
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bijlage - Toelichtingen 

gemeenteraadsverkiezingen 

gemeente Asten 

 



 
 

 
1 

 

1. Bijlage: toelichtingen 

1. In hoeverre bent u geïnteresseerd in de lokale politiek? 
 

Toelichting 
Zeer 
geïnteresseerd 

• Ik wil graag weten wat er zich afspeelt in de lokale politiek 
 

Geïnteresseerd • Alles bijhouden, maar geen vergadering bezoeken. Geen lid van een of 
andere club. 

• Eigenlijk ben ik hier komen wonen,  vanwege mijn man. Maar ik ben veel 
meer op de regio Den Bosch gerucht, vanwege werk, kinderen, 
kleinkinderen. 

• Ik ben geïnteresseerd in wat er speelt en welke partijen wat belangrijk 
vinden net zoals ik. 
 

Neutraal • Mijn invloed is dusdanig weinig, ik ga wel stemmen op zaken waar ik belang 
aan heb. 
 

Helemaal niet 
geïnteresseerd 

• Een aantal onbekwame gemeenteraadsleden, die het intellectueel 
vermogen missen om te begrijpen waar het over gaat. 

• Ze luisteren niet naar de burgers, geld gaat naar zinloze dingen zoals een 
breder fietspad, rotonde op een Nweg welke onveilige is door het niet 
volgen vam regels en niet de inrichting, een gemeenschapshuis en zo zijn er 
nog meer dingen. De lasten voor de burgers  steigen schaamteloos door. In 
10 jaar tijd betaal ik bijna 50% meer. 

 
2. Heeft u de afgelopen 4 jaar wel eens contact gehad met een raads- of 
commissielid over gemeentelijke zaken of de Astense politiek? 
(Denk hierbij bijvoorbeeld aan persoonlijk contact, via de mail, de telefoon of (sociale) media over 
zaken die spelen in  
 

Toelichting 

Ja • Als ik de kans krijg om vragen of duidelijkheid te krijgen stap ik op hun af. 
Vind wel dat ze weinig informeel te zien zijn, graag zou ik zien dat ze vaker mensen 
aanspreken in het dorp. 

• Als vrijwilliger bij Sterrenwacht en Museum heb  ik nu en dan contact met ambtenaren 
van de gemeente Asten 

• Gediscussieerd over kwaliteit lokale politiek. 

• Geen enkel resultaat gehad, ondanks beloftes. 

• Over zelfverdediging voor vrouwen in onze gemeente, subsidiepotje wellicht, om 
agressie tegen vrouwen tegen te gaan. 

• Persoobnlijk m.b.t. diverse zaken 
 

Nee • Ik heb werk van 9 tot 5 en kom ze dan op straat nauwelijks tegen. Dan zou ik ze zelf 
moeten benaderen. WZ. 

• We zijn hier eind 2020 komen wonen en door de omstandigheden nog niet helemaal 
kunnen onderdompelen in wat Asten is. We volgen alles wel op hoofdlijnen en zijn zelf 
denk ik bovenmatig geïnteresseerd in wat er in onze directe leefomgeving gaat 
gebeuren. 

• Wil ik ook niet. De regels die ze daar volgen, worden nergens op gebaseerd 
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3. Via welke media volgt u de Astense politiek? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Via een andere weg, namelijk: 
• Achterban bijeenkomsten 

• Achterbanvergadering 

• Ben lid van een partij 

• De wegen waarin mijn belang e de politiek elkaar kruisen. 

• Directe aanspraak van politici 

• Enkele malen per jaar bijwonen van de raadsvergadering 

• Facebook 

• Folders 

• Gesprekken met mensen 

• IBabs 

• Ik 

• Informatie eigen partij 

• Letterlijk via de raadsleden 

• Lid van een plaatselijke politieke partij 

• Of vraag ernaar 

• Pamflet/boekjes in de brievenbus 

• Peelbelang en via familie, vrienden, kennissen, collegae, enzo. 

• Persoonlijk contact 

• Persoonlijke contacten 

• Van horen zeggen 

• Vergaderingen 

• Via allellei leden van allerlei politieke partijen 

• Werk 

• Zlto asten 

Toelichting 
• Geen sociale media, nee, nee. 

• Ik ben zelf lid van een lokale politieke partij 

• Peelbelang krijg ik al weken niet in de brievenbus 

• Verder vallen mij dingen op die "té groot" voor Asten zijn. Voorbeeldjes; 't Gemeenschapshuis is 
reeds voor vele omringende gemeentes een achterhaald waterhoofd. Bouw valt duurder uit dn 
begroot en daarna weer een blijvende kostenpost. Het Museum is alsmaar uitgebreid en voor 
Asten levenslang een kostenpost. De veroorzaker krijgt ook nog eens een lintje. 
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4. Welke onderwerpen zouden volgens u op de politieke agenda van de 
gemeente Asten moeten staan de komende vier jaar?  
(Meerdere antwoorden mogelijk, u kunt maximaal 5 onderwerpen noemen) 
 

Onderwerp:1 

• Aantrekkelijke kern Heusden 

• Afschaffen hondenbelasting 

• Agrarische sector 

• Alsmaar toenemende kankerverwekkende uitstoot van hout- en allesbranders. 

• Alternatief voor energie, maar zéker geen geld stoppen in "van 't gas af"! Mogelijkheden van 
waterstof goed onderzoeken 

• Appartementen voor ouderen 

• Armaoedebeleid 

• Armoede (2x) 

• Armoede mn kinderen 

• Armoedebestrijding 

• Auto vrije Markt 

• Auto`s uit centrum  (marktstraat) 

• Autovrij centrum (2x) 

• Autovrijcentrum 

• Autovrije Markt (2x) 

• Behoud van bomen en groen 

• Behoud van eigenheid van het dorp / de gemeente. 

• Bejaarde woone 

• Belasting 

• Bereikbaarheid via openbaar vervoer 

• Bestemmingsplan 

• Betaalautomaat in asten 

• Betaalbare  Huisvesting voor ouderen die kleiner willen gaan wonen 

• Betaalbare / huur senioren woningen 

• Betaalbare huisvesting voor iedereen 

• Betaalbare huurwoningen 

• Betaalbare woningen 

• Betaalbare woningen voor jongeren 

• Betaalbare woningen voor starters 

• Betaalbare woonvoorzieningen senioren met beperkte zorgvraag 

• Betere busverbinden naar station Deurne 

• Betere handhaving snelheid bij zebrapaden. 

• Betere verspreiding Asielzoekers 

• Blijven we als gemeente zelfstandig of word het een grote peelgemeente 

• Bouw meer woningen 

• Bouwen 

• Bouwen in kleine kernen voor starters 

• Bouwen meer huurwoningen 

• Bouwen van woningen voor m.n. starters en bejaarden 

• Bouwen, vooral voor 60 plussers, doorstroming woningen 

• Bouwen/wonen 

• Bouwkavels centrum. Emmastraat 

• Bouwplannen voor ouderen 
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• Buitengebied (4x) 

• Buitengebied vitale agrarische sector 

• Buitengebied, veiligheid 

• Burgerparticipatie/burgerraad 

• Centrum 

• Centrum aantrekkelijk houden/ autovrije markt 

• Centrum herinrichten 

• Centrumontwikkeling 

• Circulair ondernemen. 

• Controleren op subsidies of deze wel goed besteed worden 

• CTB WEG 

• De hoge vaste lasten inwoners 

• De stijgende belastingen 

• Dienstbaarheid aan de inwoner 

• Doorgaand verkeer weren uit de kom van Heusden 

• Dorpskernen verfraaien met bloembakken 

• Drugs en vuurwerkoverlast. 

• Duurzaamheid (7x) 

• Een sterk centrum met bereikbare winkels, de auto als gast. 

• Efficiënter werken ( fusie) 

• Energie 

• Energie besparing 

• Extra bouwen Ommel 

• Fatsoenlijk begaanbare trottoir tijdens de zomer maanden 

• Fatsoenlijk bereikbaarheid van Ommel naar Asten 

• Financiele plaatje 

• Financien 

• Financiën meer openbaar, lagere lasten inwoners 

• Fusie met andere gemeenten (someren, deurne). Als we langer wachten gaan we op in groot 
helmond. Lijkt me niet wenselijk. Huidige politiek is amateuristisch, kwaliteitsimpuls door 
schaalvergroting is wenselijk 

• Fusie met de gemeente Someren 

• Geluidsoverlast horeca en evenementen 

• Gemeente belasting 

• Gemeentelijke belasting 

• Gemeentelijke belastingen. 

• Genoeg Huisvesting 

• Geschikte woningen 

• Gezondheid inwoners 

• Gezondheidszorg. 

• Goede ontsluiting A67 

• Goede sociale voorzieningen 

• Goede trottoirs 

• Groen (2x) 

• Groen in asten 

• Groenbehoud 

• Groene wijk- of 'stads'verwarming 

• Handhaving continuïteit openbaar vervoer 

• Handhaving openbare ruimten 

• Handhaving parkeerbeleid en centrumverkeer door vrachtwagens 
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• Hangjongeren die dealen 

• Het belang en de zorg voor de burgers 

• Heusden (2x) 

• Huisvestiging 

• Huisvesting (6x) 

• Huisvesting arbeidsmigranten 

• Huisvesting huurhuizen 

• Huisvesting jongeren (2x) 

• Huisvesting jongeren en ouderen 

• Huisvesting jongeren en ouderen. 

• Huisvesting ouderen (2x) 

• Huisvesting starters 

• Huisvesting voor inwoners, jong en oud. 

• Huisvesting voor senioren 

• Huizen 

• Huizen bouwen voor senioren en starters 

• Huizen cv appartementen voor (alleenstaande)ouderen, niet te ver van het centrum 

• Huizen voor jeugd en ouderen om ze in eigen plaats te houden ook huurhuizen dus. 

• Huizenbouw 

• Huizenmarkt 

• Industrieterreinen 

• Infrastructuur, niet onnodig geld verspillen 

• Inrichting buitengebied 

• Inrichting sociaal domein 

• Intensieve veehouderij 

• Invloed buitenlandse mogendheden (zoals WEF) in kaart brengen en minimaliseren. 

