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Het Asten-gevoel. Bestaat dat?
Het Peelbelang is op zoek naar het Asten-gevoel. Je bent in het buitenland op vakantie en spreekt een
groep Nederlanders. Zij vragen waar je vandaan komt.

1 Jij zegt:
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Anders
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42% geeft aan dat ze in "De gemeente Asten" wonen.

Anders, namelijk:























Aan de a67, tussen eindhoven en venlo
Aaste
Afhankelijk van eerste blik meer of minder details
Asten (2x)
Asten - Zuid Nederland
Asten dicht bij Helmond/Eindhoven
Asten een dorp in de Peel
Asten in de buurt van Eindhoven
Asten in de buurt van Eindhoven ca 25 km
Asten-Heusden. Tussen eindhoven en Venlo.
Asten, dat ligt bij Eindhoven
Asten, een dorp tussen venlo en eindhoven
Asten, halfweg Eindhoven-Venlo
Asten, in de buurt van Eindhoven (3x)
Asten, in de buurt van Helmond en Eindhoven
Asten, vlakbij Eindhoven
Asten. Weet je waar dat ligt? Precies tussen Eindhoven en Venlo. Het is wel Brabant.
Brainport, eindhoven
Het klokkentoren Asten
Heusden
Heusden (bij Asten en niet bij Den Bosch)
Ik ben trots op Brabant
1















Klokkendorp Asten bij Eindhoven
Ommel
Ommel bij EIndhoven
Swamp #Peel
Tussen Venlo en Eindhoven in
Uit Asten
Uit Asten , zuid Oost brabant
Uit Asten en dat ligt een twintig km van Eindhoven af
Uit Asten, bij Eindhoven
Uit Asten, een dorp bij Helmond
Uit Asten, een dorp tussen Venlo en Eindhoven
Uit Asten,dat ligt in de provincie NoordBrabant !
Uit het Klokkendorp Asten

Toelichting
Uit een dorp
bij Eindhoven









De gemeente
Asten

















Begin breed en als ze dat kennen dan steeds specifieker
Dat ik uit Brabant kom, zullen ze wel horen en als ze nieuwsgierig zijn naar waar
ik woon in Brabant geef ik ze liever informatie waar ze zich iets bij voor kunnen
stellen. Kennen ze Eindhoven of omgeving, gaan ze vanzelf wel specifieker
worden in hun vraagstelling.
Ik noem dan meestal wel Asten, maar aangezien bijna niemand dat kent, licht ik
het dan toe.
Ik zeg altijd, uit Asten, dat is een dorp vlakbij Eindhoven, zodat ze meteen weten
in welke hoek van Nederland de gemeente Asten ligt.
Mogelijkheden 1, 2 en 3 gecombineerd, afhankelijk van de indruk die ik krijg van
wat ze weten over de ligging van de gemeente Asten.
Omdat ik als vrouw alleenbop vakantie ga wil ik niet dat mensen weten waar ik
woon
Soms ook uit de Peel, de grens van Brabant en Limburg
Als aanvulling vaak erbij: 10 km ten zuiden van Helmond.
Als je Asten zegt en ze kennen het niet, vragen ze het wel. Maar in Melbourne
heb ik het meegemaakt, dat we tot 2 keer toe dat ze ons aanspraken vroegen ze
of we uit Brabant kwamen en waar. Een kwam uit Bakel en de andere uit de
buurt van Breda. Onze derde ontmoeting was met iemand uit Geldrop.
Als ze niet weten waar Asten is zal ik het uitleggen waar ze moeten zoeken.
Asten
Asten daarna de vraag waar is dat antwoord bij Eindhoven en Helmond dan PSV
Asten, bij Deurne en Helmond
Dorp ligt tussen Eindhoven en Venlo.
Eerst Asten dan dicht bij Eindhoven en dan Provincie Noord-Brabant.
En daarna als ze het niet weten te liggen als toelichting: "dat is een dorp ten
oosten van Eindhoven".
En er bij vertellen: het klokkendorp in Brabant.
Ik ben trots om in het mooiste dorp van Brabant te wonen
In eerste instantie uit Asten. Wanneer dat niets zegt geef ik als toevoeging "een
dorp in de omgeving van Eindhoven".
Men vraagt vaak waar dat is
Met daarachteraan een dorpje bij eindhoven
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Mijn eigen
dorp of wijk





