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Nr.

Vraag 1: Ik voel mij als inwoner 

goed vertegenwoordigd door de 

gemeenteraad.

Vraag 2: Hoe kunnen inwoners en 

gemeente beter samenwerken?

Vraag 3: Ik ben bekend met de 

Toekomstagenda Asten 2030.

Vraag 4: Wat zou u de gemeente Asten nog mee 

willen geven? Meepraten? 

1 Nee

Efficiëntie is een drama

Kennis bij ambtenaren ebt weg (dit is 

te voorkomen door minder 

uitbesteding)

Florapark voorbeeld: iets wat iemand 

niet mocht bouwen wordt later wel 

uitgevoerd door een ander voelt 

oneerlijk Ja/Nee

Klein en simpel overzichtelijk

Omgevingsvergunning /odzob vragen worden 

doorgeschoven voelt niet prettig voor inwoner

Breikbaarheid en gesprek is prima

Gemeente is pro-actief

Spelregels zijn veranderd tijdens proces florapark zie 

2 Nee

2 Ja

Het kan altijd beter

Inspraak: idee is dat dit schone schijn 

is/een wassen neus Nee

Heusden plein veranderen mooiigheid kost veel geld 

zonde v.d. investering door bomen lijkt het kleiner

Eenrichtingswegen maken het moeilijk om te rijden 

door Asten 

Centrumplan auto's voor gemeentehuis door Li af 

zodat er voor M8 Hema etc geen verkeer mogelijk is

Nee

3 Er is afstand tussen inwoner - raad

Betrekken bij belangrijke thema's 

communicatie en veiligheid Nee

Prettige plek om te wonen fijne leefomgeving

Blijf in gesprek met inwoners

Scholenplan goede inspraak

Ieder gelijk handelen groenvoorziening schutter hier 

houden de bewoners het groen van de gemeente bij 

waarom gebeurt dit niet in andere wijken? Nee

4

Scholenplein is slecht Varendonck niet 

vanuit leefbaarheid er wordt geen 

rekening gehouden met de gebruikers

Ja, het kan altijd beter

Stoepen leggen ze ongelijk terug waar 

gewerkt wordt aan de trottoirs. 

Hierdoor onstaat er een onveilige 

situatie

Wijkagenten partijdig politie. Twee 

kanten van het verhaal. 

Bij bemiddeling op Wolfsplein is er niet 

naar het verhaal v.d. tegenpartij 

geluisterd

Verkeer tuinstraat/ emmastraat zeebrapad geen zwart 

gele linten? 

Boa geeft geen terugkoppeling op melding over het 

Wolfsplein te hard rijden Nee

5 Ik denk het wel soort OR vanuit de inwoners oprichten Nee Bibliotheek pas verbouwd klepel kapitaal vernietiging Nee



Nr.

Vraag 1: Ik voel mij als inwoner 

goed vertegenwoordigd door de 

gemeenteraad.

Vraag 2: Hoe kunnen inwoners en 

gemeente beter samenwerken?

Vraag 3: Ik ben bekend met de 

Toekomstagenda Asten 2030.

Vraag 4: Wat zou u de gemeente Asten nog mee 

willen geven? Meepraten? 

6 Geen idee, niet bereikbaar Geen idee Nee

Markt auto vrij M8 terras

Rotonde schoolstraat/ Dijkstraat komt er niet is nodig. 

Heesakkerweg is niet nodig daar komt er wel een. 

Speelplekken ipv lege scholen als er woningbouw 

komt

Gemeente is vooral gericht op geld logica is ver te 

zoeken bij sommige besluiten

Floralaan Nobis door Appelwijk vreemde 

verkeerssituatie

Chauffeurs dorp geen goede verbinding voor 

chauffeurs die te voet het dorp ingaan lopen 

gevaarlijk langs de weg maak een fiets/voet pad

Handhaven op vrachtwagens in de wijk leefbaarheid in 

de wijk 

Honden poep in speeltuintjes maak een omheining

Onze actie is positief fijn dat wij zo met mensen in 

gesprek gaan

Assimilatie verlichting kassen Heusden handhaven 

afschermen tot 90 procent gebreurt niet waarom?

