in. Dit is een respons van 44%.
Achtergrondkenmerken
In de tabellen hieronder is de verdeling te zien van de respondenten naar de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en woonplaats.
Tabel 6 Geslacht
N

%

Vrouw

169

46

Man

191

51

onbekend

11

3

Totaal

371

100

Tabel 7 Leeftijd
N

%

16-29 jaar

12

3

30-39 jaar

35

9

40-54 jaar

91

25

55 jaar en ouder

222

60

onbekend

11

3

Totaal

371

100

Tabel 8 Woonplaats
N

%

Oisterwijk

309

83

Moergestel

62

17

Heukelom

0

0

371

100

Totaal

Representativiteit en betrouwbaarheid
Om de resultaten voor dit onderzoek in ieder geval voor deze kenmerken representatief te
maken voor te totale populatie van de gemeente Oisterwijk, zijn de antwoorden gewogen
naar deze achtergrondvariabelen. Een kanttekening die hierbij moet worden gemaakt is dat
het Burgerpanel Oisterwijk bijna geen panelleden uit Heukelom heeft. Geen van de panelleden uit Heukelom heeft dit onderzoek ingevuld.
Het aantal respondenten dat de vragenlijst heeft ingevuld is voldoende om betrouwbare
uitspraken over te doen.
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