Asten het dorp van Klok en Peel.
Ik zeg dan Asten, als ze dan verder vragen zeg ik een dorp dichtbij eindhoven
Met extra uitleg natuurlijk. Gelegen in de Peel precies op de helft tussen
Eindhoven en Venlo. Klokken museum en grote camping Prinsenmeer. Dan
kennen meer dan 80% de gemeente Asten wel

Anders,
namelijk:



Er zijn twee Heusdens

3

2 “Ik ben trots dat ik in de gemeente Asten woon”
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)

(n=340)
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67% is het (zeer) eens met stelling 2 “Ik ben trots dat ik in de gemeente Asten woon”, 7% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (44%).

Toelichting
Zeer mee
eens







Mee eens







Neutraal




Geboren en getogen!
Het is fijn als ik een dagje ben weggeweest of op vakantie, maar wat voelt het fijn
om weer in Asten terug te komen, " mijn thuis"
Ik ben 80 jaar geleden in Asten geboren en woon er nog steeds met genoegen.
Ik ben hier geboren en getogen. Daarna 6 jaar weg geweest maar weer
teruggekomen om hier te blijven.
Veel winkels, veel recreatie mogelijkheden, eet en drink gelegenheden, goede
bereikbaarheid snelweg.
Anders had ik niet meer dan 50 jaar hier gewoond
Geboren en getogen Astenaar net zoals mijn vader en schoonouders.
Geboortegrond is heilig!
Geboren en getogen maar met de rest van de wereld is natuurlijk ook niets mis
behalve dan misschien Almere en Lelystad haha
Prachtige omgeving, veel faciliteiten, maar slecht beher van monumenten en
historische panden
Trots is zo'n groot woord!
Hoezo?
Ik voel me hier erg thuis,omdat ik er vanaf mijn trouwdag en in ons eerst
gekochte huis in Asten ben gaan wonen: dan ontstaat er een band. Economisch
zowel emotioneel.
Het is hier goed toeven,de natuur om Asten is schitterend,als je het maar ziet en
in je opneemt! Op onderwijs-sport-en cultureel gebied vind je alles wat nodig is
voor je normale leven.Het is ook,wat je er zelf van maakt en in beleeft! Zou ik het
absoluut niet naar mijn zin hebben gehad of zelfs erg ongelukkig hier,dan was ik
al lang geleden naar elders vertrokken!
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Mee oneens




Ik woon pas sinds enkele jaren in Asten.
Trots op vind ik een beetje rare stelling, ik woon hier met veel plezier en heb het
naar mijn zin.Op wie of wat ben ik dan trots?



Het gemeente huis of beter gezegt de amtenaren zijn zeer slecht te benaderen
altijd maar het liefst over de telefoon afhandelen ik wil ze graag persoonlijk
spreken waarom kan dat niet.
? Heb zelf 3weken om een afspraak gevraad en heb na de laatste atspraak niets
meer gehoord ik vindt het zeer laag om zo mensen weg te zetten.
Ik vind niet dat de gemeente Asten goed bezig is!
Er word te weinig geinvesteerd in groen en groenonderhoud terwijl
wetenschappelijk al lang is aangetoont dat dit belangrijk is voor een gezonde
leefomgeving. Ons groen word verwaarloosd en nieuw groen komt er niet.
Het aanzien van ons dorp/centrum is alleen maar belangrijk als een ander de
kosten draagt blijkbaar. Denk aan het oude Barthelomeus en Anneke de Bruin en
nu weer het mooie oude klooster. De gemeente Asten heeft er geen eurovoor
over!!!! Schandalig
Een overheid zou zich verre moeten houden van het creeeren van
rechtsongeleikheid tussen burgers. Helaas doet ze dat niet. Twee voorbeelden uit
eigen ervaring, ik betaal hondenbelasting terwijl ik bewust een kleine hond heb
waarvan ik de uitwerpselen makkelijk kan opruimen. Vervolgens loop ik wel
overal door de paardenmest. Andere mensen met dieren kattenbezitters
paardenbezittters duivenhouders al die uitwerpselen tellen niet mee blijkbaar en
zij hoeven geen belasting voor hun dier te betalen. Hoe oneerlijk en erger nog
inmiddels zijn er bijna geen afvalbakken meer waar je je hondenpoepzakje in
kwijt kan.
De gemeente voert een blauwe zone in mensen die in de blauwe zone wonen
mogen daarom ineens betalen voor het parkeren van hun eigen auto aan huis.
Solidariteit en verbinding staat niet in het prooriteiten lijstje van mijn gemeente
helaas



