Bijlage 1, Belangrijkste punten per kern uit burgerpeiling 2018

Kern
t Loo

Weebosch

Positief
 De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid voldoende (30%/52%)
 Ontwikkeling van de buurt enigszins
vooruitgegaan (14%/26%)
 Geen tot nauwelijks lichamelijke belemmeringen (69%/83%)
 Vrijwilligerswerk (47%/55%)
 Bewoners staan altijd voor elkaar klaar
(62/94%)
 Intensieve inzet voor de buurt
(11%/15%)

Aandachtspunt (≤benchmark)
 Mijn buurt is voldoende groen (80%/70%)
 Nabijheid speelvoorzieningen (62%/55%)
 Ik zou niet snel weggaan uit de buurt
(76%/65%)
 Voldoende winkels voor dagelijkse boodschappen (82%/47%)











Luyksgestel



Winkels voor dagelijkse boodschappen
zijn voldoende nabij (82%/89%)




Riethoven



In mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid (59%/65%)

Bergeijk



Straten, paden en trottoirs zijn goed
begaanbaar (61%/74%)
Mijn buurt is schoon (65%/85%)
Winkels voor dagelijkse boodschappen
zijn voldoende nabij (82%/89%)
Nabijheid welzijnszorgvoorzieningen
(59%/69%)
Nabijheid speelvoorzieningen
(62%/71%)
Openbaar vervoer (63%/74%)
De gemeente doet wat ze zegt
(26%/40%)
In mijn buurt is voldoende groen
(80%/90%)
Openbaar vervoer (63%/90%)
Voelt u zich veilig in de buurt
(38%/49%)
Vaak onveilige verkeerssituaties
(18%/14%)
Deelnemen aan maatschappelijk leven
(taal/cultuur) (94%/97%)
Zelden tot nooit eenzaam (86%/91%)







Westerhoven


















Waardering zorg van gemeente voor de
woon- en leefomgeving (6,7/5,9)
Waardering dienstverlening algemeen
(6,8/6,6)
Basisonderwijs is voldoende nabij
(91%/87%)
Straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn
goed begaanbaar (61%/39%)
In mijn buurt zijn weinig tot geen dingen
kapot (77%/65%)
Winkels voor dagelijkse boodschappen zijn
voldoende nabij (82%/13%)
Nabijheid gezondheidszorgvoorzieningen
(82%/57%)
Openbaar vervoer (63%/11%)
Vaak onveilige verkeerssituaties (18%/47%)
De gemeente doet een beroep op de buurtbewoners om zelf een bijdrage leveren aan
de leefbaarheid (34%/31%)
Nabijheid welzijnszorgvoorzieningen
(59%/52%)
Openbaar vervoer (63%/57%)
Nabijheid speelvoorzieningen (62%/55%)
Voldoende winkels voor dagelijkse boodschappen (82%/32%)
Er wordt voldoende gedaan aan de leefbaarheid in mijn buurt (45%/60%)
Voelt u zich veilig in de buurt (38%/36%)
Geen tot nauwelijks lichamelijke belemmeringen (69%/65%)
(Vrijwel) nooit ingezet voor vrijwilligerswerk
(53%/57%)

Winkels voor dagelijkse boodschappen zijn
voldoende nabij (82%/18%)

*Het eerstgenoemde percentage tussen haakjes is de score van de benchmark, het tweede genoemde die van de betreffende kern

