Herindeling
De Eindhovense burgemeester John Jorritsma pleit voor een grootschalige herindeling van
Zuidoost-Brabant. De Commissaris van de Koning Wim van de Donk ziet meer in nieuwe
manieren van besturen.

1. Waar ligt bij u de voorkeur?
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Beiden
Beperkte herindeling
Bestaand
Bij Laarbeek houden maar met de kanttekening dat er een betere verdeling tussen de kernen is.
Met name v.w.b. nieuwbouw voor starters!
Blijven zoals het is
Deze structuur handhaven om de afstand niet groter maken.
Dichter bij de mensen ipv grootschaliger
Dorpen samen voegen maar steden niet vergroten.
Duaal bestuur verplichten en geen wethouders meer vanuit politieke partijen aanstellen, maar
keuze maken op basis van vakkundigheid, kennis en ervaring. Burgemeester door inwoners laten
kiezen. Dorpsraden democratisch laten kiezen en niet bijelkaar zoeken op basis van vriendjes of
partijcollegae.
Eerst zorgen dat op het huidige niveau alles goed geregeld wordt voordat er geldverslindende
herindelingen komen die de burger uiteindelijk niets meer opleverd dan nog meer onvrede.
Even pas op de plaats
Gewoon laten zoals het is
Gewoon zo als het nu eens al die veranderingen zorgen er toch niet voor dat voor kleine
gemeentes beter word.
Gewoon zo houden, de ene gemeente wat groter dan de andere
Gewoon zo laten als het is .
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Grote onzin
Houden zoals het nu is.
Huidige behouden
Ik ben niet bekend met het plan van van de Donk, maar zie zelf meer in kleinschalige herindeling,
zeker niet de schaal die door Jorritsma bepleit is.
Ik vind bestuur dicht bij de burger belangrijk
Kleine gemeenten houden
Kleinschalig houden
Kleinschaliger
Laten als het is
Laten wat het is
Laten zoals het is (2x)
Laten zoals het is. Schaalvergroting is geen verbetering
Meer kleinschalig
Niet bij grootschalige herindeling
Niet dat hele grote
Niet te Groot
Niks veranderen ,hij wil zijn eigen zakken vullen
Samenwerken
Samenwerken maar gemeente laten zoals die is
Samenwerking waar nodig en kan, zelfstandig waar nodig en kan
Voorlopig zo laten. Over een nieuwe manier van besturen iets zeggen kan pas als we weten hoe
dat er uit gaat zien.
Wel samenwerking, maar de burgemeester die kort bij de mensen staat die moet blijven..
Zo als het nu is (2x)
Zo houden (3x)

