Publieke raadpleging onder de inwoners van Son en Breugel
over Breugel Bruist!
24 september 2019
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Samenvatting
Breugel Bruist!
Op vraag 1 “Waar denkt u aan bij het project ‘Breugel Bruist!’?” antwoordt 85% van de respondenten
met een of meerdere woord(en) waar ze aan denken.
Op vraag "2 Wat vindt u van het project ‘Breugel Bruist!’" antwoordt 41% van de respondenten: "Een
goed project, omdat:". 26% van de respondenten antwoordt met: “Neutraal”.
Op vraag "3 In hoeverre bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het project ‘Breugel
Bruist!’" antwoordt 55% van de respondenten: "Redelijk op de hoogte". 30% van de respondenten
antwoordt met: “Niet op de hoogte”.
Op vraag "4 Bent u bekend met de facebookpagina van ‘Breugel Bruist!’" antwoordt 33% van de
respondenten: "Nee ik ben niet bekend met de facebookpagina, ik gebruik geen facebook". 21% van
de respondenten antwoordt met: “Nee ik ben niet bekend met de facebookpagina, maar ik ben van
plan de facebookpagina te volgen”.
Aan de hand van vraag "5 Op welke manier wilt u graag door de gemeente geïnformeerd worden
over ‘Breugel Bruist!’" komt de volgende top drie naar voren:
1. Via de krant (61%)
2. Via sociale media (41%)
3. Via een e-mail (32%)
Aan de hand van vraag "6 Welke faciliteiten mogen absoluut niet ontbreken om ‘Breugel Bruist!’ een
succes te maken?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Een supermarkt (75%)
2. Een speeltuin (63%)
3. Een sporthal (59%)
Op vraag "7 In hoeverre verwacht u dat de leefbaarheid in Breugel verbeterd door ’Breugel Bruist!’"
antwoordt 38% van de respondenten: "Waarschijnlijk wel". 22% van de respondenten antwoordt
met: “Weet niet”.
Op vraag "8 Zou u actief deel willen nemen aan een praatgroep over ‘Breugel Bruist!’" geeft 19% van
de respondenten aan dat ze actief deel zouden willen nemen. 68% van de respondenten geeft aan
niet deel te willen nemen.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipMooiSonenBreugel, waarbij 110 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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1. Resultaten
Breugel Bruist!
Breugel Bruist! werkt aan een levendig dorpscentrum van Breugel. Met deze raadpleging zijn
wij benieuwd naar uw mening, tips en oplossingen.