• Invulling lege bouwpercelen 

• Jeugd/jongeren 

• Jeugd/pubervoorziening 

• Jeugdzorg (6x) 

• Jeugdzorg: voldoende geld voor de zorg van de kinderen en jongeren van Asten 

• Kerk en pastorietuin Heusden 

• Kinderopvang 

• Klimaat (2x) 

• Klimaat / energie 

• Klimaat voorlichting over energie besparing ,vooral de werking van b.v. warmtepomp ook de 
nadelen benoemen 

• Klimaattransitie 

• Kosten afvalinzameling / afvalstort 

• Kostenbeheersing Sociaal Domein 

• Kwaliteit van de woonomgeving 

• Landbouwopgave 

• Landschapselementen/natuurontwikkeling in buitengebied 

• Langere termijn planning voor het buitengebied 

• Lasten verlichting 

• Lastenverhoging 

• Lastenverlaging 

• Lastenverlichting inwoners 

• Lastenvermindering WOZ, Afvalinzameling 

• Leefbaarheid centrum 
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• Leefbaarheid kleine kernen zoals Heusden en Ommel 

• Leegstaande winkels en kantoren omturnen tot woningen 

• Leegstand in het buitengebied. 

• Luchtkwaliteit/leef-millieu/klimaat 

• Mark plein auto vrij 

• Markt auto vrij. 

• Markt weer mooi 

• Markt. Afsluiten voor auto's 

• Meer aandacht voor groenaanleg 

• Meer bomen 

• Meer handhaving op parkeren op stoepen en groenvoorziening 

• Meer hoogwaardig groen in Asten 

• Meer ontmoetingsplekken, park inrichten voor ontmoetingen 

• Meer sociale huur woningen 

• Meer speelgelegenheid in woonwijken 

• Meer verkeer door het dorp 

• Meer wandel en fietspaden 

• Meer woningen 

• Meer woningen voor senioren ook huur en niet alleen koop en in de buurt van het centrum 

• Milieu (7x) 

• Milieu (veestapel, vervuiling bodem en lucht...} 

• Milieu & biodiversiteit 

• Milieu en energie 

• Milieu en klimaat 

• Milieu, stikstifbeleid 

• Milieu/klimaat 

• Milieu/milieuvervuiling 

• Minder bomenkap 

• Minimabeleid 

• Misdaadbestrijding 

• Monumenten 

• MTB/pumptrack voorzieningen 

• Natuur (2x) 

• Natuur/boomaanplant 

• Natuurbehoud 

• Nieuwbouw woningen 

• Onderhoud plantsoenen, groenvoorziening rondom woningen 

• Onderhoud weg en trottoir en fietspad 

• Ondersteuning cultuur 

• Onderwijs (4x) 

• Onderwijs, huisvesting van scholen en passend onderwijs 

• Onderwijshuisvesting 

• Ontwikkeling buitengebied 

• Op 1 : huisvesting voor jongeren/doorstromen ouderen maar betaalbaar 

• Openbaar onderwijs 

• Openbare veiligheid 

• Opvang buitenlanders 

• Opvullen open gaten in het centrum 

• Oude wegen rondom centrum ook vernieuwen 

• Ouderen (2x) 
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• Ouderen en wonen 

• Ouderen huisvesting 

• Ouderenbeleid 

• Ouderenzorg (2x) 

• Ouderenzorg. 

• Plein Heusden 

• Post Corona saamhorigheid: hoe halen we de persoonlijke banden in de community hernieuwd 
aan? 

• Prio 1 is wat mij betreft herindeling en beter begangbaar en belicht maken van fiets en 
voetpaden (denk aan: dijkstraat, in de wijken, rolstoelvriendelijker) 

• Renovatie Ploegmakerspark 

• Rondweg Asten voor de toekomst; op termijn Heerbaan ontlasten 

• Rotonde Zeilhoekweg-N279 om het vrachtverkeer te meiden uit centrum Heusden. 

• Ruimte scheppen voor gasvrijmaken en isoleren woningen. Ruimte: spelregels hoogte en 
breedte begroeiing in en nabij woonwijken 

• Ruimtelijke ordening, woningbouw en invulling buiten gebied 

• Ruimtelijke ordening: geen megastallen en megabedrijven dichtbij de kom 

• Saamhorigheid 

• Scholen 

• Scholenplan 

• Schone lucht een gezond woon en leef klimaat 

• School 

• Schoon Asten 

• Senioren woningen 

• Seniorenhuisvesting 

• Seniorenwoningen 

• Snel woningen bouwen en stoppen met het jarenlang vergaderen 

• Sociaal woningbeleid 

• Sociale huurwoningen 

• Sociale woningbouw 

• Sport 

• Sport en bewegen in Asten 

• Sport en gezondheid 

• Sport en recreatie 

• Sporten laagdrempelig houden 

• Sporthal 

• Starterswoningen 

• Stikstof (2x) 

• Stikstofcrisis 

• Stikstofproblematiek 

• Stikstofproblematiek rond kwetsbare natuur 

• Stimuleren duurzaam (ver)bouwen 

• Stimulering duurzame, groene, energieopwekking 

• Subsidies voor verenigingen moeten blijven 

• Tekort aan woningen 

• Terugdringen van de  alsmaar stijgende lasten voor de burger 

• Terugdringen veestapel 

• Terugdringing intensieve landbouw 

• Toekomst zwembad 

• Toestand van de fietspaden, vooral de gevaarlijke punten 
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• Transitie energie 

• Transitie Jeugdzorg 

• Trottoirs egaliseren 

• Uitbreiding mogelijkheden recreatie buiten bestaande vastgelegde lokaties 

• Van aardgas naar waterstof (pilot) 

• Veestapel 

• Veiligheid (12x) 

• Verbouwen 

• Verdeling scholen 

• Verdergaande Samenwerking DAS gemeenten om op de kaart te blijven 

• Verduurzamen 

• Verduurzaming 

• Verduurzaming/groenere gemeente. 

• Vereenvoudiging regelgeving 

• Vergroening dorpskernen 

• Vergunningverlening agrarische sector om te voldoen aan de eisen van de provincie per 01-01-
2024. De tijd dringt!! (2x) 

• Verkeer 

• Verkeers geluidsoverlast 

• Verkeersoverlast Molenweg-Beatrixlaan 

• Verkeerspunten overleggen met mensen die er gebruik van maken.dus niet achter de pc. 

• Verkeerssituaties Asten 

• Verkeersveiligheid (5x) 

• Verkeersveiligheid in meerdere straten 

• Verkeersveiligheid, meer aandacht voor fietser, fietspaden, verlichting 

• Verkeersveiligheid. Punt Hemelberg Lienderweg voor fietsers onveilig richting Voordeldonk. 

• Verkeersveilighied 

• Verlaging belastingen 

• Verwaarlozing buitengebied 

• Voetgangersoversteekpaden zouden veiliger moeten. Lienderweg bijvoorbeeld, te gevaarlijk 

• Voldoende woningen, doorstroming, voor jong en oud 

• Waarom alle initiatieven meer geld moeten kosten 

• Wijkgericht ouderen welzijn 

• Windmolens in het buitengebied 

• Winkels in centrum houden 

• Wonen (11x) 

• Wonen en bouwen 

• Wonen en woningbouw 

• Wonen voor doelgroepen, bv ouderen 

• Wonen voor iedereen 

• Wonen, huisvesting 

• WONEN/BOUWEN 

• Woning bouw 

• Woningaanbod voor starters 

• Woningbeleid (3x) 

• Woningbouw (27x) 

• Woningbouw / woningtekort 

• Woningbouw mn voor starters 

• Woningbouw ouderen (2x) 

• Woningbouw ouderen ook voor alleenstaande 
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• Woningbouw voor ouderen 

• Woningbouw voor starters 

• Woningbouw voor starters en senioren 

• Woningbouw, vooral sociale woningenbouw 

• Woningbouw. Meer woningen voor starters en voor vitale ouderen (bungalows) 

• Woningen (3x) 

• Woningen voor doelgroepen zoals jongeren, ouderen (levensloopbestendig), alleenstaanden 
etc 

• Woningen voor ouderen 

• Woningen voor starters, minima en ouderen 

• Woningen voor starters. Kleine betaalbare appartementen 

• Woningen,  nieuwbouw, en stimuleren doorstroming 

• Woningen, in aantal en op de goede plaats 

• Woningen/appartementen  voor de ouderen 

• Woningmarkt  jongeren en senioren 

• Woningnood (2x) 

• Woonbeleid-meer sturing gemeente minder ontwikkelaars(graaiers) meer kijken naar behoefte; 
veel ouderen in te grote huizen willen best ruilen voor een maatje kleiner (niet de hoofdprijs 
betalen om opgehokt te worden 

• Woonruimte creëren in bestaande gebouwen!!!!!!!! 

• Woonruimte starters 

• Woonruimte voor ouderen met bijbehorende doorstroming van woongelegenheid voor 
jongeren 

• Woz gegevens 

• Zebra paden aanleggen 

• Zorg en welzijn 

• Zorg en welzijn voor alle inwoners 

• Zwembad de Schop 

• Zwerf afval [Pastic] op lossen .Door handhaving!! 

Onderwerp:2 
• Aandacht de minstdraagkrachtige inwoners zoals gehandicapten en mensen met schulden 

• Aandacht voor openbaar groen en bomenbestand 

• Aanpak (drugs)criminaliteit, overlast hangjongeren, 

• Aanpak bio industrie 

• Aanpak overlast 

• Aanpak overlast zwerfafval, rondom supermarkten, en nabij Nobis hotel 

• Aanpakken mensen die hun rotzooi op straat laten vallen 

• Aantrekkelijk maken en houden centrum 

• Activiteiten centrum 

• Activiteiten voor ouderen 

• Afschaffen coronapas 

• Afschaffen hondenbelasting 

• Afschaffing hondenbelasting 

• Agenda 20-30 van de UN bespreken met de zogenaamde SDG's (Sustainable Development 
Goals) die als een Trojaans paard voor misleiding zorgen. 

• Agrarisch gebied en beperkingen 

• Agrarische sector veehouderij , waarom megabedrijven ,de mensen willen dit niet  leg eens uit 

• Alcohol gebruik onder jongeren jonger dan 18 jaar 
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• Alle zeebra oversteek paden het zelfde signaleren als bij 50 km wegen. 