Zeer mee
oneens





'Trots' op een woonplaats vind ik geen logisch gevoel
Ik ben trots dat ik in Ommel woon.
Omdat de gemeenteraad niet eerlijk is geweest ben ik nu absoluut teleurgesteld
in asten. eigenlijk die voor de burgers zorgen, vooral tijdens raadverkiezing
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3 “Ondanks dat ik in één van de (voormalige) kerkdorpen
woon, voel ik me Astenaar”
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
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Ik woon niet in
één van de
kerkdorpen,
maar in Asten
zelf

Weet niet

14% is het (zeer) eens met stelling 3 “Ondanks dat ik in één van de (voormalige) kerkdorpen woon,
voel ik me Astenaar”, 9% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Ik woon niet
in één van de kerkdorpen, maar in Asten zelf" (70%).

Toelichting
Mee eens



Ik zou niet weten wat ze in Asten beter kunnen of doen dan in een andere
gemeente.

Mee oneens




Kom hier oorspronkelijk niet vandaan en woon nog geen jaar in Asten.
Wonen in kerkdorp

Ik woon niet in
één van de
kerkdorpen,
maar in Asten
zelf



DAT is een bijzonder punt....hoewel ik al 46 jaar in Asten woon en mij heel erg
thuis voel,voel ik me toch niet een echte Astenaar,maar nog altijd " import ".
Maar waar DAT aan ligt,is me nog immer een raadsel!
Xxx
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4 Hoe groot is de kans dat je de rest van je leven in de
gemeente Asten blijft wonen?
50%

(n=339)
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Minder dan 25 % Tussen 25 en 50 %Tussen 50 en 75 % Tussen 75 en 100 Dat is 100 % zeker
%

Weet niet

47% antwoordt "Tussen 75 en 100 %" op vraag "4 Hoe groot is de kans dat je de rest van je leven in
de gemeente Asten blijft wonen?."

Toelichting
Minder
dan 25 %




Er zijn geen startende woningen
Ik hoop nog langer te leven dan dat Asten als zelfstandige gemeente zal blijven
bestaan

Tussen 25
en 50 %




Als er betere woon voorzieningen zijn ik sta vanaf 1993 in geschreven voor een
senioren woning en ik hoor nooit iets.
Ik ben hier geboren en getogen maar als het zo blijft is Asten niet het dorp waar ik
sterven wil




Mijn vrouw komt oorspronkelijk uit Deurne en zou graag ooit nog wel terug willen.
Vanwege werk niet praktisch




Als er betaalbare koopwoningen voor een alleenstaande waren...
Of gewoon huurwoningen beschikbaar....
Dan zeker
Dat ligt aan hoe de toekomst zich ontwikkeld. Mijn vrouw komt uit Friesland,
misschien dat we nog ooit die kant op zullen verhuizen. Of als de kinderen er voor
zullen kiezen om buiten Asten te gaan wonen, misschien verhuizen we dan mee.





100% is wel absoluut! Ik weet niet wat er met min gezondheid gebeurt.
Alleen als we voor het werk moeten verhuizen. Anders blijf ik in Asten wonen
Alleen door een calamiteit zou ik verhuizen.

Tussen 50
en 75 %

Tussen 75
en 100 %
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Dat is 100
% zeker






Weet niet





Het enige waar ik minder blij van word is het bejaardenhuis in Asten; de Lisse. Ik
kom zowel in Someren als in Asten in de bejaardenhuizen, maar vind Someren dan
toch echt veel mooier: open, frisser qua binnentemperatuur, maar vooral meer
gemeenschapszin door de grote gemeenschappelijke hal direct bij binnenkomst!!
Het duurt nog vele jaren voordat ik bejaard ben, maar mocht ik tegen die tijd naar
een bejaardenhuis moeten, en er zou geen alternatief zijn, dan zou ik Asten (met
tegenzin) verlaten.
Mijn man wil hier blijven wonen
Vanwege onze kinderen, die allemaal in asten wonen
Ik ben echte Astenaar
Ik wil in asten blijven wonen, maar als er zich omstandigheden voordoen dat ik weg
moet, bv werk. Zal ik daar zeker heel goed over moeten nadenken.
Mits ik niet naar een ver gelegen zorginstelling wordt gestuurd als ik ouder
wordt.....zodat je kinderen je niet kunnen bezoeken en je heimwee krijgt naar mijn
geboortegrond...
Tenminste als ik niet om gezondheidsredenen naar elders moet.
Het liefst blijf ik in Asten wonen maar door de huidige woningmarkt en het
huuraanbod (waar ik niet voor in aanmerking kom en kopen kan ik niet) wordt het
me als alleenstaande steeds moeilijker gemaakt om in Asten te kunnen blijven
wonen.
Zolang ik alleen ben en mijn ouders er nog zijn 100% anders ben ik niet gebonden
aan Asten
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5 “Als ik in Noord-Brabant ben dan praat ik over het
algemeen in het dialect”
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)