1 Waar denkt u aan bij het project ‘Breugel Bruist!’? (n=105)
Ik denk aan (85%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activiteiten
Allerlei activiteiten
Basis scholen en ontmoetingsruimte
Breugel een bruisend centrum laten hebben en houden
Breugel festijn (2x)
Breugel meer activiteit
Breugel suist
Breugel up to date houden met de benodigde accomodaties, winkels e.d.
Breugels festijn
Centrum Breugel bruisender maken
Chaos nu en probleem is parkeergelegenheid
Chaos, slechte processen, aan verwoede pogingen om de kern van Breugel 'bruisend' te maken
Daadkrachtig bestuur die nu eens knopen doorhakt.
Dat er ondertussen wel een knopen doorgehakt mogen worden.
Dat er wikkels blijven voor de boodschappen, huisartsenpost enz
Dat het wel lang duurt allemaal
Dat het zolang duurt allemaal dat het bruisen er wel vanaf gaat
Dat zo iets zo lang moet duren vanwege gekissebis in de gemeenteraad
De 2 scholen
Div. organisaties die door samenwerking een Bruisend centrum van Breugel willen maken.
Duurt lang. Dit had 5 jaar geleden al gerealiseerd kunnen zijn.
Ee 1 daags evenement. En dan 'alweer? We hebben toch ook al Breugels festijn'?
Een beetje een kneuterig gedoe om de bongerd heen.
Een beladen project. Iets minder groots msken zoals eerder gebeurde.
Een completer, gezelliger en praktische centrum voor Breugel
Een dorp in stand willen houden, terwijl het gewoon een wijk van Son en Breugel zou moeten
zijn.
Een echt centrum met restaurant en cafe bar
Een echt centrumpje
Een echte update van Breugel zodat dit dorp/wijk weer gaat bruisen.
Een gezellig dorpsfeest , maar helaas ben ik er niet geweest !
Een gezellig, levend, centrum in Breugel waar mensen samenkomen om verschillende soorten
activiteiten samen te doen.
Een goed plan dat tot nu toe niet van de grond komt
Een groot fiasco voor Breugel op basis van de eerste en laatste plannen, met name het
gesteggel over de schoollocatie(s). Los eerst de echte problemen op alvorens een oplossing
voor een niet bestaand probleem te vinden.
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Een levendig, horeca gedeelte, restaurant. Sport mogelijkheden voor jong en oud. Groene
aankleding met struiken etc bomen. gezellig en bruisend centrum in Breugel. Ter
Een lokale bierbrouwerij of champagnefestiviteit
Een nieuw hart in Breugel.
Een project dat al > 10 jaar loopt en nooitt verder is gekomen dan wat gepraat
Een project dat al jaren loopt en politiek gevoelig ligt
Een project wat gedoemd is om te mislukken, omdat er teveel verschillende belangen
meespelen.
Er gebeurt niks!
Evenementen
Evenementen en beschikbare locaties
Feest
Gemeenschapsgevoel in Breugel
Gezelligheid en levendigheid.
Herinri
Herinrichting gebied bij sporthal en regenboog
Het Breugels festijn
Het centrum van Breugel gezelliger maken en aantrekkelijker. Ik denk ook aan t gedoe met
omwonende en ouders van scholen dat het al opgeleverd heeft.
Het creëren van een samenhangend dorpscentrum in Breugel waar plek is voor ontmoeting
Het gesteggel om de plek van de scholen
Het interessant maken voor de bewoners.
Het levendiger maken van Breugel
Het opnieuw tot leven wekken van Breugel
Het volgende hoofdpijn dossier van de gemeente! Waarbij zij niet in staat zijn om de juiste
mensen bij elkaar te krijgen en geen constructieve opbouwende dialoog aan te gaan met
degene (de burgers) waarvoor de gemeente het zou moeten doen. Waarbij de Ivoren toren
niet 1 of enkele partijen betreft maar de complete gemeenteraad.
In Breugel meer leven in de brouwerij creëren
In eeste instantie: Veel gedoe!, maar uiteindelijk hoop ik dat het een plek wordt dat verbindt.
Klinkt gezellig, maar vind niet dat Breugel en kern/ centrum heeft
Leefbaar houden, schoon houden
Leuke locatie voor locale evenementen en ontmoetingen.
Levendig winkelcentrum en leefbaarheid. Veiligheid en openbare orde
Meer activiteit en leven in Breugel
Meer aktiviteiten
Meer leven in de brouwerij!
Meer winkelfacaliteiten in Breugel
Mensen samenbrengen
Ontwikkeling van een levendig en gezellige dorpskern in Breugel
Plek centraal breugel
Politieke besluiteloosheid!
Praten,praten plannen maken praten weer een ander plan weer praten ondertussen zijn we 10
jaar verder
Sport, cultuur, samen zijn, gezelligheid
Sporthal de Bongerd staat op een ideale plaats t.o.v. de boerderij
Ter verbetering van de leefbaarheid in Breugel
Veel drukte voor een kleine gemeenschap
Veel energie in het oppoetsen, onderhouden en verbeteren leefsituatie
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•
•
•
•
•
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Veel klagen
Veel praten over plannen, maar geen knopen door hakken en iets uitvoeren.
Veranderingen in Breugel
Veranderingen in centrum Breugel
Verbeteren leefbaarheid
Verbetering infrastructuur Breugel zodanig dat hier ook een ern komt
Waar is uberhaubt het centrum van breugel
Waarschijnlijk meer leven in de brouwerij
Weinig inspraak
Winkels als supermarkt
Wonen voor jong en oud

Ik ken het niet (7%)
Weet niet (7%)
Toelichting
Ik denk
aan:

•

Breugel verdient een kwaliteitsimpuls , het hart van het dorp ziet er niet uitnodigend
uit en als er voor verlevendiging gezorgd wordt trekt dat hopelijk ook een klein
winkelbestand aan waardoor de inwoners niet telkens naar het centrum van Son
hoeven en de bewoners meer contact met elkaar zullen hebben.

Ik ken
het
niet

•

Lees er al jaren over maar weet van geen uitgewerkt plan

Weet
niet

•

Ben en voel me er niet bij betrokken , woon niet in Breugel
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Bij het project Breugel Bruist! zijn het niet de voorzieningen die maken dat het bruist, het zijn
de mensen. Zij moeten naar het hart van Breugel komen om te sporten, recreëren, te leren of
te ontspannen. En ze moeten er vooral een tijdje (ver)blijven. Misschien nodigt de nieuwe
inrichting uit tot nieuwe activiteiten. Onder Breugel Bruist valt onder andere horeca en
beheer, sport, wonen en onderwijs.