• Ambtenaren zijn er voor de Astenaren, niet ten koste van de Astenaren 

• Arbeidsmigranten huisvesting 

• Armoede (2x) 

• Armoede beleid 

• Auto luw terugdraaien 

• Autovrij centrum (2x) 

• Bebouwen lege plekken in asten/centrum 

• Bebouwen van gemeentegrond 

• Begroting 

• Behoud gebouw Bonifatius school 

• Behoud museum 

• Behoud van groen 

• Belasting (2x) 

• Belastingen 

• Belastingen (hoge lasten voor huiseigenaren) 

• Beperking ambtelijke regels 

• Betaalbaar houden van de kosten voor inwoners 

• Betaalbare (starters-) woningen 

• Betaalbare appartementen voor senioren 

• Betaalbare starterswoningen 

• Betaalbare transitie naar duurzaam leven 

• Betaalbare woningen 

• Betaalbare woningen voor senioren 

• Betaalbare woningen voor starters (2x) 

• Betaalbare woningen, geen beleggingsobjecten 

• Beter onderhoud fiets en wandelpaden 

• Betere en vooral strengere begeleiding voor uitkering gerechtigden naar werk. Niets doen is 
geen optie. Eventueel vrijwilligers werk. 

• Betere stoepen aan leggen 

• Bos en natuur/ milieu 

• Bouw betaalbare appartementen voor ouderen 

• Bouw van seniorenwoningen 

• Bouwen in buitengebied 

• Buiten bewegen 

• Buitengebied leegstaande bedrijven 

• Burgerinitiatieven 

• Centrum 

• Centrum levendig houden 

• Centrum plan 

• Centrummanagement 

• Centrumring zoveel mogelijk eenrichting voor auto's 

• Centrumvisie 

• Criminaliteitsbestrijding 

• De agrarische omschakeling 

• De bewijzering voor fietsers 

• De grote overlast van vuurwerk het hele jaar door 

• De schop 

• Doorontwikkeling asten 

• Doorstroming naar woningen voor ouderen met nabije zorg. 
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• Dorps visie 2030: waar gaat Asten voor staan als dorp voor binnen en buitenwacht? (Denk aan 
fietsdorp, wandeldorp, lokale zelfstandige ondernemers etc) 

• Drugs en criminaliteit 

• Durgs gebruik; - afval 

• Duurzaamheid (4x) 

• Duurzaamheid en milieu 

• Duurzame woningbouw 

• Een invalide parkeerplaats op het ruttenplein. 

• Een schoon Asten 

• Een sociale gemeente zoveel mogelijk tegen alle vormen van uitsluiting/racisme. 

• Energie transitie 

• Energie trasitie hoe en wanneer welke kosten 

• Energietransitie betaalbaar voor iedereen 

• Extra mogelijkheden voor mensen met een lagere kans op de arbeidsmarkt (hulp van de 
gemeente bij plaatsing en voorlichting voor werkgevers, meer plaatsen creeeren) 

• Financieen 

• Financiële correctheid 

• Financiën 

• Géén bouwgrond voor projectontwikkelaars 

• Geen geld naar nutteloze dingen 

• Geen hoogbouw, Asten moet een landelijke uitstraling behouden. 

• Geluidsoverlast 

• Gemeentelijke belastingen (2x) 

• Gemeentelijke heffingen 

• Genoeg woningen voor starters (betaalbare!!!!) 

• Geur- en fijnstofoverlast in en nabij de bebouwde kom 

• Gezondheid bewoners 

• Gezondheid vs ontwikkelingen buitengebied 

• Gioenvoorziening 

• Groeien door te fuseren met someren, deurne 

• Groen (4x) 

• Groen en duurzaamheid 

• Groen inrichten centrum 

• Groen/klimaat 

• Groener maken dorpskern 

• Groenvoorziening aan burgers verkopen 

• Groenvoorzieningen en zonnepanelen (zie toelichting) 

• Groenvpprzienningen / beheer 

• Gunstiger ondernemersklimaat (vestiging bedrijven = werkgelegenheid) 

• Handhaven 30 km zones 

• Heel  Asten 30 km en streng controleren 

• Herinrichting scholen 

• Honden belasting afschaffen 

• Honden poep 

• Hondenpoep in centrum vies 

• Huisvestiging arbeid immigranten 

• Huisvesting (2x) 

• Huisvesting arbeidsmigranten 

• Huisvesting immigranten 

• Huisvesting ouderen 
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• Huisvesting ouderen en starters 

• Huisvesting voor starters 

• Huisvesting woningzoekende 

• Huisvesting/ woningbouw 

• Huizen 

• Huizen bouw 

• Huizen voor starters 

• Hulp aan Jeugd en jongeren (beleid 

• Huur woningen 

• Huurwoningen en koopwoningen voor starters 

• Immigratie 

• In stand houden/verbeteren van de sport accomodaties. 

• Inclusie 

• Infrastructuur (2x) 

• Infrastructuur asten 

• Infrastructuur. Betere rondweg om asten 

• Inspiratie van de Rekenkamer 

• Invoeren van belastingen voor alle dieren en niet alleen de hond 

• Jeugd (2x) 

• Jeugd en gezondheid 

• Jeugdwerk 

• Jeugdzorg (3x) 

• Jeugdzorg. 

• Kauwen overlast 

• Kerkdorpen 

• Klimaat 

• Klimaat , Milieu en Natuur 

• Klimaat en duurzaamheid 

• Klimaatadaptatie 

• Klimaattransitie: niet van het gas af! 

• Kosten externe adviseurs communiceren 

• Kosten gemeente uitgaven 

• Kosten sociaal domein 

• Kostenreductie gemeente apparaat 

• Landbouw 

• Landbouwgrond die tegen bosrand ligt aankopen en bomen planten 

• Lasten burgers intoom houden. 

• Leefbaarheid (2x) 

• Leefbaarheid kerkdorpen 

• Leefomgeving 

• Levensbestendig wonen 

• Locatie basisscholen. Onderzoeķ hoe gekomen is tot zo'n slechte besluitvorming 

• Lucht die schoon en fris is 

• Mantelzorg 

• Mantelzorg, welke ondersteuning hebben ze nodig en moet de gemeente bieden? 

• Matuur en milieu 

• Meer bomen planten en minder kappen! 

• Meer controle op parkeren o.a. in Prins Bernhardstraat vanaf Eeuwig leven plein 

• Meer evenementen, nu het weer kan 

• Meer groen in de kernen 
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• Meer groenvoorziening in het centrum 

• Meer handhaving op honden uitlaten stoepen vol stront 

• Meer sociale huurwoningen 

• Meer voetpaden, de fietspaden lopen vol wandelaars 

• Milieu (8x) 

• Milieu (afval - grof huisvuil) 

• Milieu (breed) 

• Milieu en gezondheid (uitstoot boeren in de omgeving en A67 specifiek) 

• Milieu. Verbod op houtstook binnen de kom (het stinkt in heel Asten en het is super ongezond). 
En voor geluidoverlast door warmtepompen. 

• Milieuproblematiek 

• Minder bio industrie 

• Minder en kleinere veestapel 

• Minder horeca uitbreiding op de markt 

• Minder ingewikkelde wetgeving 

• Minder stank  o.a.  veehouderij 

• Mogelijkheden in het buitengebied voor wonen 

• Natuur (2x) 

• Natuurbeheer/-behoud 

• Natuurontwikkeling 

• Niemand mag teveel gewonnen energie kwijtraken 

• Niet alleen de Markt , maar ook de aangrenzende straten autoluw maken en dus de trottoirs 
even laag/hoog maken als de rijweg 

• Nieuwbouw bedrijfshallen 

• Nieuwbouwhuizen mogelijkheden 

• Omgang met grensoverschrijdend gedrag 

• Omgeving en de natuur 

• Omgevingsvisie en de invulling daarvan 

• Ommel 

• Onderhoud 

• Onderhoud straten 

• Onderhoud voetpaden(invalide) 

• Ondernemers 

• ONDERNEMERSBELANGEN 

• Ondersteunen verenigingen in kleine kernen 

• Ondersteuning minima 

• Onderwijs (2x) 

• Onderzoek mogelijkheid parkeren onder de grond bij parkeerplaats Emmastraat of Aldi of bij 
gemeentehuis 

• Ontbossing (klimaat 

• Ontwikkeling patersklooster met park 

• Ontwikkelingen binnen de gemeente en kerkdorpen 

• Openbare veiligheid 

• Openingstijden horica 

• Oplossen problemen afvoer afval RONDOM zigeunerkampje 

• Opschieten met patersklooster 

• Opvang vluchtelingen. 

• Oudere zorg en WMO 

• Ouderen beleid 

• Ouderen woning ruimte scheppen voor doorstroming 
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• Ouderen/gehandicapten zorg 

• Ouderenwoningen 

• Ouderenzorg (4x) 

• Parkeergelegenheid in wijken 

• Planning van bos en groen beheer 

• Recreatie 

• Ruimtelijke ordening 

• Samengaan bedrijfsactiviteiten en wonen/recreëren 

• Scholen meer de eigen identiteit laten houden 

• Scholenplan (2x) 

• Schoonhouden van achterstands wijken 

• Senioren bungalows 

• Senioren woningbouw 

• Seniorenbeleid 

• Seniorenhuizen (met tuin) 

• Slootvegels niet meer op landbouwgronden 

• Snelheids beperking lienderweg 

• Sociaal met elkaar om gaan, geef handvaten, voorbeelden, uitspraken op een bord in centrum. 
Erover praten verbind. 

• Sociale betrokkenheid 

• Sociale voorzieningen 

• Sociale woningbouw 

• Sport 

• Sport bieb muziekles voor kinderen en jongeren 

• Sport en spel voor jeugd 

• Sportclubs eerlijker behandelen. Goed beleid belonen en niet bestraffen zoals nu. 

• Sporthal en zwembad 

• Stank buitengebied 

• Starterswoningen 

• Stikstof - boerenbedrijven 

• Stimuleren duurzaam ondernemen 

• Stoppen met gasloos bouwen 

• Straatmeubilair 

• Te hoge kosten Milieustraat 

• Terugdringen gastarbeiders 

• Toekomst agrariërs 

• Toerisme in Asten 

• Uitstraling gemeente (groen-onderhoud-openbare weg); laat Asten weer een mooie gemeente 
worden om te wonen. 

• Unitashof zou uitsluitend bedoeld moeten zijn voor inwoners uit Heusden, zorgcatagorie niet 
bepalend waardoor het ook voor "fitte" personen mogeljk is! 