(n=340)
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Ik praat nooit in
het dialect

Weet niet

38% is het (zeer) eens met stelling 5 “Als ik in Noord-Brabant ben dan praat ik over het algemeen in
het dialect”, 23% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (29%).

Toelichting
Zeer mee
eens





Ben ik gewend
Hangt wel af of je aan het werk bent: bij vergaderingen doen we dat niet
Ik kom niet van geboorte uit Asten, maar wel uit Brabant en praat dan ook
gewoon mijn eigen dialect,altijd en overal

Mee eens



Ik pas me aan wanneer in het gezelschap mensen zijn die het dialect niet
verstaan.
In mijn vak als leerkracht praat ik Nederlands maar natuurlijk ken ik " Aastes
dialect!"
Ligt ook aan het gezelschap waarin ik verkeer. Met vrienden altijd wel.
Volgens mijn Friese schoonfamilie praat ik ook buiten Noord-Brabant in dialect.




Neutraal







Mee oneens




Beginnend in het Nederlands ga lk al gauw over op dialect als ik merk dat dat kan.
Dat ligt aan de situatie! ben ik bij familie en bekende dan dialect. Maar bij
onbekende of ander omstandigheden dan probeer ik zo goed als mogelijk ABN te
spreken!
Ik pas me aan aan de mensen om me heen.
Als zij dialect praten, praat ik ook dialect.
Ligt eraan waar ik ben en met wie ik praat
Wanneer ik weet dat ik met mijn gesprekspartner dialect kan praten, doe ik dat
en anders schakel ik automatisch over op het ABN. Ik heb er zelf ook een hekel
aan wanneer ik vanwege het dialect van mijn gesprekspartner, haar of hem niet
kan volgen.
ABN op het werk en ABN met een twist prive.
Het is voor mij niet duidelijk wat jullie bedoelen met dialect. Ik praat uiteraard
met een Brabants/Astens accent, maar niet in het echte Aastes
9

Ik praat
nooit in het
dialect








Ik ben hier niet geboren maar woon hier al wel 21,5 jaar
Ik ben niet in brabant geboren
Ik kan geen dialect spreken
Ik kom uit Limburg
Wel met een Brabants accent.
Wellicht zou dit een van de redenen kunnen zijn,waardoor ik me geen ECHTE
Astenaar voel: ik spreek gewoon ABN....kom uit een ander dorp...ken niet de oeroude echte Astense bewoners/families....ken dus niet de "dienevandendiene,
kendedie?

Weet niet



Ik praat niet helemaal in het dialect maar ze horen meestal wel dat ik niet abn
praat.

10

6 “Ik praat overwegend positief over onze gemeente”
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)

(n=339)
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76% is het (zeer) eens met stelling 6 “Ik praat overwegend positief over onze gemeente”, 9% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (58%).

Toelichting
Mee eens






Neutraal




Als het gaat over het dorpsgevoel, de sfeer, het amicale wel, als het gaat over de
gemeentelijke politiek niet.
Ik ben nog teveel gehecht aan mijn vorige woonplaats, ook in Noord-Brabant
Noem ook dingen die beter kunnen of gekund hadden.
Ook al zijn er minder goede dingen die geef ik ook wel aan , maar probeer positief
te blijven omdat er ook goede dingen gebeuren.
Ik praat over Ommel
Ik vind Asten niet direct een toonbeeld van schoonheid. Voorbeeld: we wonen nu
45 jaar in Asten en al die tijd was daar de bouwval van Anneke de Bruin (en nog
steeds). Ander voorbeeld: op de Kleine Bergdijk is onlangs een nieuw huis gebouwd
tegen een bestaand oud huis, terwijl het perceel uitstekend geschikt is voor een
passende vrijstaande woning! Hoe verzinnen ze het! Denkt bouw en
woningtoezicht niet mee? Verkeerstechnisch is er ook wel het een en ander aan te
merken.... Gelukkig is het dank zij de mensen wel plezierig wonen in Asten!
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Mee
oneens