Wat is het beleid arbeidsmigranten: Mag je zomaar 

een huis kopen en er 4 polen inzetten Nee

7 Ja Gaat goed Nee Nee Nee

8

Ja, door communicatie in o.a. 

peelbelang en social media blijf je goed 

op de hoogte

Door goed zichtbaar te blijven en niet 

alleen in verkiezingstijd de straat op 

te gaan. Gemeente vraagt regelmatig 

inspraak van burgers Ja, vanuit Peelbelang Geen verkeer door centrum op de markt Auto vrij! Ja

9 Ja

Laagdrempeliger contact 

mogelijkheden Nee

Meer samen doen

Minder overleggen en meer tot zaken komen Nee

10 Ja Nee Beter kan verkeer en parkeren Nee

11 Ik heb niet zoveel affiniteit met politiek

Communicatie, Bijeenkomst over 

onderwerpen discussie bijeenkomsten Nee Nee

12

Ik weet niet wie er in de gemeenteraad 

zit? Open initiatieve Nee Openingstijden verruimen van gemeentehuis Nee

13

Heb me daar nooit zo in verdiept maar 

voel me veilig in Asten, woon er fijn en 

contact met gemeente is goed

Door te doen wat jullie nu doen. Zo is 

er direct contact buurtplekjes 

promoten Nee Buurtplekjes promoten Ja



Nr.

Vraag 1: Ik voel mij als inwoner 

goed vertegenwoordigd door de 

gemeenteraad.
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14

Ja, niets over te klagen veel op het 

gemeentehuis geweest

Jori: zeer tevreden, hart voor de zaak 

reël en eerlijk!!

Als inwoners iets hebben heel goed 

luisteren naar belangen, het goeie 

eruit halen Niet zo

Luisteren

Hulp met Heusden pouderoyen: goede contacten

Heel veel informatie al door inwoners verzameld 

gebruikt door de ambtenaren

Deskundig, specialistische

Ja 1 x 3 

maanden evt

15 Nee, probleem met grond

Bewijs/arrogantie ambtenaren bij boeren op perceel, 

strijdig met energie en zon Ja

16 Ja, buitengewoon en benaderbaar

Als er iets is ga dan eens praten (als 

inwoner) Nee

Jan Vriendshof beeld schoonmaken

Mensen zouden meer bij hun eigen huis schoon 

moeten houden bv NL doet

Deelname/bereikbaarheid in de avonduren ivm donker

17

Denk dat het wel goed is maar weet 

het niet zeker

Goed om aan beheer (scouting 

jongnedeland) te vragen om advies 

hierover ! Zijn maatschappelijk 

betrokken Nee

Infrastructuur

Lege plekken centrum

Splitsing Letters & Co zicht niet goed

Te vreden in centrum Ja

18 Ga niet stemmen niet mee bezig

Duidelijker afspraken maken

vaker aan tafel Nee Fijn in Asten zou niet zo snel verhuizen Nee

19 Ja Nee

Wonen heel prettig

Gratis parkeren

Goed onderhoud

Gemeente doet veel

Veel hondenveldjes Nee

20

Geen flauw idee. Ik ga wel stemmen 

veel beloftes maar elke politiek is 

hetzelfde

Hoe meer naar elkaar toe komen?

Investering is goed Nee

Zijn niet op de verkeerde weg bezig

Ook met zorg goed bezig Nee



Nr.

Vraag 1: Ik voel mij als inwoner 

goed vertegenwoordigd door de 

gemeenteraad.

Vraag 2: Hoe kunnen inwoners en 
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willen geven? Meepraten? 

21 Ja

Normaal tevreden maar wil wel graag 

reactie

Marleen Wilbers.Heeft vraag gesteld over 

verkeersveiligheid op voordeldonk/ kruising berkelaar 

in dec. Ze heeft daar geen antwoord opgekregen.

 Heeft vraag doorgegeven aan Rien. In Feb weer eens 

gevraagd. Ze heeft het nu bij oud weth de vraag 

neergelegd. Ja

22 Mja

WMO etc, school, de weg naar hulp is 

wel lang het stuk ertussen is te groot 

duurt zo lang

Veiligthuis instanties wie is er 

verantwoordelijk? (log apparaat) 

doorschuiven Ik weet er niks vanaf

Gemeente Asten probeert zich goed op de kaart te 

zetten.

Ouders PGB etc, nog sneller incl huisarts en j en j 

coach kritisch proces met moeite gedaan Ja

23 Stem wel verder weet niet Goede informatie Nee Mooiste gebouwen zijn er niet meer Nee

24

Nee, Er zijn andere belangen (bv 

autoluw centrum) Door open te zijn In Peelbelang iets van gelezen

Er moet heel veel beter, Bijv bioscoop meer sociale 

voorzieningen meer sociale huurwoningen

 ik zou graag ergens terecht kunnen om te praten(ik 

ben een eenling) Nee



Nr.

Vraag 1: Ik voel mij als inwoner 

goed vertegenwoordigd door de 

gemeenteraad.

Vraag 2: Hoe kunnen inwoners en 

gemeente beter samenwerken?

Vraag 3: Ik ben bekend met de 

Toekomstagenda Asten 2030.

Vraag 4: Wat zou u de gemeente Asten nog mee 

willen geven? Meepraten? 