• Veiligheid (11x) 

• Veiligheid (verkeer) 

• Veiligheid buitengebied 

• Veiligheid op straat 

• Veiligheid verkeer/criminaliteit 

• Verbieden onkruidbestrijding akkers met gif 

• Verdergaande samenwerking of samenvoegen met naastbijgelegen gemeent(en) 

• Verduurzaming 

• Verenigingen 
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• Verenigingsleven 

• Vergrijzing en impact daarvan 

• Vergroenen 

• Vergunning trajecten en regelgeving 

• Verkeer (5x) 

• Verkeer centrum 

• Verkeer van de markt weren 

• Verkeers circulatie 

• Verkeers veiligheid 

• Verkeerssituatie en gevaarlijk rijgedrag in de gemeente 

• Verkeersveiligheid 

• Verkeersveiligheid basisschoolscholieren nieuwe samengevoegde school 

• Verkeersveiligheid in de wijken. 

• Verlagen belastingen 

• Verlaging OZB 

• Verlichte zebrapaden 

• Vermindering subsidie museum 

• Versterken winkelhart Asten 

• Verzorgingshuizen 

• Vliegoverlast. In een straal van 60 kmworden wij omringd door vele burger en steeds meer 
militaire vliegvelden die steeds meer overlast geven. Niet alleen geluid maar ook veel ultra 
fijnstof 

• Voortdurende overlast van varkensmestgeur 

• Voorzieningen: sport, winkels, recreatie 

• Vorstermansplein (2x) 

• Vrachtverkeer op route molenstraat heerbaan 

• Vrlagen/ bevriezen WOZ 

• Wat doet Asten aan het agrarisch beleid voor de landbouw ondernemers 

• Welzijn in het algemeen 

• Winkelaanbod 

• Winkels 

• Wonen (4x) 

• Wonen jong en oud 

• Wonen, bouwen voor jongeren, starters en senioren 

• Woning aanbod 

• Woningbouw (10x) 

• Woningbouw Ommel en Heusden voorrang 

• Woningbouw voor alle doelgroepen 

• Woningbouw voor senioren 

• Woningbouw. 

• Woningen bouwen 

• Woningnood in Asten 

• Woonruimte senioren in eigen dorp 

• Zeer belangrijk kruispunt jan van havenstraat 

• Zelfvoorzienendheid m.b.t. voedselproductie, lokale producten, lokaal produceren en afnemen. 

• Zonnepanelen weiden in het buitengebied 

• Zorg 

• Zorg en welzijn 

• Zorg en welzijn voor iedereen 

• Zorg voor ouderen en mensen met beperkingen 
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• Zwembad 

• Zwerfvuil wordt netjes door vrijwilligers opgepikt. En wat gebeurt er preventief ? 

Onderwerp:3 
• Aanbod en kwaliteit sociale huurwoningen 

• Aandacht voor jeugdzorg (ligt in Den Haag helaas) 

• Aankleding centrum b.v. groen en waterpartij kinderen 

• Aanpassing sommige straten ivm parkeerplaatsen 

• Aantal dieren, varkens kippen koeien terug brengen 

• Actief beleid tegen (milieu)-criminaliteit 

• Afvaltarieven milieustraat 

• Ambtelijk apparaat moet er zijn voor de mensen en niet de mensen voor het ambtelijk apparaat 

• Armoede beleid en welzijn 

• Asielopvang 

• Auto vrij centrum 

• Autovrij centrum 

• Autovrije markt 

• Behoud sociale huurwoningen, geen verkoop 

• Behoud zwembad/sporthal (ook in kleine kernen) 

• Beperking instroom bijstandswet 

• Bereikbaarheid Nobis ( fiets voet  ) 

• Bescherming van alle groen, binnen en buiten de bebouwde kom 

• Beschermingen en versterken van natuur, visie op waterbeheer (berging water) 

• Beslissingen omtrent uitgaven van gemeente?? 

• Bestrijding armoedebeleid 

• Betaalbare huisvesting (zowel huur als koop) 

• Betaalbare woningen voor eigen inwoners (met name voor de jeugd) 

• Betere mogelijkheden voor senioren om op een leuke manier te wonen met bv mooie hofjes. 
Dan krijg je een natuurlijke doorstroming van woningen 

• Betere rond weg 

• Betrouwbaarheid ge 

• Bezuiniging op het ambtelijk apparaat 

• Bij tegenvallende financiele mogelijkheden zo min mogelijkberoep doen op de burgers. 

• Blijf voor voldoende groen zorgen, dus de parken en plantsoenen blijven sparen 

• Bos- en Natuurbeheer 

• Bouwbeleid 

• Buitengebied 

• Centrale bereikbaarheid van diensten en zorg 

• Centrum schoon en onderhouden 

• Centruminrichting 

• Corona nafase in relatie tot welzijn van met name de jeugd 

• Cultuur (2x) 

• Cultuur en recreatie 

• De verscheidenheid en identiteit van de Astense wijken behouden. 

• Diverse verkeerssituaties in het centrum opnieuw bezien op veiligheid, met name voor fietsers 

• Doorstroom woningen voor ouderen 

• Dorpskern heusden en ommel updaten qua aankleding en groen 

• Drugsbeleid 

• Drugsoverlast 
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• Duurzaam buitengebied 

• Duurzaamheid 

• Ecologische groenvoorziening 

• Eenzaamheid 

• Energie (2x) 

• Energie en klimaat 

• Energie transitie 

• Energie, subsidie op zonnepanelen, geen windmolens 

• Energietransitie (4x) 

• Energietransitie: wat is per wijk het plan en hoe gaat gemeente daarin begeleiden? 

• Enkele ruimere parkeerplekkenn creëren voor mensen met rolstoel of kinderwagen. 

• ER voor zorgen dat de burger niet alles op het bordje van de overheid schuift 

• Fietsers die doorgangen beperken door fiets tegen de winkel te plaatsen 

• Financiële gezondheid gemeente 

• Gasvrije gemeente 

• Gebruik van houtkachels en overlast daarvan 

• Geluidsoverlast horeca 

• Gemeente berichten in het peelbelang 

• Gemeentelijke belastinge bij dalende koopkracht 

• Gemeentelijke herindeling. 

• Genoeg beschikbare woningen 

• Genoeg groen in het dorp. Niet alles vol bouwen. 

• Genoeg huizen bouwen of panden verbouwen tot woonruimte 

• Gevaarlijke verkeerssituaties herzien. B.wijnen/Langst, punt bij letters enzo, punt bij vanAsten, 

• Gezelliger maken van de Markt 

• Gezondheidszorg 

• Goede  zorg voor kinderen en ouderen 

• Goede zorg voor straatmeubilair en orde en netheid,  nu staat er gewoon een lantaarnpaal een 
maand of langer scheef (???)) 

• Grien voorziening 

• Groen (2x) 

• Groenonderhoud 

• Groenvoorziening (3x) 

• Groenvoorziening door gemeente 

• Groenvoorziening in wijken en onkruidbestrijding 

• Groenvoorziening/meer groen 

• Hangjongeren/druggebruik 

• Herzien hondenbeleid er zijn geen uitlaatplaatsen meer 

• Hoe gaan we onze boeren beschermen tegen de agressie van het huidige vijandige kartel in 
politiek wat voor het WEF werkt? 

• Honden in de goot en niet tegen de gevel 

• Honden poep controle 

• Huisjes melkers aanpakken 

• Huisvesting (2x) 

• Huisvesting ( nieuw bouw) 

• Huisvesting en woningbouw 

• Hulp/zorg vanuit gemeente 

• Immigratie voorzieningen 

• In de zomermaanden de geluidsoverlast van Prinsenmeer 

• In stand houden sportvoorzieningen 
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• Industrie 

• Inflatie 

• Infrastructuur 

• Inkomen 

• Inrichting buitengebied 

• Inrichting en onderhoud (voorzieningen) openbare ruimte. o.a. invulling van de diverse lelijke 
open plekken in het centrum. 

• Inwoners gelijk behandelen 

• Jeugd 

• Jeugdhulp 

• Jeugdzorg (2x) 

• Kijken of er financiële veranderingen zijn voor mensen die een relatie met elkaar hebben, maar 
om financiële redenen apart wonen en zo een extra huis bewonen 

• Klaar staan voor elkaar 

• Kleinere  bouwkavels ipv zeer grote 

• Klimaat 

• Klimaat, 

• Klimaatbestendig maken van de gemeente Asten 

• Kritisch kijken naar subsidie beleid 

• Kwaliteit wonen 

• Lagere lasten inwoners 

• Lasten burgers 

• Leefbaarheid (2x) 

• Leefbaarheid buitengebied 

• Leefbaarheid en levendigheid (autovrij centrum, ruimte voor horeca en evenementen) 

• Leefbaarheid kleine kernen 

• Leefbaarheid Ommel en Heusden 

• Leefbaarheid van het centrum van Asten 

• Locaal basisonderwijs per wijk 

• Lokale zorg 

• Mantelzorgsteunpunt 

• Meer aandacht voor natuur. Denk aan de bomenkap Dijkstraat. Wat opvalt, is dat er wordt 
gecommuniceerd ná de besluitvorming. 

• Meer bijdragen voor kleinere clubs. 

• Meer goede ideeën zoals de plastichaak (die in andere gemeentes omringend al jaren hingen). 
Blijf niet achter als gemeente met deze verniewingen/verbeteringen. Beter voor mens en 
milieu. Durf te inversteren. 

• Meer groen in Asten 

• Meer handhaven 

• Meer handhaving 

• Meer openbaar onderwijs 

• Meer sociale huuirwoningen 

• Milieu (6x) 

• Milieu ivm afval en containers die her en der buiten ophaaltijden geplaatst worden 

• Milieuhygiëne 

• Minder kassen 

• Minder regels, meer daadkracht (hoe?) 

• Minder uitbesteden aan externe kostbare specialisten bij procedures tegen Astenaren 

• Monitoren en ondersteunen armoede 

• Monumenten beheer 
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• Mooie leefomgeving buitengebied. 

• Museum Asten opheffen/sluiten 

• Museum klok en peel 

• Natuur 

• Natuur en groenbeleid 

• Natuurbehoud 

• Natuurontwikkeling en -behoud 

• Nieuwbouw 

• Nieuwe manier van werken om een schoner centrum te krijgen. 