2 Wat vindt u van het project?
45%

(n=103)

41%

40%
35%
30%

26%

25%
18%

20%

15%

15%
10%
5%
0%
Een goed project

Neutraal

Geen goed project

Weet niet

Op vraag "2 Wat vindt u van het project ‘Breugel Bruist!’" antwoordt 41% van de respondenten: "Een
goed project, omdat:". 26% van de respondenten antwoordt met: “Neutraal”.

Een goed project, omdat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Aandacht voor leefbaar centrum Breugel
Als het goed is een mooihart van breugel wordt
Anders raakt Breugel helemaal in het het vergeethoekje
Breugel behoefd aandacht, en die gaat het nu krijgen. Het is saai en leeg
Breugel endelijk een `echt hart`krijgt
Breugel niet echt een centrum heeft.
Breugel niet een erg centraal centrum heeft en veel naar son gaat qua activiteiten en dat moet
veranderen !!
Breugel nu geen echt centeum heeft waar van alles gebeurt. Het is nu nogal doods
Breugel sinds het veer weg is niets meer had
Breugel tov Son achterblijft op het gebied van voorzieningen, onderhoud
Breugel veroudert en het is belangrijk voor de leefbaarheid om het centrum te versterken
Breugel wel wat opknapwerk kan gebruiken in de ruimste zin van het woord
Dan ook de bewoners elkaar een beetje leren kennen.
De gedachte achter het project is prima, maar zorg dan wel dat je aan 'alle' voorwaarden
voldoet van de partijen die er gebruik van gaan maken.
De mensen van Breugel daar al jaren recht op hebben. Het is hun toegezegd.
Door het hart aantrekkelijker te maken, de sociale cohesie groter zal worden en dat op die
manier o.a eenzaamheid bestreden kan worden, Ook wordt het dan voor jonge gezienen
aantrekkelijker om zich in Breugel te vestigen waardoor de vergrijzing een halt toegeroepen
wordt.
Duurzaamheid in mensen; goede mix van jong en oud is cruciaal voor een vitaal dorp
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Een 2e locatie in ons dorp voor evenementen en festijnen
Een goed project omdat het oude Breugel pieter Breugelplein en omgeving niet meer bestaat
alleen op papier
Er in Breugel niets te beleven is.
Er sprake is van burgerparticipatie maar nu hangen ze oren wel weer veel na de roeptoeters
Erdenk ik behoefte aan activiteiten is.
Faciliteiten in heel Son en Breugel te vinden moeten zijn
Genoeg gepraat; nu beginnen!
Goed plan, te langzame uitvoering (verliest zijn kracht)
Hard nodig om breugel ook een 'kern' te egven waarin het goed toeven is
Het anders een verouderde dorp wordt, bij de stokland zijn ze al goed bezig
Het brengt mensen op een positieve manier samen.
Het de bwiners bij elkaar brengt
Het de drempel kan zijn voor mensen om wat te ondernemen
Het een centraal punt in Breugel moet worden
Het hard nodig is dat er in Breugel al lange tijd niets meer gebeurt aan vernieuwing of het
aantrekkelijker maken aan het Breugelse om.te wonen.
Het mensen / inwoners laat meepraten over hoe hum gemeente/wijk eruit moet komen te
zien.
Het mensen uit Breugel bij elkaar brengt
Het nodig is dat dingen veranderen die ten goede komen aan Breugel. Dit was al heel lang het
achtergestelde kindje, ondanks de vele inwoners die Breugel inmiddels heeft.
Het nu maar een saaie bedoening is, kom er nooit
Iedere verbetering aan ons dorp een goede is.
Iets meer leven in de brouwerij.
Impuls voor leefbaarheid is goed, maar manier waarop het (dus niet) tot stand komt dus
nite....
Levendiger maken. Maar het heeft veel voeten in aarde.
Men het mogelijk moet maken dat de oudere mens dicht bij huis zijn voorzieningen heeft. Dat
men meer met elkaar gaat leven.
Omdat Breugel het achter geschoven kindje is van son
Op deze manier mensen te verbinden
Voor, door en met mensen
Wanneer het goed aangepakt wordt ook echt kan werken in nieuwe ontwikkelingen. Dat is
hard nodig.