25 Weinig mee van doen

Geen idee. Ervoor zorgen dat mensen 

elkaar kennen. Klein is fijn korte lijnen

Nee, ik neem aan dat er goed gezordt 

wordt voor de ouderen.

Centrum Vitale Kennis is belangrijk

Geldt ook voor de jeugd niet alleen is 

economie,

Alle maatschappelijke opgaven 

ondersteun ik

Stemplicht invoeren iedereen aantrekkelijk  maken om 

te stemmen

gaat goed op het gemeentehuis Nee

26 Ik vul de enquete in?

Meer informatie over ontwikkelingen 

zoals koningsplein (idee rouwcentrum)

Er wordt te hard naar het 

Koningsplein gereden! Ahw rechtdoor ?

Het het gaat het gemeenschapshuis is niet goed heb 

ik gehoord. 

Er zijn niet geoeg parkeeplaatsen voor de klepel Nee

27 Ik vul het kaartje in! Ik vul de Enquete in Ja

Appelbuurt veel stankoverlast.Graag oppakken vaker 

gemeldt. Nee

28 Ik vul de enquete in

Deken van Pelthof tegenover de Klepel Bomen geven 

rotzooi daar ben ik allergisch voor Nee

29 Let ik niet op Door beter naar elkaar te luisteren Nee Nee Nee

30 Voel me niet gehoord

Gemeentehuis vaker s'avonds open

Altijd bereikbaar moeten zijn

Veilighied fietsers/wandelaars 

(Centrum) (winkelcentrum)(bij 

Willem) (campanula)

Invalide parkeerplaatsen tegen de 

winkels bij kruidvat, Autoluwe markt Nee

31 Ja,gewoon

Heel veel dingen beter 

naar de mindere luisteren 

Denk aan de jeugd Nee Niks, zal het niet weten Nee
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32

Ruim svp de verkiezingsposers op Posters hangen er 

half af Nee

33

Ja, politiek staat dicht bij de mensen je 

kunt ze aanspreken Geen verbeterpunten, te vreden

Wel van gehoord, geen inbreng 

gelezen peelbelang

Draait goed gemeente heeft het goed voor elkaar heel 

positief over hart van Heuze Nee

34

Nee want kost allemaal te veel tijd in 

die zin luistert de politiek niet geen 

vertrouwen

Alles duurt lang, Problemen aanpakken/oplossen

Goed voorbeeld: 16 jaar voor fietspad in Heusden is 

aangelegd moeten eerst doden vallen is 16 jaar over 

gesproken
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35 Politiek weet wat er leeft

Bekend van gehoord. Uit Peelbelang 

(jammer dat niet voor alle jongeren 

betaalbare woningen beschikbaar zijn)

Fijn dat er in Heusden Oost gebouwd 

kan worden

Duidelijk betere informatie over bestemmingsplannen 

wat er wel of niet mag

Mondelingen informatie groot risico op misverstanden 

Mensen investeren

Kijk niet alleen naar regels maar ook andere 

vergelijkbare situaties, gelijke monniken gelijke 

kappen Nee

36

3 x geen drempel wij lopen zo het 

gemeenstehuis in (naar bijvoorbeeld 

Anja) Nee

37

Er zijn mensen die niet stap nemen om 

mening te geven en naar de politiek te 

stappen. Als er iets wordt 

georganiseerd gaat geintervieuwde niet

Gevoel ik heb een mening maar daar 

wordt toch niet naar geluisterd Nee

Initiatief Vastermans niet mee eens, alleen naar 

inifitatiefnemers geluisterd niet naar andere meningen 

over een idee zonde

Geld en parkeerplaatsen zijn nodig Nee



Nr.
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goed vertegenwoordigd door de 
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38 Geen mening Inspraak wordt goed bekendgemaakt Gelezen Peelbelang (inhoud)

Peelbelang digitale aangifte geboorte opmerking over 

handtekening moeder niet nodig is niet meer van deze 

tijd alleen staande moeders/2 moeders

Klacht over overlast uitlaten honden in Heusden Oost 

vaak aangegeven alleen afvalemmer geplaatst verder 

geen aanpak probleem Nee

39 Ja

Wonen is goed

Geen verbeterpunten Nee

40 Merk er weinig van denk van wel

Info genoeg, mensen leunen 

achterover Nee

Samenwerking sociaal domein

Dienstverlening niet allen op afspraak gewoon binnen 

lopen Nee

41

Nee! Geintje jullie nemen ons toch niet 

serieus Lullo's

Niet achteraf info/ vooraf burgers

Betrekken argumenten burgers 

betrekken bij beleidsvorming plannen 

projecten Nee Asten doet het nog niet zo slecht Ja
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42 Ja