• Nieuwe of gerenoveerde sporthal. Het stinkt naar schimmel in de kleedkamers. Alle kleding 
(ook winterjassen)van sporters moeten direct na bezoek van de Schop in de was, ander stinkt 
het ook in ons huis. Dit kan buiten dat het stinkt ook echt niet gezond zijn. 

• Omgang met alle verschillende culturen binnen het dorp 

• Ondemijning 

• Onderhoud fietspaden in de gemeente. 

• Onderhoud openbare ruimte, vooral groen, beter 

• Onderhoud wegen 

• Onderhoud wegen in woonwijken 

• Ondernemen in Asten 

• Ondersteuning minima. 

• Onderwijs (3x) 

• Onderwijs en zorg 

• Onderwijs shp 

• Onderwijs van basis tot en met gymnasium 

• Onnodig jaarlijks nieuwe planten/struiken zetten 

• Ontwikkelingen die niet haalbaar zijn ivm leefbaarheid snel duidelijkheid geven en niet jaren 
blijven hoop geven aan aanvragers 

• ONZE GOEDE HORECA BEHOUDEN 

• Openbare groenvoorzieningen 

• Openheid van bestuur naar burgers 

• Oudere 

• Ouderen zorg 

• Ouderenzorg (4x) 

• Overal toelaten van tiny houses in Asten t g.v, doorstroming seniorenwoningen 

• Park 

• Park aantrekkelijker maken 

• Parken centrum aantrekkelijker maken,voor inwoners vrijetijd besteding aldaar 

• Ploegmakerspark 

• Politiek t.a.v. bio-industrie 

• Preventieve zorg en signalering onder de inwoners. 

• Recreatie 

• Recreatie en sport 

• Ruimtelijke kwaliteit/ontwikkeling 

• Ruimtelijke omgeving 

• Samengaan met buurgemeenten 

• Samenwerking  / fusie Peelgemeenten 

• Scholen 

• Schrappen regels omwille van snelheid bouwen; alleen kaders behouden 

• Snellere en strengere handhaving 

• Sociaal - Maatschappelijke thema's (zorg, sport, ..._ 
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• Sociaal welzijn (2x) 

• Sociale zaken 

• Sociale zorg 

• Specifieke doelgroepen: GGz, Dementie, LVB 

• Sport 

• Starterslening hoger 

• Stikstofbeleid 

• Straten vreselijk met scootmobiel 

• Supermarkt bij loverbosch (ivm miliue) 

• Terugdraaien van heilloze besluiten zoals scholenplan 

• Toegankelijkheid burgerinitiatief 

• Toekomst energie 

• Toekomst voor agrariers het buitengebied verpouperd 

• Toekomstvisie ouderenbeleid 

• Toerisme en fietspaden 

• Uitbreiding bedrijventerrein 

• Uitgaansmogelijkheden jongeren tot 18 jaar 

• Veilige leefomgeving 

• Veilige wegen en fietspaden 

• Veiligheid (11x) 

• Veiligheid & handhaving 

• Veiligheid burgers 

• Veiligheid en  verkeer vooral voor ouderen 

• Veiligheid fietsers 

• Veiligheid op straat/in bepaalde wijken verhogen 

• Veiligheid vooral op de boleet 

• Veiligheid,  verkeer routing 

• Verbetering / opknappen van een groot aantal wegen (in Heusden) 

• Verduurzamen 

• Verduurzaming bedrijf en particulieren 

• Verduurzaming. Door regelingen voor boeren, bedrijven, woningbezitters 

• Verenigingen (2x) 

• Verenigingswerk 

• Verkeer (4x) 

• Verkeer door asten (verplaatsen bedrijven naar de rand) 

• Verkeer in Asten 

• Verkeersveiligheid (2x) 

• Verkeersveiligheid, o.a. basisscholen 

• Verlagen/ bevriezen WOZ 

• Verloedering centrum Asten 

• Verminderen boeren bedrijven 

• Verstening van de tuinen en biodiversiteit 

• Voldoende diversiteit in  winkelaanbod 

• Voldoende woonruimte voor iedereen 

• Voorzieningen voor jongeren 

• Wat gaat er gebeuren in onderzoek naar nieuwe bedrijventerreinen 

• Water -en groen beheer 

• Waterpartij op de Markt 

• Wegen in Asten zijn relatief slecht en nogal krengelig. 

• Winkelleegstand tegengaan/verminderen met creatieve oplossingen 
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• Winkels (2x) 

• Wonen (4x) 

• Woning bouw 

• Woningbouw (7x) 

• Woningbouw voor senioren en starters 

• Woningtekort (2x) 

• Woonwagenbeleid 

• Zandwegen op schaven 

• Zorg 

• Zorg en gelijke kansen voor iedereen 

Onderwerp:4 
• Aanpak vogelvrij kamp bolleet 

• Afbouw bloemenkassen om  het gasverbruik om te zetten in zonneweides 

• Afvalstromen 

• Alcohol en drugs 

• Alle ouderen praten mee (niet enkel KBO en ANBO) 

• Alleen echte vluchtelingen helpen en geen Economise vluchtelingen helpen.. 

• Alvorens er over gegaan wordt op een zgn. zonneweide, eerst zoveel mogelijk daken van alle 
gebouwen (indien mogelijk) voorzien van zonnepanelen. 

• Armoede en schulden en de menselijke maat 

• Autovrij centrum 

• AUTOVRIJ CENTRUM 

• Autovrij maken centrum Asten en de waterpartij voor het gemeentehuis  operationaliseren 

• Basisinkomen 

• Bedrijfsleven 

• Behoud van monumenten 

• Behoud voorzieningen niveau 

• Belastingen verlagen 

• Bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van het gemeentelijk apparaat 

• Bereikbaarheid richting grote steden 

• Bereikbaarheid van asten 

• Bereikbaarheid via A67 / N279 

• Bestuur-overstijgend scholenplan met gebruik van overgebleven panden voor speciale 
doeleinden 

• Beter op de centjes letten en prioriteren van `zinvol en leuk`. 

• Betere veiligheid zowel verkeers- als sociale veiligheid 

• Beteugelen van de gemeentelijke lastendruk 

• Bevordering gemeenschapszin 

• Bij de transitie van het buitengebied ook de burgers in het buitengebied betrekken 

• Bouwen voor jongeren en senioren 

• Centrum (winkels, horeca, verkeer) 

• Centrum faciliteiten 

• Centrumvisie 

• Collectief zonnepanelenveld 

• Doorpakken voor ondernemers die vooruit willen. Duurt te lang. 

• Duurzaamheid 

• Economie (3x) 

• Een veilig Asten 
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• Eenzaamheid 

• Eenzaamheid ouderen 

• Energievoorzieningen 

• Extr verkeersmaatregelen op doorgaande wegen 

• Fietspaden 

• Financiële scholing gemeenteraadsleden 

• Financiën onder controle houden 

• Geen megastallen 

• Geen voorrang huisvesting statushouders 

• Gemeenschapsvorming en solidariteit 

• Gezondheidszorg voor alle geledingen 

• Goede balans in het buitengebied 

• Groen 

• Groen in onze wijk, bomen snoeien, eis was boom weg of zelf onderhoud op oudere leeftijd. 
Slecht voorstel gedaan door jullie . Dan maar de boom weg waren de wensen van ouderen 

• Groenbeleid 

• Groenstroken zijn geen hondenuitlaatstroken 

• Groenvoorziening minder leidend laten zijn, met name bij overlast 

• Handhaving 

• Hoe gaan we onze inwoners beschermen van kaalgeplukt worden door de WEF agenda 
waardoor men waarde verliest of uit huis zal moeten."You will own nothing and be happy" 

• Hoe houden astense verenigingen zich in stand 

• Hoe krijgen we kinderen weer meer naar buiten? Buitenspel bevorderen 

• Horeca 

• Huisvesting 

• Huisvesting eigen inwoners 

• Implementeren van vervangende bomen wordt rekening gehouden met de ecologische  waarde 
van bomen, 

• Industrie / nieuw / bestaand / leegstand 

• Integriteitsonderzoek / onafhankelijkheid politieke partijen van lokale ondernemers 

• Jeugdzorg 

• Jongeren die voor overlast zorgen 

• Jongeren welzijn 

• Jongerenwerk. 

• Klimaat 

• Koningsplein auto vrij met een mooie aanleg van park net waterpartijen. Waarom moet er altijd 
zoveel ruimte in bezit genomen worden door zoveel ‘blik’ auto’s dus. 

• Kultuurbehoud 

• Leefbaarheid (2x) 

• Leefbaarheid en participatie 

• Leefbaarheid Ommel 

• Leefbaarheid, inclusieve samenleving 

• Leefbaarheid/Lokaal/centrumvisie 

• Leefbaarhouden dorpskernen 

• Leefomgeving 

• Leegstand winkels 

• Lege plekken in het centrum bebouwen 

• Lokaal winkelen/  horeca 

• Luchtzuiverheid 
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• Meer groen in de straat en veel verlichting op donkere plekken. Dit zie je vaak in het buitenland, 
een straatlantaarn met zonnepaneeltje. Werkt perfect. 

• Meer handhaving 

• Meer vrijheid ondernemers 

• Merk 'de Peel' versterken 

• Milieu (4x) 

• Milieu is een schone leefomgeving ( niet het eigen nest bevuilen) 

• Minder bouwregels 

• Minder d66 

• Minder emigranten 

• Minder regels en gemeente toegankelijker 

• Minder stallen, minder varkens, koeien, kippen 

• N279 

• Natuur. Plant zoveel mogelijk bomen. Breid het natuurgebied fors uit. 

• Natuurbescherming 

• Nieuw industrieterrein 

• Onboarding nieuwe bewoners: met komst van meer bewoners (van buitenaf): wat gaat 
gemeente doen om hen te ontvangen, omarmen en fan maken van Asten? 

• Onderhoud of wijzigingen  van openbare ruimten mogen minder luxe hebben. 

• Onderhoud wegen 

• Onderwijs (3x) 

• Ongediertebestrijding (ratten) 

• Ontsluiting gemeente (A67: ruit; aansluiting openbaar vervoer) 

• Openbaar groen 

• Openbaar vervoer en bereikbaarheid 

• Opknappen van de parken 

• Overlast van katten 

• Parkeren in prinsbernardstraat 

• Pinautomaat (wordt ondertussen al geregeld) 

• Probleem jongeren helpen 

• Recreatie 

• Recreatieplan eigen inwoners (wandelroutes met banken) 

• Scholen 

• Scholen plan. 

