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1. Rechte tellingen
Afscheid burgemeester Buijs
Burgemeester Mark Buijs verruilt het burgemeesterschap van Boxtel voor dat in Oosterhout.
Hij zal naar verwachting op 19 december als nieuwe burgemeester van die gemeente
beëdigd worden. Boxtel moet dus op zoek naar een opvolger.

6 Hoe ziet de ideale burgemeester er volgens jou uit?
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Aanspreekbaar is
Alles goed in de gatenhoud en met de mensen mee denkt
Als Mark
Bemiddelt en luistert
Betrokken is (4x)
Betrokken is bij alle lagen van de bevolking
Betrokken is bij de bevolking en oog heeft voor de natuur.
Betrokken is bij de gemeente en bewoners
Betrokken is bij de gemeente en vaak zichtbaar en aanspreekbaar is
Betrokken is bij de inwoners en ons vooruit helpt en luistert naar de bewoners
Betrouwbaar is en zich niet laat adviseren door types als Jan de Brouwer die de gemeente
oplichtte
Bewogenheid toont voor de mensen in Boxtel
Boven de partijen staat maar ook in het college niet te amicaal is
Daadkrachtig is
Daadkrachtig is en niet uit eigen belang bekijkt en geen belang heeft in vriendjespolitiek als alle
ambtenaren. En ook tegen de raad in durven te gaan
De kwaliteit(en)!van de heer mark Buijs
De problematiek in Boxtel kent en herkent
De samenwerking zoekt
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De uitdaging van deze tijd onder ogen ziet en samen met inwoners naar oplossingen zoekt
Denkt aan de gemeente en niet aan zichzelf
Dicht bij de burgers staat en welzijn boven welvaart aanhoud
Dicht bij de inwoners staat
Dicht boj de burger staat
Die de gemeente goed kent en weet wat er speelt.
Die tussen de bewoners staat.
Die zich onder de mensen begeefd
Doorpakt en wars is van vriendjespolitiek.
Drugs overlast aan pakt en zorgt dat er iets te dien is voor de jeugd en zorgt voor een beter
centrum dat hier ook een keer iets te beleven valt
Duidelijk zichtbaar is en sterk leiderschap belangrijk vindt.
Echt met de burgers praat en geen loze "meewerkend Boxtel"in de stijgers zet
Een democratische en heldere vergadertechniek heeft, het bestuurlijk systeem in Nederland
goed kent en de burgers opzoekt om te weten wat speelt
Een die aan pakte geen vriendjes politiek
Een die wat langer blijft
Een eigen mening heeft en om naar economische belangen kijkt zoals een goede bekkers situatie
binnen de gemeente ipv allerlei halve maatregelen. Bijv verdiept spoor goede ontsluiting van
industrie terrein via oost en west kant.
Een keer eerlijk is en niet bevriende partijen/organisaties ed. helpt. Hij zou moeten kijken wat
het beste is voor de gemeenschap in Boxtel, niet wat het beste is voor zijn goede relaties (dat
was nl. bij de afgelopen burgemeester wel het geval)
Een man of vrouw die kan verbinden, communicatief is en boven de partijen staat
Een mensen mens is
Een mensen mens is, die daadkrachtig weet te handelen in de raad. Die de Boxtelaar kent
Een mensenmens is met een zeer sociaal gevoel en betrokken bij iedereen
Een verbinder is en open in de maatschappij staat
Eerlijk en oprecht is
Eerlijk is
Eerlijk, oprecht, echt is.
Enthousiast is en weet wat er speelt
Gewoon mens is
GR met ferme hand leidt.
Het beste voor Boxtel voor heeft
Het college een schop onder der kont verkopen, maak daar maar duidelijk dat respect gegeven
moet worden voordat je respect verdient. Ze zouden meer moeten luisteren naar de
gemeenschap!
Het werk van Buys voortzet
Hetzelfde als buijs
In de samenleving staat, maar die ook daadkrachtig op durft te treden
Integer is en goed communiceert.
Interesse heeft in zijn inwonders
Jaren blijft en niet na een paar jaar weer vertrekt
Jaren hier blijft zodat hij/ zij de Boxtels cultuur kan opsnuiven
Je het gevoel geeft, ik ben er voor jullie
Kan luiterenen uitvoeren
Kartrekker is
Keuk is
