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1. Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u wel eens het initiatief genomen om met hulp van de gemeente uw leefomgeving
te verbeteren?" antwoordt 69% van de respondenten: "Nee".
op vraag "1.1 Hoe is uw burgerinitiatief verlopen?" is het meest gekozen antwoord (41%): "Succesvol
afgerond".
op vraag "1.1 Zou u zich in de toekomst willen inzetten voor een burgerinitiatief in uw buurt?" is het
meest gekozen antwoord (32%): "Ja, maar niet als kartrekker".
Op vraag "1.1.1 Wat voor burgerinitiatief zou u graag op willen zetten in de toekomst? " antwoordt
77% van de respondenten: "Weet (nog) niet".
Op vraag "2 Welke tip zou u de gemeente geven om inwoners meer te betrekken bij hun
leefomgeving?" antwoordt 40% van de respondenten: "Ik heb geen tips".
Op stelling 3 ‘Rond deze tijd let ik in het verkeer extra op als ik schoolgaande kinderen tegen kom’
antwoordt 82% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 8% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Mee eens".
op vraag "3.1 Op welke manier let u extra op in het verkeer?" is het meest gekozen antwoord (86%):
"Ik hou rekening met onverwachte bewegingen".
Op stelling 4 ‘In/vanuit mijn dorp is het veilig om kinderen alleen naar school te laten gaan’
antwoordt 45% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 24% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens".
Op stelling 6 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een beperking’
antwoordt 33% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 15% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Neutraal".
Op vraag "7 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden?" antwoordt
57% van de respondenten: "Weet niet".
Op stelling 8 ‘Een inclusieve samenleving is een utopie’ antwoordt 39% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 26% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (34%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP MooiRooi, waarbij 180 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Toegankelijkheid
Op 14 juli 2018 is het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking ingegaan. In
dit verdrag staat beschreven dat de toegankelijkheid in het algemeen moet worden
verbeterd zodat mensen met een beperking kunnen mee doen in de
samenleving. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zullen het verdrag
geleidlelijk in de praktijk verwezenlijken. Men streeft naar een zo toegankelijk mogelijke
gemeente op gebieden als werk, scholen, infrastructuur, vervoer etc.

6 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor
mensen met een beperking’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 6 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een beperking’
antwoordt 33% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 16% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Neutraal".

Toelichting
Mee eens




Neutraal





Mee
oneens




Afhankelijk van de beperking, onze ervaring heeft geleerd dat blinde/slecht ziende
veel problemen ondervinden met name met de slechte wegen/voetpaden
Maar wordt op dit moment wel steeds slechter, zie steeds meer hindernissen op de
stoep verschijnen.
Er zijn goede voorbeelden van toegankelijkheid, maar ook hele slechte.
Geen idee, ik ken niet zo veel mensen met beperkingen en heb hier dus geen
ervaring mee.
Op de markt meer ruimte voor rolstoelers, ze moeten af en toe over de straat.
Fietspad op Ollandseweg en Schijndelseweg, Lindendijk en Corridor is over het
algemeen slecht.
Ga maar eens wandelen met een rolstoel, hoe slecht een wandelpad is!
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Zeer mee
oneens



Overal zijn trottoirs die zeer voetgangers-onvriendelijk zijn; belemmeringen als
bomen en lantaarnpalen midden op de stoep, parkeerplaatsen in het
voetgangersdomein (Eerschotsestraat), auto’s die half op de stoep staan geparkeerd
etc. Onhandig voor rolstoelgebruikers, ouders met kinderwagens en ook voor
gewone voetgangers.
Rondom Odendael, waar veel mensen afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel,
zijn de wegen niet vlak. We willen dat de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig
blijven, maar wanneer ze vanuit Odendael naar de winkels willen, moeten ze wel in
goede conditie zijn vanwege de hellende wegen.
Veel winkels zijn niet gemakkelijk toegankelijk en kwaliteit van fietspaden en
trottoirs is op veel plaatsen ronduit beroerd.
Winkeliers zetten de stoep vol met van alles, waardoor je over de weg moet lopen.
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7 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid
verbeterd mag worden?
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Op vraag "7 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden?" antwoordt
57% van de respondenten: "Weet niet".

Ja, namelijk:





