• Schonere lucht 

• Senioren woningen 

• Sociale cohesie 

• Soepel omgaan met bouwvergunningen/verbouwingen 

• Straatverlichting 

• Subsidie Sla Je Zonne-Energie Zelf Op - Thuisbatterij voor ieder gezin 

• Toekomst winkelcentrum 

• Toekomstvisie Asten 

• Transformatie buitengebied 

• Transitie van agrarische gemeente naar high-tech / dienstverlening. 

• Uitbreiden natuur meer groene longen 

• Veeeeeel meer ondersteuning plaatselijke verenigingen 

• Veiligere verkeerssituatie 

• Veiligheid (5x) 

• Veiligheid fietsroutes vanuit kleine kernen naar Varendonck 

• Veiligheid vooral mbt zebrapaden. 
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• Verbetering milieustraat 

• Verbod vrachtverkeer Heerbaan en Beatrixlaan 

• Verder terugdringen landbouw. Met name veestapel verkleinen. 

• Verenigingsleven (2x) 

• Verkeersveiligheid en -doorstroming 

• Verkeersveligheid 

• Verlaging gemeente belasting eigen woning 

• Vooral... durft niet enkel in economische groei te denken maar wat ook daadwerkelijk goed is 
voor de mens. Een volle portomonee is oké. Maar echte rijkdom voel je diep van binnen. 

• Werken 

• Werkgelegenheid 

• Winkelbestand in Asten op peil houden 

• Wmo 

• Woningbouw (4x) 

• Woningbouw alleenstaanden 

• Woningnood voor starters en ouderen 

• Woongenot 

• WOZ verlagen 

• Zonnepanelen ook op huurhuizen subsidiëren 

• Zorg (2x) 

• Zorg/gezondheid 

• Zwembad behouden en niet veel geld uitgeven aan nieuwbouw 

Onderwerp:5 
• (verkeer) veiligheid 

• A67 

• Aandacht voor mensen die leven in armoede 

• Aanpak drugs- en drankgebruik jongeren 

• Achterstand helpen 

• Autovrij centrum 

• Bedrijventerreinen en retributie van gemeentelijke sponsoring grondaankoop 

• Betere groenvoorzieningen, onderhoud. 

• Bouwen voor diverse doelgroepen met name starters 

• Centrum Asten groen maken 

• De leefbaarheid in de Peel veel hoger op de agenda zetten. En alle onderzoeken en metingen 
eerlijk naar buiten brengen en dan ook doorpakkenbmet oplossingen 

• De slechte trottoirs, voor iemand slecht ter been of rollator lopen ze teveel af. 

• Diversiteit winkelaanbod 

• Drugsgebruik 

• Drugsrunners 

• Economie 

• Eenzaamheid 

• Einde uitbreiding Asten 

• Entertainment voor alleenstaanden 

• Financiën w.o. betaalbare belastingen 

• Geen gemeente orders [wetten ] maken die je toch niet kunt handhaven 

• Gezondheid inwoners icm agrarische activiteiten 

• Goed onderhouden gemeente 

• Goed verkeersplan 
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• Goede scholen 

• Groenvoorziening 

• Grondaankopen t b v herplantingsplicht 

• Handhaven hierop 

• Het idiote plan: "De vervuiler betaalt", vervangen door zoveel mogelijk gratis vuil storten; zoals 
dat vroeger was!!! 

• Huisvesting voor vluchtelingen. 

• Jeugdzorg (2x) 

• Leefbaarheid (2x) 

• Markt zo snel mogelijk autovrij 

• Meer aandacht en geld voor welzijn mensen in brede zin. 

• Meer handhaving 

• Meer mogelijkheden verbouwen eigen woning, minder beperkingen. 

• Meer politie 

• Meer ruimte ondernemenrs 

• Met doen voor de jeugd 

• Milieu en ondersteuning/subsidies woning isolatie 

• Minder regels  voor bouwen 

• Natuur en energie 

• Natuur zonder boeren 

• Ondernemers en werkgelegenheid 

• Onderwijs 

• Ontspanning 

• Orde en handhaving 

• Ouderen 

• Politie brandweer en veiligheid 

• Principieel verbod uitbreiding veestapel 

• Recreatie 

• Sociaal domein: wat gaan we als totale gemeenschap (bewoners en gemeente) doen om Asten 
voor iedereen betaalbaar te houden (storten in fonds?) 

• Soepeler beleid voor ondernemers 

• Sport 

• Tegenhouden mega veehouderij slobeenden Heusden 

• Veiliger verkeer voor fietsers in centrum Asten 

• Veiligheid (3x) 

• Veiligheid en ondermijning 

• Veiligheid en verkeer 

• Verbinding landbouw en burgers 

• Vergroening in zijn simpelste vorm, meer plantjes minder verharding. Goed voor de 
waterafvoer de insecten en andere beestjes. En goed voor de geest. Geen concrete jungle 
please. 

• Verkeersveiligheid (2x) 

• Vertrouwen in de politiek herstellen 

• Voldoende betaalbare huurwoningen. Inwoners van Asen hebben voorrang. 

• Volksgezondheid 

• Vrijwilligerswerk 

• Wandelaars en hardloper mooi route maken in asten 

• Wat doet asten voor de ouderen in onze samenleving 

• Wegen + plantsoen onderhoud 
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• Welke middelen heb je als gemeente om je te beschermen tegen een steeds vijandigere 
overheid die de burger de oorlog heeft verklaard. 

• Werkgelegenheid 

• Wie zijn mantelzorger voor kinderloze ouderen? 

• Wonen en scholen 

• Woningen voor jongeren 

• Woonomgeving 

• Woonvoorzieningen voor diverse groeperingen 

• Zeker GEEN fusie met someren 

• Zeker verlichting in de koestraat, daar zijn veel joggers en wandelaars. 

• Zelfstandigheid niet vrijwillig opgeven. 

• Zorg 

• Zorgvoorzieningen 

Toelichting 
• Als de woz waarde op basis van aantal m2 zal zijn zal er eerst een goede inventarisatie gemaakt 

moeten worden omdat er bij ons in de straat grote afwijkingen zijn op de de informatie die nu 
bij de Woz waarde zijn bepaald.            Bijvoorbeeld: Bij mij staat vermeld 232m2  en de 
werkelijkheid is 98m2 . 
Dit betreft veel woningen. 

• De politiek is erg ver weg van mij. 

• Er zijn best veel huizen binnen de gemeente Asten waar het plaatsen van zonnepanelen  niet 
zinvol is omdat het bereiken van die panelen door het zonlicht ernstig beperkt wordt door de 
erg hoge bomen (20-25 meter) die er staan of de komende jaren gaan groeien. Dit is nagenoeg 
rechtsongelijkheid. De een kan wel profiteren van het voordeel van zonnepanelen en de ander 
niet. Die moet zelf maar zien hoe hij goedkope en energie neutrale energie bemachtigt om 
electrisch te kunnen rijden (CO2) en/of zijn  huis van energie te voorzien. De oplossing weet ik 
ook niet maar het voelt wel oneerlijk lijkt mij voor al die mensen/ 

• Het Vorstermansplein moet aangepakt worden. Er werd vanalles beloofd maar tot op heden 
gebeurt er niet veel. 

• Ik vind de schaalgrootte van de gemeente Asten en daarbij het behorende bestuursapparaat 
niet meer van deze tijd. Grotere verbanden kunnen meer investeren in kwaliteit bestuur, 
kwaliteit ambtelijk apparaat, en complexiteit van de samenleving. 

• Lasteverlichting burgers mag nu wel weer volop aandacht krijgen. Als ik kijk naar mijn situatie:  
in 2018 betaalde ik totaal euro 676,89 aan OZB, rioolbelasting en afvalstoffenheffing. In 2021 
was dat opgelopen tot euro 914,55. In 3 jaar tijd is dat een stijging van 35,1 %.  Ik vind dat erg 
fors en veel meer dan de inflatie. Aktie is nodig. 

• Lienderweg is bijvoorbeeld zo'n straat waar veel te hard wordt gereden en niemand meer weet 
wat de regels zijn omtrent voetgangersoversteekpad zijn. Mensen rijden gewoon door. 
Daarnaast zijn de nieuwe geel/zwarte paden goed zichtbaar in het donker, het probleem is dat 
sommige palen voor het pad zijn geplaatst zodat voetgangers erachter staan om te wachten. 
Wanneer je dan aankomt rijden, dan lichten de palen zo hard op dat door het lichtweerkaatsing 
je niet ziet of er iemand achter staat. Daarnaast is de verlichting op/bij deze paden nog altijd 
gevaarlijk slecht is. Een ander voorbeeld is de Florastraat door de struiken/bomen en 
geparkeerde auto's zelfs bij daglicht moeilijkzichtbaar of er iemand aankomt. Bestuurders 
zouden moeten afremmen om tijdig te kunnen stoppen, echter doet dat niemand. Dit is 
mogelijk ook het probleem dat automobilisten denken dat ze altijd voorrang hebben en dit zou 
mogelijk ook landelijk beter gecommuniceerd moeten worden. Verkeersregels zijn er niet voor 
niets, dat maakt het just veilig op de weg voor iedereen. 
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• Maak als gemeente afspraken met winkels, supermarkten om zwerfafval tegen te gaan, o.a. op 
parkeerplaatsen rondom supermarkten, lege blikjes bier, afval. Laat medewerkers het 
opruimen, als ze toch winkelwagens of zo ophalen. Ook afspraken met ondernemers, rondom 
Truckstandplaatsen Nobis hotel, bermen liggen bezaaid met zwerfafval en deel veel meer 
boetes daarvoor uit door boa's !!!! 

• Mantelzorgsteunpunt in Asten moet terug (in Someren hebben ze meer verstand!), een grote 
schande dat hierop is bezuinigd terwijl er steeds meer aanspraak wordt gemaakt op 
mantelzorgers, die een belangrijke bijdrage leveren aan vermindering van WMO uitgaves!! 

• Met betrekking tot het verkeer hoop ik als buurtbewoner dat de Heesakkerweg aangepakt gaat 
worden! 30 km op de secundaire rijbaan echt niet! Wat moet dat gaan worden als dadelijk er 
ook nog verkeer van de basisschool bij komt. Tevens is het wegdek van de hoofdrijbaan ook 
alweer VEEEEEEEL slechter geworden wanneer wordt dat  probleem serieus aangepakt. Ook 
wordt het tijd dat daar de max. snelheid zeker naar 60 km/uur gaat! 

