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Samen voor Someren
De gemeente Someren gaat in 2018 experimenteren met een nieuwe manier om inwoners te
betrekken ‘Samen voor Someren’. Dit gaat specifiek over onderwerpen binnen het sociaal domein
(denk aan zorg, welzijn, onderwijs, sport, jeugd, participatie).
De gemeente gaat in 2018 drie ‘Stamtafels’ organiseren om met u als inwoners in gesprek te gaan
over allerlei zaken. Alle inwoners uit de gemeente Someren krijgen de mogelijkheid om deel te nemen
aan de Stamtafels, iedereen kan/mag zijn mening laten horen over de onderwerpen.

1 Welke thema’s moeten volgens u zeker besproken worden
tijdens deze bijeenkomsten, de zogenoemde ‘Stamtafels’?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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De Top 5 meest genoemde thema’s voor de ‘Stamtafels’ zijn:
1. Eenzaamheid (onder alle leeftijden);
2. Veiligheid;
3. Langer zelfstandig thuis wonen;
4. Uitgaan voor jongeren (13 tot 18 jaar);
5. Huishoudelijke zorg / ondersteuning.

Toelichting





Belangrijk is dat de burgers weten wat een stamtafelgesprek is. We zijn de laatste jaren
meerdere keren geconfronteerd met dergelijke "moderniste" begrippen, zoals
keukentafelgesprek, participatie enz. Eerst duidelijkheid graag.
De stamtafel is het zoveelste, in mijn ogen, overbodige experiment om de inwoners mee te laten
praten. Inwoners hebben al volop de mogelijkheid om hun stem te laten horen! Alle politieke
partijen zijn constant bezig, via bijvoorbeeld achterbanbijeenkomsten en thema-avonden om
inwoners te activeren. Ook via de wijk-en dorpsraden en de dorpsondersteuners voldoende
mogelijkheden om mee te denken!
Ervaring leert mij dat de term "als we dat hadden geweten dan .... " vaker dan nodig toegepast
kan worden. Veel beleid komt tot stand naar aanleiding van probleemzaken. Door
probleemsituaties in het stadium van de toekomstvisie te analyseren, kan veel problematiek
voorkomen worden of sneller en beter op worden gereageerd.
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Ik vind dat deze mensen ook zeker aandacht moeten hebben. want het wel erg , als je niet rond
kan komen .
Someren heeft veel minder dan andere dorpen gedacht over zijn centrumstructuur. De
Postelstraat is een saai winkelgebied, een straat die niet uitnodigt om gezellig te gaan winkelen.
Lierop is met zijn mooie kerk en omgeving toch verre van een gezellig dorp door al het verkeer
dat de dorpskern middendoor snijdt.
Stankoverlast buitengebied
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
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