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1 Algemeen
Gegevens
Vragenlijst

Inwonerspanel Strategische Visie (Waalwijk 2025)

Status

Gepubliceerd

Verstreken looptijd

24 dag(en), 8 uur, 0 minuten

Resterende looptijd

0 minuten

Inhoud

12 vragen in 1 sectie

Taalinstelling

Nederlands

Algemene statistieken
Totaal aantal benaderd

664

Aantal begonnen

429 (65%)

Aantal afgerond

404 (61% totaal, 94 % begonnen)

Gemiddelde tijdsduur

00:26:02 ± 02:31:56 (584%)

Gemiddelde tijdsspanne

04:51:23 ± 10:03:15 (207%)

Gemiddeld aantal sessies

1.1 ± 0.3 (32.0%)

2 Hoofdsectie
1. Wat is de reden dat u in de gemeente Waalwijk woont?
Filter

Geen filter
Alleen afgeronde vragenlijsten

Beantwoord door

404 (100%)

Antwoordmogelijkheid

Aantal Percentage

Geboren in gemeente Waalwijk

143

Enkele-keuze

35%

Opgegroeid in gemeente Waalwijk 46

11%

Werk

57

14%

Familie en vrienden

50

12%

Zorg voor familieleden

2

0%

Aantrekkelijke huizen

29

7%

Mooie omgeving

20

5%

Anders, namelijk….

57

14%

Gemiddelde: 3.4 ± 2.5

2. Wat vindt u van de volgende stelling: Er hoeft de komende tien jaar niet
veel te veranderen in onze gemeente; het is goed zo!
Filter

Geen filter
Alleen afgeronde vragenlijsten

Beantwoord door

404 (100%)

Enkele-keuze

Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
Helemaal mee oneens 81

20%

Mee oneens

226

56%

Neutraal

66

16%

Mee eens

23

6%

Helemaal mee eens

6

1%

Weet niet

2

0%

Gemiddelde: 2.1 ± 0.9

3. Verschillende aspecten maken dat Waalwijk wel of niet een
aantrekkelijke gemeente is om in te wonen. Wilt u hieronder door middel
van een rapportcijfer aangeven hoe goed u vindt dat Waalwijk scoort op
onderstaande aspecten?
Filter

Geen filter
Alleen afgeronde vragenlijsten

Beantwoord door

404 (100%)

Onderwijs
Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

1

0%

2

0

0%

3

2

0%

4

6

1%

5

6

1%

6

19

5%

7

95

24%

8

174

43%

Matrix

9

35

9%

10

7

2%

Weet niet

59

15%

Gemiddelde: 8.1 ± 1.6
(n = 404)

Uitgaansgelegenheden
Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

14

3%

2

23

6%

3

36

9%

4

62

15%

5

71

18%

6

77

19%

7

66

16%

8

29

7%

9

2

0%

10

1

0%

Weet niet

23

6%

Gemiddelde: 5.5 ± 2.2
(n = 404)

Verkeersveiligheid
Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

3

1%

2

6

1%

3

11

3%

4

35

9%

5

60

15%

6

94

23%

7

130

32%

8

58

14%

9

6

1%

10

0

0%

Weet niet

1

0%

Gemiddelde: 6.2 ± 1.5
(n = 404)

De manier waarop mensen met elkaar omgaan
Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

2

0%

2

4

1%

3

6

1%

4

13

3%

5

48

12%

6

88

22%

7

158

39%

8

71

18%

9

7

2%

10

1

0%

Weet niet

6

1%

Gemiddelde: 6.6 ± 1.4
(n = 404)

Werkgelegenheid
Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

1

0%

2

1

0%

3

2

0%

4

10

2%

5

26

6%

6

43

11%

7

123

30%

8

94

23%

9

31

8%

10

7

2%

Weet niet

66

16%

Gemiddelde: 7.7 ± 1.9
(n = 404)

Groene leefomgeving
Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

1

0%

2

2

0%

3

7

2%

4

11

3%

5

38

9%

6

64

16%

7

111

27%

8

125

31%

9

33

8%

10

12

3%

Weet niet

0

0%

Gemiddelde: 7.0 ± 1.5
(n = 404)

Zorgvoorzieningen
Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

2

0%

2

4

1%

3

10

2%

4

22

5%

5

47

12%

6

67

17%

7

116

29%

8

71

18%

9

17

4%

10

2

0%

Weet niet

46

11%

Gemiddelde: 7.0 ± 2.0
(n = 404)

Kindvriendelijke wijken
Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

3

1%

2

3

1%

3

6

1%

4

13

3%

5

35

9%

6

57

14%

7

135

33%

8

85

21%

9

15

4%

10

2

0%

Weet niet

50

12%

Gemiddelde: 7.2 ± 1.9
(n = 404)

Fietspadennet
Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

2

0%

2

2

0%

3

10

2%

4

15

4%

5

24

6%

6

53

13%

7

122

30%

8

113

28%

9

42

10%

10

9

2%

Weet niet

12

3%

Gemiddelde: 7.2 ± 1.7
(n = 404)

Wegennet
Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

2

0%

2

1

0%

3

8

2%

4

12

3%

5

37

9%

6

74

18%

7

145

36%

8

99

25%

9

24

6%

10

1

0%

Weet niet

1

0%

Gemiddelde: 6.8 ± 1.4
(n = 404)

Openbaar vervoer
Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

9

2%

2

14

3%

3

21

5%

4

39

10%

5

58

14%

6

68

17%

7

75

19%

8

47

12%

9

9

2%

10

3

1%

Weet niet

61

15%

Gemiddelde: 6.5 ± 2.6
(n = 404)

Parkeermogelijkheden
Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

12

3%

2

15

4%

3

18

4%

4

36

9%

5

67

17%

6

66

16%

7

109

27%

8

61

15%

9

15

4%

10

2

0%

Weet niet

3

1%

Gemiddelde: 6.0 ± 1.9
(n = 404)

Winkelaanbod
Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

16

4%

2

24

6%

3

34

8%

4

60

15%

5

81

20%

6

83

21%

7

71

18%

8

29

7%

9

4

1%

10

2

0%

Weet niet

0

0%

Gemiddelde: 5.2 ± 1.9
(n = 404)

Ontmoetingsvoorzieningen
Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

6

1%

2

7

2%

3

24

6%

4

38

9%

5

65

16%

6

88

22%

7

89

22%

8

32

8%

9

2

0%

10

1

0%

Weet niet

52

13%

Gemiddelde: 6.4 ± 2.3
(n = 404)

Sportvoorzieningen
Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

1

0%

2

0

0%

3

4

1%

4

3

1%

5

14

3%

6

43

11%

7

124

31%

8

153

38%

9

30

7%

10

7

2%

Weet niet

25

6%

Gemiddelde: 7.6 ± 1.4
(n = 404)

Culturele voorzieningen
Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

3

1%

2

1

0%

3

6

1%

4

13

3%

5

28

7%

6

72

18%

7

115

28%

8

113

28%

9

26

6%

10

3

1%

Weet niet

24

6%

Gemiddelde: 7.1 ± 1.7
(n = 404)

Verenigingsleven
Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

1

0%

2

3

1%

3

4

1%

4

7

2%

5

14

3%

6

46

11%

7

128

32%

8

110

27%

9

27

7%

10

3

1%

Weet niet

61

15%

Gemiddelde: 7.7 ± 1.8
(n = 404)

Levendige woonomgeving
Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

2

0%

2

3

1%

3

6

1%

4

16

4%

5

43

11%

6

83

21%

7

135

33%

8

80

20%

9

12

3%

10

3

1%

Weet niet

21

5%

Gemiddelde: 6.8 ± 1.7
(n = 404)

Rustige woonomgeving
Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

2

0%

2

6

1%

3

3

1%

4

10

2%

5

24

6%

6

62

15%

7

123

30%

8

127

31%

9

39

10%

10

5

1%

Weet niet

3

1%

Gemiddelde: 7.1 ± 1.5
(n = 404)

Goed verzorgde, onderhouden woonomgeving

Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage
1

9

2%

2

15

4%

3

18

4%

4

34

8%

5

58

14%

6

95

24%

7

92

23%

8

58

14%

9

14

3%

10

8

2%

Weet niet

3

1%

Gemiddelde: 6.0 ± 1.9
(n = 404)

4. Stel: een kennis of familielid van u denkt erover om hier te komen
wonen. Op welke positieve kanten van Waalwijk zou u hem of haar dan
wijzen?
Filter

Geen filter
Alleen afgeronde vragenlijsten

Beantwoord door

404 (100%)

Open

Antwoorden
Kleine stad met reletief behoorlijke voorzieningen, leuk centrum, makkelijk bereikbaar.
Dicht in de buurt van de drunense duinen, mooi natuur gebied. Waalwijk ligt centraal tussen grote steden. Voelt aan als een dorp.
Dicht bij de natuur . Centrale ligging naar groter steden bv den Bosch ,Breda,Tilburg . De verbetering van de snelwegen rondom Waalwijk. Goed
bereikbaar.
Het dorpse
geen idee
dicht bij de bossen en duinen
Ligt centraal in Brabant.
Veel werkgelegenheid
Centraal gelegen, rustig, redelijk bereikbaar centrum met belangrijkste winkels aanwezig
het feit dat je binnen 10 minuten op de fiets of in de bossen of in de uiterwaarden van de Maas bent om te ontspannen
- goede ligging t.o.v. grote steden en uitvalswegen. - goede voorzieningen in de diverse wijken. - gemêleerd woningaanbod (koop, huur, bestaande
bouw, nieuwbouw) - groot aanbod van scholen en verenigingen.
Alleen dure en nieuwe wijken zijn aantrekkelijk en ruim opgezet.
De voordelen van een middelgrote gemeente
groene rustige omgeving
groene omgeving en infrastructuur. levendig qua sport en scholen.
Leuke Gemeente om in te wonen
Waalwijk vind ik het mooie midden hebben van een drukke stad en een rustig dorp.
Centrale ligging, L. En Dr. Duinen, medische verzieningen, ouderenzorg.
Mooie omgeving. Waalwijk heeft veel voorzieningen: winkels, openbaar vervoer, theater, verenigingen.
Dicht bij de loonse en drunense duinen waar je heerlijk kunt wandelen. In bepaalde wijken mooie huizen
Dat Waalwijk er goed aan werkt om voldoende bedrijven binnen de gemeente te krijgen.
Alle basisvoorzieningen, natuur, goede bereikbaarheid met auto, geen grootstedelijke problemen
Centrum met de meeste voorzieningen is aanwezig
Uitvals wegen voor landelijk bereik zijn goed en snel bereikbaar
Onderwijs mentaliteit werkgelegenheid rustige niet te stadste omgeving
?
De aanwezigheid van De Drunense Duinen
gezellige mensen
Landelijk wonen in de dorpen van gemeente Waalwijk
Over het geheel genomen een rustige gemeente
Centraal gelegen en gezellige terrasjes in het centrum.
relatief rustig, leuk centrum, vriendelijke omgeving, goede faciliteiten
Centrale ligging ten opzichte van enkele grote steden en snelwegen
Prettige mensen
Natuur in de omgeving
uitgaan winkelen dicht bij de natuur
- redelijke rustige buurt - centraal gelegen - dicht bij de duinen, bossen

Mogelijkheden onderwijs, prettige woonomgevingen, zorgvoorzieningen.
Dat ze dicht bij ons in de buurt wonen en dat de 'sociale' controle (afhankelijk van de wijk) wel in orde is.
De locatie van waalwijk is centraal. Snel in Tilburg, Den bosch, etc etc
Het landelijke karakter
Strategische ligging
Rust in de wijk.
Onderwijs, werkgelegenheid, cultuur, nabijheid snelweg, goed ov
Centrale ligging. Natuur voor handen, belangrijkste winkels voor handen.
een kleine stad
Rustig suf stadje
centraal gelegen tussen den bosch en tilburg
ligging bij autowegen. mooie woningen
Rustige woonomgeving dicht bij natuurgebied
Centraal gelegen, omgeven door Brabanders en vlakbij de loonse en drunnense duinen maar ook polderlandschap
rustige buurten, genoeg stad in de omgeving met Tilburg en Den Bosch. Voor de dagelijkse dingen, supermarkten en basisvoorzieningen is er
voldoende. Veel groen in en om Waalwijk
Is een mooie gemeente en voor elk wat wils
goede bereikbaarheid door aansluitingen op rijkswegennet
bos
Centraal gelegen, alles binnen korte afstand
Ik zou hem wijzen op veel positieve kanten behalve winkelaanbod en parkeerbeleid in de stad. Ook dat Waalwijk blijkbaar weinig waarde hecht aan
oude gebouwen. Alles wordt te pas en te onpas afgebroken. Voor nieuwe bewoners zegt dat niets maar echte Waalwijkers zoals ik, zien een hoop
jeugdherinneringen verdwijnen.
natuur, winkelen, sportvoorzieningen, rustige wijken
ik zou er op wijzen dat ik er woon. en dat de Loonse en Drunense duinen er zijn.
Het persoonlijkkarakter wat de stad heeft, de mooie omgeving, en het centrum
Winkelen en terrasjes
dicht bij snelweg winkels
ligging tov grotere steden,
Het winkelcentrum is een voordeel, hoewel er nu heel veel winkels leeg staan. De groene omgeving is een voordeel en de aansluiting met autowegen
naar grote steden.
alles is er polderlandschap, duinen, bos, slagenlandschap, pretparken, ziekenhuis. En een aantal winkels.
Mooie groene omgeving, veel wandel en fietsmogelijkheden. Evenals het ruime aanbod aan winkel- en sportvoorzieningen. Daarnaast altijd erg prettig
contact met de gemeente.
Genoeg te doen en te beleven.
Prachtige omgeving en alles is per fiets bereikbaar.
Het Lido, toegang/bereikbaarheid tot grote steden (den Bosch / Tilburg)
rust,gemoedelijkheid,en een burgemeester die altijd aanwezig is en luistert
Dichtbij Drunense duinen, veel groen. Leuk klein gezellig stadje
Moeilijk, waarschijnlijk, dat er een redelijk uitgebreid centrum is.....
De natuur van de Loonse en Drunense Duinen. Kindvriendelijke wijken met alle voorzieningen dichtbij. Dichtbij grote steden als Den Bosch en Tilburg.
mooie natuur in nabijheid, dichtbij steden als Den Bosch, Tilburg en Breda zonder de overlast van de grote stad, vriendelijke mensen
Ligging tussen Breda, Den Bosch, Tilburg..... Dicht bij de duinen. Vooral locatie dus als ik eerlijk ben.
geen
Veel scholen voor kinderen, bereikbaarheid van de winkels, nette wegen
Rusrltige stad
Het is een groot dorp, je hebt er alles maar ook niets
Centraal wonen (vlug in grote steden) Dit kan tevens een groot nadeel zijn (Als men zelf niet over vervoer beschikt of gehandicapt is)
Tja, het enige dat ik als echt positief ervaar is het (nog) kleinschalige. Waalwijk is nou niet direct een grote stad en dat vind ik wel fijn.
goed bereikbaar - goed winkelcentrum - genoeg groen - niet te groot
Groene omgeving, voldoende scholen, goede uitvalswegen, uitgebreid verenigingsleven, werkgelegenheid en veiligheid.
Gunstige ligging tov den Bosch en Tilburg en uitvalsroute naar de rest van Nederland. Ruim opgezette doorvoer wegen met redelijk wat groen.
Verzorgd, goed bereikbaar, prima winkels
gunstig gelegen
Ben er nog geen tegen gekomen die Waalwijk geschikt vinden om te wonen. Jonge gezinnen zou ik wijzen op de basisscholen en middelbare scholen.
dicht bij alle snelwegen door heel nederland absoluut zeer groene omgeving wij vinden ook zeer veilig.
Woningen zijn betaalbaar, loonse en drunense duinen zijn vlakbij
mooie woonomgeving landgoeddriessen met haar waddies
Centraal gelegen. Veel voorzieningen binnen korte afstand te bereiken.
Geen enkele. Ik zeg, niet doen. Overal beter als hier in Waalwijk.
Mooie huizen redelijk goedkoop alles is wel aanwezig
De groene omgeving, werkgelegenheid, rustige stad met grote steden dichtbij, goede verbindingen, De Leest
Rustig wonen in Waspik
Werkgelegenheid in de regio en makkelijke uitvalswegen naar andere steden
Rustig wonen. Met eigen vervoer goed en snel bereikbaar vanuit de diverse windstreken.

Natuur in de omgeving, scholen,
Ik vind de wijken Besoyen en centrum mooi. Daarnaast vind ik het dorps wonen met faciliteiten van een stad prettig
omgeving
goede scholen en alles op fietsafstand
Werkgelegenheid
Veel werkgelegenheid, groot centrum vergeleken met andere dorpen
Relatief goede woonvoorzieningen en rustige woonomgeving. Ruim aanbod supermarkten en goede bereikbaarheid i.c.m. centrale ligging. Goede
scholen zowel basis als middelbaar en ruim aanbod van sportverenigingen met goede faciliteiten. Goede werkgelegenheid en ontwikkelingen dit in
stand te houden.
Kleinschaligheid, gemoedelijkheid, rustige omgeving.
Alles bij de hand
Men zit niet zo op elkaars lip. Veel keus in supermarkten. Ligt centraal tov de grote steden, zonder de grootsteedse mentaliteit te hebben.
Fijne, rustige omgeving om te wonen. Ik woon zelf in Waspik, dus kan niet direct oordelen over Waalwijk (centrum). Maar zeker in een dorp als
Waspik is de 'dorpse' beleving prima in orde! Op dit moment nog voorzien van de benodigde dagelijkse voorzieningen (al wordt dat de laatste jaren
wel steeds minder helaas, maar daar probeer ikzelf ook zoveel mogelijk aan te verbeteren!) En op zich biedt ook de kern Waalwijk een goede
mogelijkheid om er, met verschillende eisenpakketten, te kunnen wonen.
Centraal gelegen tussen Den Bosch, Tilburg en Breda met goede wegverbinding.
Omgeving dicht bij duinen en polder.
Groene omgeving. rustig.
Mooie gemeente veel groen,gemoedelijke mensen . Goede bereikbaarheid.
prettige rustige stad,
Leuke woonwijken
Een overzichtelijke gemeente met veel verschillende voorzieningen.
Vlakbij A 59 , Veel groen en natuurgebieden in de omgeving
De mooie omgeving van waalwijk
Goede voorzieningen voor kinderen (scholen, sport), alles op loop-/fietsafstand. Winkelaanbod in orde. Bereikbaarheid gemeente via snelwegen is
prima.
dat wij er wonen
drunense duinen, ziekenhuis, redelijk dorps
kan niets bedenken
Een gezellig dorp
Centraal gelegen gemeente. Ruim aanbod op het gebied van onderwijs en cultuur. Natuurgebied de loonse en Drunense duinen ik aangrenzend aan de
gemeente.
Goede onderwijsvoorzieningen, behoorlijk goed openbaar vervoer vanaf Vredesplein, redelijk &quot;rustige&quot;plaats.
Centrale ligging
Betaalbaar wonen, basisvoorzieningen aanwezig, goeder aansluitingen op snelwegen
Rustige omgeving. Veel variaties van bossen, water en recreatie.
Alhoewel matig ontwikkeld beschikt Waalwijk over de meest noodzakelijke voorzieningen.
Compacte stad met veel voorzieningen, maar niet te druk zoals in de grote stad. Nabij Loonse en Drunense Duinen. Veel werkgelegenheid op het
bedrijventerrein.
Dicht bij natuurgebieden en dicht bij grote steden als 's-Hertogenbosch, Tilburg en Breda
Het is toch een rustige plaats en genoeg te doen ook mooie omgeving .
Dicht bij natuur en voorzieningen.
Goede bereikbaarheid.
prettige woonomgeving ,goede uitvalswegen .
Geen
Rustige woonomgeving en gemoedelijke omgeving.
Goede uitvalswegen, omringt door natuur, gezellige activiteiten (Waspik in ieder geval, over de rest kan ik minder goed oordelen), regio MiddenBrabant is stads en dorps tegelijk
De gemoedelijkheid van de meeste inwoners, de mate van werkgelegenheid en de aanwezigheid van snelwegen.
Rustige, kindvriendelijke, schone wijken (specifieke wijken die ik dan bedoel). Altijd levendig en vrijwel alle dagelijkse benodigdheden in de buurt!
Midden in de natuur
Centraal gelegen, in nabijheid bossen.
vlak bij de loonse en drunense duinen
Kindvriendelijk, gunstige ligging tov Den Bosch, Tilburg en Breda, niet te groot maar wel compleet vwb voorzieningen
rustige omgeving en toch dicht bij de snelweg
geen
prettige leefomgeving
voldoende scholen - supermarkten en goede verbinding openbaar vervoer. centraal gelegen tov snelwegen
Gemoedelijke stad, vlakbij de bossen. Niet te groot, niet te kleine stad. Diverse goede wijken met fijn leefklimaat.
Sportvoorzieningen, ligging tov natuurgebieden
Centrale ligging tov Tilburg, Breda, Den Bosch
rustig dorp/mogelijkheden om te ontspannen/mooie wandelgebieden/nodige voorzieningen zijn aanwezig
Er is veel te doen in de omgeving van Waalwijk. Dicht bij familie/vrienden. Alles is snel bereikbaar (supermarkt, school, sport etc.)
Rustig, net iets meer voorzieningen dan een dorp.
- dichtbij loonse en drunense duinen - veel aanbod scholen - dichtbij aantal grote steden

Gemeenschapsgevoel, verenigingsleven
De omgeving met de natuur van Dijk en Duin. Dichtbij belangrijke voorzieningen zoals ziekenhuizen en ook cultuur in den Bosch, Tilburg en Breda
Waalwijk is een groot dorp. Klein om persoonlijk te zijn, groot genoeg voor winkels, een theater en voetbalstadion.
Dichtbij de Efteling, zonder de overlast. Festiviteiten, zoals de 80 en Modestad enz
geen
- Alles wat je nodig heb is er, - 2 'grote' steden dicht bij en - de brabantse gemoedelijkheid van de meeste inwoners
Rust
Rustige woonomgeving
Dicht bij wandelgebieden, genoeg scholen voor opgroeiende kinderen, het enige wat echt een gemis is een trein.
ik heb werkelijk geen idee
Rustige stad, veel voorzieningen op gebied van onderwijs. Veel natuur in de omgeving. Mooie fiets gelegenheden.
Dichtbij Loonse en Drunense Duinen en Efteling. Centraal gelegen in Brabant.
Geen
Rustige woonomgeving waar in principe de noodzakelijke faciliteiten aanwezig zijn, vlakbij een prachtig natuurgebied de Loonse en Drunense duinen.
Dicht bij de natuur
Redelijk centrum. Goede leefomgeving etc.
dichtbij drunense duinen
De centrale ligging in Nederland, waardoor je overal in korte tijd kunt komen. De ligging vlakbij Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen.
Vriendelijkheid, bereikbaarheid, omgeving,zorgvoorzieningen
geen antwoord
Een Stad die in be wedging is met veer groen in de omgeving
waspik, is een heerlijk rustig dorp met veel voorziening en verenigingen.
Onderwijs en bedrijfsleven
prettig wonen veel verenigingen rust
Het landelijk wonen in Waspik en Sprang Capelle, de rust. Waalwijk met de binnenstad en meer voorzieningen zoals voortgezet onderwijs.
alle soorten voorzieningen iets aanwezig
mooie groene gemeente
omgeving
Een rustig en stil dorp
Ik vind het verschil tussen de verschillende woonplaatsen te groot om de gehele gemeente aan te bevelen. Zelf woon ik in Waspik waar ik ben gaan
wonen omdat het sort huis wat ik zocht destijds 10.000/20.000 guldens goedkoper was dan in andere plaatsen binnen de gemeente. Nu wil ik daar
niet meer weg. Ik wil echter niet in Waalwijk of Sprang Capelle wonen.
Rustige woonomgeving (met name Waspik). Gemoedelijke woonomgeving. Goede ligging t.o.v. grotere steden. Makkelijke bereikbaarheid.
Centraal gelegen tussen den Bosch , Tilburg en Breda
Allerlei voorzieningen zijn te vinden in Waalwijk van scholen, ziekenhuis, zwembad, sportverenigingen en zorgvoorzieningen tot winkels en speeltuin!
de rust in de omliggende dorpen, zoals waspik en sprang-capelle
ik woon in waspik . maar dan zou ik zeggen heerlijk buiten gebied .fijn om te wandelen
goed om te wonen, uitwijk om te winkelen in Den Bosch, Breda of Tilburg
Groene leefomgeving, kleinschalig, veel voorzieningen, goede ontsluiting via snelweg.
Gelegen aan de Loonse en Drunense Duinen, vlakbij de Efteling, Den Bosch, Breda en Tilburg. Het is geen stad maar een groot dorp.
Scholen op loop, fiets afstand voor de kinderen. Het natuur gebied de Loonse en Drunense Duinen en volop werk in het haven gebied.
Bedrijvenaanbod. Dicht bij de duinen. Toch wel cultuur snuiven. Centraal gelegen. Huizen aanbod.
vlak bij snelweg, Driessen als iemand een nieuwbouwwoning zoekt.
Er zijn redelijk veel basisvoorzieningen, dichtbij natuur, dichtbij 's Hertogenbosch en Tilburg. Het is groot genoeg om klein te zijn. Het is niet te klein
om groot te zijn.
de kleinschaligheid betekent op korte afstand alle noodzakelijke voorzieningen. een goede woonomgeving is te vinden in Waalwijk
Marktplein, efteling, nieuwbouw, loonse drunense duinen
Het groen waaraan Waalwijk grenst.
Rustige stad, Goede uitvalsbasis naar Tilburg en Den Bosch en Loonse en Drunense duinen Kindvriendelijke woonomgeving Goede sportparken en
gymzalen Goede en jonge/nieuwe schoolgebouwen Goed jongerencentrum Tavenu
dicht bij snelweg, centrum voldoende winkels, goedkoper dan drunen
Er is werkgelegenheid en de Efteling is dichtbij. Ook de duinen zijn mooi.
centrale ligging groene omgeving
Veel verschillende soorten woongelegenheid.
Centraal in Brabant gelegen, vlakbij de grotere plaatsen als Tilburg en 's Hertogenbosch. Mooie omgeving.
Centrale ligging.
Waalwijk op zich heb ik weinig ervaring mee voor waspik kan ik wel aangeven dat hier veel wordt gedaan in het verenigingsleven er veel
sportverenigingen zijn veel onderlinge sociale controle (kleine gemeente) en rustige woonomgeving
Stadse voorzieningen qua winkels en scholen en niet de nadelen van de stad.
Goede schoolvoorzieningen en veel groen en ruimte in de nieuwbouwwijken
dar heb ik geen oordeel over
Dichtbij vanalles, centraal gelegen, prima woon/werkverhouding
Groene omgeving
n.v.t.
De natuur en de centrale ligging

