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College Laarbeek
Vorige week werd bekend dat de lokale partijen gekozen hebben voor een raadsbrede
coalitie in Laarbeek. Dat houdt in dat alle vijf de partijen samen achter één raadsakkoord
gaan staan en allemaal een wethouder leveren. Er is dus geen sprake meer van een coalitie
of oppositie.
Er komt 3,5 fte aan wethouders. Het college wordt als volgt gevormd:
Ria van der Zanden (PNL) - Financiën en beheer - 0,8 fte
Joan Briels (De Werkgroep) - Jeugd en projecten - 0,8 fte
Tonny Meulensteen (CDA) - Ruimte en economische zaken - 0,7 fte
Monika Slaets (ABL) - Inwonerparticipatie - 0,6 fte
Greet Buter (PvdA) - Werk en inkomen - 0,6 fte
Burgemeester Frank van der Meijden behoudt de wettelijke taken.

1 “De huidige coalitie doet recht aan de verkiezingsuitslag”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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45% is het (zeer) eens met stelling 1 “De huidige coalitie doet recht aan de verkiezingsuitslag”, 30% is
het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (36%).

Toelichting
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De programma's leken nogal op elkaar. Dus prima zo.
Het beste wat heeft kunnen gebeuren

de programma's van alle partijen kwamen overeen.
De vorige coalitie is qua stemmen nagenoeg gelijk gebleven en hebben het dus goed
gedaan, PNL is de grootste partij en verdient het om ook in de coalitie te zitten.
Het zal best wel moeilijk worden met diversen standpunten
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Even afwachten....Ik heb de indruk dat de partijen koste wat kost willen besturen,
en na de staatsgreep van 4 jaar geleden niet anders kunnen dan het zo maar doen
zodat ze in ieder geval mee kunnen besturen. maar misschien valt het mee. ben
vooralsnog heel sceptisch
Laarbeek hoef zo maar een partij te hebben
Waarom gaan we nog stemmen
CDA heeft teveel inbreng tegenover ABL, deze verhouding is in mijn ogen niet
optimaal. De burger kiest, maar vervolgens beslissen de partijen...
De raad is een afspiegeling van de verkiezingsuitslag.
3,5 fte aan wethouders vind ik wat overdreven voor Laarbeek.
La het toch een raadsbreed programma is had je beter wethouders op kwaliteit en
niet op politieke komaf erbij kunnen zoeken. Dan had het efficiënter gekund.
Ik vind dat er een coalitie had moeten zijn te opzichte van het aantal zetels dat met
de verkiezingen verkregen is.
PNL heeft 9 van de 19 zetels in de raad en 1 wethouder. Hoewel ik geen PNL’er ben
is dit wel hoogst merkwaardig. Straf?
PNL WAS RUIM DE GROOTSTE ZOU DU EEN GROTER AANDEEL MOETEN HEBBEN IN
DE RAAD
Uiteindelijk is dit wellicht de enige op,ossong maar pal had duidelijk bijna de helft
van de zetels dus had meer wethouderscapaciteit moeten krijgen
Wanneer een partij duidelijk de meerderheid aan stemmen heeft heeft die de
grootste invloed. Ben het wel eens dat er samengewerkt moet worden.
Zonder opositie is er geen sprake van een coalitie. Dit doet afbreuk aan de door de
inwoners uitgebrachte stemmen en zetelverdeling. Daarnaast wordt er niet gekeken
naar de kundigheid van de wethouders, maar naar een over ompensatie van 4 jaar
geleden toen Briels, Ubachs en anderen de PNL hebben genekt. Toen Jan Kerkhof in
beeld kwam als informateur/formateur was mij duidelijk dat deze uitkomst er zou
zijn.
Als je zoveel stemmen verliest en met slechts een zetel toch wethouder kan
worden, gaat er in mijn ogen iets verkeerd en lijkt het op vriendjespolitiek om
iemand op een stoel te houden. Levert ook nog eens extra kosten op
Belachelijk dat alle partijen een wethouder leveren. Dit heeft niets met de uitslag
van de verkiezingen te maken. 9 = 1 of 2 ??? laat mij niet lachen!
De democratie is te niet gedaan
Grootste partij zou ook de meeste wethouders moeten mogen leveren
Hadden net zo niet kunnen gaan stemmen 5 wethouders belachelijk over 4 jaar
hoeven we niet meer te gaan stemmen laarbeek ga zo door top ☹️
Pnl heeft weer zo duidelijk de overhand gekregen van de kiezer. Jammer dat de
overige partijen geen samenwerking zien zitten met hen.
U vermeldt zelf hierboven in de aanhef dat er geen sprake is van een coalitie.
Overigens vind ik het een geweldige samenzang, die raadsbrede "coalitie". Zou
moeten kunnen in heel veel kleinere gemeenten, waar de politieke verschillen
minimaal zijn.
Vreemd, PNL had de meeste stemmen, en nu maar 1 persoon in de zogenaamde
raadsbrede coalitie
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2 “Ik heb vertrouwen in deze coalitie om tot de juiste
besluitvormingen te komen”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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44% is het (zeer) eens met stelling 2 “Ik heb vertrouwen in deze coalitie om tot de juiste
besluitvormingen te komen”, 18% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee
eens" (38%).