Zeer mee
oneens





Absoluut niet, dan denk ik aan de intensieve landbouw in Asten met al zijn
bederfelijke invloed om ons leefmileu. De tuinbouw met zijn lichtvervuiling. Het
massale vergift dat op de akkers wordt gesproeid. Waar zijn de vogels, insecten
gebleven door deze intensieve land- en tuinbouw, hebben onze kleinkinderen nog
een wereld waar ze met plezier kunnen wonen?
Wel geniet ik van de natuur, met name de Groote Peel.
Dat heeft te maken met het gebrek aan politieke daadkracht. Daarbij doel ik o.a. op
de bouwval van Anneke de Bruijn, het gehannes met het nieuwe
gemeenschapshuis, de verkeersproblematiek op de markt (afsluiten dat gebied voor
motorisch verkeer) , het grote aantal open gaten in het dorpsbeeld die onbebouwd
blijven, het parkeerprobleem in de Prins Bernhardstraat.
Waar ik alleen maar positief over kan spreken is ons klokkenmuseum. Daar wordt
aan de weg getimmerd.



Door dat incident ben ik niet positief
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7 “De gemeente Asten is de mooiste gemeente van NoordBrabant”
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
45%

(n=339)
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Weet niet

32% is het (zeer) oneens met stelling 7 “De gemeente Asten is de mooiste gemeente van NoordBrabant”, 24% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Neutraal" (41%).

Toelichting
Zeer mee
eens



Zeer mee eens. In de zin van me thuis voelen.

Mee eens



Of t de mooiste is weet ik nou ook weer niet, er zijn best veel mooie gemeentes,
maar voor mij is t hier mooier dan ergens anders.
Wel mee eens, maar ik heb wel kritiek de onze "groene gemeente" want ik heb het
over het groen dat er uit de trottoirs en goten van de veel straten groeit.



Neutraal









Al ben ik dan geen geboren Astense, ik vind het een heel mooi dorp en ben trots dat
ik er mag wonen. Al vind ik mijn geboorteplaats (ook in Brabant) ook heel mooi.
Vandaar de keuze voor neutraal. ik wil mijn geboorteplaats niet tekort doen. ;-)
Asten is een mooie gemeente.
Wij fietsen veel en hebben meer mooie Brabantse gemeentes gezien. Alleen in
Asten stinkt het zo vaak.
Asten is niet de mooiste gemeente van Noord Brabant er zijn mooiere plaatsen,
met een betere en mooiere uitstraling als Asten.
Oisterwijk, Breda , Oirschot , Den Bosch en zijn er nog wel een aantal te benoemen
die ik mooier vind als Asten .Ik vind wel van Asten dat de sfeer goed is en de
onderlinge verstandhouding goed voelt. Maar om te zeggen de mooiste Gemeente
kan ik niet zeggen.
Een beetje chauvinisme is goed maar je kunt ook overdrijven de mooiste Er zijn
meerdere mooie gemeente Ieder heeft op zich iets van zichzelf
Er zijn mooie dingen in Asten! Maar om nauw te zeggen de mooiste gemeente dat is
moeilijk! Dan zou je de andere gemeentes beter/goed moeten kennen!
Hier had eigenlijk SCHOON moeten staan, ik ben vrijwilliger bij SAS Samen Asten
Schoon, een beetje meer waardering van de gemeente zou erg welkom zijn!!!
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Mee
oneens