• Mocht er behoefte zijn dan kan ik officiële documenten verstrekken vanuit WOB verzoeken 2e 
kamer en andere bewijsstukken waaruit mijn visie komt. 

• Op diverse wegen wordt door auto's niet zelden veel te hard gereden. Bv Ommelseweg, 
Lienderweg, Dijkstraat. 
Voorts zijn de verkeerssluizen, met de twee bekende verkeersborden plekken, waar 
voortdurend de voorrangsregels met voeten worden getreden. 
Over het algemeen is meer aandacht nodig om hufterig verkeersgedrag tegen te gaan. 
De gemeente Asten is wegbeheerder en daarmee verantwoordelijk voor verkeersveiligheid. 

• Projectontwikkelaars maken hier de dienst uit, er is geen visie op het gemeentehuis tav 
demografische ontwikkelingen en een voortziende blik op woongebieden. 
Jpg alle daken van woningen vol te leggen met zonnepanelen is het beter een groot veld of de 
fabrieksdaken vol te leggen 

• Voldoende sociale huurwoningen voor inwoners van Asten. 
Niet meer dan noodzakelijk 
Woonwagenbeleid niet vanzelfsprekend sociale uitkering 

• Waarom draagt de gemeenteraad geen ideeën aan voor huisvesting van senioren. Niet in een 
flat of appartementen maar begane grond met hofjes. Indien er projectontwikkelaars een plan 
ontwikkelen zou de gemeente de opdracht kunnen meegeven om voor senioren zo’n 
uitnodigend project te ontwikkelen. Er komt dan gemakkelijker doorstroming van huizen. 

• Wonen nu heel veel alleen staande ouderen in huurwoningen bestemd voor huishoudens of 
jonge gezinnen in woonwijken 
kunt bij donker niet over stoep lopen ziet men niets liggen overdag ook opletten en wil de 
gemeente hondenbelasting afschaffen? belachelijk als zoveel mensen er last van hebben en de 
hondenbezitters eerst om zich heen kijken of er iemand in de buurt is zo nee laten ze de poep 
gewoon liggen 

• Zorg na 100 jaar eens dat er duidelijke regels zijn, en niet dat Pietje of klaasje kan bepalen wat 
iemand moet doen. 
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5. Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022? 
 

Toelichting 
Ja, op 
dezelfde 
partij als 4 
jaar geleden 

• Ik ben dus al lid van een politiekevpartij in Asteno 

• Ik ben voor een minimaal aantal zetels 4 voor een partij om te behalen en 
anders niet mee te laten doen in de gemeenteraad. Ook toepasbaar op de 
landelijke politiek. Dit om splinterpartijtjes te voorkomen. Ondeskundigen, die 
na twee maanden, weer vertrekken en belachelijke veel wachtgelden, langdurig  
opstrijken. Dit ook indammen. Corruptie en criminelen die toegang willen 
krijgen in de bovenwereld, goed monitoren Bibob. 

• Lokale partij met m.i. de meest geschikte kandidaten, geen populisten. 
 

Ja, op een 
andere partij 
dan 4 jaar 
geleden 

• 4 jaar geleden woonde ik hier nog niet 
 

Nee, ik heb 
nog geen 
idee, maar ik 
ga wel 
stemmen 

• Altijd een lokale Astense partij en een Astenaar waar ik op stem. De landelijke 
politiek heeft echt afgedaan voor mij. Ministers met totaal geen verstand van 
zaken op super belangrijke posten. Ongelooflijk! 

• Er zijn in Asten diverse partijen die mij aanspreken. Ik bepaal mijn keus op het 
laatste moment. 

• Ik woon hier nog niet zo lang, dus weet nog weinig van plaatselijke partijden 

• Moet me nog in de standpunten inlezen maar de partij die ik altijd mijn stem 
heeft gegeven heeft me de laatste jaren zeer teleur gesteld. 

• Wat partijen willen ligt dicht bij elkaar. De bedachte slogans en programma,s 
geven niet weer war er werkelijk gaat gebeuren. De burger moet heel goed zijn 
best doen om te weten wat er beloofd is en wat de werkelijke  uitvoering is. Ik 
zou betere keuzes kunnen maken indien dat duidelijk in beeld werd gebracht, 
 

Nee, ik heb 
nog geen 
idee en 
twijfel of ik 
ga stemmen 

• Heb geen nu en straks écht idee hoe ik een goede keus kan maken. 

• Heb niet de indruk of er partijen zijn, die dezelfde dingen belangrijk vinden als 
ik. 

• Het heeft zo weinig zin. Voor mijn gevoel word er totaal niet geluisterd naar de 
inwoners. Denk aan het scholenproject, 
Alles draait alleen maar om het geld, en weinig om de mensen. Soms word er 
ook erg veel geld over de balk gegooid. Denk aan de dure markt met zijn rot 
steentjes. 

• Waarin mijn belangen het grootst zijn. 
 

Ik ga niet 
stemmen 

• Geen enkele partij laat zien er daadwerkelijk te zijn voor de Astenaren 
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5.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Andere reden, namelijk: 
• Ben nu boos over de bomenkap Dijkstraat, dat is de reden dat ik nu ga stemmen 

• Betrokkenheid met gemeenschap 

• De sterkste lobby lijkt te winnen. Ik wil winnaar zijn. 

• Geeft het gevoel dat de burger er een keer per 4 jaar toe doet! 

• Het vijandige politieke kartel stoppen 

• Ik ga stemmen omdat het een recht is maar heb zowel in de gemeenteraadsverkiezingen als de 
landelijke politiek helemaal geen vertrouwen meer 

• Ik vind het een plicht naar je Nederlandse burgerschap toe. 

• Invloed uit te kunnen oefenen op zaken die ik van belang vind in gemeente 

• Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

• Niet stemmen is een stem op de partij, die je zeker niet in de raad wilt hebben. 

• Niet stemmen, betekent dat je ook geen recht van spreken hebt. 

• Om deskundige mensen in de raad te krijgen 

• Sinds corona beginnen landelijke partijen door de mand te vallen dus ik gebruik mijn stemrecht 
ook om een signaal naar de landelijke politiek af te geven 

• Stemmen is vanzelfsprekend als betrokken burger 

• Voorkomen dat een andere partij niet de grootste wordt  ! 

• Wij hebben ongelofelijk veel moeite moeten doen om stemrecht te krijgen. 

• Zonder te stemmen weet de politiek niet wat het volk wil 

Toelichting 
• Ik heb het gevoel dat ik kan stemmen op elke partij, maar dat er per saldo toch niets veranderd. 

Nadat de stemmen zijn geteld gaat het bestuur voor mijn gevoel weer over tot de orde van de 
dag. Veel mensen met mij voelen zich daardoor niet gehoord. Er is te weinig connectie tussen 
politiek en burger. 

• Met stemmen hoop ik iets in beweging te kunnen zetten voor een broodnodige verandering. 
 

5.2 Wat zijn voor u de redenen dat u nog niet weet of u gaat stemmen? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Andere reden, namelijk: 
• Een pot nat 

• Eigen belang 

• Er staat iemand op mijn favoriete lijst die ik haat 

• Geen vertrouwen meer in de politiek 

• Geloof wijnig in politiek asten 

• Hebben nog echt NIETS...helemaal NIETS ontvangen van een partij, een 
verkiezingsprogramma....triest... 

• Het is veel van hetzelfde (waar liggen de verschillen?) 

• Het keuze-aanbod aan partijen is in Asten wel erg minimaal, zeker na de fusie van Leefbaar 
Asten en D'66 

• Ik vind het maar een jojo beleid waar nauwelijks nog naar de bevolking wordt geluisterd wordt 
en veel eigenbelang bij is 

• Mensen die er zitten hanteren hun eigen agenda. 
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• Zelfde als landelijke politiek, niemand met ballen. 

• Zie weinig beweging in ons gemeentelijk beleid. 

• Zolang er altijd dezelfde wethouders blijven zitten verandert er niks. 

 
5.3 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Andere reden, namelijk: 
• Geen interesse 

• Geen vertrouwen 

• Geen vertrouwen meer in de gemeentelijke politiek 

• Ik ben het geloof in de politiek totaal verloren zowel in plaatselijke als landelijk 

• Ik ben totaal niet politiek geëngageerd 

• Politici zitten er voornamelijk om zichzelf te profileren 

• Vakantie 

 
6. Bent u van plan om gebruik te maken van de extra stemdagen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen? 
 

Toelichting 
Ja, ik ga 
stemmen op 
maandag 14 
maart 

• Ik vind get erg positief dat het besluit om eerder te kunnen stemmen zoals 
tijdens de tweede kamer verkiezing nu ook wordt ingezet bij de gemeentelijk 
verkiezing om spreiding te bewerkstelligen. 

• Omdat ik daar aanwezig ben als stembureaulid 

• Omdat ik op de 16 op vakantie ga. 
 

Ja, ik ga 
stemmen op 
dinsdag 15 
maart 

• Ik ben op 15 maart aanstaande lid van een stembureau. Op dat stembureau 
breng ik mijn stem uit. 
 

Nee, ik ga 
stemmen op de 
dag zelf, 
woensdag 16 
maart 

• De extra stemdagen is wel een goed initiatief. 

• Die extra stemdagen zijn prima voor hen die anders mogelijk niet komen. 

• Dit is achterhaald want de corona maatregelen worden dit werkend 
grotendeels opgeheven. 

• Flauwekul en weer extra kosten en ambtelijke inzet om meer dagen te 
kunnen stemmen. 

• Ivm het afschaffen van de maatregelen zie ik het nut er niet meer van in om 
eerder te stemmen. Om tegen te gaan dat het meerdaagse stemmen een 
gewoonte wordt ga ik woensdag. 
 

Weet (nog) niet • Hangt alleen wellicht af van wat er in mijn persoonlijke agenda gebeurt. 
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7. Hoe komt u tot uw stemkeuze? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Andere manier, namelijk: 
• Aan de hand van geleverde prestaties in afgelopen regeerperiode 

• Agrarisch beleid 

• Alles behalve een landelijke partij is goed deze ronde 

• Altijd links 

• Eerder gedrag van betreffende bekijken via internet en waar men werkelijk voor staat 

• Er is maar een partij die past bij mijn ideeën 

• Gevoerde beleid en stemkeuzes van partijen door het jaar heen 

• Heb van alle partijen de programma's bewaard en ga zeker de "verschillen" zoeken en toetsen 
wat ze waar hebben gemaakt in de afgelopen vier jaar. 