.
Geen idee, misschien werkgelegenheid Bol.com
Goede locatie, dicht bij uitvalswegen naar grote(re) steden. Verder kindvriendelijk. Ideale mix tussen stedelijk en dorps
Gezellige mensen, en op redelijk afstand van Den Bosch, Tilburg en Breda
Centraal qua snelwegen, rustig wonen.
Gemoedelijke stad, alles lekker dichtbij
Bereikbaarheid met auto
- gunstige ligging t.o.v. Den Bosch, Tilburg en Breda - mooie woonwijken / straten en omgeving (Loonse en drunense duinen)
Alle soorten scholen dicht bij elkaar. Ook de woonomgeving is vrij goed.
De rust en ruimte op Landgoed Driessen. Bereikbaarheid Loonse en Drunense Duinen. Groot aanbod supermarkten.
Meerdijk en verder niet veel, zou eerst Ww laten zien
&quot;crntrum functie
overal snel bereikbaar
Vriendelijke gemeente. Alles dichtbij. Groot genoeg voor de belangrijkste voorzieningen.
Het knusse, en de gezelligheid En verschillende TE MOOIE plekjes
Dicht bij winkels, bossen en water. Mooie omgeving op loop- en fietsafstand. Niet te grote stad en veel werkgelegenheid in de buurt.
De centrale ligging en de aanwezigheid van basisvoorzieningen.
Rustig - Ons kent ons - Loonse Drunense duinen - mooie wijken - stadscentrum
Twee van onze drie kinderen hebben eerst elders gewoond, maar zijn terug gekomen omdat (kennelijk) het wonen en de voorzieningen toch beter
zijn dan elders. Toen zij terug kwamen waren in elke geval ook de huizenprijzen lager dan waar zij vandaan kwamen.
De voorzieningen, zoals bibliotheek, theater, zwembad, sport, winkels, ziekenhuis.
Groen, centraal gelegen, scholen
Ruimte, relatieve rust
Rustig wonen met redelijke huis prijzen.
mooie leefomgeving
Op de mooie omgeving en gunstige ligging.
De aardige en behulpzame mensen die er wonen
woonmogelijkheden , mooie recreatieomgeving.
- Centrale ligging in de provincie met goede uitvalswegen naar b.v. Den Bosch of Tilburg. - Wel een stad maar ook weer niet dusdanig groot als
echte steden als Den Bosch en Tilburg
Een mooi theater, veel groen, de veiligheid is behoorlijk goed, voldoende scholen, centraal gelegen, voldoende culturele bezienswaardigheden.
Opzet van de wijken, vriendelijkheid, gemoedelijke sfeer, centraal in het zuiden gelegen.
rustige woonomgeving
centraal gelegen in Brabant, goed bereikbaar
Mooie omgeving
Goede bereikbaarheid en sociale omgeving.
makkelijk bereikbaar tussen de &quot;grote&quot;steden (goede uitvalbasis)
Rustig maar wel een stad, veel groen, meeste winkels binnen handbereik
centrale ligging, veel faciliteiten, niet te groot niet te klein
groene gemeente, forenzenstad, centrale ligging
Rustige woonomgeving (Waspik), nabij uitvalswegen en snelwegen. Goede voorzieningen op gebied van winkels en uitgaan.
Scholen, winkelvoorzieningen, centrale ligging tov snelwegen/grote steden en groen
Nu nog de polders en de Loonse en drunense duinen en de ligging t.o.v. den bosch breda en tilburg en het aanbod van de woningen en winkels
rustig/ bosrijke omgeving dicht bij tilburg/den bosch winkelen!
vlakbij de bossen en andere kant polderlandschap
Dat je dichtbij een aantal wel leuke plaatsen woont: Den Bosch, Tilburg, Heusden, Loon op Zand enz.
kan er maar weinig bedenken
heel rustige woonomgeving
Groene omgeving, alles in de buurt qua winkels
Rustige gemeente in een mooie afwisselende groene omgeving met voldoende winkelmogelijkheden
huizen zijn betaalbaar met redelijke ontsluitingswegen
rust , groen ,ruimte , centraal
De Leest, vlakbij de Efteling, dat ik er woon, maar niet iets specifieks voor Waalwijk.
Goede uitvalswegen.
Ik zoumhet niete weten op dit moment
dat je er rustig kunt wonen, maar ik zou hem aanraden in Sprang Capelle of in Waspik te gaan wonen
Ligging bij de Loonse en Drunense duinen en op redelijke afstand van groot deel van Nederland.
Rustig wonen, met als uitval basis Den Bosch en of Tilburg
gezellige middelgrote stad met veel recreatiemogelijkheden en grote steden in de buurt
Waalwijk ligt ten zuiden dicht tegen de Loonse en Drunense duinen aan en ten noorden tegen een totaal andere rivierengebied. Vanuit Waalwijk zijn
Den Bosch, Tilburg en Breda goed bereikbaar.
Prettige woonomgeving, cultuuraanbod (de Leest), sportvoorzieningen
Alles makkelijk bereikbaar
zou het niet weten

Dichtbij loonse en drunense duinen, centraal gelegen en centrum
Gunstige ligging ten opzichte van snelwegen; gunstige ligging t.o.v. Den Bosch, Tilburg en Breda en ook Antwerpen, Rotterdam en Utrecht; dichtbij
de Loonse en Drunense Duinen en de Biesbosch; de nog landelijkheid van Sprang-Capelle en Waspik
gezellige wijken
Rust, Goede ontsluiting snelwegen, Redelijke huizenprijzen met veel ruimte
mooie omgeving, rustig en toch alles wat je nodig hebt om goed te kunnen leven.
Ik kan er geen bedeken
Woonomgeving. Waalwijk is gelegen tussen bossen, duinen en rivier veel mogelijkheden. T.o.v. Het landelijke is Waalwijk een rustig woonplaats.
goed leven . voor ieder wat wils
Waalwijk heeft meer te bieden dan menigeen denkt. Aangenaam wonen (en werken).
Theater De Leest is prachtig. Waalwijk is centraal gelegen.
Goede onderwijsvoorzieningen
Rustig en centraal qua werk / qua bereikbaarheid
Gezellige sfeer, alle voorzieningen dichtbij, centraal tussen grotere steden Tilburg, Den Bosch, Breda
De ligging en De Natuur
In Waalwijk goede basisvoorzieningen, in de kleine groene kleinere kernen goed wonen.
Goed te bereiken centrum + eerste 2 uur gratis parkeren. Genoeg supermarkten in de buurt. Veel groen in de omgeving.
Dichtbij snelwegen.
Recreatie mogelijkheden (maas en duinen) rustige woonwijken goede winkelgelegenheid (supermarkten). Goede bereikbaarheid (snelweg a59)
bereikbaarheid snelwegen
Goede uitvalmogelijkheden wegennet
Centrale ligging tov omliggende steden , ook voor werkgelegenheid. Bossen en efteling in de buurt.
Prima mogelijkheden om te bouwen of wat bestaands te kopen. Goed verenigingsleven in Waspik en veel actieve vrijwilligers in het dorp.
De rust in de wijken om hier te wonen.
Goed woonklimaat, goede onderwijs en sportvoorzieningen, in en buiten woonomgeving aantrekkelijk groen
Alles is eigenlijk te vinden in Waalwijk, zonder de nadelen van een grote stad en/of dorp.
Snel op de snelweg om diverse windrichtingen uit te gaan
centrale ligging
groen voorzieningen bereikbaarheid nabijheid grotere steden
Dichtbij Drunense Duinen Centraal tussen Den Bosch, Tilburg en Breda
Groene woonomgeving, rustige woonomgeving
Redelijk rustige gemeente met veel gelegenheid tot sporten
Vlakbij bossen en duinen. Onderwijs is er genoeg.
Bereikbaarheid is goed, mooie omgeving (bossen/duinen), goede werkgelegenheid.
Middelgrote plaats. Is op zich prima.
de rustige wijk
groene en vooral schone leefomgeving
Levendig, sommige gebieden zijn mooi groen, balans tussen levendigheid in bijv. Waalwijk centrum en rust in dorpen Sprang-capelle en waspik
Goed bereikbaar, rustig wonen en leuke mensen
Winkelgebied.
Met de fiets alles goed bereikbaar. Dicht bij bossen en ander natuurgebied van Loonse en Drunense duinen. Dicht bij natuurgebied Lido met
hondenuitlaat gebied.
Relatief goedkope woonhuizen met redelijk perceel en goede bereikbaarheid tot (snel)wegen. Verder in de kern Waspik een prima verenigingsleven
met een goede sociale structuur.
Duur gemeentehuis? Dichtbij de Efteling? Zou adviseren om ergens anders te gaan wonen, waalwijk heeft geen echte pluspunten helaas
Natuur/schoolmogelijkheden/werkgelegenheid/leuke woonwijken
Centrale ligging Veel groen in de buurt; Lido, bossen, Loonse en Drunense Duinen
Centrale ligging, mooi openluchtzwembad, voldoende werkgelegenheid
Ligt centraal gelegen en goed bereikbaar met de auto.
Rustig en compleet aanbod.
Een plek vlakbij de bossen, tussen den Bosch en Tilburg in, geen stad geen dorp. We hebben een leuk cultureel initiatief op de winterdijk voor alle
leeftijden. Atelierwinterdijk 30B
Ik wil hem/haar niet beinvloeden
Werkgelegenheid op het industrie terrein
Vlakbij grote steden en vlakbij een snelweg, en toch woon je in een dorp. Kortom, alles vlakbij.
Goede scholen, afstand naar grote steden zoals Tilburg den Boch en Breda is goed te doen.
Ik zou de keuze aan hem zelf laten. Waalwijk heeft voor de werkgelegenheid een goede uitgangspositie. Uit gaan en vrije tijd is ruim beneden de
maat. Een leuk theater voor de oudjes maar voor de jeugd is er niets te doen.
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gemoedelijkheid
Het onderwijs is goed evenals het ondernemersklimaat. Mogelijkheden om te fietsen. Aanwezigheid van De Leest.
Rustige plaatsen, Lido, evenementen...
Dicht bij bos. Goede scholen. Genoeg winkels in de stad. Veilig.
Ik zou vertellen dat Waspik een levendig vereigingsdorp is met een mooi cultureel centrum
Veilig, kleinschalig, ik woon er.

Een rustige stad met weinig criminaliteit.
Mooie omgeving met bossen en duinen, centraal gelegen tov Den Bosch/Tilburg en rest van NL
Efteling, Loonse en Drunense Duinen, dicht bij Den Bosch en Tilburg.
Centraal gelegen, voldoende voorzieningen Sport, onderwijs, openbaar vervoer, ziekenhuis, cultuur, dichtbij bossen en in het groen. Mooi stadhuis
met authentiek plein. mooie St Jans kerk, gezellige terrassen, een paar leuke restaurants.
dichtbij bossen, centraal gelegen, ( je bent zo in België, Duitsland, aan de kust) leuk theater,
Winkelaanbod en bereikbaarheid snelweg
Een dorps gevoel in een stadsomgeving. Centraal gelegen tussen grotere steden, maar in een wat kleinere omgeving toch van bijna alle gemakken
voorzien
Bereikbaarheid, centrale ligging in Brabant, mooie omgeving, goede woonvoorzieningen.
Loonse en Drunense duinen
Dit is een moeilijke, dicht bij een recreatie gebied.
leuk centrum, veel groen in de omgeving en onderwijs t/m. de middelbare school is goed.
Geen idee eigenlijk....
alle primaire voorzieningen zijn aanwezig
gemoedelijk, rustig, groen, goede fietspaden, centraal
Centrale ligging, mooie woonomgeving
veel fietsmogelijkheden , weinig huurhuizen,slecht winkelcenntrum o.a. door het dure parkeerbeleid
Het ligt centraal bij andere grote steden en is relatief goedkoop ten opzichte van die grote steden
Rustig wonen, snel op de snelweg, gunstige huizenprijzen, supermarkten dichtbij, kindvriendelijke wijken
werkgelegenheid.
Ruime keus aan woningen in de nabijheid van zowel winkels en andere voorzieningen als de nabijheid van natuur, landelijk, groen.
Mooie stad. Voldoende onderwijs. Mooie omgeven (duinen)
Het winkelcentrum, een van de weinige overdekte winkelcentra hier in de omgeving. Verder ook het wonen in Waalwijk. Het is een fijne stad, alles is
zo te bereiken vanuit Waalwijk.
Nvt
Centrale ligging in NL, voldoende basisvoorzieningen, compact, niet te groot
Geen idee
- rustige bosrijke leefomgeving, kindvriendelijk, centrum met mogelijkheden (sommige punten leuk, sommige punten gemiste kansen door o.a. gebrek
aan lef van gemeente). goede ontsluiting naar verschillende steden.
Centrale ligging in de driehoek Breda, Tilburg en Den Bosch. Rustige leefomgeving. Veel werkgelegenheid.
Geen idee
Op het feit dat in Waalwijk alles op fiets afstand is. Het is een stad met veel mogelijkheden en veel industrie wat goed is voor de werkgelegenheid.
Het merendeel van de mensen is vriendelijk.
Betaalbare woningen, goede basisvoorzieningen, goede aansluitingen op snelwegen
Op het moment helaas geen een. Waalwijk is wat gemeente betreft erg achteruit gehold. Het enige positieve is de goede verbinding naar de
snelwegen.
Centraal gelegen, snelle aansluiting op snelwegen
Goede woonvoorzieningen, mooie omgeving, dicht bij Den Bosch
Ligging, nabij bos en duin etc.
Relatief veel nieuwbouwprojecten (woningen).
complete omgeving met werken wonen bossen open natuur korte reistijd naar ander grote plaatsen
De Loonse en drunense duinen in je &quot;achtertuin&quot;
overzichtelijk, belangrijkste voorzieningen aanwezig
Goed leven in ee echte Brabantse gemeente
Veel scholen; sportgelegenheden; De Leest; veel en veelzijdige natuur in de omgeving.
woonomgeving, cq mogelijkheden betreffende verschillende wijken
dicht bij de efteling
algemene indruk weergeven, tussen 5 en 8
royaal opgezette woonwijken, centraal gelegen
Goede busverbindingen naar Tilburg en Den Bosch, leuke cultureel centrum, prettige leefomgeving
Werkgelegenheid. Basisscholen.
Centraal gelegen tussen grote steden en dicht bij de snelweg. Dicht bij de bossen
waalwijk is een veredeld dorp met wat stadse voorzieningen
Centraal geleden . Zowel Tilburg als Den bosch liggen vlakbij.
ik weet niet of ik hem wel adviseer om in Waalwijk te komen wonen.
Aanwezigheid middelbare scholen, natuur, infrastructuur (N261,A59)
Landgoed driessen, veel groen Leuk centrum Theater
Geen dorp en geen stad en toch veel voorzieningen
1
Wonen in het Brabantse, goede aansluiting op Nederlands wegennet,
Rustige stad waar het meeste wel is.
Dit is voor iedereen wel zo persoonlijk, maar ik ben wel blij in Waspik te wonen waar een bloeiend verenigingsleven is, met veel vrijwilligerswerk.
Er komt niets in het bijzonder in mij op
Mooie natuur vlakbij.

Dicht bij de natuur
Met een goede inlevingsmentaliteit binnen komen een prima woonplaats.
Rustig, de Leest en goede onderwijsmogelijkheden
Centraal gelegen stad in de Langstraat met de snelweg als snelle uitvalsbasis. Een aardig centrum en goede schoolvoorzieningen, basis en
voortgezet.
Centrale ligging in Midden Brabant.
Kan me zo 1,2 3 niets bedenken.
rustig, veilig, alles dichtbij, natuur om de hoek
de omgeving de duinen
keuze uit verschillende woonkernen
Gezellig

5. Stel: een kennis of familielid van u denkt erover om hier te komen
wonen. Op welke negatieve kanten van Waalwijk zou u hem of haar dan
wijzen?
Filter

Geen filter
Alleen afgeronde vragenlijsten

Beantwoord door

404 (100%)

Open

Antwoorden
Ophalen huisvuil. Stank van industrie-terrein.
Centrum wordt steeds minder. Veel winkels verdwijnen, amper uitgaansgelegenheid.
Leeg loop van het winkelcentrum en het dure parkeren in en rond het centrum.
Slecht winkelcentrum, geen ziekenhuis
geen idee
slecht beleid algemeen
Slechte woonomgeving, slechte voorzieningen.
Niet alle wijken zijn zo leuk om in te wonen
Geen
geen echt gezellig centrum met te dure parkeergelegenheden
- weinig evenementen in de stad en omgeving - terugloop van winkelaanbod / centrum. - weinig uitgaansgelegenheden. - Beperkt groenonderhoud in
buitenwijken.
Te weinig sfeer in het winkelcentrum en overal betaald parkeren in het centrum
Achterhaald winkelcentrum De Els
weinig winkels in de stad, weinig uitgaansgelegenheden
winkel voorzieningen gaat achteruit. straatbeeld in sommige wijken en geluisoverlast
Tja Het is Waalwijk
Weinig uitgaansleven
Uitgaansgelegenheden, weinig samenhang centrum, er gebeurd niks in t centrum
Parkeren in het centrum, zowel met auto als de fiets. Je gaat niet even snel een boodschap doen met de fiets. Wel prachtige fietsenstallingen maar
je moet toch naar de winkels lopen. Het betaald parkeren is zeer irritant, heb je net je auto vol met boodschappen kun je voor de betaalautomaat in
de rij om je parkeerkaart te betalen. Ook voor een paar voordelige aanbiedingen ga ik niet het centrum in. Voordeel weer weg met parkeren. Als je
veel boodschappen hebt zet je de auto ook niet bij het gemeentehuis. Ik doe dus altijd mijn boodschappen in Kaatsheuvel. Daar zitten veel winkels
bij elkaar en geen gezeur met betalen.
Slecht winkelcentrum, er staat veel leeg. volgens geruchten wordt de bereikbaarheid steeds slechter doordat op en aflsagen verdwijnen
Verpaupering van het winkelgebied. Lange wachttijd voordat slechte wegen en groenvoorzieningen in woonwijken aangepakt wordt. Dure
parkeergelden. Wat tot gevolg heeft dat het centrum van Waalwijk een saai leeg centrum wordt.
geen
Druk, grijs en niet overal even fraai ingericht.
Achterstandswijken in diverse dorpen
Ongspanning kleine crjm8naliteit openbaar vervoer
Betaald parkeren in het centrum ook om boodschappen te doen
Het centrumgebied
parkeer gelegenheid
slecht openbaar vervoer
dood centrum
Geen uitgaangsgelegendheden waar je kunt dansen en veel horeca is ook al vroeg gesloten
Slechte voorzieningen voor honden (Sprang-capelle), wordt teveel bijgebouwd (Landgoed Driessen)
De troosteloosheid van de woonwijken en het stadscentrum. De grootsheidswaanzin van de gemeente Waalwijk.
winkelaanbod onvoldoende
Verkeersdrukte (hoge snelheden verkeer) Weinig uitgaansgelegenheden. Mentaliteit Waalwijker
leegloop winkels, duur parkeren,
- saai slecht onderhouden centrum - slechte oplossingen op grote kruispunten
Winkelleegstand, Parkeerbeperkingen, Weinig uitgaansmogelijkheden, Geen levendig centrum.
De gemeente Waalwijk is een dure gemeente om in te wonen. Denk aan de afvalstoffenheffing. Daarnaast is het centrum uitgestorven en wordt er

weinig georganiseerd.
Het is een 'net niet' stadje
weinig winkel/uitgaans aanbod
Vergrijzende gemeente die niet met haar tijd mee gaat.
leegstand winkels centrum
het centrum is eigenlijk niets meer, uitgedaan
Ongezellig centrum. Dure gemeente
ver weg van grote theaters en winkels
Diftar, saai, niet proactief, openlucht zwembad
openbaar vervoer , onderhoud wegen
winkelaanbod
Bereikbaarheid grotere steden middels openbaarvervoer. Gezelligheid/sfeer centrum. Met name na sluitingstijd.
Slecht OV, veel herrie van de A59
niet veel te doen, leegloop centrum, groen in de stad wordt slecht onderhouden, dure afvalverzameling daarmee hoge woonlasten, hoge kosten
parkeren centrum
Geen
sobere uitstraling centrum/binnenstad
winkels
Centrum niet heel aantrekkelijk meer Weinig parkeerplaatsen
Het winkelaanbod (centrum) en parkeerbeleid in de stad.
parkeerbeleid
dat er weinig te beleven is.
Dat je goed moet kijken of laten informeren welke woonwijk bij jouw karakter past.
Parkeren
Met name in Waspik diversiteit winkels
de parkeerkosten in het centrum. De supermarkten waarvan er een aantal op ongunstige plaatsen staan. Daarom gaan ook veel mensen naar de
supermarkten in Kaatsheuvel en Drunen, daar is het gratis parkeren.
Weinig winkels voor de middenleeftijd veel voor de jeugd. Niet veel bijzondere winkels. Geen aantrekkelijk winkelcentrum. Vaak slechte wegen en
trottoir en veel onkruid.
Zwaar tekort aan (betaalbare) huurwoningen. Niet alleen qua sociale huurwoningen maar ook in de vrije sector. Ook erg jammer om te zien dat er
ondanks een tekort alsnog sociale huurwoningen worden verkocht...
Veel allochtonen
Parkeerbeleid centrum (winkelend publiek wijkt veelal uit naar Kaatsheuvel) Veel te weinig toezicht op jongerenoverlast in het directe buitengebied
(met name het Lido/Hoefsven) Te weinig toezicht ook in de woonwijken. Beleid inzake grote evenementen i.v.m. geluidsoverlast woonomgeving en
natuur in buitengebied. Vuurwerkbeleid!
Weinig te doen, centrum bied weinig, hier en daar overlast van buitenlanders
matige werkgelegenheid
Centrum weinig winkels nog over. Parkeren betaald
Veel belasting betalen en een gemeente die slecht luistert naar zijn inwoners en het liefst geen geld uitgeeft.
Winkelcentrum van niks. Veel banen in de Logistiek, andere sectoren een stuk minder.
slecht bereikbaar met openbaar vervoer
- Geen aantrekkelijk winkelcentra - Events worden steeds meer gecancelled in de stad. - Geen centraal station en slechte connectie naar steden
(bijv Breda) - uitgaansgelegenheid zijn minimaal - weinig cultuur naast schoenenmuseum
geen
Dat er vele activiteiten op zondag worden georganiseerd
Niet zoveel te doen
Winkelaanbod, uitgaansgelegenheden
Centraal wonen (vlug in grote steden) Dit kan tevens een groot nadeel zijn (Als men zelf niet over vervoer beschikt of gehandicapt is)
Weinig cultuuractiviteiten. Weinig winkels, slecht centrum beleid, als je iets wil organiseren is het erg moeilijk om vergunningen te krijgen. Mag iets
soepeler!!Te weinig groen. weghalen en/of afschaffen is makkelijker dan vervangen. Weinig controle op verkeer OOK in de binnenstad. Weinig, erg
weinig sfeer.
de trein komt niet in Waalwijk!
Eenzijdig winkelaanbod veel schoenen en kleding, saai centrum. Waalwijk heeft geen bijzonder ankerpunt of thema behalve het schoenenmuseum.
Vervolgopleidingen na de middelbare school zijn er niet. Her en der zijn er zeer onduidelijke dus gevaarlijke verkeerssituaties. Veel leegstand in
winkelaanbod en te weinig aparte/leuke winkels. Nogal wa t leegstand van bedrijven gebouwen.
Centrum bruist niet (livemuziek oid), geen treinstation, geen bioscoop oid
weet niet
Over volle vrije parkeerplaatsen en de dure parkeer gelegen heden in het centrum. Weinig specialistische winkels en autoaccesoires.
slecht winkelcentrum in waalwijk en consument onvriendelijk parkeerbeleid in waalwijk winkelcentrum is hopeloos verouderd
Saai, doods centrum, veel leegstand, geen uitstraling
parkeren bij winkelcentra duur
Saai centrum, weinig activiteiten en uitgaansgelegenheden. Gemeente is weinig innovatief.
Op alles. Waar zal ik beginnen? Er is namelijk niks positiefs.
Met openb.verv.kom je nergens je betaalt voor parkeren het groen word eigenlijk slecht onderhouden waardoor slecht zicht op fietsers
Geen trein, slechte WMO voorzieningen, winkelaanbod daalt