Zeer mee
oneens





Weet niet







Mooiste is wel veel gezegd. Er zijn mooiere gemeenten. Ik voel me hier veilig en ik
voel me thuis. De Astense jas past mij en mijn gezin! Dat is het allerbelangrijkste!
Riethoven, de Kempen, het zijn gebieden in Noord-Brabant die een veel rijkere
historie hebben , mooiere omgeving. bebouwing, dat zijn de mooie gemeentes van
Noord-Brabant.
Zo'n totale vorm van chauvinisme past me niet.
Asten heeft veel te veel karakteristieks afgebroken en heeft het buitengebied laten
vol plempen met glas en grote stallen. De stank maakt voluit genieten onmogelijk.
Dat zal voor iedereen anders zijn licht er aan wat voor beroep of hobby's je hebt.
De kern ziet er slecht uit, Anneke de Bruin en bartholomeus zijn een doorn in het
oog. Daarom geen prachtig Asten
Er zijn toch ook zoveel andere mooie gemeenten...
Het dorpse karakter is helemaal verdwenen. jammer
Is niet objectief omdat "het mooiste" voor iedereen iets anders inhoudt.
Nee, Asten wordt in het buitengebied vernietigend gedomineerd door intensieve
landbouw met stinkende veeteelt. De luchtwassers voldoen bij lange niet. Een
voorbeeld een stal met 5000 varkens heeft een luchtwasser. Er wordt tot 80% stank
weggevangen. Er blijft nog over 20% stank. Je ruikt dus eigenlijk nog 1000
varkenslucht, ongezuiverd. We hebben in het buitengebied geen kleinschalig
landschap meer, alles is kapotgemaakt. Jammer.
Qua natuur en qua beheer van historische panden, dorpsgezichten e.d. zijn er echt
nog mooiere gemeenten in Brabant !
Dat is Nuenen met n schitterend park in het centrum!!!
Het centrum ziet er karakterloos uit er is weinig tot niks uniek in Asten. Veel
karakteristieke panden zijn bewust gesloopt. Het stinkt bijna altijd naar de bio
industrie uit het buitengebied, de lucht is niet schoon. Er worden veel bomen
gekapt. Zodra je buiten het dorp bent is er horizon en klimaat vervuiling door de
vele stallen. Overal waar je kijkt en ruikt is bio industrie. Er is duidelijk een teveel
aan stallen en de gemeente laat nog steeds meer uitbreidingen toe
Ik vind het hier gezellig, maar bijzonder mooi is het niet
Dit is niet te beoordelen wanneer je niet in elke gemeente van Brabant geweest
bent.
Een onzinstelling, omdat deze veronderstelt dat je alle gemeenten daadwerkelijk
kent
Er zijn veel mooiere gemeenten, maar die hebben als nadeel dat dat dan geen Asten
is
In ieder geval een stuk mooier dan Someren en deurne
Wat is mooiste? Natuurschoon? Wellicht zijn er dan mooiere gemeentes maar
Asten is mij het dierbaarste.
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8 Stel je komt een toerist tegen in onze gemeente en hij
vraagt wat het mooiste plekje in de gemeente Asten is. Wat
zeg je?
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Mooiste plek:

De gemeente Asten heeft geen
mooie plekken

Weet niet

Mooiste plek:






