Ja burgers die dingen (kleine) willen 

regelen altijd nee. Kost altijd geld, 

gemeente denkt niet mee met klant ja 

tenzij principe kan zoveel beter Ja ook de inhoud In grote lijnen doet Asten het goed Ja

43 Ja Nee

44 Geen idee Geen idee Geen idee Nee

45 Weet niet Nee Het is rustig wonen dat is fijn Nee

46 Ja

Beter luisteren naar klachten en 

sneller reageren (groenafval) houden 

zelf plantsoen bij omdat de gemeente 

te kort schoot Goed luisteren en inwoners serieus nemen Nee

47

Niet altijd te hoge bijdrage voor aanleg 

glasvezel in het buitengebied

Ja. Ze zit in WMO (dagbesteding 

Heusden van Savant)Door de 

bezuinigingen. Alles draait om t'geld. 

Erg jammer houden geen bevrediging 

aan reactie gemeente

Koester de vrijwilligers in Aten-Heusden en laat als 

gemeente iederen in zijn waarde Nee

48 Onbekend

Gemeente luister niet naar inwonder 

bijvoorbeeld kraaen ovelast in de wijk. 

Hebben dit als buurt aangehaakt maar 

wordt niet mee gedaan Luister naar inwoners Nee

49 Nee Geen idee

Teveel vrachtverkeer door Heusden. Wegen te smal 

voor vrachtwagens ivm bedrijf Nee

50 Ja

Ja, infrastructuur in de lindestraat  

ongelijk trottoir niet te doen voor 

wandelaars Ja

Meer tempo het vegen van de langstraat (zit in de 

route) u kaart dat aan maar dan wordt er niets 

meegedaan. 

Aanpak Lindestraat duurt erg lang. Je vraagt iets en 3 

jaar later is er nog niets gedaan Nee

51

Nee, loopt tegen allerlei muren is dienst 

ondersteuner

Luisteren naar inwoners. 

Maak gebruik van de gepensioneerde 

inwonders en de kennis. Zit zelf in de 

WMO participatieraad. Krijgt heel 

weinig tijd voor adviezen krijgen daar 

20 minuten voor terwijl ze zelf 8 

weken de tijd hebben. Er wordt niets 

mee gedaan daarom stopt vrijwel 

iedereen in deze raad kunnen niet 

omgaan met kritiek

Zorg is 1 brok ellende

Senzer vraagt niet door. En ze helpen Clienten 

onvoldoende men denkt niet mee Nee

52 In sommige kwesties niet

Meer inspraakmomenten in een eerder 

stadium nee

Mensen moeten gehoord worden voordat de beslissing 

vast staat Nee

53

Feedback ontbreekt over wat er tussen 

de verkiezingen in gebeurd met de 

programma's

Vb.Tip Asten: Zie bovenstaande via 

media verantwoording afleggen Nee Makrt autovrij! Nee
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54 Ja Het gaat wel goed Nee Geen opmerking Nee

55 Ja Ons uitnodigen op het gemeentehuis Nee Nee Ja

56

Voel me niet vertegenwoordigd maar 

heb hier geen behoefte aan Geen zicht hierop Nee

Bewondering voor de gemeenschapszin Evenementen. 

Dinsdagavonden in de Zomer. Markt auto vrij Nee

57 Ik denk het wel

Blijven communiceren via social 

media. 

Inwoners bevragen over bepaalde 

onderwerpen Nee Geen idee Nee

58

Er wordt niet geluisterd. Vg: 

bijeenkomst markt, plannen waren al 

gemaakt zonder inspraak Kom vaker het gemeentehuis uit Nee

Meer luisteren naar de directe omwonenden

Inspraak geven

En fouten toegeven Ja

59 Ja Nee

60 Principe wel

Social media/jongeren bereiken ander 

platform nee prima Nee

61 Doen zijn best wel niet altijd mee eens

Goed luisteren bijeenkomsten houden 

burger betrekken nee Stoplicht vervangen Lissen Nee

62 Best wel

Kan altijd, is al veel overleg 

communicatie is goed nee Nee

63 Ja, redelijk goed Communicatie beter/meer Nee wel veel info op de site

Onderhoud wandelpaden kesselcamp 

groenvoorziening Ja

64 Jawel Nee Nee Nee

65 Algemeen wel

Inspraak procedure geen nut meer. 

