
Onderzoek Omgevingsvise inwonwers - Gemeente Bernheze
juli 2021

Bijlage, antwoorden open vragen

NB: als het antwoord vaker dan één keer is gegeven dan staat dit tussen haakjes aangegeven aan het einde van het antwoord. 

Aan wat voor type organisatie bent u verbonden? - Anders, namelijk

Bewoner Heesch
IVN Bernheze
kerk/parochie
Niet meer werkzaam.
Stichting Gympoint
Dorpsraad

Waar is uw organisatie gevestigd? - Anders, namelijk:
Asten, maar werk op Emmaus in Heesch
Bernheze
Bewoner Heesch

hele gemeente en landelijk

Wat zijn voor uw organisatie de belangrijkste redenen om zich in Bernheze te vestigen? - Anders, namelijk
Belang voor het dorp behartigen
De Stuik: noodzakelijke voorziening in Vorstenbosch voor maatschappelijke, sociale en culturele bijeenkomsten en onderdah voor veel verenigingen.
deze vraag is voor onze stichting niet van toepassing
Dichtbij natuur (Maashorst)
Goede locatie qu pand
sportvereniging
vvanuit oprichting in 1949
Was al aangelegd en heb zelf geen reden hiervoor om dit te wijzigen
we bieden bewegingsonderwijs aan op de scholen
we zijn een sportvereniging, dus ons ergens anders vestigen dan in Bernheze lijkt me niet heel logisch...
we zijn er al sinds de vroege Middeleeuwen
werkgebied is Bernheze
wij hebben onze vereniging hier 25 jaar geledenn opgericht
woon in Heeswijk Dinther

Hoe tevreden bent u over het vestigingsklimaat voor uw organisatie in Bernheze in het algemeen? Kunt u uw antwoord toelichten?
Al ruim een jaar wordt er gewerkt aan een mooie plan voor samenwerking tussen bedrijven met maatschappelijke belangen. Vanuit de gemeente is hier veel enthousiasme voor. Helaas gaat er ergens wat mis want tot koppen met spijkers slaan 
zijn we helaas nog niet gekomen. Het zou fijn zijn wanneer er meer samenwerking komt met de gemeente! In het algemeen vind ik dit lastig om te zeggen dus ik spreek vanuit mijn eigen ervaring.

Als gemeenschapshuis ervaren wij ondersteuning vanuit de gemeente, zowel persoonlijk  in contacten met  beleidsmedewerkers en wethouders als ook (participatie) overleggen. Ook de financiële ondersteuning m.b.t. derving van inkomsten als 
gevolg van sluiting van onze accommodatie (corona)  wordt gewaardeerd.

Bernheze is ten opzicht van de andere gemeenten kleinschalig. Dit is goed voor de onderlinge verbinding maar kent een grote kwetsbaarheid ten aanzien van de ambtelijke organisatie. Veel ambtenaren hebben onvoldoende ervaring.

Bij vergunning trajecten worden zaken slecht op gepakt
De gemeentelijke organisatie is niet (meer) op haar taak toegerust. Er is sprake van ambtelijke onkunde en soms onwil en onvoldoende bestuurlijk leiderschap om deze problemen te doorbreken c.q. het hoofd te kunnen bieden

De Stuik (gebouw) is voor ongeveer 80% gefinancierd door eigen middelen en inbreng. De gemeente gedraagt zich in haar beleid alsof het gebouw door de gemeente beschikbaar is gesteld.   Voor de paracommercie gelden para commerciële 
regels en moeten met hun activiteiten wegblijven van het domein van de commerciële horeca. Prima wat ons betreft.  De commerciële horeca mag echter naast de commerciële klanten ook de wel de activiteiten uit het para commerciële pakket 
huisvesten. Dit maakt het voor ons als ongesubsidieerde para commerciële organisatie lastig en voelt als onrechtvaardig.

gemeente Bernheze heeft sport en beweging hoog in vaandel staan
Gemeente hangt nog te veel in de historische behoefte en niet met de toekomst.
Groene omgeving, veel natuur, waar goed mee omgegaan moet worden
Het bewegingsonderwijs in Bernheze is groeiende. Ook binnen het Lokaal Sportakkoord krijgen we een steeds grotere rol.
Ik heb zakelijk gezien weinig met mijn gemeente te maken
Lindershof is al een redelijk verouderde voorziening, met beperkte ruimte. Voor de doeleinden van de vereniging zien wij met enige regelmaat de noodzaak om uit te wijken naar een andere gemeente met meer voorzieningen. Hier kunnen 
trainingen verrijkt worden met materiaal, ruimte en mogelijkheden.