Achterbos
Als je vanuit sluis 10 asten binnen komt .
Asten
Astense Aa
Astense Peel
Berken
Berken in Ommel
Bij de kasteelruine
Bij de molen
Bij Jan van Hoek op het terras 's zomers
Bosgebied rondom Oostappen
Bosrijke omgeving
Buitengebied (2x)
Buitengebied van Heusden
Centrum (2x)
Centrum en De Peel
Centrum met terrasjes
Centrum of museum
Centrum van Asten, museum en natuurgebied de peel
Centrum(midas)
Dat weet ik niet. Er zullen wel mooie plekken zijn maar ik zou er geen weten
Dat zeg ik niet anders zitten ze in mijn tuin, maar bij oude gebouwen kasteel
Dat zou het Koningsplein moeten zijn. Maar helaas!!!
De Bercken
De berken (5x)
De Berken (14x)
De berken en de peel
De Berken en de Peel
De Berken.
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De berkenroute
De bossen
De bossen en de Peel (2x)
De bossen/en peel
De entree in Asten via de Dijkstraat
De Flora laan
De gemeente heeft verschillende mooie plekken
De groote peel
De groote Peel
De Groote Peel (8x)
De grootte Peel
De grote peel (4x)
De HM Presentatiekerk
De kerk (2x)
De markt (2x)
De Markt (2x)
De markt met uitzicht op de kerk
De mensen en de Peel
De molen (2x)
De natuur in en om Asten
De natuur in het buitengebied
De peel (18x)
De Peel (25x)
De Peel en een bezoek aan Klok en Peel museum worden door mij aangegeven wanneer daar na
gevraagd wordt en als ik iemand een aanbevling over asten geef.
De Peel door velen bekend
De Peel en de buitengebieden, zeker om te wandelen en fietsen
De peel in Heusden
De Peel, de bossen, het groen rondom Asten.
De peel, museum, kerk, mooie oude muurtje met bijzondere varens, 2 winkelcentra, ligt
natuurlijk aan de vraagstelling en persoon.
De Peel. de Berken
De peel/klok en beiaardmuseum
De Pelen
De schietbaanse bossen
De St.Jozefstraat tot aan de Houtstraat, de tuin bij het Patersklooster, Natuurgebied De Berken,
de molen, Bluijssen's villa
De staatsbossen
De vele bossen in omgeving van Asten
De weivelden
De witte bergen
Den bult
Dennedijkse bossen
DePeel
Die zijn er veel, o.a klok en Peel museum ,wandelen ,fietsen env
Dijkstraat
Dijkstraat, bossen, manege en Oostappense bossen
Er is zo veel mooi! de peel om te wandelen. De mooie boutiques om te winkelen en de super
horeca om lekker op een terras te zitten. de sfeer in asten is top.
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Fijne horeca/restaurantjes
Groote Peel
Grote peel
Heel Asten!
Het Centrum met plein, kerk en gemeentehuis
Het centrum, JvH. Het museum.
Het gemeente huis!
Het marktplein in de zomer
Het museum
Het museum en kasteel
Het museum Klok en Peel maar er zijn nog veel meer mooie plekjes
Het park in t centrum
Het plein voor het gemeentehuis, zeker in de zomer. Of de tuinen bij het Peelmuseum
Het plekje waar ik woon.
Het plekje waar ik woon..
Het totaal plaatje
Het winkelcentrum en marktplein, maar ook het pleintje bij de Griek, Toff, Grutter en Pesos!!
Heusden (2x)
Heusden zuid
Horeca
Ik vind het Peelgebied wel mooi, of die toerist dat ook vindt is een ander verhaal.
In de Stegen bij de Aa
Kasteel (4x)
Kasteel asten
Kasteel Asten
Kasteel Asten-Heusden
Kasteel heusden (2x)
Kasteel Heusden of museum
Kasteel van Heusden
Kasteel, Klokkenmueseum
Kasteelruïne
Kasteelruine
Kasteelruïne Heusden
Kasteelruine plus woningen in Heusden en natuurgebied De Berken in Ommel
Kerk (2x)
Kerk Maria Presentatie
Kerktoren
Klok en Peel
Klok en peelmuseum
Klok museum
Klokken museum, gezellig terrasje op de markt, buiten asten maar vlalbij de peel.
Klokkenmuseum
Klokkenmuseum en de peel
Lekker wandelen door de omliggende bossen.
Markt (4x)
Markt / centrum
Markt en logtenstraat
Markt en omgeving (2x)
Meeuwenkolonie
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Molen
Molen aan de Molenstraat
Moussaltpark, park achter de AH, de markt
Museum (11x)
Museum KLOK & PEEL
Museum en de Peel
Museum en kerk
Museum en uiteraard de PEEL.
Museum Klok & Peel (2x)
Museum klok en peel (2x)
Museum Klok en Peel (4x)
Museum Klok en Peel met tuin
Museum of de Berken
Nationaal park de grote peel
Natuurpark de Grote Peel of het Klok- en Peel museum
Np groote peel
NP Groote Peel
O.a. het binnen komen rijden vanaf de brug over het kanaal,de Dijkstraat in! Een schitterende
"binnenkom" langs weilanden.door een laan van bomen,waaraan ieder seizoen zo geweldig te
zien is! En zo het centrum binnenrijden...
Omgeving museum
Ommel
Onze buurt de Eikelaar
Op het terras bij v Hoek
Ostade rondom museum
Pak de fiets en ga een uurtje fietsen rondom Asten een mooi afwisselend landschap trekt aan u
voor bij. er zijn heel veel mooie plekken het is veeleer de vraag of je ze wilt en kunt zien.
Park
Park bij de Albert heijn
Park t.o parkeerplaats AH
ParkeetPlein bij het gemeentehuis voordat Bartholomeus werd gesloopt.
Paters klooster
Peel (3x)
Peel en museum
Peel, museum
Peelwandeling
Ploegmakerspark
Polderse bossen
Staatsbossen
Starkiet
Sten
Tegen zonsondergang bij de visvijver de witte bergen
Terrassen in het centrum
Terrassen in het centrum of het park en de Peel
Vanaf de Griek naar het kerkje in de gloria en de muur en het oude huis ernaast
Vijver in het park
Visvijver (2x)
Visvijver en de Grote Peel.
Visvijver Heusden
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Visvijver,klokkenmuseum, terrasjes
Wandelen in de peel
We hebben er meerdere, maar de Markt vind ik zonder auto's erg mooi.
Zijn er vele
Zonnehof rondom de molen