Dat Waspik aan de laatsteem hangt voor de gemeente Waalwijk
Op gebied van groen en concentratie van activiteiten wordt vooral op Waalwijk gericht, Waspik en Sprang-Capelle worden daarbij wel vergeten
Sprang-Capelle en Waspik zeer slecht verbindingen met openbaar vervoer. Slechte regelingen voor vervoer senioren, dus raak je op oudere leeftijd
geisoleerd.
Veel autowegen om en door waalwijk, geluidsoverlast
Het betaald parkeren in het centrum. De weinige parkeerruimte in sommige straten en de dure afvalverwerking.
lange gemeente (stad) door de lintbebouwing zonder ziel
weinig winkels.
Afval inzameling speel voorziening in onze wijk
Parkeerproblemen, niet alleen betaald parkeren dichtbij de winkels in het centrum maar ook te weinig parkeervakken in de woonwijken.
Verschrikkelijk winkelcentrum, matig aanbod en absoluut niet levendig, geen publiekstrekker. Moreel lijkt wonen/werken te zijn. Tam uitgaansleven.
Veel tijdelijke bewoners, seizoenarbeiders van de logistieke centra. Huisvesting is hier niet op ingericht, veel verval, onvoldoende macht gemeente
hier in te sturen. Sfeer draagt niet bij aan de sociale cohesie.
Winkelcentrum
Waalwijk mist elan van een stad en gemoedelijkheid vane een dorp. Het is vlees noch vis.
Bizar hoge parkeertarieven. Gevaarlijke wegsituaties (m.n. hoek Putstraat/Grotestraat). Openbaar vervoer komt lang niet overal.
Vooral de winkelvoorzieningen gaan zienderogen achteruit als het om Waalwijk centrum gaat. Ook zou ik veel meer activiteiten voor de jeugd willen
zien en daarbij behorend mag het uitgaansleven ook wel een boost gebruiken. Ik als inwoner van Waspik ben juist erg trots op alles wat hier binnen
de kern georganiseerd wordt. En dan doet Waalwijk als 'moedergemeente' toch erg onder voor een kleine dorpskern als Waspik! Ook de leegstaande
bedrijfspanden op industrieterreinen in zowel Waalwijk als Waspik is niet echt een positief visitekaartje!
Saai; lelijk centrum en stadskern; geen mooie woonomgeving van niveau met ruime kavels en dito omgeving.
Weet niet
weinig uitgaansgelegenheid voor jeugd.
Gemeente luistert slecht naar bewoners,alles is van te voren al bepaald.
weinig te doen in uitgaan en cultuur. alles is afgeschaft of wordt op termijn afgeschaft. enigste grote aktiviteit is de &quot;80&quot; dan kan en
mag alles (veel).
Leegstand centrum
Geen leuk winkelcentrum en weinig uitgaansgelegenheid.
Te weinig openbaar vervoer, vooral in de dorpen. geen NS Station.
Het centrum en delen van Waalwijk zijn smerig. Er ligt veel te veel zwerfvuil. Parkeren is duur. Het ophalen van huisvuil is schandalig duur.
Niet zo aantrekkelijk winkelcentrum. Relatief weinig uitgaansgelegenheden.
winkelaanbod, leegloop in centrum
leleijke straten, halfleeg centrum, weinig voor oudere bewoners om uit te gaan
een stad die eigenlijk meer een dorp is. Ongezellig centrum, weinig te beleven.
Winkelgebied wordt steeds kleiner
Leegstand in winkelgebied. Wel centraal gelegen gemeente, maar niet de voorzieningen op het gebied van openbaar vervoer. Nog onvoldoende
fietspaden. Nog geen geluidswal bij a59, dit veroorzaakt geluidsoverlast.
openbaar vervoer, verminderde regionale functie, een beetje saaie woonplek en redelijk &quot;arrogante&quot; bevolking.
Openbaar vervoer. Uitgaan.
Parkeerbeleid in centrum, wat de winkels wegjaagt
Het is een groot dorp. Het winkelcentrum is in vergelijking met dorpen in onze omgeving geen fijn centrum. Ik ga altijd met de fiets. Als ik moet
parkeren, dan ga ik ergens anders heen.
Veel van de voorzieningen zijn maar matig georganiseerd.
Afnemende kracht van het centrum, hoge leegstand. Afname van evenementen in het centrum. Mensen hebben niet meer zoveel tijd voor elkaar en
zijn individualistischer geworden.
Niet echt gezellig, veel verwaarloosde hoekjes en smerige straten
Het blijft een dorp maar dat ligt aan de mentaliteit en dat is moeilijk te veranderen .
Parkeerbeleid
Achteruitgang in 't winkelcentrum, Veel lege winkelpanden.op de terras na in 't centrum is er weinig uitgaansgelegenheid.
Leegstand van winkels, lelijke winkelcentrum, vuile straten.
Slecht onderhoud wijken
Niet alle woonwijken zijn even kindvriendelijk ingericht. Ik zou hem of haar adviseren om hier alert op te zijn.
Stoepen/straten qua wegdek slecht begaanbaar voor minder validen, vooral in de woonwijken. Toename van mensen van een laag sociaal niveau.
Enkele terreinen lijken eindeloos braak te liggen. Kortom uitstraling en onderhoud van de wegen, wat leidt tot laksheid bij de toch al minder betrokken
bewoners
Het krimpende winkelbestand, de toenemende criminaliteit en het verdwijnen van groene ruimte.
Vandalisme en criminaliteit (specifieke wijken bedoel ik hiermee). De planning van het legen van de afvalcontainers.
Ingewikkelde aansluitingen op de autowegen
Relatief dure woningen
Geen
Geen groot winkelcentrum, geen treinstation
weinig uitgaansgelegenheid, slecht openbaarvervoer
heel veel achterstandswijken, slecht beleid,verpaupering,winkel leegstand,in de buiten wijken heel weinig tot geen handhaving.
winkelaanbod en parkeerbeleid
geen uitgaansmogelijkheden. geen vermaak voor jongeren. leegstand winkels centrum
Het voornaamste punt vind ik de krappe opzet van Landgoed Driessen. Hier woon ik zelf. Er lopen mooie groene aders langs en door. Maar als je in
een wijkje woont, wordt ook echt iedere vierkante meter volgebouwd. En dan heb ik toch echt wel een hoger segment woning (WOZ van rond de 4
ton) dus zou je wat ruimte mogen verwachten. Heel triest als je bijvoorbeeld kijkt naar de ruime opzet in een gebied, als waar de straat Maasland in

ligt. Verder is het onhandig dat er geen treinstation is. Het centrum mag bruisender, maar daar kampen alle gemeenten mee.
Leegstand en aanbod (Winkel)centrum, onderhoud groenvoorzieningen en wegen
Duur parkeren, op Driessen te weinig parkeermogelijkheden. Centrum/winkelaanbod mager en veel leegstand winkels.
zelf mobiel zijn, openbaar vervoer is niet je van het
Leegstand van de winkelpanden, hogen parkeertarieven in het centrum.
Geen uitgaansleven. Weinig activiteiten. Wil zich doen voorkomen als een stad met regiofunctie, maar is feitelijk een groot dorp
- weinig tot geen uitgaansleven in centrum - geen treinstation
Geen
Onderhoud woonomgeving. De illusie die veel oorspronkelijke waalwijkers hebben dat zij toch wel bijzonder zijn en dat iedereen daar wel heel blij mee
moet zijn. Feitelijk een dorp met nog steeds de illusie een echte stad te zijn
Verwacht geen echte stad. Leegloop van winkels in centrum. Veel Polen voor productiewerk. Niet bourgondisch, weinig levende horeca.
Beroerd parkeren bij het centrum.
geen
- gebrek aan visie en vaag verkeersbeleid van de Gemeente - achterstallig groenonderhoud - afnemend winkelaanbod in winkelgebied
Te weinig variatie in winkels. De prijs van parkeren is absurd. Uitgaansleven is minimaal.
Weinig uitgaansmogelijkheden
Geen treinstation
slecht ov. duur parkeren bij de Els. mindere aandacht voor de wmo voorzieningen. weinig mogelijkheden tot betaalbaar huren
Ik weet niet
Weinig uitgaansmogelijkheden, matig winkelcentrum, geen treinstation.
Saai Slecht winkelaanbod Dorpsmentaliteit
Geen sprankelende gemeente, &quot;dorps&quot;, gedateerd winkelcentrum (met veel leegstand) en let op parkeergelegenheid die erg krap is in
bepaalde wijken. Helaas te weinig historisch besef door het plat gooien van oude panden in het centrum van Waalwijk, een schoenenmuseum dat om
redenen maar niet naar het centrum kan verhuizen etc.
?
Veel leegstand winkelcentrum. Weinig te beleven
leegloop middenstand, kwaliteit groenonderhoud
Het centrum dat in verval is. De 'klaagcultuur'. Het feit dat het gezegde 'tafellaken noch servet' op Waalwijk van toepassing is.
Verkeersveiligheid, woningplan igv veel opgesplitste woningen tot appartement /kamerverhuur Aanwezige groenvoorzieningen ondermaats
geen antwoord
Winkels. Parkerbeleid en het onderhoud van de voetpaden welke slecht zijn
het openbaar vervoer vanuit waspik is zeer slecht, of te wel niet mogelijk. voor werk zul je als hogeropgeleide snel naar de drie grote steden den
bosch, tilburg of breda moeten. ook een focus op de transport met hun industrietreinen is niet toekomst bestendig.
Onderwijs en bedrijfsleven
winkels, bioscoop en musea zijn er te weinig
Weinig tot geen voorzieningen voor ouderen, weinig seniorenbouw, aanleunwoningen. Het niet handhaven van overlast, vuil, parkeren in de tuin,
stoep etc.
minder verzorgde buurten
parkeren. winkelaanbod
blijft toch een beetje een dorp
De mentaliteit van vele bestuurders en inwoners is doordrenkt met het economische model van verdienen en alsmaar meer gebruiken van de
goederen die aangeboden worden op de wereldmarkt. Zo ontstaat hier en elders een afgrond tussen de mensen die winnen en mensen die verliezen.
Zolang deze kloof blijft groeien zal het ikke ikke ikke de solidariteit steeds meer verstikken. Ik kan het niet normaal noemen dat een persoon, een
manager bijvoorbeeld in de zorgsector, in onze samenleving twintigmaal meer verdiend dan een bejaardenverzorgster. Nee, ik ben niet jaloers. Ik vind
het een schande voor de sociale kwaliteit van onze samenleving. Het zijn niet alleen de terroristen en criminelen, maar ook mensen die zulke zakken
geld verdienen, die onze samenleving ondermijnen en bedreigen. Ik begrijp dat de komst van Bol.Com.nl in onze gemeente noodzakelijk is voor de
werkgelegenheid, maar versterkt anderzijds het egoistisch consumentisme van diegene die hebben in een wereld waarin miljarden nog geen stoel
hebben om op te zitten. Ons economische model heeft zijn doel verloren: het goede leven en samenleven van mensen mogelijk maken.
Actieve gemeenschap in Waspik, zijn niet te vergelijken met Waalwijk
Ik zou het niet weten.
Te weinig bruisend
Winkelcentrum is niet erg aantrekkelijk ivm veel leegstand en veel rommelige (uitverkoop/opheffings) winkels. Betaald parkeren overal. Weinig
gezellige activiteiten in centrum. Weinig gratis activiteiten te doen voor jeugd v 15 tot 20 jr buiten de sportclub waar ze zelf lid v zijn.
de gemeentelijke tarieven voor huisvuil,parkeren.en vervuiling van het nieuwe natuurgebied ,de veste, door de hondenbezitters
(waspik) onvriendelijke mensen . slechte parkeer gelegenheid in de straat iedereen zet zijn auto maar neer waar hij wil. op de stoep enzo. tuin afval
wordt in de sloot gegooid. wild plassen. er wordt geracet over het fiets pad. onveilig. veel ongedierte ratten en muizen. wordt weinig tot niks aan
gedaan door de gemeente. wordt niet of weinig rekening gehouden met gehandicapte. jeugd maakt rotzooi op de skate baan. wegen worden slecht
onderhouden.
te veel stoplichten (en maar wachten als fietser....) en duur betaald parkeren
Hondenpoep overlast en handhaving kan beter.
Als een kennis of familielid in Waalwijk wil komen wonen, zal ik deze niet afraden hier te komen wonen. Die keuze maken ze zelf.
Weinig te doen in de avond uren en weekends voor opgroeiende jeugd, veel leegstand in het centrum.
Slechte wijken sommige. Criminaliteit. Slecht groenonderhoud. Weinig sfeer.
geen winkels op Driessen zelfs geen friettent, verbinding Driessen en Sprang. verouderd winkelcentrum,
Ons kent ons.
sommige wijken zijn niet zo prettig om er te wonen door gedragingen van mensen
Specifieke wijken. Buitenlanders. Geen groot aanbod winkels in centrum.
Slecht bereikbaar met OV, weinig uitgaansgelegenheid, sosobe inrichting van de meeste wijken.

- Saai levenloos centrum - Slecht groenonderhoud - Omgang met en kwaliteit bomen is slecht (bomen entree woonboulevard groeien niet;
beschadigde amerikaanse eiken vm WvO college agv reconstructie; dode kastanjes Mozartlaan worden niet vervangen) - Saaie en fantasieloze
speeltuintjes niet alle wijken zijn even mooi, geen treinverbinding
Het openbaar vervoer is minimaal.
voorzieningen in de kleine kernen verdwijnen
Als je b.v. in Waspik of Sprang-Capelle gaat wonen: het openbaar vervoer;
Veel buitenlanders, die geen binding hebben met Waalwijk. Veel zaken welke de gemeente organiseert is het allemaal net niet.
winkelaanbod parkeertarieven groen onderhoud
Weinig te doen in waalwijk zelf wordt veel belastinggeld verkeerd besteed en veel achterstallig onderhoud groen voorzienig en wegen in waspik
Saamhorigheid is beperkt.
Parkeren centrum. Winkelvoorzieningen Driessen
ook geen oordeel
Openbaar vervoer, uitgaan
Geen winkels Slecht bestuur
n.v.t.
geen
.
?
Voor jongeren niet veel te doen. Nauwelijks uitgaansgelegenheden. Krimpend centrum.
gezellige bevolking en de afstand naar Den Bosch, Tilburg en Breda is te doen, als je een auto hebt. Openbaar vervoer is minder.
Echt neg kanten zie ik niet
Sluitende winkelstad, slecht onderhoud groenvoorziening door gemeente, bereikbaarheid gemeente.
Kijk goed waar je gaat wonen. Oude wijken (bijv. vrijhoeve) hebben geen goed onderhoud van openbaar groen en daardoor zien ze er verloederd uit.
Nieuwbouwwijk Driessen heeft juist te weinig openbaar groen/speel plaatsen voor kinderen.
- inrichting centrum Waalwijk - werkgelegenheid met name in logistiek. Te weinig dienstverlening
Het winkel aanbod, de groenstroken, het straatbeeld en de achterstand in wegen.
Eenheidsworst winkelaanbod centrum. Parkeerbeleidcentrum. Anti-fietsbeleidscentrum. Ontbreken bioscoop (hulde voor het leisure plan van
Biggelaar!)
ook niet veel, alleen dat er nergens geen snelheidskontrole is en daardoor dat Ww een gevaarlijke stad is geworden vooral voor de fietsers.
&quot;belastingdruk e.d.
waalwijk is snel bereikbaar
Weinig uitgaansaanbod en culturele voorzieningen. Centrum is niet aantrekkelijk qua winkelaanbod en wordt steeds minder
Geen
geen negatieve kanten
Het geluid van de snelwegen die ons omringen. Het ontbreken van speelgelegenheid in de wijken. Het povere groen.
centrum komt tekort - openbaar vervoer - uitgaansleven
Met name de geluidsoverlast van zowel de A59 als (in elk geval tot nu toe) de overlast van verkeer(geluid) ervaar ik als erg hinderlijk. Het
(winkel)niveau in het centrum is matig.
Parkeerbeleid centrum. Parkeermogelijkheden in wijken.
Openbaar vervoer, geen hbo onderwijs, veiligheid fietsers
Openbaar vervoer
Winkel aanbod, parkeer vergoeding winkelcentrum, verkeersplan van gemeente Waalwijk zoals afsluiten van toe- en afritten van de A59. Putstraat,
Grotestraat kruispunt, etc. Er wordt gewoon niet geluisterd naar de inwoners.
weinig uitgaans mogelijkheden
Saai centrum en weinig uitgaansgelegenheden.
geen trein in Waalwijk
povere winkel mogelijkheden, slechte uitgaansmogelijkheden.
- De basisvoorzieningen zijn er, maar verwacht niet meer
Laat je fiets maar elders, de fietspaden zijn dramatisch, het winkelcentrum is verouderd en heeft veel leegstand
Teruglopend winkelaanbod, parkeertarieven
te veel rompslomp om vergunningen te verkrijgen
beperkt centrum, out-off-date
Onderhoud van straten en groen etc. is matig
De verkeerssituatie in de dorpen Waspik en Capelle, veel doorgaand verkeer door het ontbreken van een goede noord-zuid verbinding.
Wendelnesseweg en Schoolstraat/Spoorstraat.
veel volkswijken met geen sfeer, uitstraling. bijna geen kindervoorzieningen in de wijk. en een uitgeblust centrum met dure parkeerplaatsen
Betaald parkeren in de stad, uitgaansgelegenheden rustig
zeer beperkte uitgaansmogelijkheden,
geen eigen identiteit, slagvaardig overheidsbeleid
Slecht openbaar vervoer. Te kleinschalig en versnipperd basisonderwijs (Waspik). Veel te hoge grondprijs voor nieuwbouw (Waesgeerd).
Uitstraling centrumgebied, beperkte aandacht voor cultuur
het teveel aan industrieterreinen het steeds drukker wordend verkeer met allen gevolgen van dien toename lawaai en fijnstof en het slechte en
achterstallige onderhoud van een aantal wijken . Een slechte verkeerscontrole met als gevolg veel onveilige verkeerssituatie de aandacht is teveel
op het centrum gericht. Ook weinig of geen aandacht aan milieu landschap en toenemende luchtvervuiling.
geen behoorlijk winkel aanbod/leegstand bijna nooit iets te doen/behalve de 80

winkels verdwijnen en geen levendige stad meer
Dooie boel, parkeren is duur, winkelcentrum staat voor een groot gedeelte leeg, er is nooit iets te doen, organisatie van evenementen lukt nooit een
aantal keer achter elkaar. Gemeentebestuur is niet capabel om e.e.a. goed te regelen, bijv. WMO
winkelaanbod slecht bestuur weinig uitgaansmogelijkheden
geen winkels, slecht ov
Weinig cultureel aanbod, geen jenaplan of montessori onderwijs.
minder goed bereikbaar met openbaar vervoer, beperkte uitgaansmogelijkheid en geen optimale fietsvoorzieningen
weinig aanbod winkels onderhoud groen voorziening parkeer te duur bepaalde wijken wat minder
afbrokkelend winkelcentrum
Trage bestuurslaag als je niet de juiste mensen kent, veel wordt aan bewoners overgelaten met verpaupering van wijken als gevolg, beleid wat
elkaar tegenspreekt, bouwen op plaatsen zonder plek zodat er alleen hoogbouw overblijft terwijl mensen met kinderen een buiten willen
Slechte winkelvoorzieningen.
Je betaald overal voor voor vuil, boodschappen doen parkeergeld winkelstraat loopt leeg
het steeds slechter wordende winkel aanbod in Waalwijk en het veel te dure parkeerbeleid in Waalwijk
Weinig leuke/mooie winkels, geen ziekenhuis meer alleen poli, geen nachtapotheek meer, in vergelijking met andere gemeenten slechte WMO,
groenvoorziening die steeds minder wordt
Weinig te doen, betalen voor parkeren of anders buurtbewoners tot overlast zijn door te parkeren waar buurtbewoners wonen, Slecht onderhoud van
wegen in buurten en woonerven. Uiterst matig WC de Els. Veel aanbod van dezelfde soort winkels. Veel leegstand van winkelpanden
geen
Het centrum mist vooral qua bebouwing allure.
beperkt winkelaanbod, beperkte uitgaansmogelijkheden
De punten die ik een onvoldoende heb gegeven
Hoge kosten
Winkelaanbod centrum , betaald parkeren
Er is geen trein, busverbindingen vooral naar Breda erg ongunstig.
winkelen, parkeren, groen in de wijk
Soms zijn de openbare voorzieningen beperkt/minder: geen station, geen glasvezel, niet veel uitgaansgelegenheden.
leegstand de Els, moeilijk parkeren
Waalwijk is een dode stad aan het worden. Het winkelaanbod holt achteruit.
Onderhoud wegen maar vooral groenvoorzieningen. Weinig winkel aanbod. Parkeren bij het winkelen t.o.v. Andere plaatsen in de omgeving.
Verhouding kosten parkeren niet in overeenstemming met het winkel aanbod.
wat minder voor jeugd te doen
Centrum niet levendig genoeg. Verkeerssituaties niet overal even overzichtelijk.
De mensen zijn aardig, maar op zichzelf gericht. Er kunnen geen leuke evenementen worden georganiseerd.
Winkelaanbod hard teruggelopen
Weinig uitgaansgelegenheid, weinig winkels (onaantrekkelijk centrum), onverzorgd wegennet, ver van zorgvoorzieningen.
Geen
Centrum totaal leeg , uitvalswegen bijzonder slecht , de wegafsluitingen zoals Verdistraat en eerste zeine . Overijverige BOA's die onbeschoft zijn en
over ijverig de mensen weg jagen uit het centrum, beleid van gemeente betreft leefbaarheid
Verenigingsleven bloeit in de kleinere kernen, minder in Waalwijk. In de kleinere kernen ook meer saamhorigheidsgevoel. Sprang-Capelle is eigenzinnige
kern, daar moet je bij passen.
Door de ombouw van de n261 is het vanuit besoijen een flinke achteruitgang om op de snelweg richting tilburg te komen. Dure hondenbelasting.
Afvalkosten zijn duur, mensen zijn stug, er is maar één muziekvereniging en daar lijkt de gemeente niet trots op te zijn, er zijn geen openbare
prullenbakken behalve in de winkelstraat, niet hondvriendelijk, voor mensen met arbeidshandicap (wajong) moet je alsnog naar Tilburg. de
winkelstraat is leeg, de Els is verouderd, parkeergelegenheden zijn moeilijk te vinden of te duur.
Beperkte zorg in ziekenhuis, moet bijna altijd naar Tilburg vanuit Waalwijk. Ontwikkeling nieuw industrieterrein noordzijde a59. Stankoverlast
diervoederfabriek.
weinig te doen s' avonds &amp; in het weekend
Hoge gemeentelijke lasten (OZB, afvalstoffenheffing, milieustraat=belachelijk duur), betaald parkeren in centrum.
Matig centrum, groenvoorziening laat de wensen over. Sociaal beleid erg armoedig. Doorgeslagen afvalscheidingsbeleid.
Afstand Waspik naar Waalwijk en dan afhankelijk van de behoefte zoals schoolbereik en uitgebreidere winkelbestand.
1. Niets te doen voor de jeugd 2. Betaald parkeren centrum 3. Leegstaand centrum
De basis winkelvoorzieningen zijn goed, maar het centrum/winkelcentrum De Els is matig (aan het worden)
Leegloop centrum, parkeertarieven, beslissingen genomen bij bezuinigingen zorg.
Er wordt weinig tot niet geluisterd naar de bewoners. Detailhandel heeft prioriteit .
uitstraling, criminaliteit
geen station weinig spannend
Weinig sfeer en uitgaansmogelijkheden Betaald parkeren in Waalwijk, terwijl het centrum zo achteruit gaat en je de winkels bij bosjes ziet verdwijnen
uitgaansmogelijkheden openbaar vervoer
Slecht parkeerbeleid, winkelcentrum is een langzame dood aan het sterven. Eindeloos geld blijven steken in RKC
Geen mogelijkheid om met de trein hierheen te komen. Struikelblok nummer een hoog op de lijst. Echt een misser.
Afvalverwerking, bouwmarkt en openbaar vervoer niet in de nabije omgeving, er wordt erg hard gereden op sommige plaatsen.
Parkeren richting centrum. Niet fietsen in Stationsstraat in de middag. Rommelig centrum. Te weinig ruimtelijk. Er moet meer groen komen.
uitgaansgelegenheden, winkels
ernstige geluidsoverlast van de Noorder Allee
Niet echt hele grote dingen.