Mensen eerder betrekken bij 

planvorming Nee Nee Nee

66 Zo goed Geen mening meer luisteren Nee

Betaalbare woningen jongeren/ouderen CIO woningen 

meer ontwikkelen Nee

67 Prima

Duidelijkheid geven

Inloopavonden 

Social media gaat goed nog beter Wel gezien niet inhoudelijk

Meer bouwen voor starters

Centrum autovrij Nee

68 Ja Nee niet mee bezig Nee Ga zo door Nee

69 Ja

Meer overleg meer info tevreden over 

projecten Nee Nee Nee

70 Ja

Burger initiatief stimuleren Ja tenzij 

openstellen Wel gehoord inhoudelijk niet Nee Nee

71 Ja eigenlijk wel

Collega + raad goede afspiegeling met 

bestuur. Weinig spelletjes Nee Nee Nee

72 Denk van wel

Meer duidelijkheid

Snellere dienstverlening

Digitale dienstverlening Nee Mensen eerder betrekken bij voorbereidingen Nee

73 Goed Wijk in Asten Ja info voorziening verbeteren Ja

74 Vrij goed vertegenwoordigd Deze betrekken Nee Meer parkeren in het centrum. Drukke Zones Nee

75 Redelijk Meer gezamelijke oplossing zoeken Nee Communicatie over schoonhouden straten Nee
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76 Ja

Veel openbare verschijnen (bestuur-

pilitiek) Nee Strenger zijn hangjeuds niet uit de hand lopen Nee

77 Vertegenwoordigd Betere communicatie onvoldoende Jeugdbeleid (zwerfjongeren eerder aanspreken) Ja

78 Ja Meer contact maken Nee Ze doen het niet slecht Ja

79 Nee Op zich te vreden Nee

80 Ja

Informatie over woonprojecten is 

minimaal Nee Aandacht voor verkeer op markt Ja

81 Ja Meer samen ondernemen Nee Te vreden Ja

82 Weet ik niet nu vroeger wijkraad wel Lokale projecten inwoners betrekken Nee

Lokale horeca (jeugd) in Asten houden

Leegstand panden minderen Ja

83 Ja Goede publicaties Ja Weinig bouwprojecten Ja

84 Kan ik niet zeggen woon te kort hier Positieve indruk Nee Park behouden is belangrijk Ja

85 Nee

Meer besluiten en berichten in 

verschillende kranten Nee Duurt te lang dat er besluiten genomen worden Ja

86 Ja Gezellig omgaan Nee Snel voorste Heusden Ja

87 Ja Nee

Tuinstraat

Markt autovrij Nee

88 Te weinig mee bezig Nee Neutraal Nee

89 Weet ik niet Meer inspraak Nee

Gaten in centrum opvullen

Markt beter inrichten Nee

90 Ja Communicatie Nee Weet ik niet Nee

91 Niet helemaal Goed bezig enquete invullen Nee Gedoe molen Ja

92 Neutraal Neutraal Nee Tevreden ik woon er graag Ja

93 Weet ik niet

Meer overleg suggesties Cosmosplein 

gedaan hoor er niets van Nee Industrieterrein ? Ja

94 Ja Weet ik niet Nee Elfenbank boom niet te vreden: rechte communicatie Nee

95 Ja Meer concreet van beide kanten Nee Geen idee Nee

96 Niet mee bezig ? Nee

Tevreden inwoner van Asten

Senzer mag niet meer afval opruimen daardoor is het 

heel ondankbaar werk Nee

97 Ja Communicatie Nee

SHP reuring door teveel betrekken van ouders hak 

knopen door Nee

98 Ja Meer bijeenkomen in wijken Nee

Bij Formido een zebrapad naar school (talent) auto's 

wachten niet bij 

Auto's wachten niet bij zebrapad duidelijk maken voor 

automobilisten STOP Nee

99 Weet ik niet ga niet stemmen ? Nee

Dubbel werk Floralaan, goede planning zonder van het 

werk beter nadenken Nee

100 Denk het wel ja

Nog meer informatie op de hoogte 

brengen

Inloopavonden om mee te denken? Nee

Heel te vreden

Centrum gaat best goed

Scholenplan ziet er goed uit Nee
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101 Ja

Gebeurt al is prima

Je kunt aanwezig zijn als je iets op te 

merken hebt Nee

Veegwagen komt wisselend in de straat (n.n met 

bladeren (in Kruiskensweg)

Alles kan online persoonlijk contact is wel heel 

persoonlijk maar ook prioriteit fijn als je niet met 

computers kunt werken face to face Nee

102 Ja

Informatie geven over zaken die 

spelen Nee

103 Twijfelachtig

Beter te communiceren

niet terug gebeld 2 x door WMO Nee

Digitale ingang: altijd afspraak maken is minder fijn 

voor (alleenstaande) ouderen/ zie kbo moet anders

Verkeersveiligheid bij de Lisse stoplicht staat op rood 

als er niemand is ouderen mensen zien verschil niet 

tussen voetgangers/autostoplichten

informatieboekje gemeente is heel goed ( 

gemeentegids)

website is toegankelijk Nee

104

Ja, komt terug/ voort in project 2017- 

goed dynamisch Houdt het klein en simpel overig Nee

105 Jawel

Gedurende spel Florapark regels veranderd

optie op grond weg zonder overleg Nee

106 Nee

Meer mensen betrekken doet asten 

al? Nee ?

