Financiële meevaller
Een onverwachte financiële meevaller voor Laarbeek: de gemeente krijgt eenmalig 339.000
euro extra uitgekeerd vanuit het Rijk. De meevaller is het gevolg van een bijsturing van de
uitkering over 2015 uit het Gemeentefonds.
(meerdere antwoorden mogelijk)

8. Vandaag bent u degene die onze gemeente mag adviseren.
Waaraan zou de gemeente dit geld het beste aan kunnen
spenderen volgens u?
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naar zorg
Aan de sperlvelden voor de kinderen en dan van 1 tot ... jaar want op speelveld de ratel sttat 1
ding voor de allerkleinste wat hebben ze daar aan en de glijbaan is levensgevaarlijk voor de
kleintste kinderen!!!
Aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Alle Laarbekers uitkeren !
Als accountant raad ik een sterke financiële positie aan voor tegenvallers op de lange termijn,
zoals toenemende zorgtaken. Het geld per direct uitgeven zou zeer onverantwoord en financieel
wangedrag zijn.
Armoede en WMO
armoedebeleid (2x)
begeleiding kinderen school
belasting huiseigenaren
besteedt het geld aan mensen die zorg nodig hebben. Er zijn gevallen bekend, waarbij de
gemeente het vervoer niet of nauwelijks wil betalen voor dagopvang.
Bestemmen voor geode zorg
Bioversiteit,natuur
Burgerparticipatie / meer communicatie richting burger
Carpool plaats/parkeerplaatsen bij Bavaria bushalte
Compensatie voor de belachelijk hoge woz verhoging, de hoogste van heel Nederland!!!!!
de brug en de weg naar de brug in lieshout fatsoeneren
de gemeentelijke belastingen niet zo belachelijk verhogen! mn huizenbezitter worden
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onevenredig hard getroffen
De onzalige OZB verhoging terugdraaien.
de ouderen die nu veel in moeten leveren, vooral aan huishoudelijke zorg
De WOZ niet verhogen is helemaal niet nodig
de zorg
Dorpskern Mariahout; doorgaande weg inrichten zoals in de andere dorpen van Laarbeek en het
plein levendiger maken
duurzaamheid: led lampen, lange termijn denken
Duurzame- en engergieneutrale oplossingen voor de gemeente, of investeer het in biologische
en ecologische voedselproductie. Want dat is de toekomst. Gezond en verantwoord is een trend.
Een verdomd goede, als je het mij vraagt. Als je de gemeente duurzaam en ecologisch profileert
zul je daar al snel de vruchten van plukken. Laarbeek krijgt een goede naam als vooruitstrevende
gemeente. Dat is goed voor de economie, de werkgelegenheid en natuurlijk voor mens en milieu.
een extraatje voor de minima en/of belasting naar beneden
Een festijn op het plein waar vanalles te doen is en extra activiteiten voor oudere
Eenmalin
Gebruiken om de BOZB verhoging ongedaan te maken
geef iedereen kern hun deel en laat ze dit op verantwoordelijke wijze besteden, wel in overleg
met de gemeente.
geluidsbeperkende maatregelen Lieshoutseweg
gemeentelijke belastingen relativeren met de rest van omgeving
het stimuleren van het bestaan van diversen verenigingen
Het terugdraaien van de onzalige OZB verhoging
Hondenpoepprobleem oplossen en meer speelmogelijkheden bij de Ratel/ dit veld wat
opknappen.
huishoudelijke hilp bij diegene die het nodig hebben.
ieder inwoner van laarbeek er iets voor terug geven dmv een bon van de lwinkeliers van
laarbeek.
In de duurzaamheid pot stoppen bij het andere miljoen.
Inwoners minder ozb laten betalen
jaarlijks een gezellige kwis of zoiets...b.v. 4 dorpen tegen elkaar!
jeugd
jeugd en oudere
Kunstgras bij Sparta?
kunstgras sparta
kunstgrasveld bij Sparta'25
Kunstgrasveld Sparta'25
Laat de gemeente bepalen waar de grootste knelpunten liggen in de uitvoering van zaken bijv. in
het sociaal domein.
Lagere kosten WOZ en afvalafvoer. Niet per leging betalen
Lags diverse wegen in laarbeek kantblokken leggen voor de verkeersveiligheid, misschien uit te
voeren door uitkeringstrekkers.
leefbaarder maken van de kernen
mankracht voor handhaving milieuzaken
Meer aandacht voor de eigen mensen die het moeilijk hebben hier
Meer geld naar ouderen minder validen
meer voor mensen met een beperking zeker de pubers met een licht verstandelijke beperking
Met deze coalitie zal het verdwijnen aan z'n eigen tekort.
muziek en zwemles
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natuur
Niet zomaar uitgeven er komen nog genoeg tegenvallers
Nieuwe lantarenpalen en verlichting voor fietsers langs de kanaal!