Neutraal in deze. Wij hebben als fietsclub geen fysieke locatie nodig. Enige echte fysieke waar we al sinds jaar en dag gebruik van maken is de misse als startpunt/ verzamelplek voor onze gezamenlijke fietstochten door de regio

Op zich is het prima, maar het is erg lastig passende bedrijfsruimte te vinden. Daarnaast willen wij op termijn graag een eigen pand bouwen/verbouwen, maar de nadruk ligt in de gemeente veel te veel op bedrijfshallen. Wij willen graag een 
modulair in te richten en klimaatneutraal kantoor

Vergaderruimte en opslagruimte is goed bereikbaar. Er zijn ook voldoende natuurgebieden voor onze educatieve doelen
Vestigingsklimaat voor een sportvereniging die alleen leden uit de gemeente heeft? Ik geloof niet dat ik die vraag helemaal begrijp...
Voor ons wordt het vestigingsklimaat vnl bepaald door de communicatie en samenwerking met de gemeentelijke overheid. Daar zien we verbetering in vergelijking met de afgelopen jaren. Verdere verbetering is mogelijk door nog meer dan tot 
nu toe vooraf de kernen op te zoeken en daar "het net op te halen".

Wij voelen ond gewaardeerd in Bernheze

Welke drie onderwerpen vindt u het belangrijkst voor Bernheze en moeten in de omgevingsvisie aan bod komen? - Anders, namelijk
Ik mis aanzienlijke vermindering van de veestapel in Bernheze.

Als u zou moeten kiezen, waar zou u meer ruimte aan geven in Bernheze? - Anders, namelijk
natuurlijke bermen, ander waterbeheer
Nieuwe economische dragers buitengebied
Verkeer zoveel mogelijk weren
Voorzieningen voor ouderen

Als u Bernheze in één woord moet omschrijven, welk woord is dat dan?
5 kernen
Agrarisch
Ambitieus
Apart
Arme natuur
boerengemeente
Deelverzameling
Een financieel gezonde gemeente die vooral zelfstandig moet blijven,
een rommeltje
Gastvrij
gemoedelijk
Gemoedelijk
gezellig
Gezellig
GEZELLIG
goed
Groeigemeente wonen en groen
Groen
groen, maar beetje rommelig
Groen!
hulpbehoevend
kleinschalig
Landelijk
Landelijk wonen
Leuk
mooi
Mooi
Natuur
Ons
parel
plezierige woonomgeving (toch 2 woorden)
prachtige omgeving
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redelijk
Samen
Tafellaken nog servet
Thuis
Veehouderij
Verbindend
Verkeersveiliger maken met name voor fietsers
versnipperd
Versnipperd
Verzamelde-dorpen
Zelfredzaam

Wat moet behouden blijven in Bernheze?

- cultuur bijv. pianolessen voor kinderen kosten 500 (20 min per les) of 700 euro (30 min per les) per jaar per kind, mogelijk kunnen 'studenten' lessen geven om muziek mogelijk te maken voor veel meer kinderen (hockey is daarom ook relatief 
goedkoop) - dorpskarakter: verdubbeling van huizen kan het dorpskarakter teniet doen, dus een voorstel om een begrenzing te definiëren. Voor de bedrijvigheid/industrie geldt hetzelfde - toeristisch Heesch ('Heesch aan de Maashorst'): ik ben 
verschillende keren naar Bergen aan Zee op vakantie geweest. Een prachtige omgeving om te recreëren, dat kan in en om Heesch ook - natuur/Maashorst: ik ben voor een circulaire economie/duurzaamheid alleen tegen grond met 
zonnepanelen (Ik ben voorstander van geothermal energy (= duurzaam, weinig oppervlakte, boring tot 2 km diepte /geen aardbevingen, gebruik natuurvriendelijke vloeistoffen met lage kookpunt om warmte en stroom te winnen)). Gebruik 
grond dus niet voor zonnepanelen, maar om de natuur verder uit te bouwen.
- goede sportvoorzieningen (sporthal/tennisbanen/voetbalvelden etc) - groen/speelgelegenheden voor kinderen - ontmoetingsplaatsen voor sociale contacten (buurthuis e.d.) - bibliotheek
(Sport_) Verenigingen
Abdij van Berne