Hoge belastingen en parkeertarieven en weinig handhaving van verboden
Het legen van de grijze container.
Weinig negatief. Enige is in bepaalde wijken inbraak gevoelig (zelf nu 2x meegemaakt met auto in 8 weken) en parkeren in centrum kost geld. (wel
opgelost door eerste twee uur vrij parkeren achter centrum). Maar je kunt natuurlijk ook op de fiets.
Veel druk verkeer op de doorgaande wegen. Veel geluidsoverlast, verkeersonveilige situaties. Afnemend aanbod van winkels.
Slecht onderhoud groenvoorzieningen, slecht afvalbeleid (diftar), geen lastenverlaging als het economisch minder gaat (WOZ waarde omlaag maar
percentage omhoog!). Geen leuk winkelcentrum, zeer slecht openbaar vervoer in Waspik.
weet ik zo niet
Te weinig creativiteit in Waalwijkse Gemeente en samenleving. Lijkt te weinig ruimte voor initiatieven die buiten het centrum liggen. Niet hebben van
een treinverbinding kan lastig zijn als je buiten de Gemeente werkt
Geen uitgaansleven, bureaucratische ambtenaren, hoge belastingen
weet ik niet.
Ru stig en compleet aanbob.
Het is geen stad of dorp, er komt weinig van de grond, leuke activiteiten zoals de braderie, modestad, muziekevenementen, feestelijkheden rondom
80vandelangstraat lopen stuk. Weinig samenhang en enthousiasme van bewoners. We hadden een prachtig zwembad op een hele mooie plek. Jammer
dat er niet geïnvesteerd is in het opknappen daarvan. Als Waalwijker moet je naar Drunen of Sprang om te kunnen zwemmen. Gemiste kans.
Zie 4.
Slecht en duur parkeren. Ongezellig winkel centrum. Slecht onderhoud van wegen.
Ze denken te makkelijk over minderen van groenvoorzieningen. Teveel bomen worden er weggehaald.
In de zgn rijke buurten als Meerdijk en delen van wijk Besoyen is de groenvoorziening goed onderhouden, in de zgn mindere wijken als de Hoef en
Bloemennoord, zandstorm stuk minder. Dus kijk waar je wilt gaan wonen.
Uitgaans- leven is zeer matig zie vraag 4
121212
geen
Het winkelcentrum van Waalwijk heeft geen uitstraling. Er is behoefte aan meer eigenheid, meer identiteit.
Het centrum wat steeds leger komt te staan
Leegstand. Ik vind het jammer dat je bv bij de surfvijver niet een leuk openbaar strand hebt.
Dat als je in Waspik woont er naar 18.00 uur geen openbaar vervoer meer is en dat je als je de gemeente nodig hebt altijd naar Waalwijk toe moet.
Niet zoveel verschillende winkels, soms nog steeds wat kneuterig.
Geen bruisende stad.
Parkeren is duur, er mag meer georganiseerd worden in het centrum! Leegstroom winkels centrum
Slecht winkelcentrum, geen goede winkels, geen sfeer, slecht onderhoud in de wijk van groenvoorzieningen en straten, verlichting. Slecht
pakeerbeleid,
Matig winkelaanbod. Er zijn een paar uitzonderingen die het algehele beeld wat omhoog halen: Van Dijk mode, Van Roessel, bakker Van Beijnen. Voor
het overige vind ik het winkelaanbod matig en er zit ook niet echt vooruitgang in. Een goede groenteman is eigenlijk niet te vinden in Waalwijk.
Daarvoor wijk ik uit naar Drunen. Behoorlijke kwaliteitsschoenenzaken zouden er ook meer mogen zijn, voor een stad met een verleden in de
schoenenindustrie. Vergelijk dit bijv. met Breda, waar ik naar uitwijk om schoenen te kopen. Voor dames is er Van Den Assem, bij Van Dijk. Er zou ook
meer variëteit in horeca mogen zijn. Bistro Jan heeft een nieuw concept, verder is er Kandindsky en Het Slot. Het lijkt erg op elkaar.
centrum, qua winkelaanbod en de els,
Toekomstige opvang arbeidsmigranten, leeggelopen centrum, bezuinigingen groenvoorzieningen
Vrij prijzige huizen, centrum is hopeloos verouderd.
Betaald parkeren in centrum, veel winkel leegstand, ongezellig winkelcentrum, veel braakliggende terreinen en leegstaande verwaarloosde
(fabriek)panden.
Centrum, parkeerbeleid en onderhoud straten (rotzooi, onkruid) in Bloemenoord.
Deze is net zo moeilijk als de vorige, de stroperigheid van besluit tot uitvoering en de weinig echte betrokkenheid van de bewoners.
Straatvuil. Overlast van jongeren in centrum en wijken. heeft m.i. weinig aandacht. Aanbad van winkelvariatie zou beter kunnen.
Hondenbelasting Hoge afvalkosten Duur parkeren Stad met veel leegstand Kortom; duur wonen!
openbaar vervoer, onderhoud winkelcentrum
slecht groen onderhoud, beperkte beschikbaarheid voorzieningen
Geen idee
zie vraag4
Waalwijk is saai (geen uitgaansleven, geen bioscoop, geen leuk centrum), duur (belasting voor een dorp tov vergelijkbare gemeenten) en heeft hele
vreemde gemeentelijke regels
betaald parkeren bij de winkels, weinig parkeergelegenheid in de wijken, geluidsoverlast van de snelweg
verkeersveiligheid,weinig activiteiten,dure parkeren,goed oppasen waar je komt te wonen bijvoorbeeld niet tussen de arbeids migranten
Geen
Onderhoud wegen en plantsoenen matig. Er mogen meer winkels zijn.
Er is weinig uitgaansgelegenheid hier in Waalwijk. Ook parkeergelegenheid
Duur parkeren..veel lege winkelpanden..Geen of weinig begrip van gemeente
Criminaliteit, slecht openbaar vervoer (geen trein, bereikbaarheid in avond en nacht slecht), weinig steun gemeente voor initiatieven middenstand, er
wordt niet geluisterd naar de burger (bijv. Sluiten afrit 39 vanuit a59 ri. Den Bosch, sluiten hoefsven, parkeertarieven centrum)
Openbaar vervoer, groenvoorziening
Geen vernieuwende horeca / uitgaansvoorzieningen (denk o.a. zomer van Antwerpen principe). Door als enige gemeente in de regio betaald parkeren
te hebben veel leegstand in centrum en niet aantrekkelijk centrum (o.a. de Els). Team Wijz werkt in belang van gemeente niet van de burger, geen
cohesie tussen samenwerkingspartners gemeente en team Wijz.
Dat ze niks moeten verwachten van het centrum qua winkelaanbod of uitgaansgelegenheden. voor de recreatie in het weekend moet men het elders
gaan zoeken. Waarbij het dan weer goed is dat Breda, Tilburg en Den Bosch dichtbij zijn. Geen fatsoenlijke bioscoop te vinden.
Wat een waardeloze vraag..
Euhm.....Betaald parkeren in het centrum....

Leeglopend centrum door o.a. parkeerbeleid
Hoge gemeentelijke lasten, slecht onderhoud groenvoorzieningen. Vooral op Landgoed Driessen wat een jonge wijk is is het onderhoud ondermaats
waardoor de speelplekken voor kinderen onbegaanbaar zijn. Het winkel aanbod is minimaal, het centrum staat voor de helft leeg.
Hoge gemeentelijke kosten, slecht groen onderhoud door gemeente, als inwoners weinig tot geen inspraak
Beperkte ov voorzieningen, beperkte winkelstand, gesloten gemeenschap (ge bent niet van hier!).
Gemeentelijk apparaat bureaucratisch, meer op eigen organisatie gericht dan op burgers.Slechte bereikbaarheid.
Slecht onderhoud aan plantsoenen en openbare ruimten.
slechte verbindingen naar de kernen, ontbreken van snelle fietsverbindingen binnen Waalwijk en daarbuiten ,b.v.naar Tilburg of den Bosch, Sommige
wijken niet aanbevelen, leegloop van winkels in het Centrum. Geen uitgaansmogelijkheden alleen genoeg eet gelegenheden.
Afhankelijk waar je wilt gaan wonen. Niet in de buurt van de N261 vanwege verschrikkelijke lawaai24/7
centrum
Nauwelijks openbaar vervoer. Geen echte saamhorigheid in gemeente. Dorpen hebben hun eigen programma. B.v. Waspikkers komen nauwelijks in
Waalwijk en nemen daar ook geen deel aan verenigingen e.d.
Beetje dure gemeente?
betaalbaarheid van o.a. OZB en afval-belasting(ondergrondse containers die erg duur zijn
kijk goed in welke wijk je ga wonen.
met een 5 of 6 aangemerkte kanten
veel ingewikkelde kruispunten voor fietsers, niet logisc
Steeds meer winkels die verdwijnen in het centrum, weinig uitgaansmogelijkheden
Parkeren rondom centrum. Winkelcentrum loopt leeg.
Parkeergelegenheid/ starheid van de gemeente
hangt van de wijk af veel wijken zoals zandonk / bloemennoord / meerdijk te veel zelfde woningen hier geen differentiatie tussen inkomens groepen
in de wijk (gettos)
Weinig winkels.. parkeren stervens duur... slecht onderhouden groenstroken...
zeeeeer slechte groen onderhoud.
weinig te beleven in met name centrum (doods)
Betaald parkeren centrum
slecht onderhoud van het groen
2
Bureaucratie (zoals in zo vele Nederlandse gemeenten)
Centrum doet oubollig aan.
De niet altijd goed werkende gemeenteraad.
Er komt ook nu niets in het bijzonder in mij op
Geen leuk centrum. Niet veel te doen.
winkelcentrum beneden peil. Uitgaans leven niet echt geweldig
Zelf initiatieven tonen en daadwerkelijk invulling aan geven.Onkruidbestrijding kan beter. Rommelig centrum vanwege overdadig straatmeubilair
(reclame).
Vreselijke verkeersdrempels die zelfs met een snelheid van 20 km schade veroorzaken Hopeloos winkelcentrum, uitgestorven centrum na sluitingstijd
van de winkels
dure gemeente. Er worden weinig grote evenementen georganiseerd.
Gemeente gooit miljoenen over de balk via een voetbalclub waar gemiddeld 3000 man gaat kijken.
Geen voor iedereen bereikbaar centrum, centrum leeg en levenloos doordat het voetgangersgebied is, geen afwisseling in winkels, leegstand van
winkels, een leeg overdekt 'winkelcentrum', parkeerbeleid in de woonstraten (voor de leefbaarheid dient gewoon overal een parkeerverbod te komen;
alleen parkeren in de havens/vakken!), het betaald parkeren (achter slagbomen) is te duur, contant betalen voor parkeren kan hier NIET!, contant
betalen bij milieustraat kan ook NIET! (terwijl contant geld gewoon een wettig betaalmiddel is), groen wordt niet tijdig onderhouden, waardoor je er
niet overheen kunt kijken, bedrijfsmatige (geluids- en overige overlast) in woonstraten doordat allerlei bedrijvigheid maar wordt toegestaan, er komt
een gezondheidscentrum met veel huisartsen in een buitenwijk, dus niet meer bereikbaar voor iedereen OV (haltes) matig en vaak geen aansluitende
overstap van stop- naar sneldienst op het busstation, gemeentelijke belastingen aan de prijs, zoals bijv. lediging en kiloprijs afvalcontainers en
daarnaast het reinigingsrecht. Ik zou nog veel meer kunnen zeggen, maar houd het hier voorlopig maar bij.
saai, om iets te beleven moet je de stad uit, geen treinstation, openbaar vervoer alleen overdag goed,
moeizame overleg gemeente, slecht onderhoud groen
winkels in woonkernen benede de wens
Soms niet gezellig

6. Als ik nadenk over Waalwijk in 2025, dan hoop ik dat we vooral kansen
hebben benut op het gebied van: U kunt maximaal drie antwoorden
aankruisen.
Filter

Geen filter
Alleen afgeronde vragenlijsten

Beantwoord door

404 (100%)

Antwoordmogelijkheid

Aantal Percentage

Nieuwe technologie (zoals logistiek en
energie)

42

10%

Nieuwe bedrijven en werkgelegenheid

88

22%

Initiatieven en talenten van inwoners

49

12%

Meerkeuze

Aantrekkelijk winkelaanbod en centrum

270

67%

Veel evenementen

55

14%

Goede zorg- en welzijnsvoorzieningen

148

37%

Groene leefomgeving

97

24%

Veiligheid en voorkomen van overlast

145

36%

Onderwijs

29

7%

Zorg

37

9%

Duurzaamheid en milieu

48

12%

Aantrekkelijk en divers woningaanbod

57

14%

Ontwikkelingen op het gebied van sport

10

2%

Culturele en recreatieve ontwikkelingen

54

13%

Samenwerking tussen de gemeenten in de
regio

36

9%

Anders, namelijk ……………….

26

6%

Gemiddelde: 2.9 ± 3.3

7. Als ik over de toekomst van Waalwijk nadenk, dan maak ik me vooral
zorgen over: U kunt maximaal drie antwoorden aankruisen.
Filter

Geen filter
Alleen afgeronde vragenlijsten

Beantwoord door

404 (100%)

Antwoordmogelijkheid

Aantal Percentage

Duurzaamheid en milieu

29

7%

Onderlinge saamhorigheid tussen de
inwoners

88

22%

De toekomst voor de jeugd

90

22%

Het aantal mensen zonder werk

24

6%

De gevolgen van de vergrijzing

96

24%

Minder mogelijkheden om te sporten

2

0%

Minder mogelijkheden om te recreëren

14

3%

Het onderwijsaanbod

10

2%

Het woningaanbod

34

8%

Het winkelaanbod

181

45%

Het zorgaanbod

83

21%

Minder groen

53

13%

De bereikbaarheid per auto

25

6%

De bereikbaarheid per openbaar vervoer

71

18%

Veiligheid

73

18%

De sfeer in de stad

98

24%

Normen en waarden van de bevolking

129

32%

Maatschappelijke ongelijkheid

35

9%

Anders, namelijk …………………

13

3%

Ik maak mij geen zorgen

6

1%

Meerkeuze

Gemiddelde: 2.9 ± 3.1

8. Zorg, veiligheid, voorzieningen op het gebied van gezondheid, sport,
cultuur en onderwijs, vluchtelingenopvang, bedrijvigheid en
werkgelegenheid, zijn allemaal onderwerpen die wij in principe samen met
andere gemeenten kunnen aanpakken. Hoe ver moet dit gaan volgens u?
Filter

Geen filter
Alleen afgeronde vragenlijsten

Beantwoord door

404 (100%)

Antwoordmogelijkheid

Aantal

Samen met andere gemeenten is niet nodig, Waalwijk kan dat best
alleen.

35

Percentage
9%

Enkele-keuze

Samenwerken met buurgemeenten of in Midden-Brabant is goed, als
de gemeente Waalwijk haar zelfstandigheid maar houdt.

169

42%

Ik hecht wel aan de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente
Waalwijk, maar de ambtelijke organisaties van Waalwijk, Loon op
Zand en Heusden kunnen best fuseren.

94

23%

Ik voel wel voor het samenvoegen van Waalwijk met Loon op Zand
en Heusden tot één grotere gemeente.

91

23%

Daar heb ik een heel ander beeld bij, namelijk het volgende:

15

4%

Gemiddelde: 2.7 ± 1.0

9 . Welk onderwerp vindt u dat er eerst moet worden opgepakt om de
gemeente Waalwijk voor te bereiden op 2025?
Filter

Geen filter
Alleen afgeronde vragenlijsten

Beantwoord door

404 (100%)

Open

Antwoorden
Samenvoeging gemeenten
ontwikkeling. Altijd bezig zijn met verbeteren om de stad aantrekkelijk te houden en dan op alle vlakken.
Voor mij zou dat het winkelcentrum zijn en het parkeerbeleid .
Zorg
burgemeester en ambtenaren apparaat
samen werken met buurgemeente
Openbaar vervoer.
Veiligheid
Efficiency op bestuurlijk niveau, gezonde financiele situatie van de gemeente Waalwijk
een beter stadscentrum
een bruisend stadscentrum: meer winkels, uitgaansgelegenheden en de organisatie van meer evenementen.
eensgezindheid en uitstraling van de binnenstad en dingen organiseren waar iedereen wat aan heeft en niet alleen een kleine groep. Ook vernieuwing
van de evenementen en niet elk jaar hetzelfde doen omtrent een evenement dan wordt het saai en komen er steeds minder mensen.
Renovatie centrum en De Els
ouderenzorg
de stadskern vernieuwe . ontmoetingsplekken voor mensen.
Parkeren in het centrum
?
Winkelaanbod. Idee: gooi De Els plat, maak er een mooi stadspark van. De aanwezige winkeliers kunnen in de huidige leegstaande panden.
Het winkelcentrum.
winkelcentrum
De gemeente moet sprankelender worden en er mag best wat meer bedrijvigheid komen waardoor Waalwijk weer een centrumfunctie krijgt voor de
omliggende dorpen.
Openbaar vervoer
Een nette, groene leefomgeving creëren voor de inwoners. De wijk waar ik woon is best vervuild.
Asielzoekers en bijstands misbruik
Samenwerken of samengaan in een grotere gemeente
?
Het centrum
parkeren in t centrum
veiligheid
Geen idee
Technologie gaat ook in de komende jaren een grote impact op de aard van werk. Hierop moeten inwoners en de toekomstige beroepsbevolking
worden voorbereid. Een nieuwe industriële revolutie is net gestart.
Op microniveau: de nieuwe afslag naar deWaalwijk en de N261 vanaf de A59, naar mijn mening een levensgevaarlijke afslag die (helaas) niet
opgemerkt gaat worden als er niet meer ongelukken gebeuren. Maar leefbaarheid voor de inwoners vind ik belangrijker dan de ontwikkeling van het
havengebied of de leisureboulevard.
binnenstad
Veiligheid en minder verkeer in Waalwijk zelf.
winkelcentrum, de leegloop, oninteressante winkelomgeving
Infrastructuur en veel meer blauw op straat
Aanpak centrum
Het centrum. De leegstand is een doorn in het oog. Ook het niet feit dat er niets georganiseerd wordt. Neem bijvoorbeeld Koningsdag. Dan kun je
een kanon afschieten in het centrum...
Persoonlijk het winkelcentrum maar voor andere de zorg
werkgelegenheid

Behoud van centrumfunctie , gratis parkeren.
veiligheid
betere verkeersstructuur met echte oplossingen
Aantrekkelijkheid binnenstad
overal glasvezel
groenvoorziening
infrastructuur
zorg voor ouderen
Voorzieningen centrum, mn ook woningen. Mensen blijven langer thuis wonen moeten wel voorzieningen voor zijn
een goed OV zodat men niet afhankelijk is van een eigen auto
het aantrekkelijk houden en blijven van de gemeente voor bedrijven ivm werkgelegenheid en het niet laten verloederen van de wijken. Het
groenonderhoud minder is begrijpelijk, het is nu alleen niet verminderd maar het lijkt wel geschrapt. Struiken zijn nog niet gesnoeid, slootranden
hangen vol met daarin alle ongedierte (ratten) van dien. In en rond het centrum is dit anders (verschil maken is niet oke)
Burgerparticipatie
centrum aantrekkelijker maken
centrum winkels
Werkgelegenheid/centrum
Waalwijk moet een centrumfunctie terugkrijgen.
geen mening, geen volledig inzicht
innovatie in duurzaamheid
Meer groen in de wijken, dit mag gerust in samenspraak met de bewoners van die wijk. Voor bijv; een bijdrage in onderhoud. En het aanpakken van
vervuiling. Er mag gerust meer gellegd worden rondom de prullebakken in het centrum, vooral na het weekend. Maar dan kijk ik ook naar de McDonald
in zijn omgeving.
Parkeren
weet niet
Optimaal gebruik van moderne IT-infrastructuur waardoor &quot;dingen &quot; mogelijk worden.
De zorg voor de leefomgeving, fietsers uit het centrum. Maar zorg dan voor een goed alternatief, denk na over waarom de mensen dan toch door het
voetgangersdeel rijden. Een aantrekkelijk centrum zorgt voor een fijne leefomgeving.
Winkelcentrum de Els.
Het (huur)woningaanbod, er vallen momenteel teveel mensen tussen wal en schip bij het zoeken naar een betaalbare huurwoning. Hierdoor zijn er in
mijn omgeving al veel mensen tot hun spijt gedwongen te verhuizen naar een andere gemeente. De nieuwbouw is een fijn vooruitzicht voor starters
zoals ik, maar totdat de Nederlandse hypotheekwetgeving rekening gaat houden met de stroom flexwerkers. zullen veel jonge stellen aangewezen
zijn op het huuraanbod.
Veiligheid
Bewustmaking zorg voor de natuurlijke leefomgeving.
Het centrum
winkelcentrum &quot;de Els&quot; en meer oplaad punten voor elektrische auto's
Centrum winkels
Betere respons vanuit de gemeente naar de burger, lagere lasten, betere voorbereiding
Stadscentrum
behoud van leefbaarheid in de wijken door ruimte voor sociale activiteiten en voldoende groen
Kritische blik op werkwijze van gemeente lijkt me meest nodig of hier velen malen beter over communiceren. Meer focus op innovatie en versnelling,
betere oplossingen gericht op de bewoners en in snellere trajecten dan op dit moment het geval is. Op dit moment probeer ik niet eens meer met
gemeente in contact te gaan over zaken, verloren zaak om aan te beginnen, terwijl ik zat zaken heb gezien die aandacht verdienen.
Verkeerssituaties die onveilig zijn geworden (denk aan fietsers bij kruispunt Domino's die raarste perikelen uithalen), auto's die kapotgereden worden
op onmogelijke drempels bij Piet Klerx en Zand-Donk Zuid (zelfs met 10km p/u raak je ze nog), etc etc. Ik ben overtuigd dat zat mensen willen
helpen om van Waalwijk weer een mooie stad te maken, maar vermoed dat meerdere mensen er niet eens meer aan beginnen.
werkgelegenheid
Het woningaanbod voor starters
Weet niet
Evenementen, winkelaanbod
Aantrekkelijkheid van de winkels en winkelcentra.
centrum en veiligheid
Als we het centrum aantrekkelijk houden, voldoende huizen hebben voor nieuwkomers en senioren, gaat het vanzelf!!
Waalwijk moet meer te bieden hebben op het gebied van cultuur, historische waarden en herkenbaarheid. Maak het centrum aantrekkelijk en bruisend
met als educatief middelpunt de St Jan, SLEM en schoenenmuseum en het Huis van Waalwijk als publiekstrekkers. Parkeren moet gratis kunnen.
Zorgaanbod
nvt
leefbaarheid
Grote rondweg om waalwijk en het onnodig omrijden om thuis te komen door zogenaamde ventwegen voorkomen.
duurzaamheid en milieu
Beter openbaar vervoer. Leegstand centrum aanpakken en meer uitstraling geven betekend niet meer winkels maar cultureel aantrekkelijker en meer
groen in centrum. Betere controle voetgangersgedeelte centrum, wordt gefietst en veel te hard met scootmobiels gereden. Het algemeen beeld
Waalwijk wordt in mijn optiek niet beter, grote bedrijven zoals bol.com gebruiken hoofdzakelijk poolse werknemers evenals tuinderijen. Veel turkse
eettentjes, turkse supermarkt, ..heb het idee dat hier veel laaggeschoolden wonen en bijkomen, misschien wel vanwege lage huizenprijzen. Mijn
prettig woon gevoel is aan het verdwijnen, overweeg serieus uit Waalwijk te vertrekken.
meer onbetaalde parkeerplaatsen
Aantrekkelijkheid van het centrum. Meer aantrekkingskracht en levendigheid in het centrum.
Alles vraagt om verbetering.