Toelichting
Mee eens



Vooral omdat hun partijprogramma's niet veel verschillen hebben.

Neutraal



Ik denk dat ze er niet altijd me eens zijn

Mee
oneens



Besluitvorming vindt in de raad plaats. En maar ten dele in het college.
Vergaderen met meer mensen kost alleen maar meer tijd.
Hoe meer partijen hoe groter de verdeeldheid
Ik ben benieuwd of de andere party toch niet weer een front vormen tegen pnl
In plaats van debatteren in de raad zal dit nu buiten het openbaar gebeuren vóór
de raadsvergadering.
Teveel kapiteins op het schip





Zeer mee
oneens





Weet niet



Er wordt afbreuk gedaan aan de democratie en het openbaar voeren van opositie
en besluitvorming door onze volksvertegenwoordigers. Burgers krijgen geen
inzicht op besluitvorming zonder uitzicht.
Geen enkele discussie mogelijk zonder je kopstukken te schaden
Onvoldoende kwaliteit, kennis en kunde voor alle taken die nu al bij de gemeente
liggen en de taken die nog gaan komen
Zie boven
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Alles overziend:

3 Wat zou u het nieuwe College van B&W willen meegeven?
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48% antwoordt "Tip:" op vraag "3 Wat zou u het nieuwe College van B&W willen meegeven?."
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2 1/2 buiten de gemeente wethouders
5 wethouders is teveel
Aandacht voor verenigingen
Bedenk dat je er voor de inwoners van Laarbeek zit en niet voor eigen belang
Begin opnieuw
Belachelijk dat er van elke partij iemand in het College zit! Waarom hebben we überhaupt
gestemd! Over vier jaar neemt ik de moeite niet meer om naar de stembus te gaan!!!
Ben eerlijk tegenover elkaar en maak eens waar wat er tijdens de campagne beloofd is.
Besteed aandacht aan alle inwoners van Laarbeek
Besteed maiximaal aandacht aan samenwerking
Bewaak dat de partijen in de media correcte feiten weergeven en geen zaken verzinnen (zoals
PNL vaak deed)
Bij nieuw beleid de bewoners in een vroeg stadium betrekken
Blijf achter de standpunten van je eigen partij staan
Blijf bij je verkiezingsbeloften
Blijf eerlijk en duidelijk naar de burgers
Blijf in contact met je kiezers
Blijf je inleven in wat er speelt in de gemeenschap
Boshe weg weer afsluiten
Breng politiek dichter bij de samenleving, toon lef met het nemen van beslissingen en stap over
je ego heen als het gaat over initiatieven/beslissingen die Laarbeek ten goede komen (2x)
Communiceer goed met elkaar.om zo tot een goede besluitvorming te komen
Dat je de grootst gekozen partij niet meer uitsluit in het college
Dat ze onderhand het speelveld de ratel goed gaan op knappen en zorgen voor een wandel
verbod met honden op het speelveld!!!
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De weg langs het kanaal bij Beek definitief afsluiten voor alle verkeer.
Deel met elkaar
Denk aan de kernen en de burgers.
Denk aan het belang van de geemente niet alleen aan de visie van je eigen partij
Denk aan het belang van en voor Laarbeek
Denk bij besluitvorming aan de burgers inwoners en zet je eigen ego aan de kant
Denk er eens aan hoe de kiezer heeft gekozen
DOE iets aan de verkeersknooppunten in lbeek en donk,
Doe je best en denk aan de Laarbeekse mensen en niet aan uzelf
Doe wat je zegt en zeg wat je doet en blijf oprecht voor Laarbeek
Doorgaan op het beleid van de afgelopen 4 jaar
Durf over eigen grenzen heen te kijken en anticipeer op de kracht van de stedelijke ontwikkeling
enerzijds en de realisatie van een Van Gogh National Park anderzijds.
Eerlijk zijn en afspraken nakomen
Eerst denken en dan prateen
Ego's opzij en voor het algemeen belang gaan.
Elke partij moet zijn eigen sterke punten inzetten
Er is geen oppositie !??
Ga besturen voor de inwoner en stop met de interne politiek
Ga eens zorgen dat er eind komt aan de lange wachttijden voor een sociale huurwoning
Ga er voor
Ga ervoor