Neutraal, omdat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allerlei plannen maar ogenschijnlijk gebeurt er niets......
Ben benieuwd waar het heen gaat...
Ben slecht op de hoogte betreffende dit festijn
Dit is niet de 1e keer dat ze aan de slag gaan om Breugel bruisend te krijgen
Er wel voorzieningen benodigd zijn, om te faciliteren dat het centrum van Breugel kan gaan
bruissen. Daar is ook een gezellige sfeer voor nodig, geen jaren 80 pleingevoel.
Gaat het doel wel haalbaar zijn?
Het centrum zonder winkels als in Son nooit echt gaat bruisen. Je maakt er een sporthart van
of een onderwijs kern, maar een echt centrum wordt het toch niet
Het is een goed project. Maar het duurt veels en veeeeeeels te lang
Het moeilijk is om iedereen te pleasen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het teveel was gericht op nieuwe voorzieningen, gebouwen etc; veel geld mee gemoeid dat
wellcht aan andere zaken besteedt kan worden; we hebben geen twee harten nodig met alles
in een gemeente.
Het was een geweldig project! Samenwerkingsovereenkomsten getekend en toen liet de
gemeente er de klad in komen. Nu denkt gemeente er zelfs over 1 van de partners
(basisschool) er uit te trekken, Dan is project helemaal kapot.
Ik ben er niet echt bij betrokken
Ik heb hier eerder aan meegewerkt, maar teveel kritiek. ik voorzie dat ne weer.
Ik mij er niet bij betrokken voel, ik woon niet in Breugel
Ik snap dat men graag wil dat er meer gebeurd op de betreffende locatie, maar een
herinrichting zal hier m.i. weinig aan veranderen. Kost vooral erg veel geld, kans van slagen
klein
Ik zie nog weinig concrete voordelen
Ikvind dat Breugel bij Son hoort
Niet alle gegevens worden overlegd met de buurt
Prima maar houdt het gewoon
Weet niet of het leeft
Weinig van gehoord en Breugel heeft niet echt een plein, helaas
Willen zo veel, bouw voort op bestaande en zorg dat dat blijft
Zoals t nu is, is t prima hoor, maar hou t bij en hou t schoon

Geen goed project, omdat:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Besluitvorming duurt te lang
Breugel te klein is om van alles te kunnen bieden. Dus werken aan een paar voorzieningen die
nodig zijn om er te kunnen blijven wonen. Dus een goede, veilige verbinding met centrum Son
is nodig. NB: de afstand per fiets van Breugel naar centrrum Son is even groot als die van de
Gentiaan naar cenetrum Son. Dus wat zeuren we nu. Liever één bruisend centrum Son en
Breugel, dan twee niet bruisende centra.
Complete waanzin. Geldverspilling
De onderwijs functie niet bepalend kan zijn voor het bruisen van Breugel
Drama; gebeurt niets; lag een goed plan van de vorige coalitie; Dorpsvisie maakt er een potje
van
Er al een centrum is, dat ligt in son. Er wordt op deze manier onnodig veel geld uitgegeven
aan iets waar geen gebruik van gemaakt gaat worden
Er maar een paar ondernemers profijt van hebben op deze manier. Pak eerst het plein aan en
maak dan plannen.
Geen sterke visie; er wordt niet doorgepakt. Kennelijk is Breugel niet interessant genoeg voor
de Sonse bestuurders
Het al veel te lang sleept, er niet breed genoeg kan worden gedacht en het nooit binnen een
bepaalde bestuurstermijn kan worden volbracht.
Het hoeft niet te bruisen. Mensen gaan al naar Breugel voor dit soort dingen en wij zijn hier
gaan wonen voor de rust en niet voor horeca enzovoort. Daarvoor gaan we wel naar Son
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•