Zorg
Renoveren van de Els. Als Waalwijk een centrale plaats in de Langstraat wil hebben/ behouden dan zal er een aantrekkelijk centrum met een goed
winkelaanbod moeten zijn.
Veiligheid
Samenwerking op het gebied van cultuur
Goed georganiseerd openbaar vervoer.
Duurzaamheid, groene energie
blijvend goede woonomgeving voor iedereen
samenwerking met andere gemeentes met een visie op de toekomst voor de inwoners
Je kunt in Waalwijk bijna niet aan een huurwoning komen. Dit zou sterk verbeterd moeten worden
Afval parkeerbeleid
Bereikbaarheid, dus veilige op en afritten vanaf de a59, parkeren dichtbij de winkels gratis maken en daar waar het nu gratis is meer
parkeermogelikkheden. Nu veel te druk en dus te weinig parkeervakken. En meer parkeervakken realiseren in woonwijken. Dat je zelf je auto niet
vlakbij je woning kan parkeren is een dagelijks probleem met boodschappen en kleine kinderen.
een gedegen plan hoe de instroom en integratie van inwoners a.g.v. uitbreinding van Waalwijk als logistieke hotspot in goede banen te leiden.
Complete delen 'verpauperen' en segregatie neemt toe.
Aanbod winkels
Identiteit....en ballen!!!
Centrum
Aantrekkelijkheid van het stadscentrum om ervoor te zorgen dat (nieuwe) bewoners het (weer) LEUK gaan vinden om in Waalwijk te wonen, winkelen
en recreëren. Als tweede vind ik dan dat de leegstand en verpaupering van bedrijfspanden op de verschillende industrieterreinen aangepakt moet
worden.
Aantrekkelijk gemeente worden om te wonen, werken en ontspannen.
Woningaanbod ouderen
Veel meer stimuleren van groene energie, met subsidie op aanschaf van bv zonnepanelen en andere vormen van wind, water en zonenergie.
Bereikbaarheid.
verbetering winkelaanbod (De Els), verlevendiging van het centrum
Winkelaanbod
Het winkelgebied met daarbij de parkeergelegenheid en de prijs van het parkeren.
Beter vervoer in de dorpen, in samenhang met de vergrijzing.
Werkgelegenheid en voorzieningen voor de jeugd.
Aantrekkelijkheid centrum
centrum, leegloop ervan echt verschrikkelijk als je daar loopt
centrum en toegangswegen opknappen
het woongenot van de inwoners. De omliggende wegen A59 en N261 zorgen voor veel geluidsoverlast. Geluidsremmende maatregelen.
Geen idee
De aantrekkelijkheid van het centrum.
werkgelegenheid
Aantrekkelijkheid van het centrum. Met name het winkel-, cultureel- en horeca aanbod vergroten.
Koers inzetten om het centrum OF te behouden, OF om het winkelcentrum op te doeken
De jeugd laten zien wat de mogelijkheden in Waalwijk zijn op gebied van werk en recreatie. Vooral bij kinderen van buitenlandse afkomst.
centrumvisie
Het herontwikkelen/herprofileren van het centrum. Compacter en minder m² winkelvloeroppervlak, maar wel met meer gezelligheid, sfeer en trekkers.
Het aanbod is nu te versnipperd en er zijn te veel meters nog in de aanloopstraten.
Een schonere aanblik en een aantrekkelijker centrum met winkels en leuke terasjes
Centrum moet aantrekkelijk worden om de mensen van buitenaf te laten komen
Parkeerbeleid en terugdringen van asociale geluidsproducties.
.
Aangenamer winkelen.
renoveren van wijken zoals de Amstel
Het inrichten van het zorgaanbod binnen de verschillende kernen van de gemeente Waalwijk, afgestemd op de samenstelling van de bevolking. Welke
zorg is waar nodig en hoe kan dit zo dicht mogelijk bij de burger geboden worden. Uiteraard met aandacht voor de eigen kracht van de burger.
Uitstraling woonwijken en braakliggende terreinen
De participatie van bewoners uit andere landen. Wanneer ik nu vanaf mijn huis naar het centrum loop valt het mij op dat al meer dan 50% niet kan
verstaan.
De zorgvoorzieningen en het zorgaanbod en het onderwijs!
Een levendig winkelcentrum
?
Goedkoper parkeren in winkelscentrum waalwijk
Centrum aantrekkelijker maken en zorgen voor uitgebreider winkelaanbod
openbaar vervoer
winkel leegstand.
leefbaar en gezellig centrum
werkgelegenheid
Fijne, groene leefomgeving in alle wijken. Maar ook (voor mij concreet) in de nieuwbouwwijk Landgoed Driessen.
Duurzaamheid

Verbeteren centrum.
geen idee
Het tegengaan van de winkelleegstand. Door genoeg aanbod en minder lege panden, zal Waalwijk als gemeente ook aantrekkelijker worden voor
mensen buiten Waalwijk.
Het aantrekkelijk maken van Waalwijk als uitgaanscentrum.
Duurzaamheid / natuurlijke energie. Alle nieuwbouwhuizen verplicht klimaatneutraal bijvoorbeeld.
Ze zijn goed bezig
Herindelen
Centrum
Sprankelend centrum met een gevarieerd winkel en horeca aanbod. Waar parkeren en recreëren mogelijk is.
mensen die in de stad werken weren uit woonwijken die hier de auto heel de dag neer zetten
Bereikbaarheid/ontsluiting
Winkels
Investeren in communicatie met de bewoners
Arbeidsmigranten overlast en integratie vluchtelingen I
het wonigaanbod
Centrum
winkelcentrum moderniseren en aantrekkelijker maken voor de inwoners en buiten gemeenten.
Sfeer Aanpakken leegstand centrum
Anticiperen op sociaal maatschappelijke veranderingen en vraagstukken in de samenleving.
?
?
aantrekkelijk houden centrum
Het verval van het centrum moet een halt worden toegeroepen.
Duurzame ontwikkeling icm de toekomst in een vergrijzende wereld.
Zorgen dat er betaalbare woningen komen voor de jeugd en voor de ouderen.
Winkels en veiligheid
de transport sector gaat zeer weinig werkgelegenheid opbrengen, er komen zelfrijzende vrachtwagens aan, een magazijn is al volledig te
automatiseren (vanderlande.nl), of te wel over een aantal jaren is hier vrijwel geen werk meer in en neemt het alleen heel veel ruimte in beslag. het
is verstandiger om naar een andere industrie te zoeken welk meer toekomst bestendig is welke werk oplevert voor lager en hoger opgeleiden.
Werkgelegenheid
vergrijzing en zorg die daarbij hoort
Veiligheid en een nette schone buurt. Regels zijn er om te handhaven pak de mensen die er een puinhoop van maken aan.
voorzieningen voor de jeugd
wegen netwerk- invulling winkelaanbod-parkeren
Maatschappelijke tweedeling
Het stimuleren van gelijkheid, broederschap en respect voor je naaste en verre buur.
geen idee
Betere doorstroming op A59 (Probleemknooppunt Hooipolder). Dit heeft behoorlijke invloed op allerlei aspecten.
Saamhorigheid: ben erg geschrokken van de negativiteit mbt asielzoekers en huisvesting werk Smets bol.com mbt actie van buurt ewoners
Voorzieningen voor de jeugd, zodat zij niet voor overlast zorgen en zij ook tegelijkertijd kunnen &quot;werken&quot; aan hun eigen toekomst en zij
ook normen en waarden mee krijgen en de sfeer verbetert onderling!
geen voorkeur, er zijn meerdere zaken die aangepakt moeten worden
waspik . buren onderling . parkeer problemen in de wijk. wegen op knappen . en niet het verhaaltje . ja dat zijn koopwoningen daar kunnen we niks
aan doen . als gemeente staan jullie sterker.
aantrekkelijk en gezellig centrum
Normen en waarden.
Eensgezindheid van de middenstand, met name in het centrum van Waalwijk. Het is te gek voor woorden dat deze &quot;ondernemers&quot;
eigenlijk bij elkaar het licht in de ogen niet lijken te gunnen. Niets lijken ze georganiseerd te krijgen, buiten het afbreken van het centrum dan. Ook
de gemeente zelf moet eens goed nadenken over bijvoorbeeld: waarom moesten nou die banken in het centrum vervangen en verplaatst worden,
wat een kapitaalvernietiging, de bedenker/uitvoerder is er waarschijnlijk bij gebaat.
Ouderenzorg.
Dat de mensen het weer fijn vinden om in Waalwijk te wonen want wat er allemaal gebeurd en hoe het er op veel plekken uitziet mensen voelen zich
niet veilig en vinden dat er meer personeel moet komen in de zorg om meer tijd te kunnen besteden aan de hulpbehoevende. Meer kleur tussen het
groen nu is het saai. Op tijd snoeien dus meer personeel. Partecipatiewet Waalwijk de mensen werken te lang dit noemt men uitbuiting voor deze
uren staat een loon tegenover. En zo kan ik nog wel even doorgaan maar waar de schoen wringt is toch En daar zitten onze goed betaalde
ambtenaren voor om het beleid om te gooien want volgens mij is er her en der nog zat te bezuinigen op hoger niveau dan kunnen er weer mensen
aan het werk met een normaal inkomen dan krijgen ze weer zin in het leven nu zijn ze down. Ik zou zeggen kom uit dat torentje laat bij
vergaderingen een afvaardiging van buurten zitten voor een andere frisse kijk maar de vraag is of onze ambtenaren en wethouders dit aandurven
want meestal is hun wil wet en blijf je in een cirkeltje draaien.laten we met zijn allen dit concept eens bij de horens pakken en ik ben er zeker van
dat dat tot verbluffende resultaten lijdt. Dus gaan we ervoor of is het in 2025 nog steeds aanmodderen. Het motto is samen staan we sterk maar
vergaderen doen we lekker niet met jullie met alle gevolgen van dien. Ik zou hier graag over willen praten 06-28467358.
winkelcentrum
Winkelaanbod
strijden tegen vermenging onderwereld in bovenwereld
Veiligheid
Veranderingen in economie en arbeidsmarkt
kwaliteit openbaar groen en levendigheid centrum
Dat is nogal een brede vraag. Er zal een beeld moeten zijn van de internationale ontwikkelingen zodat deze doorvertaald kunnen worden naar lokale

strategie. bijvoorbeeld: welke logistieke ontwikkelingen worden verwacht in de komende tien jaar? Hoe kunnen we dan onze bedrijvigheid daarop
aanpassen? Zonder bron van inkomsten kan er immers aan geen enkel ander plan gewerkt worden.
Ouderenzorg en gezondheidszorg en het openbaar vervoer mogen beter.
voorzieningen voor ouderen
Samenwerking met buurgemeenten in Midden-Brabant.
visie ontwikkelen, niet teveel ballen in de lucht willen houden.
parkeertarieven en winkelaanbod
Het geld dat in RKC Waalwijk is gestort terug halen en investeren in de randgemeenten zodat het achterstallig onderhoud aangepakt wordt
Weet ik niet.
Efficienty werkwijze ambtenarenapparaat
te ver in toekomst
Aantrekkingskracht centrum, bereikbaarheid ov
Zorg Vergrijzing
De vergrijzing !!!
Duurzaamheid
Centrum
Zorg
Het teruglopende aanbod van het winkelcentrum
Zorg
Hou Waalwijk bereikbaar voor iedereen.
Winkelstad waalwijk, vluchtelingenbeleid/arbeidsmigranten (niet in die kern, woonwijk of tegen de woonboulevard aan. Dit zijn ontwikkelingsgebieden)
samenleving met elkaar. Opheffen van ongelijkheid.
Hoe kunnen we Waalwijk beter positioneren t.o.v. De steden om ons heen?
Het winkelaanbod want daar versterken we als gemeente en houden we de inwoners in Waalwijk
Winkelcentrum: diversificeren van het winkelaanbod, aantrekkelijker maken voor de consument om te komen winkelen (parkeergeldbeleid afschaffen).
Leisure mogelijkheden onderzoeken, de jeugd en jong volwassenen lopen massaal waalwijk uit omdat in steden als Tilburg, den bosch en Breda een
veel beter stap aanbod is. Deze leeftijdscategorie gaat derhalve ook sneller op kamers in de universiteitssteden met een geringere kans op
remigratie.
Veiligheid, minder verkeerslichten en meer rotonden, opknappen van de &quot;binnenstad&quot;, heel snel een goede parkeerplaats voor de
vrachtwagens ( beveiligd met hotel en restaurant enz.), betere communiecatie met de gemeente via internet. ( is nu slecht ).
belastingverlaging/afvalstoffenheffingverlaging
wat er leeft bij de inwoners van de gemeente waalwijk
Duurzaamheid en milieu
Het centrum, in combinatie met het schoenmuseum
vergrijzing
De fysieke leefomgeving: geluksoverlast snelwegen en vergroening.
Centrum moet opgekrikt worden - winkels, restaurants en werkgelegenheid
Snelle(re) afronding van het GOL-project en het winkelcentrum.
Zorg
Fusie gemeentes
Veiligheid: de politie disfunctioneert volledig.
Luisteren naar de inwoners bijvoorbeeld over de leefomgeving. Verkeersbeleid moet echt op de schop!
binnenstad levendig houden
Zorg,-normen en waarden weer terug in de maatschappij.
de vergrijzing van de inwoners
gevarieerder winkelaanbod en uitgaansgelegenheden.
De bereikbaarheid onderzoeken van Waalwijk bij een eventueel explosieve groei van het Waalwijks bedrijventerrein. Wanneer Waalwijk haar industrie
uit wil breiden met meer bedrijven en bijvoorbeeld een haven dient het er wel voor te zorgen dat het verkeer ook soepel en snel (vooral rond 17.00)
uur vlot het industrieterrein op en af kan komen.
De leegstand en sfeer in het centrum.
Maak het centrum van Waalwijk weer aantrekkelijk met variatie aan winkelaanbod, betaalbare winkelhuren en aantrekkelijke parkeertarieven.
onderwijs zorg en welzijn
Centrum, dit is namelijk de publiekstrekker en uithangbord van het dorp
Centrum leefbaar maken
De verkeersafwikkeling in de kernen Capelle en Waspik.
sfeer in de wijken (de woonwijken en niet de &quot;kak&quot; meerdijk die is al meer dan groen)
Toenemend aantal asielzoekers in de gemeente
geen mening
infrastructuur, duurzaam ondernemen
Openbaar vervoer.
Samenvoeging met andere gemeenten om bestuurlijke slagkracht van hele gebied te vergroten.
WE hebben een inhaalslag te maken op het gebied van natuur milieu en landschap dat is absoluut nodig om ons voor te bereiden op 2025 het is de
meest urgente zaak die er nodig is er moet echt een omslag komen in doen en denken en uitvoeren de economie moet echt vergroend worden goed
voor mens dier en milieu . en dus de toekomst
proberen het centrum aantrekkelijk te maken zoals meer winkels/activiteiten/schoenmuseum/muziek /horeca
bestuurlijk goed in elkaar zitten op

Je kunt er wel 20 opnoemen. Ik zou eens beginnen om EERLIJK met de bevolking te communiceren, het ambtenarenapparaat vertellen dat wij
inmiddels in 2016 zijn aanbeland en dat zij hun bureaucratische wanprestaties nu echt moeten afleren. Dus vervangen heel die arrogante,
hierarchisch ingestelde kliek!
zorg en welzijn
geen idee
Cultureel aanbod
zorgen dat de aantrekkelijkheid van Waalwijk om te wonen optimaal is. Dat uit zich vooral in winkelaanbod en verkeersveiligheid met name voor
voetgangers en fietsers
1 bereikbaarheid 2 winkelaanbod
aantrekkingskracht centrum en evenementen
centrum
ontwikkelen van een echt centrum waar mensen graag naar toe gaan.
Ouderen hulp
verdere samenwerking tussen de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk
Opknappen centrum en geen verdere afbraak van de zorg!
Winkelcentrum en parkeeraanbod
winkelaanbod
Aantrekkelijk maken van het centrum.
het onderwijsaanbod, een HBO opleiding of Universiteit zou zeer stimulerend zijn voor Waalwijk.
Verbeteren binnenstad
Een goed en transparant bestuur dat zich duidelijk profileert naar de burger en niet op afstand.
Aanpak centrum
geen mening
activiteiten voor de jeugd
Vergrijzing
leegstand in het centrum en de parkeertarieven.
Het centrum wat bruisender maken (zie Kaatsheuvel en Drunen)
Veiligheid
begeleiding minder bedeelde. beter WIJZ
Samenwerking met Heusden en Loon op Zand, die moet leiden tot een krachtige gemeente die er toe doet in Brabant.
Bezoekers trekken naar het centrum. Een mooie eigen identiteit ontwikkelen die herkenbaar is.
Werkgelegenheid
Burgerparticipatie en begroting
Vergrijzing
Winkelgebied/Centrum
Werkgelegenheid scheppen om daarmee andere voorzieningen op peil te kunnen houden.
Werkgelegenheid voor de jeugd.
let op dat de cultuur niet verdwijnt. Organiseer eens een kapellenfestival, sponsor een taptoe, breid carnaval uit (bijna iedereen gaat naar
Tilburg/den bosch), zorg voor goede hondenuitlaatvelden en zeg niet: dit grasveld onderhouden wij toch niet dus laten we een bordje neerzetten
dat honden hier mogen lopen, hoewel het onmogelijk voor de mensen is daar te lopen en het onveilig is voor honden. Zet ergens een prullenbak neer,
doe de afvalstofkosten omlaag, zorg voor lagere woningprijzen zodat waalwijk aantrekkelijk blijft.
Aanpak van gevaarlijke of slechte verkeerssituatie's zoals kruising putstraat, grote straat. Bestuurders (wethouders) tot de verantwoording roepen
die dit soort situaties in stand houden.
gezellig centerum
Burger voorop stellen, dmv lagere lasten
Groenvoorziening. Bijvoorbeeld Stoppen met het volbouwen van landgoed Driessen. Erg grote toename van verkeer waardoor steeds minder rust en
veiligheid. Diversiteit werkgelegenheid. Nu erg veel logistiek. Sociaal beleid.
Goede zorgvoorzieningen behouden binnen Waspik.
Het winkelcentrum, ipv al dat gebouw op het industrieterrein. Iedere waalwijker vlucht naar Tilburg, Den bosch, Kaatsheuvel.. Zoals het vroeger in
het centrum was zal het nooit meer zijn. Helaas!
De zorg voor een gezond en levensvatbaar centrum, inclusief De Els
De nodige zorg op maat voor al haar inwoners, liefst zonder hokjes en beperkingen. Zorg moet in mijn ogen niet beperkt zijn, in dit mag en kan niet,
maar benaderd worden van de positieve kant; wat kan wel en waar wordt iemand weer blij van.
Oude dorpsaangezichten in de oude luister herstellen
Financiën van de gemeente op orde brengen
centrum en parkeren
Werkgelegenheid
werkgelenheid
winkelcentrum aantrekkelijk maken voor ondernemers
Treinverkeer mogelijk maken. Zodat je tot alle leeftijden mogelijkheid hebt om van a naar b te kunnen gaan als je geen auto kunt bezitten of niet wil
bezitten. Kinderen kunnen thuis blijven wonen en buitenshuis studeren als het openbaar vervoer een goed aanbod heeft.
Veiligheid
Weet niet
Onderwijs
Lawaai overlast midden Brabantweg
Goede onderlinge communicatie binnen de gemeente, ook met inwoners. Samen naar verbeteringen toewerken.
Handhaving van geboden, handhavers van geboden zie je niet of komen niet als je belt.

De nachtapotheek niet sluiten in Waalwijk o.a.
Veiligheid. Met name bij oude Lido. Daar is een prachtig stuk natuurgebied maar daar kan wel overlast zijn van drugsdealers en
&quot;vuilstorters&quot;. En de inbraken.... En te hard rijden in 30 km zones en andere wegen. Verder is Waalwijk goed bezig, vind ik.
Betere verkeersafwikkeling op de lokale wegen. Zorg ook voor een goede veilige leefomgeving in de kern Waspik. De toenemende hoeveelheid
(sluip)verkeer moet worden gestopt en de doorgaande wegen moeten worden heringericht tot 30 km-wegen ten behoeve van de veiligheid en
verbetering leefomgeving.
Openbaar vervoer
Dat laat ik voorlopig over aan de politiek, die weet daar hopelijk wel raad mee.
Behouden van het groen en uitbreiden van recreatiemogelijkheden, mogelijk meer faciliteiten bieden bij o.a. het Lido. Creativiteit en burgerinitiatieven
stimuleren. Meet inzetten op overheidsparticipatie. Behouden en mogelijk versterken van de bestaande onderwijsinstellingen op alle niveau's.
Waalwijk aantrekkelijk houden voor jeugd.
Veiligheid, integratie
Minder arbeidsmigranten. We hebben weinig aan werkgelegenheid (alleen overlast) in de gemeente als dat door arbeidsmigranten ingevuld wordt.
De complete samenleving.Hoe leven we samen met elkaar. Dus verbindingen maken met jong oud, welke godsdienst, hoog- en laag geschoolde, ziek
en gezond.
duurzaamheid en zorg voor onze lichamelijk en verstandelijke beperkte bewoners, mensen met een achterstand zoals vluchtelingen en statushouders.
Ik zie Waalwijk graag als een duurzame hartelijke gemeente waar samengewerkt wordt
Het serieus nemen van de inwoners
Het winkelcentrum inclusief het parkeerbeleid
Een gemeente die sterk staat tegenover Tilburg en den Bosch, een Midden Langstraat gemeente.
Winkelaanbod, goede zorg.
Winkelen aanbod uitgaansgebied
weet ik niet
gezondheidszorg
Formuleren identiteit en eigenheid van de gemeente. Hierop verder bouwen. Doen wat bij je past. Zorgen voor leidinggevenden met een dienstbare
instelling. Geen ego trippers.
.
Woningbouw en dan niet zo opgepropt als op driessen.
De vergrijzing van heel de gemeente Waalwijk dus ook Sprang Capelle en Waspik
Zorg! We hebben amper nog een ziekenhuis. We vergrijzen. Dus we zullen zorg nodig hebben, wat weer zorgt voor werkgelegenheid.
De zorg. Nu teveel uitwijken naar Tilburg. Denk aan eerste hulp. Het centrum met het dure parkeergelegenheid. En de Els....Dit leeft niet meer.
Sfeer centrum
Centrum compacter maken, Els slopen, meer woningen in het centrum .
winkelaanbod en verlevendigen van het centrum. Een levend en bloeiend aanbod van winkels, middenstand is een motor waarmee andere zaken
kunnen worden aangepakt. Evenementen zoals modestad, of straattheater, of 80-van-de Langstraat. Behoud die. Maar zorg svp zsm voor een
oplossing voor De Els, voor meer horeca en voor betere winkels in het centrum. En ga svp niet als een kruidenier om met het thema
&quot;parkeerkosten&quot;. De kost gaat voor de baat uit. En als je dan parkeerkosten heft, zorg svp voor werkende betaalautomaten, gemak voor
de mensen.
centrumvisie
Straatbeeld in elke wijk netjes maken. Er is nu echt een verschil. Onderhoud laat hier en daar te wensen over.
Aanbod van winkels/horeca in het centrum icm met het huidige beleid (bv parkeerbeleid)
(Winkel)centrum.
Zorg en welzijn
Werkgelegenheid, eenheid in thuiszorg, bundelen van diensten om effectiever te werken.
Veiligheid en zorg
Belastingen
zorg en woningbouw
zorg en woningbouwdiversiteit
Met wat meer respect voor de ander kunnen we elke ontwikkeling aan.
beter winkelcentrum en gratis parkeren ev. met parkeerkaart, de zorg evalueren en zorgen dat de mensen die het nodig hebben de zorg krijgen die
nodig is en BETAALBAAR
Omdenken. Een burger met een vraag aan de gemeente moet voldoen aan allerlei zaken en regeltjes van en binnen de gemeente. Het moet zo zijn
dat de gemeente helpt en dat gebeurt nu steeds minder. De burger moet zich nu maar in 7 bochten wringen en door hoepels springen om uiteindelijk
aan de regels en eisen te voldoen die de gemeente stelt om uiteindelijk alsnog een afwijzing te krijgen.
Directe verbindingen van openbaar vervoer naar de grotere steden (Tilburg, Den Bosch, Breda). Nu met de auto ongeveer 15 tot 20 min met de bus
duurt het een uur om van station Waalwijk naar een ander station te komen.
betere mogelijkheden en een luisrerend oor naar herintreders van de arbeidsmarkt
Niet één onderwerp eerst oppakken, maar doorgaan met het uitvoeren van voornemens van de laatste periode en continue een beetje aanpassen
aan en bijsturen n.a.v. de verander(en)de omstandigheden.
Beter wegennet en onderhoud
Winkelcentrum, met daarbij de tarieven voor het parkeren
Veligheid
Veiligheid
Ouderenzorg
- Transitie zorg verder / beter vormgeven. - Groene energie - mogelijkheden voor centrum (update van centrum + visie op 't centrum), durf groot te
denken en te investeren.
De aantrekkelijkheid van het centrum vergroten en recreatief centrum opzetten met een goede bioscoop en uitgaansmogelijkheid.
.
Aantrekkelijk maken van het centrum. Denk aan leuke publiekstrekkers, het vullen van winkels en het parkeertarief. 2 uur gratis zoals op de

taxandriaweg zou al een goede stap zijn.
Leegloop winkelcentrum
Het centrum. Als dat weer aantrekkelijk wordt, komen er weer meer ondernemers en dat biedt weer werkgelegenheid, meer toerisme en dus ook weer
inkomsten voor de gemeente.
Veiligheid
Een heldere visie (hoe zien wij Waalwijk verleden, heden, toekomst). Het formuleren van een missie (hoger doel), kernwaarden (waar staan wij voor)
en kernkwaliteiten (waar willen wij ongelooflijk goed in zijn). Vervolgens wordt het eenvoudiger invulling te geven aan het beleid, oftewel wat gaan
wij de komende .. jaar doen.
Aanpassen ambtelijke zaken aan behoeften van burgers. Niet zoals nu vooral vanuit andere belangen bekeken. De gemeente is er door en voor de
burgers en niet andersom.
Veiligheid.
De gevolgen van de vergrijzing,sluiting tegen gaan van zorgcomplexen, het opnieuw openen van wijkcentra voor centrale ontmoetingsplaatsen voor
oudere uit de wijk die vereenzamen door sluiten van zorgcentra, tevens zorgen voor armoede bestrijding vor deze doelgroep Betere verbindingen
tussen Spr Wasp en andere wijken, maar ook oog hebben voor onze boeren in het buiten gebied. Zij doen ook mee, maar vallen veelal buiten alle
voorzieningen Kijk eens naar de Dellenweg een was bord is er niks bij auto`s rammelen uit elkaar, maar ook andere wegen b.v de Besoyensestraat
met zijn race heuvels, hiet moet beslist geen snelle fiets route doorheen komen, richting Haven 7 levens gevaarlijk.
Weet ik niet
milieu, winkelleegstand in centrum, zorg
Veiligheid en zorg
Sociale woningbouw; betaalbare huurprijzen.
ongelijkheid van behandeling
betaalbare huisvesting voor iedereen dus niet alleen voor mensen met een uitkering
dit is denk ik nog niet zo gemakkelijk daar diverse onderwerpen als prioriteit vergelijkbaar zijn
duidelijker beleid wat betreft fietsers en oversteken op verschillende kruisingen
Centrum aantrekkelijker maken, zodat de plaatselijke middenstand kan overleven
Veiligheid
Zorg mbt PGB/invalide/ouderen
beter zorg voor ouderen
Tarieven van alles in de gemeente .. ten eerste parkeer tarieven.. En die belachelijke prijzen van t afval en de milieu straat!!! Ik vind het niet gek dat
mensen gaan dumpen
ander beleid wat betreft het onderhoud van het groen.
sfeer en leefbaarheid in centrum Waalwijk
Parkeergelegenheid, groene omgeving, veiligheid en zorg/welzijn
geen idee
3
Zorgvoorzieningen (zeker voor ouderen)
centrum
Werkgelegenheid
Aantrekkelijkheid voor inwoners van de gemeente en 'bezoekers', zodat er mensen blijven komen en er dus inkomsten worden gegenereerd.
De samenhang tussen de mensen vergroten. Daar initiatieven voor ontplooien.
winkelcentrum
Uit voorgaande antwoorden kunnen bestuurlijke prioriteiten gesteld worden.
Werkgelegenheid
goed centrumplan. Is toch de kern van je gemeente.
Aantrekkelijk centrum / winkelgebied.
Alle overlast, de normen en waarden, zorg en welzijn in de buurt en niet ergens in een buitenwijk, meer groen en meer OV
op elk terrein: leven in de brouwerij brengen dat relevant is voor de burger
overleg met bewoners en er ook iets mee doen, ook als het geld kost
Vergrijzing. Milieu
Centrum

10. En hoe zou u dat doen?

Open

Filter

Geen filter
Alleen afgeronde vragenlijsten

Beantwoord door

404 (100%)