Ga vooral met de gedachte besturen dat de gemeente (de inwoners) voor gaat voor het eigen
partijbelang.
Geen dichtgetimmerd college akkoord en ruimte voor de gemeenteraad
Geen haantjesgedrag en goed luisteren naar inwoners
Geen oppositie dus goed nadenken ivm beslissingen nemen
Geen oude koeien uit de sloot halen en luister naar elkaar!
Goed communiceren, elkaar en elkaars mening respecteren
Goed naar elkaar luisteren
Goed opkomen voor alle inwoners
Goed samenwerken en mekaar geen vliegen afvangen
Goede communicatie en niet alleen in verkiezingstijd
Heb respect voor elkaar
Heb respect voor elkaars standpunten en meningen,en denk niet dat alleen jou partij het wiel
heeft uitgevonden.
Heb voldoende aandacht voor de sterk groeiende groep ouderen in Laarbeek en voor
consequenties die dat heeft, o.a. op het terrein van de zorg, woningtoewijzingsbeleid en
Wooniezie.
Hou het belang van de burgers voor ogen dan gaat het gewoon lukken
Hou kikkers in de kruiwagen
Houd de discussie waar die thuis hoort: in de raadszaal: niet bij B&W
Houd het goede werk van de afgelopen jaren intact en ga niet lopen schaven met onredelijke
bezuinigingen op de ozb
Investeer in de de kernen: look & feel, bouw gelegenheid, mogelijkheden voor starters en
senioren
Kom de beloftes na die gemaakt zijn gedurende de verkiezingscampagne. Het is niet alleen
zieltjes winnen, maar ook doen wat je zegt!
Kom na wat je toezegt
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Laat PNL maar eens zien fo ze het beter kan wat ik ten zeerste betrwijfel
Leun niet teveel op de oude coalitie, maar bedenk dat PNK niet voor niets de grootste partij
gebleven is. Dus sta open voor andere meningen
Los 'de brug' op en je maakt vrienden voor het leven in Laarbeek :)
Luister eens een keer naar de bewoners
Luister eens een keer naar de kiezers en respecteer dan ook die uirslag
Luister eens een keer naar wat het het volk wil en denk niet aan het behouden van je eigen baan
omdat je dat goed uitkomt op weg naar pensioen.
Luister goed naar elkaar (2x)
Luister meer naar de burger zij hebben voor jullie gekozenpro
Luister na elkaar
Luister naar de bewoners en betrek ze actief, ga langs in de wijk als er een bestemmingsplan
gewijzigd wordt en bel aan.
Luister naar de dorpsraden
Luister naar de inwoners (3x)
Luister naar de stem van het volk. Het kan in mijn ogen niet zo zijn dat de grootste verliezer (de
werkgroep) 1 van de grootste fte’s mag krijgen.
Luister naar elkaar en oordeel daarna.
Luister naar en betrek de burgers
Luister naar uw burgers
Luister vooral naar de inwoners
Luister vooral naar elkaar!
Luisteraar de inwoners
Luisteren naar de burgers en je gezond verstand gebruiken
Maak Laarbeek nog groener dan dat het nu is, niet nog meer uitbreidingsplannen en
industrieterreinen. Ten behoeve van de bereikbaarheid van Aarle Rixtel, de brug vervangen door
een duiker met daarop een rotonde waar iedereen elke dag plezier aan beleeft. Volgens een
raadpleging onder de pleziervaart zijn er echt maar een handvol die vanaf het haventje in Aarle
door willen varen naar Helmond ze zien de 3 bruggen te veel als een obstakel. Sinterklaas heeft
aangegeven ook met het paard verder naar Helmond te kunnen reizen. Het zal wel niet meer
lukken maar het plan voor een grote omleiding van de paardenweg om Dierdonk is een zinloze
aantasting van de natuur en die hebben we veel harder nodig dag het overbodige asfalt.
Onbegrijpelijk ook dat Helmond dat wil de wijk Dierdonk wordt nu helemaal ingesloten.
Meer communicatie na al die stilte na de verkiezingen. Welke concrete plannen komen er uit de
programma’s terug.
Meer huurwoningen
Meer openheid van beleid
Meer van de grootste partij
Meer voor de ouderen en de zorg
Minder geld en aandacht in Laarbeek de groenste pompen. Alles wordt nogal overdreven.
Moeilijk om te 'regeren' zonder oppositie
Naar de burger luisteren