2. Wat is de titel van uw toespraak?


















2017 het jaar dat we voor de burgers aan het werk gaan
Aanpak criminaliteit
Accepteer elkaar en elkaars geloof
Behoud eigen identiteit en laagdrempelige inspraak
Belang van mening burgers
Beste Brabanders
Beste Brabanders.
Besturen in een veranderlijke omgeving
Blijf zoals het is en ga niet in de grote massa mee waar niemand elkaar kent
Brabanders zorgen voor elkaar en voor anderen. Acceptatie van alle bevolkingsgroepen in heel
brabant
Brabant blijft Brabant
Brabant blijft persoonlijk, dichtbij, benaderbaar
Brabant een provincie om trots op te zijn,
met plenty werk en een mooie natuur
en ook gezellige Belgen als naaste buur.
Dus tevredenheid op elk gebied,
maar doe wat aan de overlast van wiet!!
Brabant op zijn best
Brabant samen sterk
Burger participatie
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Burgerparticipatie
Dan denk ik aan Brabant....
Dat we met ze alle voor elkaar zijn .
De blik op de toekomst, samen werken
De gemeente zo houden meer samenwerken en grootschalige onderwerpen zie de ringweg bij de
provincie neer leggen want elke gemeente appart laten beslissen gaan vandaag de dag niet
meer scheidbaar
De goede kant in.
De Nieuwe Manier van Besturen!
De versnelling van het nieuwe Brabant
Denk aan de mensen.
Denk goed na
Denk in belang van burgers en niet aan uw eigen carriere in de toekomst bij bedrijven of de
behoefte aan mediaandacht.
Denk na
Denk niet aan u zelf !! Maar aan iedereen en laat de kloof tussen arm en rijk niet nog groter
worden.
Denk niet dat je voor iemand anders kunt denken
Denk ruim en aan de toekomst zonder oogkleppen voor de problemen van nu in uw gemeente!
Dichterbij de burgers
Doe wat van u verwacht wordt als bestuurder van uw gemeenten.
Door samenwerking bezuinigen.
Duidelijke samenwerking
Een blik in de toekomst
Een geweldig en vooral eerlijk 2017 toegewenst
Een positief brabant
Een sterk en daadkrachtig bestuur van Zuidoost Brabant
Efficienty maar voorkomen dat raadsleden dossiers krijgen die niet meer te lezen zijn.
Eigenheid
Elke kern is uniek.
Er weer zijn voor elkaar.
Excuses voor de late nieuwjaarsspeech
Ga niet voor jezelf als gemeentebestuurder aan de slag, maar kom op voor de burgers en
ondernemers in je gemeente.
Geachte Gemeentes van Brabant
Gebruik gezond verstand en luister goed naar elkander.
Geen veranderingen als de inwoners dat niet willen
Geen woorden maar daden!
Goede dag aanwezigen we zijn hier niet voor een nieuwe herindeling. We laten zoals het is.
Groot in het klein
Help elkaar en niet uit elkaar.
Help elkaar te versterken maar behoud uw eigen identiteit!
Helpt elkander
Herindeling
Herindeling van wonen en leven
Werken,ontspannen.opleidingen en veiligheid.
Het glas is halfvol: weg met alle negativiteit met respect voor elkaar.
Het leven is goed in het Brabantse land, het land waar mijn wieg heeft gestaan
Hoe bestuur je een gemeente
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Hoe maken we brabant klaar voor 2050, zodat we kunnen wonen, werken, leven, maar vooral
genieten.
Hou op met klagen
Houd het simpel
Iets doen i.p.v praten.
Is Zuid Nederland een provincie van Holland??
Klein is fijn!
Kleinschalig bestuur en een goede buur
Kostenbesparing door samenwerking.
Laat bestaande gemeentes in hun waarde; ze kunnen zelf wel denken!
Laten we met elkaar naar nieuwe manieren van besturen kijken. Hoe kunnen we elkaar
versterken.
Lieve mensen
Lokale identiteit behouden
Luister eens naar de mensen uit het dorp
Luister naar uw bewoners
Mensen zorg voor elkaar en oordeel niet te snel
Minder regels. Meer zelf ......
Minder vee en meer welzijn.
Minuut stilte zodat de mensen eens na kunnen denken over wat hun bezighoudt en hoe
daarmee om te gaan
Niemand mag zijn eigen mening aan andere opdringen. GA MET ELKAAR IN GESPREK maar neem
wel normen en waarden in acht.
Omdenken
Omgaan met gemeente gelden.
Op naar betere zorg
Open vizier!
Pas op de plaats.
Pas op je tellen !
Politiek is er voor de burger en niet voor het bedrijfsleven.
Respect
Respecteer, volg normen en waardes.
Samen !!
Samen de schouders eronder
Samen de toekomst in.
SAMEN GEZOND VERANDEREN
Hoe kunnen de gemeenten hierin faciliteren?
Samen kom je verder.
Samen kunnen we heel veel
Samen op weg naar een toekomst voor onze kinderen.
SAMEN staan we sterk
Samen staan we sterk!!
Samen sterk door samen, in Brabant, aan het werk.
(Dit geldt dan voor werkgevers, werknemers, vrijwiligers, mantelzorgers enz.)
Samen Sterker
Samen verantwoordelijkheid delen
Samen werken aan de toekomstige ontwikkeling van Brabant
Samenwerken (3x)
Samenwerken is samen overleggen
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Samenwerking en ondersteuning aan elkaar bied mogelijkheden
Samenwerking op intergemeentelijke schaal
Stem allemaal op de Pvv
Stoppen met lullen en beginnen met poetsen
Titel: We zijn geen haar beter dan de ander dus scheer niet alles over 1 kam.
Toekomst voor Brabant
Tolerantie
Tolerantie in het nieuwe jaar
Transparantie
Trots op Brabant
Vandaag is het begin van een grote verandering in Zuid Oost brabant.
Verbind en hou het fris
Verdraagzaamheid
Verdraagzaamheid, tolerantie en samen!
Vergroten? Daar is de gemeenschap niet voor!
Verkeer oplossingen zoeken
Versterk je lokaal en werk samen met je buren
Voeling houden met burgers door kleinschaligheid
Volwaardige beloning en status voor mantelzorg een feit in 2017 !!
Vrijwilligers zijn de drijvende kracht van de maatschappij
Waar leidt grootschalig herindeling allmaal toe.
Wat kunnen wij als bestuurders met samenwerking bereiken
We laten ons niet gebruiken door de randstad
Wij kunnen makkelijk verder zonder van der Donk met Laarbeek, Aarle, Lieshout, Mariahout en
Beek met Donk.
Zorg goed voor uw mensen
Zorg voor elkaar
Zorg voor iedere bewoner van uw gemeente.
Zorg voor mens en omgeving door een eerlijkere verdeling van geld en middelen
Zorg voor uw omgeving
Zorg voor verbindingen tussen mensen!
Zorgen dat al het beschikbare goed gebruikt wordt.
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