Antwoorden
Dat is aan de bestuurders en de provincie.
Als er winkelpanden zijn die van de gemeente gehuurd worden deze de eerste jaren verhuren naar wat de omzet is van het bedrijf. Zodat kleine
bedrijven ook een kans krijgen en deze zo kunnen groeien. Kleinschalige delicatesse winkels . Het eerste uur gratis parkeren .
Betere afspraken en meer geld beschikbaarstellen
hoger niveau en minder halsstarrig zijn bij fouten als burger is het haast ondoenlijk je te verweren bij fouten
samen alles bespreekbaar maken en samenwerken
Belbus gedurende 24 uur per dag.
Meer wijkteams en zorgen dat er meer blauw op straat is
Zorgen voor sluitend budget, wegwerken schulden.

het opknappen van het winkelcentrum en meer recreatiemogelijkheden
Huurprijzen van winkelpanden verlagen, bewoners, ondernemers en welzijnsorganisaties betrekken bij de organisatie van evenementen, flexibelere
opstelling richting horeca.
Bijv. de 80 van de langstraat in een andere vorm gieten , daar bedoel ik mee start, route en aankomst te veranderen van plek zodat weer meer
andere kijkers en horeca er bij betrokken worden. Dan kunnen er weer andere buurten een gezellige avond hebben in tent of rond het kampvuur.
Opknappen, zorgen voor een gevarieerd winkelaanbod, het centrum aantrekkelijker maken onder andere door evenementen
meer belastinggeld investeren in de ouderenzorg
Mooie groene kern met winkeltjes en terassen. ontmoetingsplaatsen. park, bankjes, eetgelegenheden met digitalen middelen en cultuur uit de regio
voor jong en oud.
?
Winkelaanbod. Idee: gooi De Els plat, maak er een mooi stadspark van. De aanwezige winkeliers kunnen in de huidige leegstaande panden.
Compact centrum waar je gewoon kunt fietsen en gratis parkeren dicht bij de winkels.
zorgen dat er een breed aanbod van winkels is. Er staat nu veel leeg en dat nodigt niet uit tot winkelen. Als ik dan kijk naar winkelcentrum de
hefltheuvel in Den Bosch, daar staat niks leeg en is het gezellig om rond te lopen.
een modern en aantrekkelijk winkelcentrum met een aanbod voor alle leeftijden, organiseren van evenementen, voldoende uitgaansmogelijkheden en
vrij parkeren om de drempel om te komen laag te maken.
Lightrail verbinding den bosch en tilburg
Rustige straten maken en een paar wegen als doorgangsweg bestempelen. Goed zorgen voor het groen dat er nog overgebleven is na alle
bezuinigingen en beter reiniging van de vervuilde omgeving.
Taak voor de gemeente
Samenvoegen
&quot;?
1e toegankelijker maken door ander parkeerbeleid. geen parkeergelden.
parkeren goedkoper maken
Communiseren, zichtbaar politieapparaat
x
Investeren in onderwijs, proberen R&amp;D aan de gemeente te binden, evenementen op het gebied van technologie organiseren, bedrijven en
onderwijs met elkaar in contact brengen.
Door de personen die bezig zijn met ontwikkelingen van woon en recreatiebeleid doelgericht te ondersteunen. Ook de gemeente Waalwijk blijt uitgaan
van burgerparticiaptie maar verliest hierbij uit het oog dat dit door een kleine groep mensen wordt gedragen. Deze mensen zijn vaak op andere
sociale vlakken ook erg actief en daardoor leveren deze mensen een onevenredige bijdrage.
winkelaanbod vergroten
Meer blauw op straat. Ring rond Waalwijk voor verkeer en verkeer mijden uit binnenstad.
betaald parkeren afschaffen of minstens 2 uur gratis parkeren
Kruispunten om te bouwen naar rotondes, en fietspaden beter op elkaar aan te laten sluiten, zonder gevaarlijke of onoverzichtelijke kruisingen.
Winkelbestand verkleinen en of concentreren in De Els of in Grotestraat en stationsstraat. Meer vertier organiseren in het centrum.
Het centrum grondig renoveren. Een 'centrum manager' aan stellen die de zaken ook daadwerkelijk gaat organiseren.
Aantrekkelijk maken voor andere odernemers (buiten winkeliers om) om ingericht centrum te vestigen. Bv ontwerpers, meubelmaker, etc. Mensen
hebben daar dan hun miniwerkplek. Kopen in het centrum ontvangen klanten in het centrum. Misschien gaat het zo meer leven.
Door te kiezen voor thema, zoals bijv technologie, en daar bedrijven voor aan te trekken en deze ook laten samenwerken met divers scholen.
Beslissingen nemen en niet vooruit schuiven.
In overleg gaan met beleidsmakers.
kiezen voor consequent doorzetten van een echte visie en implementeren, durven kiezen voor noodzakelijke oplossingen
Zelfstandige ondernemers steunen en activiteiten
graven en aanleggen
Het niet verder afbreken van het huidige groen en meer groen terugbrengen
verbetering openbaar vervoer in regio van en naar den bosch Tilburg, onderhoud wegennetwerk, fietsvriendelijk maken incl. snelle fietsverbindingen
met Tilburg en den bosch
meer personeel
Creeren levendig centrum met betaalbare woningen
bushalte op vredesplein op n meer logische plaats neerzetten en zorgen dat bewoners ook van Waspik en Sprang op de div industrie terreinen
kunnen komen met OV
Kennis en kunde is bij de gemeente in huis. Beter de krachten en het geld verdelen.
Burgers meer laten meepraten na laten denken
opknappen gebouwen/omgeving, gratis parkeren, winkels compacter situeren.
op knappen van het centrum
Meer winkels Parkeren gratis
Gevarieerd winkelaanbod, zodat dit mensen aantrekt, met gezellige terrasjes voor jong en oud. Gevarieerdere uitgaansgelegenheden. Geen afbraak
meer in het centrum. Je gaat tenslotte voor de gezelligheid met historie naar Den Bosch en niet naar het kille nieuw gebouwd Tilburg.
zie vorige vraag
alternatieve energiebronnen gebruiken --&gt; windmolens / biomassa
Doe een beroep op de kopers van producten, plaats meer vuilnisbakken, en schakel de WML groenvoorzienning in of een ander dienst die daar onder
zou kunnen vallen. In Tilburg zie dat elke wijk zijn eigen groenvoorzienningsploeg heeft. Voor wat betreft de groenvoorzienning mogen meer bomen in
straten komen, het is er kaal en warm. Een groen omgeving is veel pretiiger. Maar onderhoud kan ook geschieden door de bewoners zelf of weer een
groenvoorzienningsgroep per wijk vanuit de WML.
Overal eerste twee uren gratis parkeren
weet niet

Aanleggen IT-netwerk /glasvezel oid
Maak het onaantrekkelijk om niet toegestane dingen te doen, zorg voor een aantrekkelijk alternatief. Het gebied rond het Hoefsven vraagt toch om
een upgrade, zorg daar voor een cafe met terras en speeltuin.
woningen boven de winkels en actueler inspelen kijk naar de helftheuvel.
Ten eerste het stoppen met verkopen van sociale huurwoningen, er is immers al een immens aanbod in koopwoningen. Verder zou het stimuleren van
huurwoningen voor bepaalde tijd een idee zijn, om zo de doorstroom te vergroten en 'langzitters' te voorkomen.
Voorlichting op scholen, meer (groen)voorzieningen ( i.v.m. natuurbeleving) maken in het Lido, meer toezicht op hoe er met de natuur omgesprongen
wordt, meer biodiversiteit in groenvoorzieningen.
Ik zou de mogelijkheden bekijken om het huidige centrum in te richten als uitgaansgelegenheid en rondom pietklerx een groot centrum te maken met
grote winkels en een goede bereikbaarheid.
De vastgoed bezitters in de winkelcentra aan banden leggen en het inwonerspanen instant houden. Ook in de vergaderingen van het panel meer
aanwezigheid van de betrokken ambtenaren.
Parkeren gratis maken. Trekt meer winkelend publiek. Huren verlagen winkelpanden.
Eerst lopende projecten afmaken, daarna pas nieuwe opstarten. Bol.com niet overal gelijk in geven en zelf voor kosten laten opdraaien.
Investeren in een nieuw winkelcentrum. Daarnaast het schoenenmuseum vestigen in het oude Raadhuis. Daarmee trek je dagjes mensen die de stad
in gaan om even te winkelen en te terrassen. Vastgoed bedrijven onderdruk zetten om de prijzen te verlagen. Bij campings, hotels en dergelijke in de
buurt reclame maken voor de Waalwijk. En dan niet met het standaard foldertje &quot;Waalwijk bruist&quot;. Want bruisen doet Waalwijk al lang niet
meer.
bewonersgroepen een budget toekennen voor het organiseren van wijk/buurtactiviteiten.
Ik zou een losstaand projectteam opzetten met commitment om aantal drastische besluiten te nemen om bijv; stad aantrekkelijker te maken door
meer authentieke shops op te zetten met leuke startup winkeltjes vol sfeer, aantal events te organiseren voor aantrekken van mensen naar de stad
en meer te durven. Daarbij, actief inzetten op creeren van engagement van de inwoners. Bijv een hippe app lanceren om mensen te informeren over
de laatste nieuwtjes, met een mogelijkheid tot direct meldingen maken van waar mensen kansen of verbeteringen zien. Gamification inzetten om
mensen met elkaar mooie initiatieven te bedenken om de stad aantrekkelijk te maken. Er zijn veel mogelijkheden voor vrij gelimiteerd budget. Bewust
deze groep niet binnen de gemeente opzetten maar los van de gemeente en puur met klankbord vanuit de gemeente laten afstemmen over de acties
die opgepakt gaan worden, dan maar wat risico dat niet iedereen overal bij betrokken is. Beter dan continu afstemmen en weinig of kleine
aanpassingen.
bedrijven lokken
Nieuwe starter's woningen bouwen, huur en koophuizen niet te duur maken
Idem
Gratis parkeren. Grote winkels die divers zijn aantrekken.
Beter parkeerbeleid. Goedkoop en/of gratis. Goede contracten en contacten met winkeliers en niet het onderste uit de kan willen. Het centrum
aankleden. Iets wat kapot is snel repareren. Meer toezicht in het centrum. Geen kapitalen uitgeven aan de renovatie van de Els. Eenvoud is mooier
dan luxe.
parkeren in centrum niet te duur maken, de Leest blijven ondersteunen, af en toe reclame maken in landelijke kranten.
Realiseer zo snel mogelijk dat het schoenenmuseum in het centrum komt, betrek de besturen van stichting vrienden van St Jan de Doper, het Huis
van Waalwijk, het SLEM de centrum ondernemers en het Mom z.s.m. in een plan van aanpak waarin vooral meedenken voorop staat.
Als ouderen inderdaad langer thuis moeten blijven wonen, dan zou de gemeente moeten garanderen en er voor zorgen (eventueel extra zorg
inkopen) zodat er voldoende thuishulp/begeleiding is voor hen die het nodig hebben om veilig en verantwoord thuis te blijven. De ambtenarij zou
uitgebreid moeten worden en veel sneller moeten werken en ook rekening moeten houden met het feit dat er veel ouderen zijn zonder familie die
dichtbij woont of familieleden die in verband met hun werk niet inzetbaar zijn.
nvt
in samenspraak met bewoners
Handhaving geluidsoverlast van voertuigen zoals aangepaste uitlaten en boomboxen.
meer windmolens en veel meer positieve ondersteuning bij initiatieven inzake energie(bv zonnepanelen op woningen maar zeker ook op bedrijven.Kijk
eens naar industrieterrein de haven en hoeveel grote platte daken waafr panelen op geplaatst kunnen worden
Meer uitstraling geven, beter controle in centrum maar ook in wijken. Overlast scooters en bonkende autos aanpakken. Crossers in duinen enz.
Parkeertarieven in stad verlagen om meer traffic naar stad te genereren.
dat is aan de gemeente minder subsidie naar rkc
Als gemeente sterker de regie voeren. Samenwerken is van nature niet aanwezig in Waalwijk. Dat vraagt om sturing.
Ik??????? Waarom ik?
Beginnen met gesprek met minister Schippers...haar ideeen werken niet in de praktijk.
Huren verlagen (als de gemeente daar invloed op heeft?) Eerste drie uur gratis parkeren. Waalwijk marketingt
Mensen proberen meer betrokken te laten zijn
In overleg met Provincie, Vervoersorganisaties en andere belangengroeperingen.
Stimuleren, subsidie
Door het onderhouden van het groen, het faciliteren van bijvoorbeeld mooi en goede wandel en hardlooproutes, de buurten met sfeer behouden.
aangeven dat versnippering en kleine leefgemeenschappen geen optie zijn naar de toekomst, denk hierbij aan het belang van de Loonse en Drunense
duinen, alle mogrlijke soorten onderhoud, gezamelijk inkopen van diensten en materialen en milieudiensten (ophalen afval enz.)
meer sociale woningbouw ipv al die dure appartementen die nu overal gebouwd worden.
Afval Anders inzamelen parkeren gratis
Afrit bij het kampje van Waalwijk veilig maken. Ook bij Baardwijk zijn ze veel te kort en te scherpen bochten. Parkeren in het centrum gratis maken.
In woonwijken groenstroken welke toch niet goed onderhouden worden bestraten voor parkeervakken.
Ik denk dat het een zaak van de gemeente, ondernemers en (huidige- en toekomstige) inwoners zal moeten zijn. Verbied de huisvesting op
campings, stel minimale eisen aan huisvesting (er wordt in mijn beleving veel gemolken). Breng vastgoedondernemers en logistieke centra samen en
laat ze een plan maken hoe zij elkaar kunnen versterken in het aanbieden van kwalitatief goede huisvesting. Activeer nieuwe en huidige bewoners.
Laat hen collectief zorgen voor een prettige leefomgeving (buurtpreventie is een mooi middel om de sociale cohesie te bevorderen).
Door 2 uur gratis parkeren in te voeren. De weekmarkt naar het Raadhuisplein te verhuizen. Een bioscoop in het centrum te zetten, waar ook
blockbusters worden vertoond ipv óf filmhuisfilms óf kinderfilms zoals nu in de Leest en waarin je gewoon lekker met een bak popcorn en een drankje
kunt genieten van een film. In de Els een soort foodmarket realiseren. Stimuleren dat winkeliers zich in ons centrum vestigen.
Dit is geen vraag die gesteld dient te worden aan de 'doorsnee' bewoner. Deze vraag moet gesteld worden tijdens bijeenkomsten van zowel
ambtenaren als inwoners, face-to-face. Als iedereen die deze enquete invult een paar goede tips geeft ter invulling van de oplossingen, blijft er voor
het ambtelijk apparaat weinig te doen over...

Woningbouw (denk daarbij bijv. aan De Akkerlanen). Centreren van de winkels (er zijn momenteel gewoon te veel winkel m2's) en
uitgangsgelegenheden zodat het aantrekkelijk wordt om &quot;een rondje te lopen&quot; en te verblijven.
Variable bouw
Door deze groene energie te gebruiken, is er minder gasverbruik, met hopelijk minder aardbevingen in Groningen, dus minder kosten om dit te
herstellen, dit geld kun je dan besteden aan het leveren van zonnepanelen. Er moet ook energieneutraal gebouwd gaan worden. Ieder huishouden
moet zonnepanelen kunnen aanschaffen. Alle bedrijven met platte daken moeten verplicht worden deze daken vol te leggen met zonnepanelen,
zodat het hele industriegebied in Waalwijk energieneutraal wordt.
De grote wegen raken overvol. Er moet voldoende doorstroming zijn bij op en afritten. Denk dat dit ondanks nieuwe afrit richting bol.com niet
voldoende is.
meer aansprekende evenementen voor de gehele bevolking. met niet alleen facilitaire ondersteuning maar ook financiele deelname van de gemeente
en niet alles afschuiven op de horeca en middenstand in het centrum.
Inventariseren wat inwoners missen en zorgen voor huisvesting tegen een reële prijs
De problemen hiervoor goed onderkennen en middelen ter beschikking stellen
Goed beleid. Luisteren wat er onder de inwoners leeft. Soepel met regels omgaan.
Divers winkelaanbod, geen leegstand, meer uitgaansgelegenheden (inclusief culturele initiatieven).
vele detail aantrekken
goed plan maken samen met bewoners en dat ook uitvoeren
Geluidswallen, er zijn genoeg voorbeelden van mooie geluidswallen waarmee de zichtlocaties van bedrijven (vooral langs de N261) behouden blijven.
?
Ideeën ophalen bij inwoners van de gemeente Waalwijk via sociale media bv via polls.
Nog aantrekkelijker vestigingsbeleid voor bedrijven ontwikkelen. Een beetje afstand van de logistiek, omdat dit geen grote werkgelegenheid biedt
Meer kleinere winkels met een eigen 'gezicht'. De vestiging van het schoenenmuseum in het centrum met in de directe nabijheid van het museum
ateliers en winkels gespecialiseerd in schoenen, tassen en andere lederwaren. Horecagelegenheden die ook geopend zijn in de avonduren zodat het
centrum meer blijft 'leven'. Ook meer uitgaansgelegenheden vestigen die ook aantrekkelijk zijn voor jongeren want de jeugd trekt vooral in de
weekenden weg uit Waalwijk terwijl de jeugd toch de toekomst heeft en is.....
Centrum behouden door gratis parkeren in te voeren en leegstaande panden op te kopen en goedkoper maar selectief te verhuren aan winkels die
iets toevoegen. Centrum opdoeken is een alternatief; Creeer een groot winkelgebied buiten de stad, en bouw het huidige centrum om naar woon- en
recreeergebied (restaurants en cafees onder woonlagen, met veel groen).
Door samen met ze spelen, praten op uitnodiging in buurthuizen. Helpen integreren in de samenleving. Ook met Hollandse kinderen erbij.
Inzetten op een compacter centrum, meer activiteiten en de mensen die daar wonen meegeven dat wonen in het centrum (geluids-)overlast met
zich meebrengt.
Winkelgebied verkleinen door aanloopstraten andere functies te geven. De Els moderniseren, wellicht zelfs de hele overkapping eraf. Huursubsidie of
stimuleringsregeling voor startende winkeliers met een vernieuwend concept. Ruimte voor initiatief.
De bevolking stimuleren hun eigen straat schoon te houden, door b.v. mensen zonder werk hier een bezigheid mee aan te geven
Om te beginnen misschien iets aan de parkeertarieven doen verder proberen om iets af te spreken met de eigenaars van de leegstaande panden .
Mooie toegang naar het centrum vanaf parkeerterrein naast het gemeentehuis .Bewoners van de grotestraat toestemming te geven om na 12 uur
via de grotestraat bij hun woning te komen met de auto en niet door de Stationstraat . Misschien de horeca op het Raadhuisplein toe te staan om
winterterrassen te maken maar dan wel volgens voorschriften voor de bebouwing om toch een mooie eenheid te krijgen .Misschien is dat ook
mogelijk voor de zomerterrassen want nu is het een smakeloos allegaartje met ieder voor zich bloembakken en parasols ( een kleur en allemaal
dezelfde bloembakken ) ook de reclame borden die op straat staan aan te pakken nu is er een soort van wildgroei ontstaan wat gevaarlijk is voor het
publiek denk bv aan de scootmobielers die er omheen moeten en ook vaak veel te hard rijden .
Door controle op onbeschoft geluidsoverlast.
.
Aangenamer vestigingsklimaat, netter winkelcentrum, ruimere parkeermogelijkheden zonder afschrikwekkende parkeergelden, competent toezicht.
Beginnen bij de plantsoenen
Gedegen onderzoek, gesprekken met de huidige zorgaanbieders en de huidige toegang.
Herstraten stoepen, wandel-/fietsbrug in Waspik over het Zuiderafwateringskanaal vervangen, gunstige voorwaarden scheppen voor Casade om
gevarieerde sociale nieuwbouw te plegen.
Het indringend informeren en (bij)scholen van arbeidsmigranten en statushouders. Het organiseren van ontmoetingen zodat gevestigde en nieuwe
Waalwijkers elkaar leren kennen en waarderen.
Als de redenen te maken hebben met bezuinigen, overwegen deze te deels te bezuinigen op andere manieren aangezien we het bij de zorg hebben
over het welzijn van de inwoners. Ook ben ik van mening dat (zoals nu wordt gedaan) de meningen van andere en de kennis van de gemeente hier
samen door goed en realistisch te overleggen ook uit kunnen komen.
Niet blijven praten en niks doen
?
andere verhouding inkomsten gem. Waalwijk
Meer faciliteiten maken waardoor het aantrekkelijker wordt om te winkelen in het centrum. Bijv. openbare toiletten en speeltuin met toezicht.
jongeren hierbij betrekken
Om te beginnen geen winkels en kantoren meer bouwen. Leegstaande winkels en kantoren langer dan een jaar leeg verbouwen of slopen.
goed rondkijken bij andere gemeenten die hierin succesvol zijn
zorgen dat het industrieterrein bereikbaar wordt met het openbaar vervoer zodat meer bedrijven zich hier gaan vestigen en daardoor de
werkgelegenheid toeneemt
Rekening houden met groen in de nog uit te werken plandelen (bestemmingsplan). Bij herontwikkeling in bestaand gebied hier ook ruimte voor
houden. Mits al niet ruim aanwezig.
Investeren in de verschillende wijken door bewoners zelf initiatieven te laten nemen en ontplooien
Huurprijzen winkels verlagen. Aantrekkelijk en divers aanbod bieden. Parkeren goedkoper maken.
een goede samenwerking met diegene, die gebruik maken van de gemeente (o.a. inwoners, bedrijven etc.)
Indien mogelijk het verlagen van de huurprijzen van de winkelpanden. Hierdoor wordt het gemakkelijker voor beginnende ondernemers om hun intrek
te nemen in 1 van de panden. Maar ook genoeg diversiteit in aanbod proberen te krijgen, het is niet de bedoeling dat ondernemers binnen Waalwijk
gaan concurreren met elkaar, er is te weinig winkelend publiek op het moment om bijvoorbeeld 2 winkels met hetzelfde product staande te houden.
Verruimen van mogelijkheden en het daarmee aantrekkelijk maken van particuliere en commerciële initiatieven in Waalwijk op het gebied van cultuur,
uitgaan, recreatie etc. Bijvoorbeeld meer horecagelegenheden ( niet nog meer lunchrooms), terrassen uitbreiden in centrum, langere openingstijden

terrassen en hiervoor het aantrekkelijk maken voor ondernemers. Stimuleren van culturele en recreatieve activiteiten die aan sluiten bij de huidige
tijd en meer gericht op jongere doelgroepen.
Zie vorige antwoord. Verder bewoners enthousiasmeren en subsidieren om collectieven te maken en gezamenlijk bijvoorbeeld zonnencellen aan te
schaffen.
Meewerken als mijn inzet gevraagd wordt
Een voorbeeld gemeente zijn en zorgen niet arrogant over te komen zodat mensen uit andere gemeenten uit zichzelf wel bij waalwijk willen horen.
Invloed uitoefenen bij de provincie.
Goed plan maken, veel winkeliers en deskundigen spreken. Maatregelen durven nemen, parkeerbeleid op de schop, centrum aantrekkelijker maken,
meedenken met ondernemers etc. (ik ben overigens geen winkelier of heb daar belang bij, puur uit gevoel voor Waalwijk)
Laten adviseren door mensen met verstand van zaken en niet zelf alles willen doen. Vrij of betaalbaar parkeren zonder vrees voor bekeuringen.
speciale parkeerplaatsen voor werkende personeel of woonwijken maken voor alleen bewoners
Betere aansluiting op het rijkswegen net, en dan geen noodmaatregel a.g.v. explosieve groei bedrijfsleven/industrie (kloosterheulweg/altenaweg) of
ondoordachte/onlogische knooppunten (A59/A261)
Gedeeltelijk vrij parkeren en de ondernemers weer warm maken om te investeren in het centrum.
Bewoners bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid. Niet met de verkiezingen ook de eigen verantwoordelikheid delegeren.
Zorgen dat er een treinstation komt
door meer sociale huurwoningen te bouwen voor meer kans op zelfstandig wonen voor de jeugd
De gemeente moet leegstaande huizen/winkels in het centrum opkopen en de winkels naar elkaar toebrengen door ruiling. Gecentreerd rond de
markt.
Meer geld vrijmaken voor winkelcentrum, uitgaansleven, burger initiatieven
Aanpakken projectontwikkelaars die lege panden hebben
Betrek inwoners maar ook buurgemeenten (Midden-Langstraat gemeenten) en bijv. de arbeidsmarktregio, werkgevers etc. bij de veranderingen en
vraagstukken die op je af komen. Sta open voor en betrek de organisaties en instellingen in de regio c.q. in de gemeente die in dit kader iets kunnen
betekenen voor de gemeente bij de vraagstukken. Gebruik de expertise, kennis en deskundigheid van deze
instellingen/organisaties/werkgevers/ondernemers etc. in je gemeente/regio.
?
?
huren verlagen van winkelpanden en meer variatie in aanbod, modernisatie de els
Wat mij betreft door in te zetten op een compact en aantrekkelijk winkelgebied met de Grotestraat en Stationsstraat als van oudsher aantrekkelijk
winkelstraten. De Els moet in 2025 gesloopt zijn omdat er simpelweg veel te veel vierkante meters winkelruimte zijn. Opknappen van De Els is dan
ook als trekken aan een dood paard. Ook een opgeknapte Els voldoet al lang niet meer aan de eisen van het moderne winkelpubliek. Het is beter
winkels waarmee Waalwijk zich kan onderscheiden, te concentreren in een kleiner en fraaier gebied, waar de combinatie SLEM/Schoenenmuseum een
trekkersrol kan vervullen. De wegvallende winkelactiviteiten moeten vervangen worden door aantrekkelijke woonplannen. Waalwijk zal zich er bij neer
moeten leggen dat het met minder winkels zal moeten leren leven. Als het zich dat nú al realiseert, kan het zelfs een voorsprong nemen op
gemeenten die dat niet doen.
Inzetten op toekomstige industriële ideeën, wat zorgt dat waalwijk de toekomstige werkende aantrekt om hier te werken en wonen
Of de huren omlaag of betaalbare woningen bouwen. Mijn schoonmoeder moet eigenlijk naar een verzorgingshuis maar omdat ze maar een klein
pensioentje heeft en 30 euro per maand te kort komt kan ze er niet naar toe. Terwijl dit echt nodig is !
Door te stoppen met praten en daadwerkelijk iets gaan doen
via een strategie om industrie te stimuleren voor een diverse industrie. hierdoor vinden meer mensen werk dichtbij huis, en is de gemeente meer
bestand tegen het weg vallen van 1 industrie. de industrieen die gestimuleerd kunnen worden: groene energie, IT, recreatie, natuur, innovatieve
industrie. volgens mij heeft onder andere tilburg een meer toekomst bestendige strategie, hier afkijken kan dus geen kwaad.
Meer ambtelijke ondersteuning bij werving van bedrijven.
zorgen voor voldoende woningen die aangepast zijn en waar zorg op maat kan worden georganiseerd
Meer handhaven en ook de wijkagent meer in de wijk.
dat is niet aan mij.
Er voor zorgen dat iedereen ook echt mee kan doen binnen de maatschappij en daar ook inkomen uit heeft
geen idee
Ik weet niet of dit te te beïnvloeden is.
Meer informatie en overleg
Sport en Activiteiten voor iedereen toegankelijk maken! Voor jong &amp; oud, voor rijk &amp; arm en de middel inkomens!
een voor een
ronde de tafel gaan zitten . probleem bespreken . oplossen
voorzieningen die mensen trekken. &quot;Daarvoor ga je naar Waalwijk&quot; Gratis parkeren.
Overheid moet hier voorbeeld geven, meerjarige (continue) projecten op scholen, voorbeeld geven bij activiteiten vanuit gemeente of activiteiten
van derden die ondersteund worden door gemeente.
Er dient absoluut eenheid te zijn onder de middenstanders. Ze doen mee, of niet, maar mogen dan dus ook niet open zijn. Zal juridisch moeilijk zijn,
maar laat het publiek maar weten wie de dwarsligger(s) is/zijn, die de promotie van Waalwijk in de weg staan. Het is buigen of barsten, ze zullen een
dubbeltje uit moeten geven om een kwartje te verdienen! Het is dan een uitdaging om tot een verdeelsleutel te komen qua kostenplaatje. Wie
profiteren nu bijvoorbeeld allemaal van de 80 van de Langstraat? En dragen ze allemaal iets bij?
goede vraag.
Dat zal aanpakken worden met een hele andere manier van vergaderen.
vernieuwing en aanbod verbeteren
Nieuwe initiatieven van ondernemers stimuleren.
meer onderzoek door toezicht en controle/samenwerken met omliggende gemeenten
Meer blauw op straat. Camera toezicht op risico gevoelige plekken
Nagaan hoe de economie aan kan sluiten op de wensen van de burgers (bieden van werkgelegenheid, bieden van inkoop faciliteiten) en gericht
daarop geschillen van ondernemers (groot en klein).
Meer investeren in groen en bomen (groeiplaatsen en herplant; onderhoud beplantingen) Stimuleren evenementen ook financieel ondersteunen
Verkleinen centrum/compacter maken, winkels uit aanloopstraten zoals begin Stationsstraat en Grotestraat stimuleren te verhuizen naar
kernwinkelgebied. Omzetten winkels naar woningen.