Alles moet toegankelijk zijn; onzinnig om hierin twijfels te hebben
Bredere stoepen bijv. op het kofferen van Beurs naar Makelaar vd Laar.
Centrum
Centrum dorp, overal staan de terrasses vol
Centrum en t splitsing bij restaurant de Beurs. Oversteek naar Philippestraat. Oversteek Hamburg
van en naar Eerschot.
Centrum, Heuvel, Hert. Hendrikstraat
De markt (3x)
De markt hobbelen met de rolstoel en rolator
De markt en alle trottoirs
De markt en vrijwel alle voet en fietspaden.
De markt. Zwembadweg
De trotoirs worden door al die reclame borden steeds smaller
De trottoirs zijn vaak te smal. De wegbedekking is vaak onstabiel
De voetgangersbruggen over de Dommel bij Ahrend en bij Sluisplein zijn voor velen moeilijk te
gebruiken
Denk maar eens aan de wegen en stopen
Div winkels oa kruidvat da drogist
Diverse winkel toegangen
Doorgang voorkant AH smal en je moet de straat op in het centrum ivm terrasjes op
voetgangersgebied
Dorp
Duidelijk in Nijnsel en diverse hoeken van straten.
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Er ligt geen stoeptegel recht in bepaalde straten, ik zie, met name in de winter nogal wat
ouderen onderuit gaan omdat hun rolator omdat deze niet 'lekker' over de stoep rolt. Drempels
liggen niet goed waardoor auto's met hun bumper over de straat schuiven, ongeacht hoe zacht
er wordt gereden. Er staan verkeersborden die niet kloppen met de realiteit. Doorgeven van
deze zaken heeft neit geleid tot verandering, dan wel een berichtje met 'dank voor de info, we
zullen ons best doen hier aandacht aan te besteden o.i.d.'
Fietspad Ollandseweg, gevaarlijk met invalidewagen, zeer slecht wegdek.
Hoek Componistenlaan-Ravelstraat staat meestal een camper met zijn achterkant over het
trottoir. Kunnen we niet door met rolstoel of kinderwagen.
Horeca
Ik zou al het loop en fietsverkeer voorrang willen geven op alle rotondes.dit zou volgens mij zelfs
landelijk moeten gebeuren zodat het voor iedereen duidelijk is nu is dit per gemeente anders.dat
is niet slim en maakt het allen maar onveilig.
In het centrum staan tal van blokkades op het trottoir : reclameborden, café-meubilair, slecht
geparkeerde fietsen. Zet winkeliers/café-eigenaren eens in een scootmobiel om te ervaren wat
de problemen zijn
Kwaliteit van fietspaden en trottoirs is op veel plaatsen ronduit beroerd. (Sint-Oedenrode)
Mark en Heuvel
Markt (2x)
Markt, kinderkopjes is niet bevorderlijk voor mensen die moeilijk ter been zijn en/of rolstoelen.
Markt, supermarkten, uitgaansgelegenheden/restaurants
Meer loopstroken/herkenningspunten voor de blinde medemens. Dit is in alle kernen weinig of
niet aanwezig
Nog toegankelijker maken voor bv rolstoelen, rollators enzo
Ollandseweg, Lindendijk, Corridor en Boskantseweg(met name het fietsgedeelte).
Openbaarvervoer to in centrum
Reclame borden op de trotair
Reclame en fietsen op de pad
Sint oedenrode, markt + winkels
Smalle trottoirs met straatlantaars er midden op, stoepen voor winkels, kinderkoppen...
Sommige winkels en café's
Te veel infoborden (reclame) op de trottoirs
Vanuit Odendael naar het centrum, maar dit zal moeilijk te realiseren zijn.
Verschillende locatie, obstakels in winkelstraat, lantaarnpalen of bomen op ongelukkige plekken
Verschillende plekken stoepen en stoepranden niet goed liggen.
Voetpaden, voor blinde/slecht ziende restaurants met braile kaart
Voor alle winkels
Vrienden van kien buiten op de bruggen
Wandelpaden
Wegen in Olland: nieuwstraat...is voor mensen in een rolstoel of slecht ter been levensgevaarlijk
Winkels die de gangpaden zo vol zetten dat je er niet met rolstoel enz langs kan, fietspaden die
zo slecht zijn dat je nauwlijks pretig gebruik kan maken ervan laat staan in rolstoel of
schootmobiel
Winkels o.a Kruidvat /stoepen
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Toelichting
Ja, namelijk:

Weet niet




Kinderkopjes lijken met niet prettig voor rolstoelgebruikers. Te weinig trottoir op
de heuvel.
Slechte fietspad naar Olland



Niet te overzien
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Een inclusieve samenleving, dat is het ideaal van stichting MEE. Stichting MEE ondersteunt
mensen met een beperking. Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen, óók mensen
met een beperking, volwaardig deelneemt.

8 ‘Een inclusieve samenleving is een utopie’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 8 ‘Een inclusieve samenleving is een utopie’ antwoordt 40% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 26% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (34%) is: "Mee eens".

Toelichting
Mee eens



Als je een beperking hebt zul je begeleiding/hulp nodig hebben en sommige
beslossingen/activiteiten niet uit kunnen voeren dus niet volwaardig deel kunnen
nemen.

Neutraal



Soms zal dat wel lukken lijkt me, maar ik denk dat er ook gevallen zijn waarbij dat
gewoon niet mogelijk is.

Mee oneens



Die het beleid voeren, zouden ook eens in een rolstoel en scootmobiel door het
dorp moeten gaan, en/of met een blinddoek voor.
Heel mooi streven en zeker iets om aan te werken.
Waar een wil is, is een weg.



Zeer mee
oneens



Dat is gemakkelijk gezegd, dan kun je op je luie kont gaan zitten en hoef je niets te
doen omdat het toch niet lukt.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiRooi
Burgerinitiatieven
De scholen zijn weer begonnen
Toegankelijkheid
24 augustus 2018 tot 03 september 2018
180
7,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
14
3 minuten en 42 seconden
4 september 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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