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1. Rechte tellingen
Dienstverlening
Gemeente Meierijstad bestaat inmiddels bijna twee jaar. Burgers hebben in deze jaren
ervaringen op kunnen doen met de gemeente.

1 Heeft u afgelopen jaar contact gehad met de gemeente
Meierijstad?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Ik heb geen
Ja, ik heb Ja, ik heb via Ja, ik heb
Ja, ik heb
Ja, ik heb op Weet niet
contact gehad hiervoor in internet / via telefonisch
schriftelijk
een andere
met de
het
de mail contact gehad contact gehad
manier
gemeente gemeentehuis contact gehad
contact gehad
geweest

Ja, ik heb op een andere manier contact gehad, namelijk:







App
Belasting betalen
Bijeenkomst over ruimte voor de dommel
Ik ben hiervoor in het gemeentehuis geweest in Sint-Oedenrode
Persoonlijk
Persoonlijk met gemeente

Toelichting



Bij enkele hoorzittingen geweest
In verband met het plaatsen van een mantelzorgwoning is er intensief contact geweest.
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1.1 Hoe tevreden bent u over het contact met de gemeente?
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Contact sociale zaken: Ingewikkelde formulieren, rare besluiten, weken te late
antwoorden en ga zo maar door
overige zaken niet ontevreden
Geen reactie ontvangen op een vraag via de website.
Het gaat allemaal nogal stroef
Ik wilde via wmo ondersteuning hebben maar nee iets wat je in de winkel kan
kopen( dus eigenlijk alles) krijg je geen wmo ondersteuning meer voor, dus toilet
aanpassen omdat je moeilijk kan,nee helaas
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Vanaf 1 januari 2019 zijn alle gemeentelijke regelingen, zoals onder andere
evenementenbeleid, toeristenbelasting, huur van sportvelden, tussen Sint-Oedenrode,
Schijndel en Veghel gelijkgetrokken (geharmoniseerd).

2 Vindt u het een goede ontwikkeling dat alles
gelijkgetrokken wordt in de gemeente?

(n=162)
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Burgers moeten weten waar ze aan toe zijn.
Eindelijk. Huur velden van voetbalverenigingen in oude gemeente Sint Oedenrode was
belachelijk !!!
Gelijk trekkenn oke! Ik vind wel dat de laatste tijd Veghel veel te veel naar zich toe
trekt. Rooi en Schijndel komen op de tweede plaats.00
Is wettelijk verplicht, dus ze moeten wel!
Mits rekening wordt gehouden met de eigenheid van de kernen. Veghel Centrum moet
niet centraal staan.
Alles wordt net ongelijk getrokken richting Veghel.
Bepaalde zaken is het goed om op een lijn te zitten zoals financièle zaken de dorpen
zijn te verschillend de eigenheid moet blijven!
Kenmerkende zaken voor een dorp ( bv kermis rooi) liever nuance houden.
Nu wordt alles gelijk getrokken, terwijl er misschien wel al grote verschillen zijn op het
moment dit wordt gedaan. Dat zal niet allemaal gelijk worden getrokken zoals al is
gebleken.
Rooi is en blijft rooi maar op het moment zouden ze het Veghelstad moeten noemen
en niet Meierijstad
Als bij de meerkosten ook de kwaliteit is verbeterd, geen bezwaar
Ik heb het gevoel dat alles alleen maar duurder wordt!!! Veghel trekt alles naar zich
toe.
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Meierijstad bestaat inmiddels twee jaar en we weten steeds beter wat de nieuwe gemeente
ons heeft gebracht.

3 Hoe staat u, achteraf gezien, tegenover de fusie tussen SintOedenrode, Schijndel en Veghel?
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Als ze ook werkelijk samenwerken en de verschillen ook gelijk trekken.

Neutraal




Alles gaat naar Veghel !!
Er is best veel gebeurd in twee jaren in de nieuwe gemeente. Er moet ook nog veel
gebeuren. Wel heb ik het idee, dat elke voormalige gemeente harder voor de eigen
inwoners moet gaan knokken om zaken te behouden zoals ze zijn en de eigen
identiteit te kunnen bewaren.
Er zijn voor- en nadelen
Heb nog geen positieve of negatieve ervaring gehad
Nogmaals, Rooi en Schijndel komen op de tweede plaats. Kijk bijv. naar de
noordkade! Het blijkbaar is het aller belangrijkste van meierijstad!
Weinig van gemerkt. Alleen van de nieuwe Afvalstoffen heffing worden we niet zo
blij: €15 voor een volle kliko😱






Negatief









Al verder van de burger af komen te staan.
Alles gaat naar veghel, terwijl jullie zeggen, meierijstad zijn we samen, dus spreek je
je zelf tegen!
Er is geen voorlichting geweest. De fusie is de inwoners door de strot geduwd.
Gevoelsmatig veel ingeleverd,
Ik ben bang dat Rooi steeds verder in het verdomhoekje komt te zitten. Veghel trekt
te veel naar zich toe.
Leefbaarheid in Dorpen staat onder druk ten koste van uitbreiding van Veghel
Organisatorisch is het nog verre van op orde. Heb het idee dat het wiel elke keer op
nieuw uitgevonden wordt
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Zeer
negatief




Aantal ambtenaren is niet gedaald.Een aantal werkzaamheden zoals
onderhoud,afvalverwerking met kosten weer op de schop etc.
Ik heb geen voordelen ontdekt aan de fusie, alleen maar nadelen; de betrokkenheid
bij de gemeente is minder, gemeente is letterlijk en figuurlijk meer op afstand van
de burger gezet, er zijn weinig overeenkomsten tussen Rooi, Schijndel en Veghel en
er is geen gevoel van verwantschap onder de burgers van de drie gemeentes. Het is
een kunstmatige gemeente, die geen warme gevoelens oproept bij de burgers, noch
voor de gemeente, noch voor elkaar.
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"Bij de vorming van Meierijstad heeft het college van B en W in haar visiedocument de slogan
""Meierijstad, dat zijn we samen"" gelanceerd."