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Lange termijn visie heeft, helikopter-view en natuurlijk overwicht op mensen.
Lekker een gesprek aan gaa in het dorp
Lijkt op Buijs
Luisterd en besluit
Luistert naar de burgers en wat doet met vragen van de burgers.
Meedenkt met de inwoners, en luisterd naar wat er afspeelt in gemeente
Meewerkend is en echt naar de burgers luistert (de gemeente verbinden met ons)
Met de mensen gegaan is ,sociaal dus en dat in elk opzicht
Midden tussen de burgers kan, wil en gaat staan en ook echt luistert naar wat er leeft. En tevens
zijn ambtenaren durft aan te spreken als ze op eigen houtje dingen doen, zonder dat eerst
zorgvuldig met de betrokken burgers af te stemmen. Verder zou het Fiijn zijn als hij onze
belangen op centraal Nederlands niveau weet veilig te stellen.
Net als Buijs
Net als Buijs is
Neutraal in de politiek staat en luistert naar de bevolking
Neutraal is
Neutraal is en bereikbaar is voor inwoners en ondernemers in boxtel
Niet bij een politieke partij van Boxtel zit
Niet perse een man, hoewel jullie het over een hem hebben (vraag 9)
Onder de mensen komt en luisterd
Ondernemend is ingesteld
Ook tijd heefd voor een gewoon praatje
Op Mark Buijs lijkt
Open blik heeft
Openstaat voor geluiden uit de bevolking en die ook maatregelen durft te nemen. Denk aan
sluiting Drugs panden.
Politiek neutraal
Precies is wat Oeter van de Wiel niet is
Ruimte geeft aan de bewoners, naar ze luistert, streng optreedt tegen overlast maar wel
realistische alternatieven geeft als daar behoefte aan is!
Slim is en sociaal
Sociaal met al zijn bewoners
Sterke mentaliteit heeft en staat voor alles wat goed is voor de gemeente Boxtel
Ter zake kundig is
Tussen de mensen staat (2x)
Uit Boxtel komt of er in ieder zsm gaat wonen
Uit Boxtel komt.
Verbindend is
Verbindend is en laagdrempelig
Verbindend, daadkrachtig is en goede connecties heeft met provincie en Den Haag
Verbindt
Verbindt en boven de partijen staat
Verbindt en met name spreekt met critici
Verbindt en zich laat zien
Verder denkt dan korte termijn, die z'n nek durft uit te steken voor verduurzaming en die alle
neuzen diezelfde kant op kan krijgen
Vertrouwen wekt en voor het belang van de burgers en gemeente knokt. Een burgemeester die
zich niet laat leiden door de Boxtelse partijen en het haantjes gedrag van combi 95 / van de
Broek
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Voor de burgers opkomt en die niet alleen voor de ambtenaren en politieke groeperingen is niet
jonge dan 50 man of vrouw maakt nier uit als hij of zij maar bekaam is
Vooral mens is
Vriendelijk is en oog heeft voor de maatschappij in de breedste zin
Vrouw is
Weet wat er ib boxtel speelt, zich laat zien
Weet wat er leeft en aanpakt
Weet wat er onder de burgers speelt
Wijs is en realiteitszin heeft
Woont in Boxtel en weet van het reilen en zeilen van onze gemeente
Zegt wat hij/zij doet en doet wat hij/zij zegt
Zich écht kan inleven in de burger
Zich goe mengt onder de inwoners
Zich in zet voor de burger
Zich tussen de bewoners van boxtel, liempde enz begeeft. Die openheid geeft over alle zaken .
En iemand die daadkrachtig is.
Zich tussen de inwoners beweegt en niet erboven staat.
Zich veel laat zien bij evennementen, makkelijk benaderbaar en vooral een aimabel mens
Zichtbaar is
Zichtbaar is voor de inwoners
Ziet wat boxtel nodig heeft. Die iets doet aan de drugsoverlast in verschillende wijken en ziet
welke wijken daadwerkelijk verbetering nodig hebben en daar actie op onderneemt.
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7 Aan welke 5 eigenschappen vind je dat de nieuwe
burgemeester moet voldoen?
(Maak een top 5. Rangschik onderstaande eigenschappen
naar belangrijkheid. 1 is het meest belangrijk, 5 is het minst
belangrijk.)
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Top 5:
1. Betrouwbaar;
2. Daadkrachtig;
3. Belangstellend;
4. Eerlijk;
5. Communicatief.