107 Ja 

Communicatie gemeente moet beter 

+ overleg breder onderzoek hoe 

inwoners denken Nee ? Ja

108 Ja

Er is genoeg te doen in Asten 

misschien samen met NWC Nee

Asten bruist wel 

genoeg te doen

Centrum autovrij Nee

109 Minder

Gemeente denkt het wel te weten, 

arrogantie meer open luisteren meer 

intensiever steunen Nee Ambtenaren zijn niet altijd even open arrogantie Nee

110 Ja, er wordt goed geluisterd (school) Geen idee Nee

Het gaat hier nog niet zo verkeerd (bv winkels 

leegstand andere dorpen) Nee

111 Ja

Gebeurt al redelijk

Zelf initiatief zoeken, niet teveel 

tamtam

Nee nee redelijk op orde alles Nee

112 Matig

Belang van de kleine groep burgers in 

het buitengebied net zo belangrijk 

maken Wel van gehoord

Huisvestingarbeidsmigranten in Heusden gaat niet 

goed 

113 Is daar niet echt mee bezig

Is daar niet echt mee bezig maar 

heeft wel het gevoel bij de gemeente 

terecht te kunnen als nodig Nee

Horeca naar 3 u sluitingstijd 

Verruimen is goed idee 

we moeten iets doen om de jeugd in het dorp te  

faciliteren
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114

Ik weet waar ik me moet melden. Tot 

nu toe niet nodig geweest om echt iets 

te laten vertegenwoordigen Weet niet Nee

115

Ja, want ik ken veel raads/collegeleden 

vroeger ook actief geweest

Gaat wel goed zoals het nu gaat geen 

idee voor verandering Nee Gaat rustig naar enquete kijken

116 Ja

Er wordt genoeg gedaan, ligt ook aan 

de burgers hou FB pagina bij Nee

Hele sociale gemeente

Goede ervaring met de gemeente

Weining (betaalbare) woonruimte mensen 18-28 jaar

Niet eens met scholen plan

tegen masale scholen gemeenschap Ja

117 Ja

Naar elkaar luisteren nu tevreden 

zoals deze actie Nee

Gemeente staat open voor dingen zichtbaar betrokken 

bij verschillende thema's Ja

118 Ja iedereen heeft eigen keuzes/invloed

Concretere onderwerpen/vragen: niet 

wat vind je van de veiligheid? Meer 

inzoomen Nee

Goed: Bernardstraat input nu actie

Slecht: scholenplan Keuze aan het rand van het dorp 

meer gedreven door kavelprijs huidige locaties. Nog 

steeds geen goed plan van aanpak samenvoegen 

scholen

Tip Asten niet sterk Ja

119

Nee, gemeenschap overeengekomen 

over bedrijf @ antoniusstraat raad legt 

naast zich neer

Oor te luisteren leggen en vertalen in 

beleid Vaag

Fietspad Meijelseweg

Krijgen post over woonunit die al 5 jaar weg is 

gegevens in computer zijn leidend Nee

120 Ben tevreden Nee

Weinig te klagen

Goed dat er dit soort enquetes gehouden worden Nee

121

Matig, op sommige onderwerpen wel 

anders moet Vragen blijven stellen inloop avonden Ja

Aanpak st Bernardstraat is goed begin

Centrum moet autovrij Nee

122

Nee; wel avonden in gemeenschapshuis 

maar niet vragen of het nodig is

Daadwerkelijk iets met inputdoen juist 

vraag stellen Ja

Gemeenschapshuis 'klein; beetje opknappen niet heel 

veel geld in investeren Nee

123 Nee Weinig interesse in politiek Centrum autovrij Nee

124 Merkt er weinig van Geen problemen geen idee Nee

Niet altijd geluisterd geen auto' in kompas meer groen 

en centrum- auto's rijden door terrassen heen Nee

125

Sommige in gemeenteraad niet 

sterk/kundig genoeg

Enquetes werkt voor een bepaald 

onderdeel van de bevolking burgers 

kunnen participeren als ze dat willen Nee

Openbaarvervoer verbeteren

Tegen hondenbelasting

Geen prullenbakken bij uitlaatplek (achter Elfenbank) 

Last van kattenpoep Nee

126

Inloopavonden (alcoholavond) zjin 

goed.