Om een mooi gebaar naar de gemeenschap te maken: WOZ compenseren
Onderhoud in de wijk, een keer net als vroeger goed snoeien en onkruid weghalen, m.n. In de
voorbeemd
ondroerendgoed omlaag
Onroerendgoed belasting naar beneden
ontroerengoed voor huisbezitters
Opknappen van de woonwijk de Voorbeemd
opleidingen gastvrijheid, betrokkenheid bij de laarbeekse burgers alsmede communiceren op
welke manier dan ook, voor gemeenteambtenaren en politici, want dit laat ZEER ten wensen
over
Oplossing oversteekplaats Beekse Akkers
Oragnisatie waar veel vrijwilligers actief zijn
Oudere en thuiszorg
ouderen binnen onze gemeente
Ouderenhulp
Ozb reductie. Had dus blijkbaar niet zoveel hoeven stijgen.
ozb tarieven verlagen
ozb verlagen
plantsoenen beter onderhouden
reserveren voor onvoorziene nijpende/noodsituaties
Scholen!!
senioren die veel te kort komen.
sociaal domein
Speelgelegenheden de voorbeemd
Speeltoestellen in de woonwijken
stichting Leergeld
Subsidies voor muziekonderwijs
Tegemoet komen van mensen die financieel minder draagkrachtig zijn en daarbij niet uitgaan van
de minimum inkomensgrens, maar van het realistische besteedbare financiële ruimte van o.a.
ook de 'nieuwe armoede' . Denk aan zzp-ers en ontslagen veel verdieners waar de vaste lasten
ruim boven de inkomsten liggen en het eigen vermogen al geslonken is tot onder de maximale
uitkeringsnorm.
Tegemoetkoming voor ouderen ( met name Vrouwen) met alleen AOW
ter beschikking laten komen aan mensen met de laagste inkomens
Terug dringen CO2 uitstoot voorlichting
terug geven aan de woz belastingbetalers
Terugbetalen ozb
terugbrengen geheven belasting op inwoners
Terugdraaien van verhoging OZB (Die toch al discutabel is).
thuis zorg
toerisme en evenementen
Trottoirs in de bernadettestr te vernieuwen, het ziet er schandaling en gevaarlijk uit
uitbreiding van het schoolgebouw de Sprankel Lieshout, zodat er gefuseerd kan worden met de
Mariabasisschool en iedereen in 1 gebouw past
Veiligheid. Combinatie van duurzaamheid en kwaliteit van leven in een kern/centrum
Verenigingen
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Verenigingsleven
verlagen OZB 2017
Verlaging ozb (2x)
Vermindering/restitutie veel te hoge en hard gestegen OZB
Vluchtelingen opvang
Volksraadpleging op 6 april a.s. De gemeente dient te zorgen dat het democratisch verworven
recht van stemmen ook uitgevoerd kan worden. Het aantal stemhokjes verminderen met 40 %
dient te worden teruggedraaid. Gemeente beinvloed de uitkomst van een volksraadpleging. Dit is
ongehoord
Voor 1 jaar de huur betalen van het droompand voor STAP 'ns binnen....bij Jantje!
Voor elke burger een financiële tegemoetkoming. Er zijn veel mensen die moeite hebben met het
rondkomen elke maand, dus een extraatje is zeer welkom!
W.M.O
waar nu gesnoeid is in zorg
Wijkverpleging
wmo
WMO (2x)
WMO en thuiszorg
WMO en minderheden met goede ideeen
WMO huishoudelijk hulp
WMO uitkeringen
Woz belasting verlagen
Woz lager.
WOZ teruggeven aan bewoners
WOZ verhoging terugtrekken, lasten verlaging, zodat de burger er profijt van heeft
WOZ verlagen
woz volgend jaar verlagen
zorg (6x)
Zorg (5x)
Zorg instellingen personeelstekorten
Zorg voor armen en zieken
zorg voor hen die het nodig hebben.
Zorg voor ouderen
zorg voor ouderen (thuishulp)
Zorg, zeker voor de ouderen!!!
zorg/wmo
zorgbelijd
zorginstellingen
zorgtaakstellingen
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Toponderzoek
Toponderzoek is een raadgevend bureau. Het onderzoekbureau geeft op elke (onderzoeks)vraag een
antwoord. De vragen kunnen gaan over klanttevredenheid/-loyaliteit, marktpotentie tot en met het
gedrag van bezoekers op Internet (Google Analytics).
Toponderzoek heeft eigen (inwoners)panels tot haar beschikking. Ook u kunt hier gebruik maken
en/of een eigen panel opstarten. Wij helpen u hier graag bij.
Contact
Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103
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