Andere eigenschap, namelijk:
















Duurzaamheid en welzijn boven welvaart kunnen zetten
Geen ivorentorentype!
Goed uiterlijk
Kritisch meekijken met wethouders
Kunnen lobbyen in Den Haag
Menselijk
Niet corrupt / beinvloedbaar
Ondernemend
Onpartijdig
Positief
Realistisch
Slim
Socialistisch/ sociaal/ milieubewust/ fiets als vervoermiddel en geen slurpbak
Sterke leider
Toegankelijk
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Toelichting


5 is te weinig
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De gemeente Boxtel heeft zes ambities voor 2020 verwoord in de Strategische Visie 2020.

8 Met welke 3 ambities moet de burgemeester, volgens jou,
begaan zijn/op de hoogte zijn/weten wat er speelt/een band
hebben om een goede burgemeester te kunnen zijn in de
gemeente Boxtel?
(U kunt 3 ambities aanvinken)
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Bouwen
Bouwen Bouwen Bouwen en niet dat gezever van nu
Bouwen, bouwen en bouwen
Boxtel geeft aan heldere communicatie hoge prioriteit.
Boxtel is er voor haar inwoners
Boxtel is veilig
Boxtel werkt aan de infrastructuur.
Boxtel werkt aan een betere communicatie met ondernemers
Cultuur
De gemeente heeft haar uitgaven goed onder controle
De politieke partijen op één lijn zien te krijgen
De raad eens wakker schudden
Geeft verdere invulling aan meewerkend boxtel en zet zich in voor een goede samenwerking
tussen overheid en inwoners (burgerparticipatie in brede zin, bewonersinitiatieven etc). Maakt
zich ook hard voor sociale duurzaamheid.
Goed GVP
Goede politieke toekomstvisieie
Hang jeugd wijzen op verantwoordelijkheid
Het zien van problemen als drugsoverlast en veiligheid. Er zijn wijken waar dit achteruit gaat en
waar woongenot ver te zoeken is.
In Boxtel wordt geluisterd naar de burger
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Los problemen op en werk samen niet alleen je eigen partij programma uitvoeren ook de
oppositie heeft stemmmers
Meer oog voor de gehandicapten en armlastige mensen.
Meer oog voor de natuur.
Meer woningbouw en aanpak verkeer noord zuidas
Om eindelijk is de verkeers opstoppingen op een goed manier om te lossen, en niet met
allemaal halve acties en onodig vele onderzoeken.
Sterke en goede band met de brandweer
Terugdringen criminaliteit/dealen
Uitvoeren wat je bedenkt
Velige en aangename plaats voor de zwakke weggebruiker
Verbetering van sociale klasse van de samenleving + verbetering van veiligheid (minder
criminaliteit) - maak je daar eens druk om ipv duurzaamheid
Verbinden
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9 Stel je mag de nieuwe burgemeester een dag meenemen
naar een locatie in de gemeente Boxtel. Waar neem je hem
mee naartoe en waarom?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Al het a
Baanderherenweg ONMOGELIJK fietsonvriendelijk stukje Boxtel
Basisschool
Brandweer
Buitengebied
Buitengebied om te laten zien wat er langs de weg wordt weggegooid.
Café waar kinderen van 16 jaar niks aan hebben
Carnavalsoptocht
Centrum (3x)
Centrum e.o.
Centrum vanwege de relatie leegstand en parkeren te laten ervaren zodat de ernst inzichtelijk
wordt
Centrum/uitgaansgebied
Cliënten Thuiszorg huishoudelijke hulp
Dagcentrum de werf.
De "nieuwe" markt
De Beco
De dagelijkse file op de Keulse baan
De dubbele overweg en de wijk Kalksheuvel
De keulsebaan en de dubbele overweg om hem het probleem te laten zien.
De Kleine Aarde
De kwekpoel
De markt op vrijdag ochtend
De overweg bij de mezenlaan.
De rechterstraat/Stationsstraat om te kijken hoe Boxtel weer interessant kan zijn voor
middenstand.
De rotzooi die mesne vaak achterlaten in natuurgebieden
De scholen binnen onze gemeente. Daar zit de toekomst.
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De school
De straat om te zien wat er speelt
De tunnel met graffiti
De Voedselbank
De Voedselbank.
De wijk Selissenwal, omdat die de voorbije jaren enorm is opgeknapt en een voorbeeld is van een
diverse samenleving
De wijken om de inwoners te ontmoeten
Dubbele overweg
Dubbelspoor
Een rondje fietsen door Boxtel zo leert hij veel van de wijken in Boxtel onderweg een praatje
maken met sommige inwoners
Fietstocht door de hele gemeente
Gemeenschapshuizen en aanverwante plekken
Gevaarlijke punten in Boxtel oost
Gevaarlijke punten, zoals bijvoorbeeld bij de baandervrouwenlaan, tussen van beekstraat en de
rotonde
Gilde St.Barbara - St. Joris.
Heel boxtel
Het buiten gebied met al die stinkstallen
Het cafe en laat hem zien dat de gemeente meer in contact mag treden met lokale burger.
Het café om hem aan 'de gewone man' voor te stellen
Het centrum (2x)
Het centrum met de lege winkels
Het centrum om te laten zien wat er anders moet en naar de Herenboeren
Het Oertijdmuseum, om te laten zien wat er speelt op het gebied van toerisme
Hobbycentrum
Hondenloslooppark Lierenland
Hub Boxtel en hem laten zien hoe krap deze school zit terwijl er zoveel lokalen leeg staan in
Boxtel.
Huis voor een bak koffie
Ik zou hem een rondleiding door liempde geven
In heel Boxtel. Laat hem het zwerfafval maar eens zien, en ik zou hem met carnaval laten zien dat
hier voor de jeugd niks te doen is en het saaie kleurloze centrum.
Jongeren centrum en ouderen centrums om samenwerking te realiseren
Jongerenwerk belachelijk hoe dit de das om Word gedaan
Kleine aarde - om te laten zien wat er allemaal mogelijk is, en waarom dat noodzakelijk is, én hoe
dat ook bijdraagt aan welbevinden van burgers...
Ladon k
Landgoed Velder
Lennisheuvel (2x)
Lennisheuvel, prachtige kern die door veel plannen die op tafel liggen afgesloten dreigt te raken.
Liempde
Met de auto naar het centrum en kijken wat voor winkelaanbod er is.
Mijn school. Het praktijkonderwijs.
Naar buurten die nu niet in de belangstelling staan
Naar de huizen van eenzame en geisoleerde inwoners
Naar een groep jongeren tussen de 13 en 18 jaar
Natuurgebied
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Ons armetierig centrum in de hoop dat hij dat kan verbeteren
Ons centrum in gesprek met alle centrum-ondernemers
Oost
Ouderenzorg
Park Stapelen
Parkeer plaats bij sportvelden
Pastoor Erasstraat (huis vol Polen), zonde in zo’n waardig pand
Peters hoek/golden house
Plaatsen die bekend zijn i.v.m. overlast.
Politieke partijen
Raadszaal met mensen die al jaren actief zijn in onze gemeenschap, maar die niet gehoord
worden
Raapakkerbrug
Rechterstraat
Saltho: om te laten zien welke kinder- en jeugdproblemen er zijn en te komen tot een
verbetering van de zorg via de gemeente waarbij ook een betere afstemming wordt bereikt
tussen ouders, zorgaanbieders, gemeente en heel belangrijk de scholen!
Scouting Boxtel
Situaties van verborgen armoede en eenzaamheid. Mooie zaken worden toch wel getoond.
Sporthal de braecke ,slechte staat van de sporthal
Sportverenigingen en sportscholen
St Petrus. Kan
St Ursula
Stapelen (2x)
Stapelen, wat een prachtig erfgoed en een belangrijk element in Boxtel!
Uitbreidingsgebied Selissen zijn ze alle jaren niet geweest.
Ursula en hobbycentrum
Ursula, Contour de Twern en laat hem/ haar de problemen aanhoren van clienten
Verenigingsleven
Verschillende culturen
Verschillende lokaties, waar dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. kijken of
hij out of the box kan denken om dit op te lossen.
Verzorging ouderen, jongeren ontmoetings plaatsen
Verzorgingshuis
Vion (2x)
Voedselbank
Wandeling door Liempde
Woonvorm De Munsel
WSD
Wsd-groep/Werkpartners

