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Burgerinitiatieven
Landelijk slagen burgers er amper in om via een burgerinitiatief iets gedaan te krijgen in het parlement.

1 Ben jij op de hoogte van hoe de gemeente
Laarbeek denkt over het burgerinitiatief binnen
onze gemeente?
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Een gemeente die normaal al niet luistert naar de burger zal zich ook met een eventueel
burgerinitiatief daar naar gedragen. Binnen Laarbeek volslagen zinloos dus
Positief
Van sommige wel, van andere niet. Maar vaak komen de initiatieven voort uit eigen belang en
heeft het niet veel met de gemeenschap te maken. Kijk maar naar het project waar veel van de
gelden naar de harmonietuin (cafe/restaurant) zijn gegaan.

2 Heb jij zelf ooit overwogen om via een
burgerinitiatief iets onder de aandacht te
brengen en daarmee onze gemeente te steunen
bij het oplossen van problemen of iets
dergelijks?
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Door mijn stem uit te brengen, beïnvloed ik de samenstelling van de raad. Daarmee kan de raad
namens alle inwoners aan de slag. Als de gemeente ergens zelf niet uit zou komen en de
inwoners nodig heeft om mee te denken zou ik daar wel op reageren. Burgerinitiatieven die ik
wel neem zijn die in de maatschappij. Gewoon samen ergens de schouders onder zetten om
iets voor elkaar te krijgen!
Ik heb voor de visvijver al diverse keren bij de gemeente aangeklopt om het noodzakelijke te
realiseren. Tot kleine bedragen lukt het, maar het grote werk kan niet door de kosten. Ook
tegen de vernielingen wordt niet veel gedaan.
Ik vind de gemeente eigenlijk sowieso goed meedenken en klaarstaan voor de burgers. Als wij
ooit problemen hadden, met name over veiligheid rondom school, staat de gemeente altijd
klaar om te helpen, daar is geen burgerinitiatief voor nodig.
Klachten over milieu problemen
Loop met gedachten daarover rond maar weet niet precies hoe het aan te pakken.
Maar nooit echt toegepast
Omdat de gemeente ook niet echt luistert naar bezwaren op gemaakte plannen
We weten wat er met het allereerste burgerinitiatief gedaan is. Ze wisten amper wat het was
bij onze politieke vrinden. Daar werd het gemanipuleerd en afgeschoten. Waarom zou je zoiets
dan nog doen. Dat past niet binnen de achterkamer en snieky wijze van acteren door
sommigen.
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2.1 Zo ja, Kun je dit kort toelichten?


























bv via de gezondheidsrace
Deelname dorpsraad en WMO raad
Door organiseren van infomiddag
Door reacties van burgers
Enkele jaren geleden heb ik op hun verzoek een rapport gemaakt over het verbeteren en
aanleggen van wandel en fietspaden. Dat rapport werd door de raad aangenomen, maar
verdween in de la door gebrek aan geld.
er is in Laarbeek altijd oor naar
het behoud van het klooster op het Heuvelplein
het verpauperen cq achterraken van Lieshout
ideeën genoeg, maar nooit echt doorgezet om deze verder door te zetten
ik zou wel willen weten of dat er meer mensen zijn die net zoals ik last hebben van de
kerkklokken op zondagochtend...
Inrichting van de nieuwbouwwijk Beekse Akkers
nieuwbouw lieshout
Op de zgn Paardendijk langs kanaal ligt veel zwerfvuil omdat daar geen enkele vuilnisbak staat
social sofa gemaakt
verkeersproblematiek in eigen woonomgeving is besproken en heeft tot resultaat geleid
via de vierbinden, maar dit gaf weinig resultaat
Via mijn werk voor de plaatselijke welzijnsorganisatie
Voorkomen dat de buurt waarin ik woon zou verloederen
Wij hebben ooit gebruik gemaakt van spreekrecht bij een raadsvergadering en ik ben lid van de
dorpsraad, waar burgerinitiatieven financiële ondersteuning kunnen aanvragen
Wij zijn bezig met de aanschaf van een AED apparaat voor de buurt (in buitengebied). Ook ben
ik betrokken bij de initiatiefgroep voor een toekomstige bestemming van de Leonarduskerk
zie boven
zie boven en het gaat over luchtvervuiling dicht bij huis door kachelstokers
Zie veel rare dingen gebeuren die met minder geld verkwisten ook geregeld kunnen worden
zwerfvuil opruimen, meepraten over bv milieu

2.2 Zo nee, kun je hier een toelichting geven?












40.000 handtekeningen verzamelen is behoorlijk wat werk, tijd waarin ik zelf een hoop dingen
kan realiseren zonder daar 40.000 handtekeningen voor nodig te hebben
Ben niet bekend met burgerinitiatief
daar is geen aanleiding voor geweest
Gebrek aan tijd
geen behoefte aan
geen onderwerpen
Geen spectaculaire dingen
geen vertrouwen in
geen aanleiding tot gezien om dat te doen
Heb me hier nooit echt mee bezig gehouden
Het is nooit aan me gevraagd en ik ken geen initiatieven in Laarbeek.
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Ik ben een persoon voor achter de coulissen
Ik doe al 2 vrijwilligersbaantjes naast bijna fulltime baan
Ik heb niets met laarbeek
Ik kom voldoende op het gemeentehuis en heb voldoende inbreng.
Ik weet er te weinig van
Ik weet niet dat dit kan en hoe dat moet.
Ik weet sowieso niet waar ik moet zijn
Ik weet van mezelf dat als ik me ergens instort het voor 100 procent moet zijn en die tijd heb ik
helaas niet...
Indien nodig probeer ik iets via de reguliere kanalen te regelen.
Is gewoon nooit nodig geweest maar vind het wel goed dat het bestaat
Ja
Ik vind dat de bestaande stuctureb voldoende mgelijkheden bieden. Diegen die vaak een
initiatief beginnen maken zich vaak druk over een item. Betrokkenen moeten alle facetten
meenemen.,
Lijkt mij een kansloze missie
Niet aan gedacht – 2x
Niet bekend met de procedure en nog niet nodig" gehad."
Niet effectief
niet over nagedacht
Niet via een burgerinitiatief maar wel door een klacht over een bepaalde verkeerssituatie door
te geven
Nog nooit aan de orde geweest
Nooit aan gedacht
Nooit echt in verdiept
Nooit over nagedacht en ken de mogelijkheden niet
Nooit over nagedacht en ken de mogelijkheden niet
Nooit problemen gehad
nvt
Onbekend met inhoud
Onzin. Daar zijn verkiezingen voor. Anders krijg je elke week van die initiatieven over niks weg,
OZB verlaging. leidt tot niets
Politiek staat te ver van de mensen af en is met handen en voeten gebonden. Daarom kunnen
zij hun beloften nooit waar maken
Te weinig kennis hiervan en te oud
Te weinig tijd
Te weinig verstand van zaken, ik ben het redelijk eens met de gang van zaken zoals die nu gaat
Via andere kanalen
Wat valt er onder burger alternatief, of is dat een alternatief in de breedste zin van het woord?
Wel over nagedacht maar geen stappen ondernomen of kenbaar gemaakt
Zie 10. extra toelichting. Dit is dus dubbele vraag en onnodig.
Zie antwoord op vraag 9
Zie boven – meerdere malen genoemd
Zit zelf in gemeenteraad
Zonodig benader ik gemeentebestuurders rechtstreeks.
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