Vanuit persoonlijke aanpak (geen 

enquetes rond sturen) Nee

Veel evenementen 

Vernieuwing dorp ( midas/kompas) Nee
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127

Meer op straat kijken meer kijken 

naar praktijk bijv Bloemenwijk 

stoepranden voor rolstoel veel geld 

verbrast Nee Goed centrum Nee

128

Nee te veel middenstand/bovenlaag in 

raad. Mist vertegenwoordig gewonen 

bevolking

Meer openheid meer betrokkenheid 

vanuit bevaling; raad Nee

Meer onderhoud niet bij burgers neerleggen alleen 

contact via apps computer etc. de gemeente kruipt op 

(openbare/aangifte politie) Nee

129 Ja

Voor jongere generatie is de ontw. 

Goed te volgend maar is dat voor de 

oudere generatie ook zo? Nee

Heb voldoende aandacht voor oudere generatie om 

alles te kunnen meedoen bijv zijn minder digitaal 

vaardig Nee

130 Ja Jeugd meer betrekken Nee

Er zou een kinderraad moeten izjn (Luca) kinderen 

zouden mee ideeen moeten kunnen inbrengen Ja

131 Ja

2 punten qua verkeer en voetgangers gevaarlijk met 

oversteken hoek kerk en hoek Beekerslaan (zou fijn 

zijn als daar iets aan gedaan werd) Nee

132

Boerige leefcreacy helemaal super!

Gemeentegids toen we net in Asten kwamen wonen is 

heel fijn

Goed dat jullie deze actie doen door de straat op te 

gaan om inwoners te spreken Nee

133

Nee gemeenteraad wandelt eigen 

paden, luistert niet goed genoeg

Beter luisteren wat inwoners willen 

VB: Anneke de Bruijn duurt te lang en 

wat is t resultaat of 

gemeenschapshuis duurt lang Nee

Hangjongeren met handel in verdovende middelen 4-5 

dagen tegen de avond zichtbaar in monusaurpak en 

grote park meneer denkt dat mensen met de Ovbus 

hier komen delen en weer terug.

Thema om aan te pakken Ja

134 Nog beter luisteren burgerinitiatief Nee

Landelijk initiatief met opvoeding de 5 sterren schijf 

Lastig om onder de aandacht te krijgen geen 

luisterend oor Ja

Ja

Wel ooit van gehoord ken niet echt de 

inhout Nee

136

4 x raadsvergadering bijgewoond was 

best rommelig

Kwaliteit raad mag hoger

Best lastig doe liever een paar dingen 

goed dan heel veel tegelijk Ja

Kcc, soms ontvangt niet hartelijk genoeg

Gemeente Asten zou meer zelf moeten en kunnen 

bepaln (VB Anneke de Bruijn en hoelang dat duurt) Ja

137 Nee Nee

138 Ja

Initiatief moet van 2 kanten komen

Inwoners kunnen zich zelf melden Nee

Huisvestingsplan beter onderzoeken voor dat beslist 

wordt, gelet op groot geld. Aten is een hele prettige 

gemeente Nee

139 Geen negatieve invloed

Avonden organiseren waarop 

inwoners hun mening kunnen geven Nee Klantvriendelijk zit t eruit Nee

140 Ja Kan ik zo snel niet bedenken Nee 

Gemeente is heel toegankelijk voor het 

verenigingsleven Nee

141

Verruiming van Sluitingstijden horeca geeft nog meer 

overlast die hebben we al Nee
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142

Ja schaal van Asten betekent dat de 

raad dicht bij de inwoners staat

Bij start van een project of een proces 

de burger er meteen bij te betrekken 

op de participatieladder Rede 

consultatie Nee

Raad op hoofdlijnen besturen. College op dagelijks 

bestuur Nee

143 Ik volg de politiek niet

Gemeente is goed bereikbaar en 

reageert goed Nee Betere oplossing voor auto's op de markt Nee

144 Ja Weet het niet Nee Aurovrije markt Nee

145

Ja, ik volg het peelbelang en dat is voor 

mij voldoende Moeilijk ik ben volgzaam Nee Centrum niet goed in elkaar Nee

146 Ja ik hou het allemaal bij

Inwoners moeten eerder naar de 

gemeente stappen als er problemen 

zijn bijv verkeersprobleem Nee Prettig wonen. Weet het niet goed naar mijn zin Ja