Toelichting





Bedrijf met het oog op de gemeente(s) dat zeker verschil kan maken.
D
Een plek waar veel senioren gebruik van kunnen maken en die ondersteuning van de gemeente
nodig heeft om te blijven bestaan.
En vertel hem dan over het wel en wee in onze gemeente
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Ik laat hem/haar zien hoe mooi het hier is en hoe belangrijk het is ook historisch gezien dat dit
park, ondanks dat dit zojuist van eigenaar is gewisseld, opengesteld blijft voor Boxtelnaren en dat
de Gemeente Boxtel daar zijn steentje aan moet bijdragen en zeker niet moet wegkijken.
Ik zou ook een ommetje met hem willen maken en alle lelijke gebouwen laten zien. En hem
verzoeken om Boxtel in de toekomst weer wat mooier te maken en al die persoonlijke prestige
projecten uitbannen.
Kan die zien, dat er slecht onderhoud is aan stoepen en wegen, veel afval is. Het is gewoon een
treurige gemeente
Laten zien dat oost op allerlei wijze verslechtert.
Laten zien wat er fout aan is
Leuk dat we deze vraag krijgen voorgelegd. Voor herhaling vatbaar.
Naar de kantorenstrook langs de A2 bij Zaltbommel of naar de informatica-groeiregio Eindhoven
Om duidelijk te maken dat er ook een keerzijde is aan de huidige maatschappij
Om in één oogopslag de schoonheid van Boxtel te laten zien en heel veel mensen te ontmoeten.
Prachtige plek middenin ons dorp waar veel te weinig mee gedaan wordt, waar gemeente geld
op toelegt, een diepte-investering.
Tonen dicht bouwen agrarisch gebied en gevolgen huidig bedrijfsvoering boeren
Ziet ie wat voor wantoestanden daar heersen en de stank die maar gedoogd word!!
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiBoxtel
Vuurwerk
Afscheid burgemeester Buijs
07 december 2018 tot 16 december 2018
224
6,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
17 december 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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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