Werknemers voor aantrekken.
Zorgen voor meer seniorenwoningen. Waalwijk weer een echt ziekenhuis geven. Zorgen voor weer een treinverbinding. Ook bredere fietspaden
aanleggen.
ervoor zorgen dat ouderen bij elkaar kunnen komen in buurthuizen
Nu al een reëel begin mee maken.
Draagvlak creeren, goed luisteren naar burgers die iets hebben toe te voegen.
Parkeettarieven afschaffen. ondersteuning van startende ondernemers in het centrum
RKC Waalwijk gewoon normale huur stadion laten betalen met een extra aflossing ieder jaar zodat in 2025 75% van de schuld aan de gemeente is
terugbetaald en in de tussentijd geen steun meer geven laat ze de broekriem maar aantrekken de gewone burger krijgt als hij tekort komt ook geen
steun van de gemeente.
Weet ik niet.
Meer clientgericht en zakelijkere werkwijze en opstelling
weet niet
Meer bussen of een treinstation. Focus brengen in het centrum. Dat is nu te groot en er staat te veel leeg. Maak een mooi rondje waar alles vol
staat
Meer instellingen realiseren Geld geld voor de ouderen
Dat is niet mijn taak. Daarvoor zijn de heren geleerden van de gemeente Waalwijk.
Burgers betrekken en bewust maken
WC De Els afbreken, daar park met appartementen maken, kleiner winkelgebied en Raadhuisplein groener met fontein maken met meer horeca (tuin
Kropholler)
Zorgen voor ouderen, voldoende subsidie
Het voor winkeliers interessanter maken om zich te vestigen in het centrum. Startende ondernemers extra ondersteunen.
Meer mensen en geld beschikbaar stellen voor de zorg
Hou de parkeerterreinen, zorg dat er regelmatig een bus is en onderhoud van wegen, fietspaden en voetpaden
Meer grote winkelverkopen aantrekken desnoods met subsidie, stad aantrekkelijker maken, geen evenementen schrappen. Opvang
vluchtelingen/arbeidsmigranten. Woonboerderijen creëren voor boeren die niet meer verder kunnen met hun agrarische activiteiten. Ga dit eens na in
andere gemeenten waar dit goed werkt
geen idee.
- Uitnutten schoenen / leesbewerkings historie. - compacter opgezet centrum. Meer horeca, minder (keten)winkels - benadruk groene leefomgeving
- benadruk perfecte ligging t.o.v. Breda, Tilburg en Den Bosch.
Door goede afspraken te maken met de huurders van de leegstaande panden
Zie antwoord bij vraag 9.
Opinie vragen aan de bevolking en sneller beslissen.
de rijken meer laten betalen en de ouderen en gepensioneerden minder
weer een enquete bij bewoners of hoorzttingen
Groen doen. Bijvoorbeeld zonnepanelen op alle nieuwbouw projecten en op alle gemeente gebouwen.
Stappen zetten en doorpakken
zorgen voor voldoende aangepaste woningen
Geluidswallen, meer groen, meer speelgelegenheid, uitbreiding energiepark.
PARKEERBELEID - Evenementen steunen i.p.v. tegenwerken bij het eerste het beste telefoontje - de ELS moet plat
Door goed overleg met inwoners proberen vaart te zetten achter de planontwikkeling en het algemeen belang te laten prevaleren boven individueel
belang.
Praten
Meer politie op straat, dus meer geld voor o.a. wijkagenten.
Luisteren.
goed winkelaanbod betere markt (neem als voorbeeld Uden) meer festiviteiten
Meer geld uittrekken voor goede zorg, meer luisteren naar wat de mensen echt nodig hebben.
goede zorg regelen
Waalwijk bekender maken bij grotere winkelorganisaties en in de horeca sector.
Goed op- en afritten vanaf de snelweg die de mogelijkheid geven om het industrieterrein op diverse punten te verlaten in plaats van de huidige
situatie (en die in de nabije toekomst, zoals het GOL en daarmee het sluiten van Waalwijk Oost en Centrum)
Opknappen, investeren in onderhoud en veiligheid, lobbyen om nieuwe winkels (ketens) binnen te halen, zodat Waalwijk een onderscheidend aanbod
heeft. De lege winkelpanden ombouwen tot wonen.
Parkeertarieven, de grote terreinen (Unnaolein en rondom De Els) net als bij de Taxandriaweg ook de eerste twee uur gratis maken.
zorgen dat bewoners elkaar kunnen helpen en de gemeente ruimhartig mee omgaat
gratis parkeren, bezoekers schrikken van het parkeerbeleid. zorg voor beperking leegstand
Nieuwe afslag op de A59 creëren tussen Capelle / Waspik/ Raamsdonk.
budget en locaties vrij maken en dan met een buitenhuis/tuin architect het per wijk met en bewonerspaneel een plan laten maken en dit door locale
bedrijven laten uitvoeren. en dan speel en groen combineren
Niet centraliseren in grote kampen/terreinen maar verdelen over wijken. Minder groepsvorming en meer binding in de buurt
geen mening
prioritering agenda keuzes maken financieringsmogelijkheden
Betere bereikbaarheid kernen (verhogen vervoersfrequentie).
Samenvoeging en één sterke ambtelijke organisatie optuigen.
zoals ik al en de vorige vraag beantwoord heb de economie moeten we op korte termijn echt gaan vergroenen ik denk dat er dan ook veel meer
kansen komen voor iedereen om in een gezonde wereld op te groeien. en dus zeer urgent

door samenwerking met diverse partijen winkeliers /horeca /gemeenten naar mijn idee zijn de partijen het nooit eens er is altijd wel iets waarop het
niet kan:
de mening van het volk telt mee en daar moeten ze ook iets mee doen
Een moderne no nonsense organisatie neerzetten die afgerekend wordt op haar prestaties.
beter luisteren naar inwoners zeker naar de zwakkere in de samenleving
Geen idee
creëer een aantrekkelijk klimaat voor vooral kleinere ondernemers om zich in het centrum te vestigen, waarbij de combinatie met winkelverkoop en
on-line verkoop wordt gezocht (b.v. huursubsidies om leegstand tegen te gaan). Verbeter de toegankelijkheid van het centrum voor de fiets. met
name de inrichting van de straten rondom het centrum. Voer versneld de fietsinfrastructuur door zoals dat in het mobiliteitsplan is beschreven.
aan de weg wordt gwerkt alleen de rondweg haven 1-6 eerder doen ivm vrachtverkeer bol.com aantrekkelijker maken om te winkelen parkeerbeleid
aanpassen (evt bepaalde uren gratis bv tot 12.00 uur)
aankleding centrum verbeteren en horeca betrekken bij initiatieven
dat weet ik niet daarvoor heb ik te weinig inzicht in wat er überhaupt mogelijk is, los van wensen van bewoners. Ik wil niet zomaar iets roepen wat
vervolgens geen hout snijdt
oa gratis parkeren
Per client goed het plaatje bekijken is er hulp van familie of naaste en daar de hulp vraag beantwoorden en niet uit de losse pols de ene wel en de
andere weer niet en dan een goede keuze doen maken e
geen idee over
Beter luisteren naar een krachtige ondernemersvereniging en heel goede afspraken met zorgaanbieders en 'helaas ook' zorgverzekeraars!
Een grotere diversiteit aan winkels niet alleen kleding en telefoonzaken. Harder optreden tegen hangjongeren die vernielingen aanrichten.
overleg met de middenstand
Bijv. parkeren gratis maken voor kort parkeren (circa 1 a 2 uur). Of werken met blauwe zone en parkkerkaart zoals in Drunen.
Met een projectgroep onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit te realiseren.
Aantrekkelijker maken voor ondernemers
Waarschijnlijk door meer inspraak
Meer aanbod van kleinere winkels
nvt
meer organiseren, hangplek en jeugdsoos bv
Zorg voor maatwerk en adequate zorg zonder mantelzorg. Dat creërt veel werkgelegenheid.
huren omlaag in de Els, gevarieerder winkelaanbod en opknappen van de Els, daarnaast net als op de Taxandriaweg gedeeltelijk gratis parkeren, maar
dan op meerdere plaatsen.
Om de winkelleegstand te lijf te gaan zullen de huren drastisch omlaag moeten.
Betere samenwerking met de verschillende veiligheidsdiensten. Verkeer, verlichting e.d.
WIJZ opnieuw optuigen.
Niet langer op eieren lopen. Nogmaals is beeld brengen wat voor- en nadelen zijn. Bevolking erbij betrekken.
Waalwijk kan vakantiegasten van de Efteling en de droomgaard trekken door het schoen-/ en leer concept verder uit te werken. Zorg voor dingen
waar mensen mee op de foto willen, zorg voor leuke winkeltjes met oude ambachten en terrasjes. Inwoners kunnen zich daar beter mee
identificeren.
Gezamenlijk optrekken om bedrijven naar de regio te halen
Investeren in sterke en herkenbare wijken waar mensen zelf initiatief nemen. Maak wijken kleiner en creëer sportieve en culturele competities om
betrokkenheid aan te wakkeren. Bijvoorbeeld. Wijkkwis
Beter en sneller hulpvragen behandelen
Kijk bijvoorbeeld naar Helftheuvel in den Bosch
Komst industrie en andere werkgelegenheidsvormen promoten
Afspraken maken met bedrijven, zorgen dat de jeugd een kans krijgt om ervaring op te doen.
zie vraag 9
Goede analyse uitvoeren van problemen en mogelijke oplossingen goed evalueren alvorens een besluit te nemen.
Zorgen voor leuke evenementen in het centrum, hierin zijn we al ver opweg echter is de reclame hiervoor niet altijd zichtbaar.
Lagere lasten. Aanbod op cultureel en sportief gebied kost relatief veel middelen terwijl slechts een klein deel van de bewoners daar gebruik van
maken (helaas zijn dat vaak wel de stemmers).
Proberen andere bedrijven naar Waalwijk te trekken. Huizenbouw beter verspreiden. Landgoed DriesSen niet vol bouwen. Zonderwijs van de natuur,
daarnaast steeds meer verkeer met bijbehorende problematiek. Meer aandacht voor hulpbehoevende. Meer mensgerichte en minder financieel
gericht.
Behouden is dan de leuze.
Ik zou het voor de winkels heel erg aantrekkelijk maken om zich hier te plaatsen. Tenslotte leuk centrum staat gelijk aan tevreden inwoners wat weer
kan zorgen voor meer mensen die naar onze gemeente willen verhuizen of hier op bezoek komen om hun geld te spenderen.
Gebruik maken van ter zake kundige personen/adviseurs. Niet handelen zoals gebeurt met de Hooisteeg c.a, waar ambtelijk en politiek gehakketak
tot niets leidt en wat bovendien de gemeente en potentiële bouwers veel geld kost
Door bij de zorgaanvraag goed naar de zorgvraag te luisteren en daar de zorg op afstemmen. Ik denk dat dat altijd wel de insteek moet zijn, maar
iedereen is anders. De oplossing van hetzelfde probleem bij twee verschillende mensen, kan ook verschillend zijn. Er leiden meer wegen naar Rome en
als je er meer bewandeld zullen er meer inwoners gelukkig zijn met de zorg die ze aangeboden krijgen.
Ik ben afhankelijk van de gemeente
betere plannen maken en die dan ook uitvoeren. First time right
meer richten op centrum kansen en parkeren goedkoper maken
Dat vind ik lastig om te zeggen, ben ik nog over aan het nadenken.
uitbreiding bedrijventerrein
Gratis parkeren en ondernemers nog meer betrekken bij het aanpakken van het centrum Meer vrijheid geven aan ondernemers zodat er weer meer
winkels komen in Waalwijk en proberen om grote ketens weer naar Waalwijk te krijgen
Lido moet het Lido blijven zonder nieuwe woningen. Maar helaas dat is al jaren terug besloten alles voor het geld en niet veel voor de bewoners.

Treinverkeer moet mogelijk zijn in Waalwijk. Ziekenhuis moet blijven. Stop op nieuwbouw banken. Niet het ene leeg laten staan en een kast van een
nieuwe bouwen. RKC weg ermee, kost bakken met geld voor een kleine groep die het leuk vind. Altijd een zwembad behouden en schoolzwemmen
verplichten. Minder dus voor RKC meer voor heel veel kinderen die er levenslang plezier van hebben. Win Win situatie dus. Geen groen meer weg
halen en mensen geen groen meer laten kopen. Dat geld is eenmalig in de pocket.
Snelheidsbeperkende maatregelen, buurtoverleg,
Weet niet
Modernere hulpmiddelen gebruiken, kleinschaligere klassen, minder volle gebouwen
geluidswanden plaatsen
Evenementen en bijeenkomsten organiseren zodat gemeente en inwoners kunnen brainstormen en op zoek kunnen gaan Nasr nieuwe ideeën.
Ze op hun verantwoordelijkheid wijzen onze handhavers
Open houden.
Inbraken: Meer controle politie is moeilijk door ontbreken mankracht. Er zijn al buurtapps en buurtpreventie. Misschien meer aan doen om ze na
inbraak te pakken te krijgen. Meer (onopvallende) controle bij te hard rijden. Bij Lido....weet ik niet. Bebouwing zou sonde zijn.
Actief participeren en meedenken vanuit dorpsbelangen.
Laagdrempelige voorzieningen op vaste tijden - dit kan betekenen dat de voorzieningen niet altijd overal kostendekkend zijn maar dat is inherent aan
sociale voorzieningen
Ik zou het niet weten.
Onderzoeken wat de wensen zijn van de burgers betreffende recreatiemogelijkheden en daarop actie ondernemen Open staan van de gemeente en
ondernemers in Waalwijk voor nieuwe initiatieven, kansen zien en ideeen niet benaderen als bedreigingen. Actief initiatieven opsporen en
stimuleren/ondersteunen. Zorgen voor goede faciliteiten: gebouwen, fietsroutes, openbaar vervoer Onderzoek naar wat jeugd van de Gemeente
verwacht en daarop acteren. Zorgen voor goed openbaar vervoer/ voldoende sportgelegenheden / etc
Meer focus bij politie/recherche om ook kleinere criminaliteit zoals woninginbraak, fietsendiefstal op te lossen. Hopelijk kan de wetgeving (nationaal)
ook strenger om de daders ook te straffen.
Maak het financieel onaantrekkelijk voor bedrijven om veel arbeidsmigranten te hebben.
Verbindingen maken met elkaar en kleinschalig starten. Maar er wordt wel ondersteuning met sturing van de gemeente verwacht. Geen termen als
zelfredzaamheid
Echt luisteren naar bewoners en dit serieus nemen, investeren in zorg. Meer zonne- en windenergie, bewoners stimuleren om dit aan te schaffen.
Grote daken gebruiken voor zonnepanelen. Niet bang zijn om te investeren.
Dat moet ik niet doen, maar de gemeentelijke organisatie
Zorgen dat het centrum voor winkeliers en inwoners gezelliger wordt en beter bereikbaar. Zorg voor goedkope parkeer voorzieningen en variatie in
winkel aanbod en evenementen.
Samenwerken met de omliggende gemeenten en kwaliteiten bundelen.
Samenwerken met andere gemeentes. Parkeertarieven verlagen of afschaffen ivm bereikbaarheid centrum. Goed onderhoud van
groenvoorzieneningen veiligheid
De raad mag wel wat meer doorpakken en niet over futiliteiten zaniken.
?
betere betaling aan personeel zorginstellingen
Een beleid ontwikkelen dat de de eigenheid van de regio versterkt. Het gevoel van thuis zijn, thuiskomen, trots op eigen regio moet bevorderd. Een
bekende persoonlijkheid aanstellen als regioambassadeur voor promotie.
.
Wat meer ruimte rond nieuwe woningen meer parkeerplaatsen en een groene kern, of met wat winkeltjes en groen
Zorgen voor voldoende geschikte woon ruimte en gezondheids zorg.
Meer opties bieden qua zorgaanbod
Zorg dat eerste hulp hier in Waalwijk blijft. Parkeergelegenheid gratis of vele malen goedkoper. Tegengaan van leegloop centrum de Els. Blaas hier
een nieuw leven in.
Meer evenementen en verbouwing Els moet zo snel mogelijk klaar zijn!!
Centrum is Stationsstraat en Grotestraat, de Els slopen en woningbouw/appartementen plaatsen, meer beleving in het centrum.
Begin klein, met een aantal leidende burgers/ondernemers: Van Dijk, Van Roessel, de horeca ondernemers. Betrek verenigingen. Ga op zoek naar
andere gemeenten die dit ook hebben gedaan (leer van anderen).
nodig de burgers uit om met ideeën te komen
Meer investeren in onderhoudswerkzaamheden
Afschaffen betaald parkeren. Ondernemers die added value aan hun product/dienst geven te subsidieren om zich te vestigen in het centrum. Alle
non horeca gelegenheden rond het raadhuisplein verplaatsen naar bv. de Els of verderop in de straat.
Zorgen dat het centrum &quot;ronder&quot; wordt i.p.v. langgerekt zodat je in het centrum kunt rondlopen i.p.v. dat je telkens moet omkeren om
het centrum niet uit te lopen.
Beter begeleiden van ouderen en gehandicapten en vooral hun mantelzorgers.
Een zelfde beleid en handhaving in de regio, waar mogelijk clusteren van diensten om effectiever te kunnen werken.
Meer controleren en en actief optreden tegen onwelwillende elementen. De zorg meer laten leiden door het menselijke aspect en minder door het
financiële aspect.
Geen idee...
meer woningen voor ouderen .
luisteren naar de vraag van de inwoners
Ja, meneer Sonneveld (de cabaretier) zei het jaren geleden al: &quot;Waar is de gulle lach gebleven&quot;. Ook premier Joop den Uyl sprak altijd
over &quot;Binding aan de samenleving&quot; Het is moeilijk. Ik ben somber gestemd.
overleggen met div.organisaties
Iets doen met de opmerkingen die de gemeente krijgt want dat gebeurt aantoonbaar niet.
Minder stops tussen Waalwijk en de grotere steden / 2x per uur een extra bus laten rijden tussen Waalwijk en de grotere steden / train station
bouwen (dit zou ook ten goede komen van de bereikbaarheid en de werkgelegenheid van Waalwijk)
bijvoorbeeld qua dagbesteding,meer arbeidsgerichte projecten op starten,bijvoorbeeld lassen,timmervaardigheden,montage.en het liefst nog met
oudere uit dit vak die deze nog over willen brengen.[ikzelf heb nu een timmerwerkplaats in de wierd]

Privé, in de kerk en op mijn werk, oftewel: in hele mijn leven ga ik voor continuïteit en aanpassen waar en wanneer nodig. Uitgaande van vaste
principes, gevoed door de Bijbel.
Geld er voor reserveren en aan de slag ermee
Geen idee
Meer blauw op straat maar zeker zich meer laten zien in de wijken
Aanpak 'bekende' criminelen door ze veel meer in aanraking te laten komen met opvallende auto's en agenten. Nu lijkt het alsof er afgewacht wordt
tot er wat gebeurt. Zelfs ik als moeder van 2 kinderen weet een bekende dealer te zitten waar geen enkele agent iets aan doet. Schrikbarend!
Goede voorzieningen en makkelijker bereikbaar
- Team Wijz in contact brengen met voorliggend veld. - Aanpassen beleid parkeervergoeding centrum om centrum aantrekkelijker te maken. Vergunningen / openingstijden aanpassen om centrum aantrekkelijk te maken. - Groen leven stimuleren. - participatie van bewoners stimuleren.
Er speerpunten van maken en er dus een wethouder voor aanstellen die zich daar op moet focussen. In het centrum zou dan een strakker beleid
moeten komen waarbij de sfeer- en winkelbeleving die mensen in de stad hebben centraal moet staan.
.
Leuke braderie, parkeertarief verlagen(2 uur gratis), leegstand voorkomen door te praten over een verlaging van de huur met de pandeigenaren. Als
een pand leegstaat verdienen ze ook niets maar dat snappen ze schijnbaar niet. Misschien het 1e jaar huren naar omzet. Bijvoorbeeld een X aantal
procent van de jaaromzet.
Opkopen leegstaande panden en voordelig aanbieden aan kleine unieke winkels. Betaald parkeren afschaffen of eerste 4 uur gratis
Kijken naar de oorzaak van de leegloop. Knopen doorhakken en niet alles op safe spelen. Een gemeente is net als een bedrijf je moet eerst
investeren voordat men vooruitgang kan boeken. Eerst de parkeergelegenheden gratis aanbieden. Het is belachelijk dat men moet betalen, terwijl in
Kaatsheuvel parkeren overal gratis is en het winkelaanbod en de horeca beter vertegenwoordigd zijn daar.
Meer blauw in de wijken en niet alleen het centrum
Ik zou helpen het voorgaande proces in goede banen te leiden.
Goed bekijken waar de behoeften liggen daar op in spelen, minder langdradig, beter benaderbaar.
Meer politie op straat en in de wijk (handhaving).
Zorgen voor betere bereikbaarheid met fiets van centrum en kernen van Oost naar West en ook van Noord naar Zuid Goede o.v. naar de grote
industrietreinen, om auto verkeer te ontmoedigen. Betere huisvesting voor deze grote groep arbeiders, dagelijks fietsen er meer dan honderd door de
Besoyensestraat van en naar hun werk tot ver na middernacht. Mede omdat het hier verlicht is. Het onderhoud van wegen dient verbetert te
worden, en mensen die aan de kant dreigen te komen staan helpen aan werk. Kijk naar wat er nu gebeurd kaartenbakken bij Baanbrekers zitten vol
en huren ruim 30 Polen in om groen werkzaamheden uit te voeren. Of het groen onderhoud terug in eigen beheer en hier voor weer extra mensen
aannemen geeft ook een stuk zekerheid. Zorgen dat onze jeugd ook aan een betaalbare woning kan komen, zodat ze niet Waalwijk de rug toekeren
en vertrekken naar andere plaatsen. Indien mogelijk de straatmuzikanten bij winkels en winkelcentra als eerste verwijderen, er komen er steeds meer
en worden steeds opdringeriger.
Nvt
centrum aantrekkelijker maken, bijv lagere huren winkelpanden, meer groen en meer evenementen/activiteiten meer mogelijkheden voor (thuis-)zorg
of uitbreiding (kleinschalige) zorgcentra, bijv. in het centrum. Hiermee pak je ook meteen de leegstand aan.
Voldoende middelen hiervoor beschikbaar stellen
Eh... ik kan dat niet in mijn eentje. Stemmen op een politieke partij die er het dichtste bij in de buurt komt?!
voor eenieder geldt hetzelfde
oude wijken afbreken en de grond die vrij komt nieuwe woningen opzetten met veel groen in de omgeving.
weet niet, zie mijn vorige opmerking
bv door het tweezijdig fietspad (Mozartlaan) door te trekken de Blijde Incomstenlaan in tot de rotonde (Smeelelaan) dan haal je het rare
(gevaarlijke) oversteken bij de Antoniusstraat weg
Meer winkels die aantrekkelijk zijn voor mensen
Inwoners moeten weten wie er bij ze in de buurt wonen dus regelmatig activiteiten waar iedereen bij betrokken zou moeten worden.
Contact met de huisartsparktijken want zij zien het beste welke personen er in de knel komen of hulp nodig hebben.
geen geld uit geven aan prestige objecten als duur stads kantoor leest( hiervan maakt naar kleindeel inwoners gebruik van ) de bv Rkc niet meer
ondersteunen naar dit geld uitgeven aan buurt centra ed
Geen idee .. moet de gemeente doen
meer maaien.
-meer (en diverse) evenementen in centrum - zoveel mogelijk gebruik maken van raadhuisplein / markt (bijv. kermis hierheen halen)
Goed basisteam jeugd/gezin opzetten en dit nauw samen laten werken met maatschappelijk werk, arbeid inkomen, wmo, wijkggd, consultatieburo en
de scholen. Winkelcentrum aantrekkelijker maken
er zijn meer dan genoeg ambtenaren om daar voorstellen over te doen
5
Veel kleinschalig winkelaanbod, lage huurprijzen voor winkels, galeries, jonge mensen stimuleren om winkeltje te openen etc.
Verspreiden industrie over alle kernen.
Enquêtes en bijeenkomsten organiseren om de inwoners en 'bezoekers' suggesties te laten doen
Ik zou per wijk een website maken en daar mensen contact laten maken met bij voorbeeld sporten samen met anderen, daar iemand voor zoeken. Of
wandelen. Of hand en spandiensten al dan niet betaald. Cafe- avonden, voor mijn part bij iemand thuis. Het is zo saai en zo doods. Iedereen maar in
zijn huisje voor de TV.
ik zou het direct niet weten maar zo als het nu is ,is het in ieder geval niet goed.
Nadenken, prioriteiten stellen, gelden vrijmaken. Georganiseerde bijeenkomsten en enquêtes door de gemeente leveren een mix aan goede ideeën
door de bewoners.
Bedrijven naar hier zien te halen
meer evenementen. Afschaffen van betaald parkeren. Dit trekt veel meer volk aan.
Verhuurders van lege panden verzoeken cq aansporen om huur te verlagen. Zeker geen subsidies o.i.d. aan die eigenaren die deze leegstand in stand
houden.
Terugdringen van alle overlast: door controle, waarschuwingen en handhaven (kan nu ook al, maar gebeurt niet eens) en niet in de gemeente meten
met 2 maten, maar wet hanteren voor iedereen en overal.
Stoppen met onmiddellijk elk initiatief (van ondernemer of burger) meteen langs de bureaucratische meetlat te leggen (mag het, kan het), maar de
boel omkeren: wat kunnen we als gemeente doen om dat initiatief wél mogelijk te maken, incl. het aanpassen van de meetlat

goed overleg. zie voorgaande
Daar hebben wij `n gemeenteraad met ambtenaren voor
geen idee