Neem als uitgangspunt de gemeente Laarbeek en niet jezelf.
Neutraliteit, laat de raad haar werk doen
Niet altijd in het gemeentehuis zitten maar ook eens op de werkvloer verschijnen. Alleen de
burgemeester zie je overal,.
Niet lullen maar poetsen
Onmiddellijk stoppen en een nieuw college vormen
Opnieuw samenstellen
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Opstappen
Overleg samen
Positief blijven
Praat veel met bewoners laarbeek
Prima dat er nu vanuit alle partijen een coalitie is gevormd. Zal ten goede komen om het
wantrouwen naar elkaar mogelijk weg te werken. Mogelijk dat het oud zeer nu opgelost kan
worden. Samenwerken met het uitgangspunt te doen wat goed is voor Laarbeek moet nu de
boventoon voeren. Wel spannend wat het niet hebben van een oppositie voor invloed gaat
hebben op de besluitvorming. Tevens afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen waar de diverse
partijen voor staan en hoe ze zich met behoud van het overstijgend Laarbeeks belang toch gaan
onderscheiden.
Probeer niet te voorgekookte voorstellen te doen, hou het raadswerk interessant
Problemen opzoeken
Profileer
Respect naar elkaar toe
Respect voor elkaar
Respect, vertrouwen en saamhorigheid voor Laarbeek
Respecteer de verkiezingsuitslag. Die is overduidelijk. Handel dus ook naar de wens van de kiezer
Respecteert elkander!
Saamhorigheid
Samen die kar trekken en vertrouwen in elkaar hebben en communiceren met elkaar
Samen werken
Samenspel
Samenwerken (2x)
Snelheid, niet te lang praten
Sta open voor idee van Jongeren tot 30 jaar.
Sterkte bij deze onwaarschijnlijke keuze!!
Transparantie en veel contact inwoners Laarbeek
Veel saamhorigheid
Veel succes
Veel wijsheid
Verdeel alles over vier gemeente en niet alles naar beek en donk
Vooral fijn samenwerken
Wees allert
Wees besluitvaardig
Wees er voor de inwoners en vermijd zoveel mogelijk ambtenarij
Wees wijs en verstandig.
Werk goed samen
Werk samen aan een goede toekomst
Wethouders naar stemmen
Zakelijkheid, weinig spanningen
Zet het verleden aan de kant en ook de persoonlijke verschillen en ga voor het welzijn van de
inwoners van de gemeente Laarbeek
Zie boven herbezin op het aantal wethouders. Het gaat er niet om dat je er zelf zit, maar wat de
politiek voor ons als inwoners wil bereiken.
Zijn verstandig genoeg
Zo hoeven we niet meer gaan te stemmen
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Zorg dat speelveld de Ratel weer een speelveld word met gras!!!! Nu is het een grote wie met
allemaal pengen en paardebloemen en kuilen en andere zooi!!! En maak iets zodat er geen
mensen meer komen met honden langs het Speelveld de Ratel. Die honden schijten alles vol en
er word NIETS opgeruimd steeds komen de kids onder de stront naar huis het is gewoon
SCHANDALIG!!!!
Zorg voor goede en voldoende speel mogelijke heden voor kinderen en laat buurten niet
verwaarlozen door te bezuinigen opnonderhoud

Toelichting
Tip:







Ik heb
geen tips




Belachelijk dat er van elke partij iemand in het College zit! Waarom hebben we
überhaupt gestemd! Over vier jaar neemt ik de moeite niet meer om naar de
stembus te gaan!!!
Dit is een staaltje van pappen en nathouwen. Iedereen gelukkig, behalve de kiezer.
Waarom nog verkiezingen houten? Pure symboliek! Bah!
Gaan problemen opzoeken, en vind de oude raad niet beloond voor inzet van
afgelopen 4 jaar
In een goed overleg kom je veel verder dan middels discussie
Kansloze missie, kiezersbedrog en in feiten is het nu nog steeds ieder voor zich en de
macht van de grootste. Puur eigen belang, wilde gewoon allemaal graag een
wethouder leveren.
Ik tip niet op kansloze mogelijkheden en ondemocratische besluitvorming.
Luister goed naar de inwoners
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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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