Bernheze bestaat uit een aantal (kleine) kernen. Die kernen kenmerken zich door gezichtsbepalende bebouwing en een buitengebied. Zowel die bebouwing als het bijbehorende buitengebied vormen de aantrekkingskracht van Bernheze. Ook 
met het oog op de energietransitie is het behoud van de karakteristieke bebouwing een uitdaging.
Bestaande voorzieningen in Vorstenbosch
Bossen oa bij golfbaan
De dorpskernen
De kleinschaligheid moet behouden blijven maar dit betekent niet dat de onervarenheid bij de gemeentelijke ondersteuning dan mag worden goed gepraat.
De Maashorst
de vele verenigingen en evenementen. jeugd behouden voor de de kleine dorpen door bouw van betaalbare woningen. hierdoor behouden scholen, verenigingen etc. hun bestaansrecht! en is dus goed voor de leefbaarheid!
de verschillende dorpskernen met een winkelhart.
De voor, zover nog aanwezig, oude structuren in het landschap.
Dorosgevoel en landelijkheid
Dorpse karakter maar wel met doel om te groeien als gemeente
dorpskernen
een centrale plek waar actieve verenigingen bij elkaar kunnen komen/ ontmoeten.
Een gezonde Agrarische sector
Eigen identiteit en ruimte voor ondernemingsgeest
Gemeenschapszin
Groen
Groen, natuur, bos
Groen, verenigingsleven, cultuur
Groen/natuur

Het belangrijkste is dat we proberen de originele boerderijen en cultuurgronden behouden blijven. Daarnaast al het groen wat we hebben. Er wordt nog steeds teveel gekapt, zoals bijvoorbeeld voor de parkeerplaats van het kasteel bij de zuid-
willemsvaart. Niet te geloven dat we grote bomen laten verdwijnen omdat er een parkeerplaats moet komen. Dit had ook met behoud van bomen mogelijk geweest. Daarnaast de bomen in de kernen. Kap deze zo min mogelijk. Ik kom veel in de 
randstad voor mijn werk en in steden staan bomen die honderden jaren oud worden. Dat moet bij ons ook kunnen.
het dorpse karakter
het dorpse van de verschillende kernen.

Het dorpse. En ondanks dat bouwen, ook de hoogte in! Zet een paar creatief gebouwde 0 flats neer met koop- en sociale huurappartementen. In alle dorpen!!! Veel sociale bouw! Bouw je gek op dat vlak. Huizen zijn onbetaalbaar. Betaalbaar 

toekomstgericht wil bouwen zult u hier heel veel in moeten investeren.
Historisch karakter in groene omgeving
Landelijke beleving, voldoende woningen zodat de jeugd niet weg loopt, voldoende werkgelegenheid: vooral om werkende mensen in de gemeente te houden: lees vergrijzing tegen gaan.
leefbaarheid
Leefbaarheid in het dorp door een mix van bruisend verenigingsleven met beschikbare woningen en voldoende natuur voor recreatie
Levendigheid in de kernen, aantrekkelijkheid voor de jeugd (sport, spel, natuur, samen kunnen komen), sociale activiteiten
Lokale kracht bundelen
Maashorst als ontspanningsgebied
Natuur
Natuur en milieu
Ondernemersklimaat
open structuur  en niet alles volbouwen
Optimale cultuur, sport en onderwijsvoorzieningen Natuur en fietspaden
Ruimte voor natuur en recreatie. Stop met aanleggen industrie terreinen, slim omgaan met woningbouw. Niet ten koste van open gebied. Stop intensieve veeteelt.
sociale structuur welke zich uit in een rijk verenigingsleven
Veel aandacht voor natuur Culturele initiatieven Betrokken verenigingsleven Het dorpsgevoel waar je je thuis voelt Woongenot
Verenigen, samen schouders er onder met faciliterende en professionele Gem organisatie

Voldoende mogelijkheden en ruimte voor ontmoeting en ontspanning, waarbij er ook passende mogelijkheden moet zijn voor de mensen met beperkingen en andere kwetsbaarheden, waarbij deze mensen zoveel mogelijk mee kunnen doen in 
de "gewone" samenleving. Dus geen strikte scheiding tussen (doel) groepen.
wat er nu is en daar moeten we beter mee omgaan
Winkels en buurthuizen en sportactiviteiten
Zandpaden en laanstructuren langs de wegen in buiten gebied
Zelfstandigheid met een gedegen ambtelijke organisatie die toekomstbestendig is.
Zelfstandigheid van de gemeente
zoveel mogelijk sociale voorzieningen, natuur en goede wegen
zwembaden/zwemscholen