4 Wat vindt u van deze slogan? (n = 161, 32% = weet niet)
Ik vind de slogan:






































"Meierijstad, we gaan ervoor!" had ik sterker gevonden.
Ambitieus
Bagger
Belabberd
Cliche
Duidelijk
Flauwekul
Geheel niet van toepassing
Goed (13x)
Goed, we moeten het samen doen
Het gaat wennen
Het klinkt goed maar is eigenlijk ook vrij nietszeggend.
Het streven is er
Inderdaad samen
Juist
Klinkt wel aardig
Klopt niet
Klopt, maar niet iedereen merkt er iets van. qua dienstverlening staat de gemeente verder van
de burger af dan voor de fusie
Kom niet uit
Leuk genoeg
Maak het maar eens waar . Meestal is het veel beloven en weinig doen . Het gemeente huis is
rooi gaat ook al dicht . In Veghel moet zeker weer voor veel geld verbouwd worden . Centen van
de gewone man ?????
Matig
Meh
Mooi laat het waar worden
Naar binnen gericht
Nergens op slaan
Niet echt inspirerend.
Niet geweldig.
Niet goed
Niet kloppen
Niet kloppen, ik heb niet het idee dat we ‘samen’ zijn. De ogen zijn naar mijn mening teveel op
Veghel gericht.
Niet overeenkomen met wat de gemeente waar maakt
Niet passen, gewoon een leugen, veghel voert de boventoon
Niet passend
Niet passend; ik snap dat we op bestuurlijk niveau samen zijn, maar qua gevoel niet. Ieder dorp
staat op zich
Niet voelbaar
Niet waar
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Niet zo spannend..
Nietszeggend
Nietszeggend.
Niks
Nogal voor de hand liggend
Oké (3x)
Oke
Onzin (2x)
Op zich prima maar de uitvoering laat te wensen over
Overdreven
Passend (3x)
Passend maar nu nog voorzien van waarde
Populistisch, het intrappen van een 'open deur'
Prima (12x)
Prima, maar moet wel waar gemaakt worden.
Prima, maar waar is dat voor nodig.
Prprprprprpprt
Qua intentie wel goed
Redelijk (2x)
Samen maken we een geheel
Samen; maar Veghel net iets meer
Slap
Slecht
Slecht want Sint-Oedenrode tel niet meer mee, zie onbehoorlijke groenonderhoud welke eerst
wel goed was
SLECHT!!!!!!!
Slecht. Dat zijn we niet.
Suf
Te veel Veghel
Tja...
Totaal nergens op slaan
Uitdagend
Veghels
Verbindend
Waardeloos
Waardeloos,een gemeente heeft geen slogan nodig,het moet doen wat het moet doen en is niet
commercieel.
Weinig zeggend (2x)
Wel goed
Wel ok
Welke slogan
Zaad. Net als de naam van de gemeente.
Zeer slecht
Zeer slecht, want alleen Veghel telt nog. de rest telt niet meer mee..
Zozo
Zwaar waardeloos omdat dit suggereerd dat de gemeente een partn er is. Nee dus. Het
tegenover gestelde.
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Toelichting
Ik vind de
slogan:














Weet niet



Deze slogan klinkt goed . Hopelijk gaan we er ook echt invulling aan geven en blijven
dat ook doen.
Het duurt erg lang bij een aantal zaken voor alle neuzen dezelfde kant op staan.
Het woord " samen" is niet juist, het moet "gelijke regels voor alle drie de
gemeenten" zijn.
Hoezo 'samen'? Ik ken een heleboel mensen die er echt niet bij horen.
In de praktijk is nog weinig te merken van "samen".
Mensen zijn geen stad. Mensen vormen een gemeenschap op basis van cohesie.
Welke cohesie is er met veghel of schijndel? Ik zie hem niet. Drijfveer voor de fusie
zijn de lasten. Er is totaal geen sprake van sociale cohesie tussen de afzonderlijke
gemeenten.
Omdat er duidelijk verschil wordt gemaakt! ROOI en SCHIJNDEL met veghel!!!
Samen.....vanuit Rooi betekent samen....alles naar Veghel.
Teveel aandacht aan Veghel en niet aan de andere dorpen
Veghel trekt alles naar zich toe.
Sint Oedenrode en Schijndel kunnen/mogen bijna niets behouden.
Vooral de Hoofdkade is daar een grote boosdoener in.
Zorg dat in Sint Oedenrode ook alle voorzieningen op een goed niveau aanwezig
blijven.
Veghel trekt nu al steeds meer naar zich toe. Veghel overheerst.
Ik was het net mee eens ik heb tegen gestemd, ze hadden minimaal 2 jaar moeten
wachten om zich voor te berijden op de fusie want er
komt te veel bij kijken om alles goed te regelen.
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2. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiRooi
Dienstverlening
Vuurwerk
Vuurwerkverbod
14 december 2018 tot 20 december 2018
167
7,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
20 december 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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