Toelichting
Mooiste
plek:


















De
gemeente
Asten heeft
geen mooie
plekken





Alleen de weg ernaar toe is soms onbegaanbaar (vol met kuilen!!!!!).
De peel is mooi, maar de bossen zijn ook mooi. En het centrum mag er ook
wezen.
De rest is verpauperd of gesloopt voor nieuwbouw: zonde !!!
Diverse mooie plekken. Diesdunk Achterbos omgeving museum astense Peel
En de wandelgebieden de grote Peel en de Berken, als je Asten binnenkomt over
de Dijkstraat.
En ik vraag ook waarom hij of zij naar Asten komt, is het nog niet bekend dat we
in het meest intensieve veehouderijgebied van Nederland leven, met alle
schadelijke gevolgen van dien.
Er is geen mooiste plek er zijn er tig
Geweldig museum, ook buiten in de tuin voel zo fijn om er te zijn.
Het meanderen van de Aa
Het museum is de parel van Asten
Het park is een mooi groen hart in Asten.....het gebied "De Weivelden"achter het
museum is de moeite waard....het bomengebied van Heusden naar het vroegere
"Mijl op Zeven"...Het centrum kan een oppepper gebruiken,maar de omgeving
van Asten is gewoon heel erg mooi:als je er maar oog voor hebt...
Ik ben hulpkoster in de toren bij de klokken en het vergezicht er is niets mooier
Jammer is daar er veel mooie gebouwen in Asten zijn afgebroken en er lelijke
dingen voor terugkomen. Asten zou veel meer moeten kijken of nieuwe
bebouwing in de sfeer van de omgeving past, dan gewoon maar een gebouw met
te zetten
Je hebt oude en nieuwe gedeelten. Ik heb veel zien veranderen. Niet alles is
positief. Het traject Anneke de Bruin! Als het huis aan de zijkant niet gestut zou
zijn was het allang vanzelf omgevallen...hoezo behouden? Dan ook onderhouden!
Helaas wordt nu elk plekje bebouwd. Gelukkig is ons park nog steeds behouden
gebleven. De terrassen zijn ook uitnodigend en veel aanwezig. Wordt wel tijd dat
de markt voetgangersgebied wordt. Ze rijden echt door je bord als het ware. Al
die uitlaatgassen! Nee niet prettig.
Asten heeft mooi plekken maar niet om toeristen naar toe te verwijzen,
Het museum in combinatie met een bezoek aan de grote peel
Jammer dat het mooie oude dorp vol gebouwd is met hoge
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Weet niet



appartementsgebouwen. Deze architectuur past niet in een dorp.
Het centrum van Asten heeft weinig mooie plekken.
Op de plek waar vroeger de jongensschool stond, staat nu een lelijk gebouw waar
o.m. de Hema in gevestigd is.
Het centrum bij het gemeentehuis is nog steeds niet auto-vrij. De kiosk is
verdwenen. Nostalgie is verdwenen.
Mij lijkt dat dit niet aantrekkelijk is voor toeristen.
Verder zeer verkeersonveilige situaties. Bij de Burgemeester Wijnenstraat,
rondom de kerk en de Prins Bernardstraat.
‘In mijn volgende leven word ik verkeersambtenaar in Asten’!




Asten is een mooie gemeente, maar de mooiste plek ??
Dan zal ik toch willen weten of ze van natuur of bouwkunst of grensgebieden
houden en dergelijke. Voor mijzelf kan ik die vraag niet beantwoorden. Het
mooiste terras is dat van Friends, of hoe heet die zaak tegenwoordig.
Dat is nogal afhankelijk van waar deze toerist naar op zoek is.
Vragen zijn erg subjektief gesteld en is meer bezigheidstherapie dan dat het iets
bijdraagt aan beleid.!
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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.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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