147 Ja Goed Nee Zwerfvuil Ja

148 Ja Nee Nee Nee

149 Ja Nee Nee Minder bomen kappen autoluw centrum Nee

150 Ja Meer mensen bezoeken Ja Niet te veel glastuinbouw Ja

151 Ja Nee Ja

Mensen uitnodigen/ activeren 

commissievergaderingen Nee

152 Ja Nee Nee Roeken op Voordeldonk Nee

153 Ja Nee Nee Nee Nee

154 Ja Nee Nee Nee

155 Ja Nee Nee Verkeersveiligheid Nee

156 Ja Enquete Tip-Asten Nee Plein autovrij tijd v. dag bv na 12,00 uur Ja

157 Ja

Verzoeken afspraak geen zinloze 

beslissen hek niet weghalen Nee Nee

158 Ja Nee Nee Parkeren/markt/auto's Ja

159 Ja comminicatie Peelbelang Ja niet direct Kunst niet altijd gratis Ja

160 Ja Nee Nee Nee Nee

161 Ja Per mail enquete Nee Meer starterswoningen Ja

162 Ja Nee Nee Verkeer fietspad Dijkstraat Behelp Nee

163 Ja

Sneller reageren Evenementen 

samenbrengen mensen Ja

Strateb verkeer te druk/ 2 kanten parkeren en 

handhaven Ja

164 Ja Nee Parkeren Ja

165 Ja Nee Nee Nee Nee

166 Geen idee Facebook/weinig reactie Nee uitgang/parkeerterrein ingang Ja

167 Ja Meer info brief in de bus Nee

Parkeergelegenheid centrum+ woonwijken meer 

eenrichting Ja

168 Ja Social media/interactie instagram Nee Groen park Ja

169 Nee Alle beter communiceren ja Meer groen/bomen Ja

170 Ja Is prima Ja Parkeerplaatsen Nee

171 Ja Nee Nee Heel tevreden Nee

172 Ja Vriendelijkeheid Nee

Eenzaamheid helpen, meer sociale contacten ergens 

bij elkaar kunnen komen Nee

173 Ja Vlugger actie Ja Straat asfalteren Ja
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174 wel Sociaal media Nee Polderse bossen ijzeren pinnen eerder gemeld Nee

175

Hardheid water. Wij zitten op 10 is daar iets aan te 

doen? Ja

176 Ja ja, gaat goed volg Peelbelang Ontgaan Voorstander vrijwel geen auto's op 't plein Nee

177 Ja In gesprek blijven met inwoners Nee, wel geintereseerd

Start binnenkort eigen kinder en jongeren coaching en 

hoe is dit georganiseerd in Asten. Wil hier graag t 

gesprek aan met beleidsmederwerker Ja

178 Nee Beter luisteren

Bij hoog water, wateroverlast in tuinstraat. 

Ambtenaren denken dat ze het verhelpen maar dat is 

niet. Later is t probleem nog steeds aanwezig en dan 

komt er niemand meer. Wil er wel graag een gesprek 

over hoe de communicatie beter kan. Ja

179 Ja

Gaat prima. Is rustig hier. Weinig 

overlast woont in centrum.

Er is te weinig te doen voor jongeren tussen 14 en 18 

jaar

Parkeertijd 2 uur is wat te kort

Te weinig ruimte voor eigen bewoners wordt 

ingenomen door winkeliers. Verder prima Nee

180 Ja Goed Nee

De infrastructuur is knudde BV de Lindestraat (te 

smal) 

Orientatie hoe Asten te bereiken of specifieke 

bestemming te bereiken ziet nog geen gemakkelijke 

oplossing

Super geweldig centrum maar moet wel auto vrij Nee

181 Ja Gaat nu goed Wel gedaan, maar geen belangstelling

Foto in t Peelbelang wordt gemaakt op woensdag als t 

leeg is. Dan is er geen probleem. Geen auto's op t 

plein is gewenst. Geen parkeren speciaal voor de 

winkels Nee

182 Nee niet mee bezig nee, geen idee Gemist

Reageren op klachten van inwoners. ( heeft niets 

gehoord op n ingediende klacht mbt wild parkeren in 

de wijk. Is dood zonde wil graag alsnog antwoord Ja
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183 Ja Geen idee Wel gezien, maar niet echt gevolgd

Opruimen takken, bladeren op voordeldonk wordt niet 

gedaan door de gemeente. Is een rotzooi.

Zonnenpanelen op daken heeft geen zin vanwete de 

hoge bomen te veel schaduw.Wil daar wel een 

gesprek over met Maaike van Jole Ja

184 Ja

Wil meer activiteiten in centrum ook 

voor jongeren tussen 12-18 jaar. Zou 

hier zelf energie in willen steken tijd is 

belemmering Nee

Steek energie in jongeren. Veel hangjongeren op 

straat 's avonds er is te weinig te doen behoefte aan 

jongerencentrum Ja

185 Ja

Gaat best goed. Asten staat hoog op 

de kaart regionaal 

(carnaval,campings)

Met 1 maat meten-> en niet met 2 maten zals nu wel 

eens t geval is.

Voorkeur dorpspolitiek VB: Molenkwestie koester 

dingen die voor Asten belangrijk zijn en waar je trots 

op bent Nee