Welke verbeteringen vindt u belangrijk voor de toekomst van uw organisatie?
aandacht voor het groen
Aandacht voor milieu  / klimaatdoelstellingen Betaalbare woningen voor alle doelgroepen
Alle scholen bewegingsonderwijs, naschools bewegingsonderwijs, uitvoeren van actiestappen van Lokaal Sportakkoord
Alles zal qua uitstoot naar 0 moeten en niet praktisch nul nee nul uitstoot. Maak van Bernheze een nul uitstoot agrarisch high tech centrum. Hoef je niemand uit te kopen maar investeren in een 0 bedrijf.
Behouden van het groen, rust.
Beloftesen kansen sportakkoord samen verder brengen
Beter betrokken worden door gemeente.
beter positioneren op de landkaart Nederland
beter verbindingen richting den bosch en eindhoven, deelmobiliteit

Betere mogelijkheden tot bouwen op een verantwoorde manier. Niet alleen grote "dozen" terwijl er nog verschillende panden leegstaan. Zorg voor meer groen op de industrieterreinen en pas het geheel beter in het landschap. Daarnaast zal het 
prijzenswaardig zijn wanneer een gemeente zaken doet met een partij uit de eigen gemeente i.p.v inhuur van buiten de gemeente.
Communicatie
Dat er meer jongeren zich bij de organisatie aansluiten zodat we de natuur toch nog kunnen blijven helpen
dat er meer mogelijkheden zijn om woonhuizen te splitsen
Een beachvolleybalveld.
Fietspaden en geen puin-stort langs wegen om weg-kant te verharden
Focus op recreatie en toerisme. Er zijn veel mooie plekken in Bernheze om toerisme te trekken maar mag meer aandacht krijgen.
Geen groei grote pakhuizen/industrie. Agrarische bedrijven omzetten naar gezonde mix groen/woonruimte.

goed beheer van natuur in de openbare ruimte; bio-industrie laten betalen voor de schade die ze aanrichten; en ook beperkingen opleggen die nodig zijn om gezond te blijven (terugdringen stikstofuitstoot en fijnstof).  bevorderen van een 
gezonde bodem. en toezicht daarop.  Overschakelen naar duurzame landbouw zonder extra chemie.

het behoudt van leden, de verkeersveiligheid rondom ons sportpark! meerdere parkeerplaatsen, auto's staan op de doorgaande weg waardoor het zeer onveilig wordt. Ook bermen, wegen en parkeerplaatsen rondom onze vereniging dienen 
opgeknapt te worden!
Het functioneren van het ambtelijk apparaat. Dit apparaat moet meer dan nu het geval is dienstbaar zijn aan de burger.

Ik kan niet ondernemen met deze gemeente. De gemeentelijke organisatie is niet (meer) op haar taak toegerust. Er is sprake van ambtelijke onkunde en soms onwil en onvoldoende bestuurlijk leiderschap om deze problemen te doorbreken c.q. 
het hoofd te kunnen bieden
Kansrijk bestemmen rekening houden met de mogelijkheden
kwaliteit, voldoen aan behoefte van leden.
Luchtkwaliteit
maashorst bereikbaarheid en beschikbaarheid voor multidisciplinaire en duurzame recreatie, waaronder ook mountainbiken/ organiseren mountainbike tourtochten
Meer biodiversiteit in de natuur
Meer capaciteit in de sporthallen in Heesch.
Meer en beter afgestemd beleid ovet natuur, groen leefomgeving
meer inzicht in (overmatig) watergebruik, het belang van bomen, lokale boeren
Meer maatwerk mogelijkheden in ruimtelijk beleid om de transitie van landbouw te laten slagen
Meer woonvoorzieningen senioren
Nog meer als een klankbord/adviesorgaan voor de gemeente kunnen functioneren.
Ommetjes
ondersteuning  door de gemeente
Ondersteuning op bestuur nivo en financieel nivo, zodat de continuïteit wordt gewaarborgd
Openheid van zaken door de gemeente, waar is men mee bezig, welke keuzes worden er waarom gemaakt?
Samenwerking met en mogelijk gemaakt door de gemeente.

Servaes wil een gemeenschapshuis zijn waar mensen, jong en oud, in een ongedwongen sfeer elkaar kunnen ontmoeten.  Belangrijk is dat Servaes dit ook naar buiten uit gaat stralen en het imago van (vooral voor ouderen/bejaarden) wat 
ruimer wordt geïnterpreteerd. Heel feitelijk betekent dat, dat we in fysiek opzicht werken aan een wat modernere uitstraling en er ook gedacht wordt aan een passende uitbreiding aan de achterzijde met een toegankelijk terras. Daarnaast zal er 
aandacht moeten uitgaan naar het presenteren van Servaes via media ed.