• Ik ben actief lid van een politieke partij 

• Ik ben betrokken bij een lokale partij 

• Ik ben lid van een partij 

• Ik ben lid van politieke partij 

• Ik ga na wat partijen de afgelopen periode hebben bereikt en betekent 

• Ik houd de inzet/inbreng van de partijen gedurende de zittingsperiode bij. Ik gas dus niet alleen 
af op de promotieactiviteiten en het promotiemateriaal net voor de verkiezingen. 

• Ik houd rekening welke partijen er in het huidige kabinet zitten (deze krijgen geen stem) 

• Ik kijk naar de personen binnen een partij, integriteit en voorkomend. 

• Ik kijk naar de prestaties de afgelopen 4 jaar 

• Ik kijk naar wat men van de beloften nagekomen is 

• Ik kijk of er vrouwen bij staan en laat dat meewegen 

• Ik kijk wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben 

• Ik lees de programma's en maak dan een keuze. 

• Ik sta zelf op de lijst van een politieke partij 

• Ik stem nooit op een landelijke partij in de lokale politiek dus vallen er al 2 partijen af. Verder 
lees ik de programma's door om te kijken welke het duurst bij mijn idealen liggen en daarmee 
het best aansluit op mijn landelijke partij ja'21 

• Ik stem op de lijst wat mijn inziens hard aan de weg timmert om een mooi en goed en eerlijk 
Asten te zijn en te houden 

• Ik stem op de partij waarvan in lid ben. 

• Ik volg de politiek vaak en beoordeel deze op de genomen besluiten. 

• Ik zoek een in mijn ogen bekwaam persoon 

• Kijk wat er gerealiseerd is in het verleden 

• Lid van een partij 

• Partij en persoon zijn bepalend 

• Resultaten uit het verleden en verkiezingsprogramma 

• Stem op partij, die beste uitkomt voor mijn belangen en beroep 

• Sympathie voor kernwaarden van een partij en lijstvertegenwoordigers 

• Volg commissie en raadsvergaderingen 

• Volg landelijke politiek 

Toelichting 
• De mensen in de politiek werken hard voor ons, maar zeker voor zichzelf. 

• Ik ben erg geïnteresseerd in het verkiezingsdebat. Waar en wanneer gaat dit plaatsvinden? 

• Ik ga eens informeren wat en wie iets gepresteerd heeft. Beloftes doen mij niets. 
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• Nog helemaal geen van een verkiezingsprogramma ontvangen van nog niet 1 partij.... 
 

8. Welke communicatiemiddelen hebben de meeste invloed op uw 
stemkeuze? Benoem uw top drie. 
 

Ander communicatiemiddel, namelijk: 
• Artikelen in de media 

• Beleid in de afgelopen periode 

• Beoordeel politiek op huin daden in de loop van de tijd. 

• Contacten het jaar door met wethoudere en raadsleden 

• Digitaal verkiezingsborden 

• Eerdere berichtgeving in media 

• Eindhovens dagblad 

• Facebook 

• Facebook pagina gemeente asten 

• Geen 

• Gesprek met kandidaten 

• Internet en wat men doet ipv beweert 

• Kieswijzer (2x) 

• Lokale stemwijzer (2x) 

• Lokale stemwijzer als die er zou zijn. 

• Lokale stemwijzer, Ik laat me niet leiden door reclames 

• Peelbelang verslagen politiek 

• Persoonlijke kontakten 

• Stemadvies 

• Stemgeschiedenis voorgaande jaren 

• Stemwijzer (4x) 

• Stukken uit het peelbelang gedurende het jaar 

• Tijdens  de zittingsperiode volgen van de politieke partijen. 

• Van wat je hoort en ziet 

• Wat er afgelopen jaren is gebeurd in politiek Asten 

• Zie toelichting 

Toelichting 
: Alle partijen hebben "het beste" met Asten voor en zeggen vaak nagenoeg hetzelfde; na de 

verkiezingen gaan ze weer allemaal over tot de orde van de dag en kunnen ze het pluche weer 
bezetten voor 4 jaar om daarna hun beginselen nogmaals te etaleren..... 

: Campagnes, promoties, enz enz zie ik als geld verkwisten. 
: Communicatie over gevoerde beleid tot nu toe en het beleid van de landelijke partijen 
: Diverse digitale verkiezingsborden toepassen i.p.v. houten stellages posters erop. Deze digitale 

borden, kunnen hele jaar door gebruikt worden voor belangrijke informatie voor de burgers 
: Eigenlijk zou ik meerdere vakjes kunnen aankruisen.  Gewoon door het jaar heen gesprekken 

met mensen hebben die in de raad zitten of op de lijst staan maar geen raadslid zijn. In het 
informele circuit kom je toch een heleboel te weten. En - zoals ik aangaf - volg ik enkele 
raadsvergaderingen per jaar. 

: Geen enkel communicatiemiddel, ik lees de verkiezingsprogramma's 
: Helaas, dit wordt verder niet meer getoond:   vragen we enkele achtergrondgegevens. 
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: Het is goed om ook plaatselijk te gaan werken met n kiesdrempel. Nu valt het in Asten nog mee 
maar de komende jaren komen er meer eenlingen die meestal geen positieve bijdrage leveren 
aan de gemeenschap. 

: Ik ben lid van een landelijke partij hier stem lokaal ook op 
: Ik besluit op basis van realisatie van het programma afgelopen 4 jaar en niet op basis van 

beloftes waarvan er diverse op voorhand al niet te realiseren zijn 
: Ik kijk hoe men gepresteerd heeft 
: Ik kijk naar de prestaties van afgelopen jaren 
: Ik sta zelf op de lijst 
: Ik stem aan de hand van informatie die ik zelf lees en waarvan ik vind dat het past 
: Ik stem af op de prestaties van de afgelopen 4 jaar 
: Ik stem niet o.b.v. campagne, ik stem o.b.v. wat partijen de afgelopen jaren voor Asten hebben 

gedaan 
: Ik stem op die party die voor mij goed is 
: Ik stem op partij dichts staat bij mijn opvattingen 
: Ik stoor me mateloos aan de omgevingsvervuiling van borden in tuinen, aan lantaarnpalen 

enzovoorts. Daarnaast vraag ik me af waarom politieke partijen zoveel geld uitgeven om allerlei 
advertenties in plaatselijke weekbladen e.d. te plaatsen. Spreek daarover iets af en zorg ervoor 
dat die media die al wekelijks financieel ondersteund worden door de gemeente 
(Peelbelang/Siris) dit doen zonder kosten! 

: Ik vind de informatie over de verschillen tussen de partijen uitermate slecht. 
: Ik vind het belagelijk dat ze overal poster op hangen worden, als een ondernemer zo reclame 

maak dat krijgt boete de aangewezen borden is meer dan voldoende 
: Ik zoek in de media hoe partijen over bepaalde onderwerpen denken 
: In feite maakt het niet uit, sinds jaar en dag is het dezelfde coalitie die blijft bepalen wat er in 

Asten gaat gebeuren, oppositie partijen krijgen geen enkele invloed. 
: In iedere geval NIET op een van de landelijke coalitie partijen al heeft het er maar een heel klein 

beetje schijn van. Ik ben zeer ontevreden met de huidige coalitie. Mijn stem zal vrijwel aan de 
linkerzijde van de politiek terecht komen. 

: Ja ik heb wel een idee maar bekijk de reclame van andere partijen 
: Maar vooral gesprek met leden zelf 
: Meeste landelijke politieke mensen zijn leugenaars, zie Rutte of Kaag. Verkiezingsprogramma's 

en campagnes zijn er om mensen te misleiden. Kijkt men naar stemgedrag binnen de kamer dan 
ziet men waar iemand werkelijk voor staat. Ik zal een lokale partij zoeken of zelfs het gesprek 
zelf met iemand om te kijken uit welk hout men werkelijk gesneden is. 

: Mis stemwijzer 
: Nee 
: Niets specifieks, van alles een beetje 
: Nvt 
: Ook niet onbelangrijk: hoe hebben de partijen zich de afgelopen jaren laten zien. Beloftes 

wel/niet nagekomen, sterk in debat en besluitvorming.... 
: Verder op intuïtie 
: Verkiezingsprogramma’s 
: Volg de commissie en raadsdebatten 
: Volg de landelijke politiek 
: Waarom zijn er nu wrl mogelijkheden om bestuurders te spreken ,en als verkiezingen geweest 

zijn ,zijn ze niet bereikbaar! 
: Weten nog helemaal niets, noppes....wel belangrijk qua toekomst 2030 ASTEN...zeker dit: 

Klimaatbestendig en energieneutraal Asten. 
Centrumontwikkeling kan minder..Vitale omliggende dorpen belangrijk....democratie 
vraagteken ? Transformatie buitengebied> = zal een kluif worden ( Provincie ) 

: Zien  waar  je partij voor staat in eerdere debatten  in de raad 
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2. TipAsten 
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de 

samenleving.  

Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Asten vergroten. Via 

het panel TipAsten kunnen alle inwoners in de gemeente Asten hun mening kenbaar maken over 

onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk 

vraagstuk aan te pakken. 

Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers, 

belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de 

mogelijkheden. 

Op www.tipasten.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden 

deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.  

De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn 

niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn 

sterk afhankelijk van de actualiteit.  

TipAsten is een gemeenschapspanel, opgezet 

vanuit de gemeenschap. Heeft u 

marktonderzoekvragen  of andere vragen over 

burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen 

aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook 

mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor 

de lokale peilingen.  

Lees hier meer over de TIP-methodiek. 

TipAsten maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel marktinformatie 

op te halen over Asten en omgeving. 

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Glasvezel, ‘Stemmen’ en ‘Veiligheid en criminaliteit’. 

 

https://www.tipasten.nl/marktonderzoek
https://www.tipasten.nl/marktonderzoek
https://www.tipasten.nl/
https://enquete.toponderzoek.com/aanmelden/tipasten
mailto:enquete@toponderzoek.com
https://toponderzoek.nl/wp-content/uploads/2017/12/Infographic-Toponderzoek-1.pdf
https://www.tipasten.nl/onderzoeksresultaten


 