11. De uitkomsten van dit onderzoek worden in een rondetafelgesprek
met een aantal panelleden en de burgemeester besproken en uitgewerkt.
Wilt u meedoen aan het rondetafelgesprek over de visie op Waalwijk? Laat
dan uw emailadres achter. Het rondetafelgesprek vindt plaats op 4 oktober
van 19.30-21.00 uur in het stadhuis van Waalwijk. Er kunnen maximaal
15 panelleden deelnemen aan het rondetafelgesprek. Bij meerdere
aanmeldingen selecteren wij willekeurig 15 panelleden. Als u één van de
genodigden bent dan ontvangt u via de e-mail een uitnodiging. Wordt u
niet geselecteerd dan ontvangt u hiervan ook een bericht.
Filter

Geen filter
Alleen afgeronde vragenlijsten

Beantwoord door

404 (100%)

Antwoordmogelijkheid

Enkele-keuze

Aantal Percentage

Ja, mijn e-mailadres is …. 108

27%

Nee

73%

296

Gemiddelde: 1.7 ± 0.4

12. Heeft u nog een aanvulling op de vragenlijst of een opmerking die u
elders in de vragenlijst niet kwijt kon? Dan kunt u deze hieronder
vermelden.
Filter

Geen filter
Alleen afgeronde vragenlijsten

Beantwoord door

404 (100%)

Open

Antwoorden
fouten van de gemeente hebben mij veel geld en tijd gekost. ik ben daardoor gestopt met het aantrekken en onderbrengen van toeristen altijd
tegenwerking corne wilmont is het duidelijkste voorbeeld van hoe het niet moet zijn.wel bestuurlijke macht,maar geen kennis van zaken.praat met
zijn handen in zijn zakken
dat waalwijk eens goed moet kijken naar de werkzaamheden en beleid van de gemeentewerken want daar klopt niets van
geen
N.v.t.
Toch wat meer lijn in de vrijheid van aanbouw, dakkapellen, schuurtjes etc., er wordt te veel rommel neergezet tot ergenis van buren en
buurtgenoten. Er zou een melding van elk aanbouwsel moeten zijn zonder dat het geld kost maar zodanig dat er wel gecontroleerd kan worden door
de gemeente op stijl en gebruikte materialen. Damwandprofiel moet bijv. bij particuliere bouw in de wijk verboden worden.
vernieuwing als SLEM doorzetten. scholen erbij betrekken en oudere zichtbaar aanwezig in het centrum dmw het wandelpark bij het centrum
betrekken. Schoenenmuseum. Bibliotheek midden in het centrum met ontmoetingsplaatsen en werkplekken voor bedrijven
Snel duidelijkheid over de bereikbaarheid van Waalwijk. Heb gehoord dat de op en afslag in Oost verdwijnt. Vraag me af hoe we dan in de wijken van
Waalwijk-Oost moeten komen.
Nee
Nee
nee
Maak de visie meetbaar en rapporteer op gezette tijden over voortgang.
nee
Parkeergelegenheid bij gemeentehuis beter bereikbaar maken, en onderhoud plegen aan deze doorgangen. Nu is het echt erg slecht.
Ik had graag deelgenomen aan de rondetafelgesprekken. Echter ben ik dan op vakantie.
Ik ben relatief jong, heb gelukkig geen zorg nodig maar ik hoor in mijn omgeving dat de nieuwe manier van zorg (via gemeente ) niet lekker loopt. Dit
vindt ik belangrijker dan mijn persoonlijk ingevulde antwoorden.
Neen

ooit in verleden meegedaan aan visie voor het jaar 2020(ofzo). maar door de ambtenaren wisselingen elke 4 jaar komt er toch niets vanuit. toen was
bijv iedereen het er overeens dat er geen hogere gebouwen dan 2 etages zouden komen in waalwijk.
nee
niet echt
Nee
Ik wil wel graag de uitkomst van het onderzoek. 4 oktober ben ik helaas verhinderd.
Graag wil ik me bij deze afmelden voor het inwonerspanel.
Ik hoop dat u met deze feedback een mooi resultaat kan laten zien.
Ik heb op de vorige vraag nee geantwoord omdat ik dan met vakantie ben, anders had ik graag deelgenomen.
M.i. is meer continuïteit i.v.m. het laten meedenken via inwonerspanel en andere vormen heel belangrijk in een effectiever gemeentelijk beleid. Ik
denk ook dat de interne samenwerking en terugkoppeling van zaken beter kunnen. Misschien moet de inwoner toch wat serieuzer genomen worden
en tijdens inwonerspanel bijeenkomsten zou ter plekke qua inbreng wat meer (tactisch) geschift moeten worden wat echt relevant is en wat niet
niet of minder het geval is.
het parkeerbeleid zoals besproken is in de laatste vergadering met name de eerste twee parkeeruren vrij.
Hoe gaat het met de arbeidsmigrantenopslag op het RWB-terrein? het blijft daar erg stil over en dit is dus wat ik bedoelde met de communicatie.
Goed initiatief en vragenlijst is stuk beter opgezet dan eerste vragenlijst, nu met aantal open vragen!
Probeer openbaar vervoer zeker voor scholen en ouderen te verbeteren. Ook stadsvervoer.
Laat de volksvertegenwoordiging naar de inwoners luisteren en maak het initiatief nemers voor een activiteit niet zo verschrikkelijk moeilijk om iets te
organiseren!!
Maak van het jaar 2025 een jubeljaar waarin realisatie van de vele uitgewerkte plannen een feit zijn. De St Jan bestaat dan b.v. 100 jaar. Laat zien
dat &quot;Waalwijk Werkt&quot; omgetoverd kan worden in &quot;Waalwijk Kernachtig Goed&quot; omdat we in 1997 ontstaan zijn uit acht kernen.
Vier dan ook het succes van de nieuwe gemeente Waalwijk en laat zien wat we met zijn allen gerealiseerd hebben.
nvt
nee
nee
Verzorg aub het groen langs fietspaden / wegen beter hoe het nu was, was echt te gevaarlijk.
Ik ben helaas verhinderd om op 04 oktober deel te nemen aan het ronde tafelgesprek. Graag ontvang ik het resultaat hiervan, en blijf graag op de
hoogte van de verdere ontwikkelingen. Mijn mailadres is: phvtilborghsprang@kliksafe.nl
nee
Nee
Nee, niets te melden verder.
Nee
nee
Ik zou het op prijs stellen als mijn straat een opknapbeurt [herinrichting] zou krijgen naar de wensen van de bewoners!
ik ben vergeten het straattheaterfestival te noemen bij de enigste centrum aktiviteit naast de &quot;80&quot;
geen
Ik zou heel graag zien dat in Waalwijk het centrum beter schoongemaakt wordt. Als ik met bezoek door Waalwijk loopt valt hun telkens weer op hoe
veel zwerfvuil er op straat ligt.
veel initiaven van burgers bloeden door, je moet de burgers meer activeren en enthousiast houden
Nee
Ik denken dat veel straten sterk verouderd zijn en vernieuwd moeten worden. Dan meteen een heel nieuw rioolstelsel aanbrengen. Dat is zolang ik op
bloemensoort nog nooit gebeurd.
Toch een beetje serieus te luisteren naar de bewoners want zoals het nu gaat is het ontmoedigend als je iets wilt melden krijg je eerst een juffrouw
aan de lijn die vervolgens gaat proberen om de desbetreffende persoon aan de lijn te krijgen ( wat nooit lukt ) . Gewoon een meldpunt voor zulke
dingen dat kan van alles zijn zoals een kapotte lamp in een lantarenpaal of een stoeptegel die los is ,ik noem maar iets .
Neen
Behoud van mooie gevels, afbraak van langleegstaande panden, verbod van te hoge huren (dat geldt zowel voor woningen als bedrijfspanden).
nee
Voor de algemene uitstraling van Waalwijk is het behoud van RKC Waalwijk in de eerste of eredivisie belangrijk.
Ik hoop van harte dat de Els niet wordt gerenoveerd maar gesloopt! Realiseer er vervolgens twee straten loodrecht op de grotestraat en koppel
deze op de plek waar nu Sahan is gevestigd. Maak vervolgens een brede verbinding met de stationsstraat. Aan genoemde nieuwe straten komen
panden in nostalgische stijl met de bestemming winkel/handel en wonen.
Hoefsven en omgeving snel verder ontwikkelen
nee
veiligheid beter garanderen ,niet alle hulpmiddelen daarvoor op een locatie maar verdeeld over de kernen.
Het eerdere rondetafelgesprek vond ik niet een geweldig succes. De meeste suggesties werden afgedaan met :daar hebben wij geen zeggenschap
over of dit kost geld. Verder werd het gesprek om 21.00 uur afgekapt terwijl de discussies nog volop bezig waren. Ik vond dit bijna een belediging
aan 15 gemotiveerde mensen .
neen
De burgemeester van Utrecht zei ooit: &quot; Je kunt heel veel van burgers vragen op voorwaarde dat het groen er goed uitziet en de stoeptegels
vlak liggen.&quot; Dat zou vandaag in waalwijk het geval moeten zijn om inwoners enthousiast te krijgen voor een visie 2025.
Een vragenlijst is vaak een strak omkaderd geheel. Goed om ook panelleden mondeling te spreken, dan komt er nog meer en betere informatie uit.
nee
Wat parkeren betreft mijn kritiek is niet te weinig parkeergelegenheid maar de hoogte in Euro's daarvan.
nee
Ben alert op de input die aan de gemeente gegeven wordt vanuit diverse instanties/organisaties, inwoners, ondernemers etc. en sta daar als
gemeente voor open. Laat ook zien dat de gemeente deze input gebruikt en hiermee zichtbaar iets doet of gaat doen. Veelal zie je weinig
&quot;trots&quot; bij de inwoners van Waalwijk voor hun eigen gemeente Waalwijk. Als deze &quot;trots&quot; er mee zou zijn leidt dit tot meer
betrokkenheid van inwoners en uiteindelijk tot een gemeente die &quot;meer sprankelend&quot; zichzelf kan presteren en waar de leefbaarheid in

positieve zin toeneemt. Zoek ook de samenwerking met vooral de Midden-Langstraat gemeenten Heusden en Loon op Zand en profileer jezelf als
gemeente Waalwijk niet als de gemeente die &quot;het meest bepalend en de grootste&quot; wil zijn in de regio. Samenwerken betekent
gemeenschappelijkheid en gezamenlijke doelen nastreven, nastreven datgene wat ons verbindt met elkaar, dat bij tijd en wijlen, juist om dit hogere
doel te bereiken, te koste kan gaan van het moeten opgeven van enige (bestuurlijke) autonomie. Formuleer deze doelen met elkaar...........!
Nee
Ik zie voor Waalwijk als logistiek centrum ook een rol weggelegd in de komende energie-transitie. Het huidige energiepark op de oude stort kan
worden uitgebouwd. Al die platte daken op het industrieterrein kunnen zonne-energie op gaan wekken. De vervuiling die al die logistieke bedrijven
veroorzaken, kan daar mee gecompenseerd worden. En wellicht kan de gemeente op het industrieterrein zorgen voor voorzieningen die rijden op
elektriciteit en aardgas aantrekkelijker maken. Ook hier kan Waalwijk een voorsprong nemen op de rest van Nederland.
Neen.
Nee.
er word gesproken van waalwijk . waspik valt hier ook onder. ons huis staat te koop door de onvrede die hier speelt. mischien eens rondje waspik
doen?
soms vraag ik me af wat hier mee gedaan wordt............ Waarom staat het gemeentehuis &quot;buiten het centrum&quot; &quot;ver van de
bewoners........&quot;
Goede vragen.
Gemeente, werk de ondernemer niet tegen. Bijvoorbeeld door de parkeerbehoefte/mogelijkheid bij restaurant Galgenwiel om zeep te helpen. De auto's
staan nu op de weg wat onnodige lastige verkeerssituaties met zich meebrengt Het kan zo eenvoudig opgelost door daar een behoorlijk
onderhoudsvrije parkeerstrook te maken, op de Meerdijk. Kijk eens kritisch naar de op- en afrit van parkeerterreinen, bijv. naast het gemeentehuis,
je hoeft het de bestuurder toch niet moeilijker/lastiger en gevaarlijker te maken om daar, met name bij het uitrijden, makkelijk af te kunnen rijden
zonder op de verkeerde rijbaan te moeten komen. Zet op dit soort afdelingen mensen neer die meedenken en praktisch zijn en niet dwars en
eigenwijs!
Durft u een proef te doen met mijn voorstellen nodig mij dan uit. Gr jan
het is allemaal voornamelijk op Waalwijk gericht terwijl er meer dorpen in de gemeenten zijn.
inwoners hebben een prachtige gemeente die we in stand kunnen houden of verbeteren door samen de kwaliteit te handhaven/bevorderen. Inwoners
mogen/kunnen hun aandeel daarin leveren (ZAP, Buurtpreventie, Buurtapp en dergelijke zijn uit te bouwen initiatieven: zorg voor elkaar en de wijk)
nee
nee
Ja, deze heb ik.... Er wordt in de vragenlijst gesproken over milieu, groen, duurzaamheid etcetc maar het onderwerp natuur, m.i, een andere
discipline komt er niet in voor. Een van mijn punten is dat Waalwijk prachtig gelegen is en een grote potentie heeft op het gebied van
natuur(ontwikkeling) en biodiversiteit. Dit kan het toerisme bevorderen. Dit genereert weer inkomsten op termijn. Waalwijk staat nl niet zo goed
bekend op het gebied van natuurbehoud en ontwikkeling. Buurgemeentes zijn hier veel krachtiger in.
nee
Kan niet meedoen met het ronde tafel gesprek i.v.m. vakantie. Dat was ook de vorige keer het geval. Zou prettig zijn als dat in de enquête
aangegeven kan worden, anders lijkt het gebrek aan interesse!
Nee, geen aanvulling
De groenvoorziening wordt waardeloos bijgehouden. Het gras groeit metershoog. Dit mag vaker gemaaid worden. Tevens niet halve bak door alleen
de kantjes te doen maar ook het midden van de berm.
geen
Nee
Helaas ben ik 4 okt. a.s. niet vrij, volgende keer graag. Succes
Betere communicatie met inwoners vóór er besluiten genomen worden in plaats van doordrukken wat ambtenaren willen
er komt altijd wel iets voor waarom de gemeente anders reageerd als de de bewoners wensten.
Nee, eigenlijk niet
Heel ander onderwerp, maar graag meer afvalbakken om de hondenpoep in te deponeren. Soms moet je een halve wijk doorlopen voor je een bak
tegenkomt.
Specifiek beleid op gebied van energieverbruik en opwekking is ook een optie om zich te profileren. (Zonnedaken?)
Succes
Niet alleen het centrum maar ook de overige dorpskernen leefbaar houden
naast visie ook &quot;planmatig&quot; vervanging / onderhoud inplannen voor voorzieningen niet wachten tot iets kapot is en dan vervangen.
bijvoorbeeld de glijbanen werken nog in de wijken maar zijn zo oud en nodigen niet uit om echt te gaan spelen. ze zijn vere van kindvriendelijk.
Veel mensen voelen zich onveilig en in de steek gelaten ook in onze gemeenten veel zaken moeten door inwoners zelf gedaan worden maar dat is erg
bedreigend voor veel mensen. en die trekken zich terug in hun eigen huis en wereld en dat is heel slecht hier moet veel meer aandacht voor komen
om mensen weer een veilig en gelukkig gevoel te geven.
geen opmerkingen meer
Nee
een beter en eerlijk wmo beleid
Nee
heb zelf het idee dat er bepaalde zaken al zijn uitgewerkt bv ben op inspraak avond kloosterheulweg geweest werd niet echt geluisterd had een veel
goedkopere tijdelijke oplossing gehad of het dus zin heeft om bij het ronde tafel gesprek te zijn ???
nvt
Waalwijk dreigt steeds verder ineen te zakken als de toename van leegstand in het centrum niet gestopt wordt. Als mensen hier niet naartoe komen
zullen nog meer winkeliers ermee stoppen. We bouwen het industrieterrein vol met grote panden en roemen de werkgelegenheidstoename. Vervolgens
hebben we voor de arbeidsmigranten (want we hebben niet voldoende &quot;eigen&quot; aanvoer) niet voldoende woonruimte of het wordt
afgeschoten door de omgeving waar een migrantenhuisvesting zou kunnen worden gerealiseerd. Mensen zijn niet meer trots op Waalwijk, er wordt
teveel geklaagd, maar er wordt ook wel heel veel gevraagd van inwoners. En zijn er dan zaken die onder de verantwoording van de gemeente vallen,
moet er eerst veel zelf geregeld en/of betaald worden voor er door hen er wat geregeld wordt. Het kan makkelijker, en socialer, en vriendelijker. Als
mensen écht verantwoordelijkheid krijgen en voor hun acties geroemd worden, komt het &quot;wij zijn Waalwijk&quot;-gevoel wel weer.
ik zou het prettig vinden als er ook een vragenlijst komt voor de randgemeentes.
De fietspaden zijn per scootmobiel soms slecht te berijden ivm veel onkruid aan de kant tot halverwege de stoep of fietspad is schandalig
nee
Betere communicatie tussen gemeente en voor alle burgers belangrijke onderwerpen! B.v. Vluchtelingenopvang en veranderingen bij overgang van de

huishoudelijke hulp.
Waarom is het parkeren rondom het centrum nog steeds fors aan de prijs. En waarom zijn er nog geen parkeervergunningen voor de diverse wijken
die tegen het centrum aanliggen, terwijl hier wel door de buurtbewoners is aangegeven dat hier wel een grote behoefte aan is
nvt
N.v.t.
Eigenlijk teveel om op te noemen...
op wijkniveau de boel afstoffen
Wat meer diepgang had wel gemogen
....en hoe zit het qua politiek en democratische vorming (hereducatie) van mensen
Zoekfunctie voorzieningen website gemeente Waalwijk aanzienlijk verbeteren
Ik zou graag meer budget voor wegenonderhoud in de kleine kernen zien opgenomen
-Er wordt niet verder gevraagd over de reden van de laagst scorende beoordelingen bij de rapportcijfervraag. Lage cijfers behoren toelichting te
krijgen.
nvt
Mogelijk ben ik verhinderd op 4 oktober, maar als ik er ben wil ik graag deelnemen aan het ronde tafel gesprek.
Erg veel onderwerpen voor 1 vragenlijst
nvt
Zou zo niet 1 2 3 weten waarschijnlijk wel nadat ik op verstuur heb gedrukt.
Wij gaan om reden van ernstige verkeerd geluidoverlast Waalwijk in januari verlaten.
Geen opmerkingen
N.V.T
Graag had ik bij vraag 1 meerdere mogelijkheden gegeven
Dat er geen aanvullende vragen zijn voor de dorpskernen.
Momenteel niet.
Wie de jeugd aanzich kan binden heeft toekonst. Jeugdzaken
Veel succes met het leggen van een goede basis onder de visie. Groeten, Tjeerd Veenstra
Nee
Ben ook benieuwd naar het plan omtrent die verplaatsing van de afslagen/aanrijroutes op de A59. Dit gaat serieuze gevolgen hebben voor de
bereikbaarheid en overlast in sommige delen van Waalwijk. En ik zie of hoor hier maar weinig over.
Ook dient er een betere handhaving te komen, dus meer &quot;blauw&quot; op straat.
Er is veel overlast door werkzaamheden aan wegen en gebouwen. Dit is ook een punt. Misschien wat beter op elkaar afstemmen, ook ivm
wegomleidingen.
Handhaving, er wordt te weinig gecontroleerd op verkeersveiligheid. eigen toe geëigende los loop gebieden van honden waar recreant en dieren
hinder van onder vinden en de verkeersveiligheid in gevaar komt.
nee
Het is erg jammer dat bij een aantal vragen maar max 3 opties aan te kruisen waren...
N.V.T.
1punt plaatsen van vuilnesbakken in de stastionstraat 2maak het wandelpark aantrekkelijker,zet het oude speeltuintje wat bij de school tegenover
de leest staat,in het wandelpark neer.[deze gaat namelijk weg ivm woningbouw,en de aannemer schenkt een nieuwe] goed kopper kan t niet.en
maak niet teveel regeltjes voor t park,op dit moment zit er helemaal niemand meer!
Ik hoop dat raad en college steeds weer wijsheid hebben of krijgen om te doen wat er moet gebeuren. Doorgaan met de goede dingen. Stoppen met
verkeerde zaken. Nieuwe zaken oppakken en kansen benutten als die zich voordoen, of als je die zelf kunt creëren. Niet te visionair allemaal. Graag
met beide benen op de grond blijven.
nee
Graag het groen in de sloten bij de basis scholen beter bij houden. Kinderen kunnen nu de sloot en de vaste grind niet onderscheiden. Wanneer er
echt water in de sloten staat houden wij ons hart vast
Had best mee willen praten, maar 4 oktober is voor mij een datum die niet mogelijk is.
Betere vragen samenstellen aub.
Wanneer er nieuwe verplichtingen opgelegd zouden moeten worden communiseer dan veel en veel beter met de bevolking en luister daar ook naar.
Druk niet altijd de zin van de Gemeentelijke bestuurders(ambtenaren ) door zodat inspraak toch geen zin heeft. Dit gebeurt m.i. veel te veel in
Waalwijk. Mensen met veel geld, projectontwikkelaars e.d. krijgen in Waalwijk nog steeds méér gedaan dan de laagstbetaalden of ouderen.
nu niet direct
Wat denkt dat de gevolgen zijn van de afsluiting van de op- en afritten van de A59? Waar ziet u knelpunten
T afval ophaal beleid
Meer luisteren naar de inwoners.
Nee
nee
7
Sporten is gezond voor iedereen, dus moet deze ook betaalbaar blijven voor de minderbedeelde.
Nee hoor
Ik vind dit een leuk initiatief. Ik hoop dat er echt wat gebeurt met de uitslagen.
Neen.
Misschien een keer een vragenlijst met de vraag waar wel of geen subsidies aan gegeven kunnen/mogen worden. Bijvoorbeeld aan een betaald
voetbal organisatie, want dat is een gewoon bedrijf.
Nee