Slimme woningbouw, zodat er meer doorstoom is met als hoofddoel: jeugd behouden en vergrijzing tegen gaan. Meer faciliteiten zoals winkels en horeca om de dorpen aantrekkelijker te maken. Meer woningbouw op een slimme manier, dus 
niet alleen grote wijken uit de grond stampen. Gemeente moet meedenken om starters KOOP woningen te kunnen realiseren, door bijvoorbeeld grond goedkoop aan te bieden. Als de jeugd zonder hulp van ouders niet kan kopen, dan heeft de 
jeugd geen mogelijkheden om zich financieel te ontwikkelen. Zorgen dat bij het hiervoor genoemde punt geen misbruik kan worden gemaakt door beleggers. Beleggers wel "gebruiken" om goedkope huurwoningen te realiseren.
Sociale connectie en afstemming tussen de verschillende kernen
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Soepelere regelgeving vanuit gemeente.
Sportverenigingen blijven steunen in allerlei vormen, zij bieden een ontspanningslek voor vele inwoners van Bernheze. Ontspanning is goed voor hun vitaliteit
Transitie van de veehouderij beter ondersteunen
Uitbreiding op eigen terrein, meer groen in de buurt (benut de maashorst) en veiligheid (leegstand buitengebied en criminaliteit)
Uitnodigende accomodaties met uitdagend materiaal om zo de kinderen zich optimaal te kunnen laten ontwikkelen
Verbeteren bestuurlijke organisatie. Te willekeurig met doelen die niet scherp zijn, te weinig focus.
Voldoende (beleids) steun voor para commerciële organisaties. Minder macht voor de achterban voor koninklijke horeca Nederland
voldoende ruimte om te kunnen groeien
waardering agrarische sector
woningbouw
Zorg voor goede medewerkers.  Zorg voor goede en transparante communicatie.

Heeft u nog andere opmerkingen over de omgevingsvisie van gemeente Bernheze of deze vragenlijst?
Bernheze is te klein voor een omgevingsvisie. Omliggende gemeenten zijn van groot belang. bijvoorbeeld investeren in de Maashorst is van groot belang voor het vestigingsklimaat. Dure ruimte voor ruimte kavels maken het buitengebied kapot. 
Stoppen van agrarische bedrijven veroorzaakt verschillende bouwprojecten in het buitengebied die daar eigenlijk niet thuis horen.

Bij ruimte voor ruimte graag cluster bebouwing en geen lint- structuur langs wegen. Dan houden we doorkijkjes en verzand het uitzicht niet in tuinen/laurier hagen
De rol van de gemeente is heel belangrijk bij een goeie transitie van de veehouderij
duurzame energie opwekking en circulariteit lijken me prachtige punten om goed te proberen in te vullen. Ook het goed begeleiden van boeren bedrijven die waarschijnlijk tot andere activiteit en bestemming moeten komen
Het is raadzaam deze lijst te delen met verenigingen en belanghebbenden per mail.  Ik vond het inhoudelijk wat oppervlakkig.
Ik denk dat de Bosschebaan op de schop moet, net zoals de Graafsebaan. Deze weg sluit niet meer aan bij het aantal huizen dat gebouwd wordt rondom Zoggelsestraat / Kruishoekstraat. De oplossing met de vluchtheuvel is echt bizar.  
Checkpoint is een mooie organisatie, maar kan veel meer er uit halen. Ik zou heen een locatie bieden die een betere uitstraling heeft.   Van Munster Recycling gaat weg, maar daarvoor komen kleine bedrijven. En VD Heuvel kan maar blijven 
bouwen. Maar ondertussen worden ze wel helemaal ingebouwd met allemaal woonwijken. De Beemd, De Erven.......waarom zeten we daar geen huizen?

Ik denk dat onze gemeente er alles aan doet om het beleid zo goed mogelijk uit te voeren. Wellicht is het goed om te leren, of samen te gaan met een grote gemeente omdat het zomaar zou kunnen zijn dat een helicopterview zou kunnen 
bijdragen aan nieuwe mogelijkheden / visies.

Ik hou mijn hart vast of deze gemeente überhaupt in staat is om zo'n traject te draaien
Ik krijg een uitnodiging als sportvereniging, maar daar lijkt deze vragenlijst helemaal niet voor bedoeld. Ik heb de persoonlijke vragen ('wat vind u belangrijk') dus maar als privépersoon beantwoord. Ik zie eerlijk gezegd niet in wat je hiermee zou 
moeten in het kader van de omgevingsvisie.

momenteel geen vragen
Sta open voor elkaar en ga echt samenwerken.
Succes. Weer een mooie kans op samenwerken.
Volgende
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