•
•
•
•
•
•
•

Het is gestoeld op ideeën van jaren terug inmiddels. Daarnaast zijn de plannen niks anders dan
vernieuwing van de bestaande voorzieningen. Wil je een bruisende omgeving, dan moet je
zorgen voor ruimte dat ondernemers en verenigingen zich willen/kunnen vestigen (ik denk bv
aan een soepkom). Nu wordt er ingestoken met een vergrijzigingsgedachte (echter wordt er
traditioneel laagbouw familiewoning gebouwd, geen seniorenappartementen zodat er
doorstroom in de woningmarkt). Kortom de gemeente stompt het bruisende zelf al af. Zo is
het de beheerder van de sporthal degene die bepaald wanneer de sporthal open is, hoe groot
die mag zijn,etc. waarom zijn hier de sportverenigingen (gebruikers/burgers) hierin niet
bepalend ? Koppel horeca en sporthal los en maak de sporthal van de verenigingen/gemeente
ipv een beheerder die je het gevoel geeft dat je niet welkom bent (7 jaar geleden voelde ik me
al niet welkom en tegenwoordig mag je pas binnen zijn als je 2 drankjes nuttigt!) Dan het
probleem van de locatie van de scholen, hoe kan er spontaan in een zomervakantie een derde
locatie optie ontstaan? Gebaseerd op een klacht van 1 bewoner (die beweert voor 80 procent
te praten, is dit getoetst?). Waarbij het probleem verkeer is, dit probleem is veroorzaakt door
de keuze van de gemeente om 2 schoollocaties naar 1 locatie te trekken (met bijkomende
extra (auto)verkeersdrukte). ongeacht waar, Wat als de bewoners aan de van gentlaan de
locatie molenwiek niets vinden. wordt er dadelijk een school 1,5 km buiten breugel aangelegd
? het infra probleem moet bij een dergelijke schoolverhuizing ook worden aangepakt, helaas
heeft de gemeente een goed (met de omwonenden besproken) burgerinitatief voor die
aanpassing zelf afgeschoten en gekomen met een eigen fietsstraat(wat geen probleem oplost)
Het kunstmatig in stand houden van een dorp zonder cafe en restaurant een zinloos project is.
Zie het als een wijk van Son en Breugel
Ik niet het gevoel heb dat de projectgroep greep heeft op de behoeften van Breugel. Aan de
andere kant is het natuurlijk goed dat er geïnvesteerd gaat worden in de kern van Breugel.
Onnodig veel geld kost. Er is een soort van kern bij de supermarkt met daarachter de boerderij
en de sporthal met daarin een soort van kroeg. De faciliteiten zijn aanwezig om in de basis
behoefte te voorzien.
Zie boven
Zie hierboven
Zonde van het geld, zou anders door marktwerking of gemeenschap wel ontstaan.
Zonder voorzieningen bruist er niets

Toelichting
Een goed project,
omdat:

•

•

Neutraal, omdat:

•
•

Bijvoorbeeld sport, zorg dat er een sporthal komt die groot genoeg is
voor de sportverenigingen die in deze sporthal moeten gaan sporten.
Bijvoorbeeld onderwijs, er zullen concessies gedaan moeten worden,
maar zorg dat de ruimtes voldoende groot zijn voor de toekomst. En dat
iedere school zijn eigen identiteit kan houden.
Vroeger was het meer rondom Pieter Breugel plein te doen.
Later is daar geen vervangende plaats voor gekomen. Nu zouden alle
activiteiten rondom Coop - boerderij kunnen komen
Benieuwd wat de ideeën hiervoor gaan zijn. Enige wat ik hoor is over de
school locatie waar wel of niet enz
Een initiatief voor de Gentiaan zou mij meer aanspreken

10

Geen goed project,
omdat:

•

Stoppen met het omdraaien van de winkels. Bongerd verplaatsen . Zo als
het nu is werkt het uitstekend. Zal nooit een "gezellig"pleintje worden.
Huidige accomoaties vernieuwen/renoveren e.d. School laten opgn in de
Krommenhoek. Woningen voor alleenstaanden ( Jeugd /ouderen )
bouwen op die plaats
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3 In hoeverre bent u op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen van het project 'Breugel Bruist!'?
60%

(n=105)

55%

50%
40%
30%
30%
20%

15%

10%
0%
Volledig op de hoogte

Redelijk op de hoogte

Niet op de hoogte

Op vraag "3 In hoeverre bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het project ‘Breugel
Bruist!’" antwoordt 55% van de respondenten: "Redelijk op de hoogte". 30% van de respondenten
antwoordt met: “Niet op de hoogte”.

Toelichting
Redelijk
op de
hoogte

•

De scholen discussie heb ik gevolgd

Niet op de
hoogte

•

Het enige dat ik weet is dat het plan van vorig jaar is afgeblazen. En dat de
zoektocht naar een schoollocatie momenteel een belangrijke rol speelt in
Breugel. Maar hoe staat het nu met het plan Breugel Bruist? Zijn de
planonderdelen nog steeds hetzelfde? Of zijn er nu andere
wensen/voorzieningen die een plek in Breugel Bruist moeten gaan krijgen?
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4 Bent u bekend met de facebookpagina van 'Breugel
Bruist!'?

(n=106)

33%

35%
30%
25%

21%

20%

20%

16%

15%
10%

7%
3%

5%

Weet niet

Nee ik ben niet bekend
met de facebookpagina, ik
gebruik geen facebook

Nee ik ben niet bekend
met de facebookpagina en
ik ga de pagina ook niet
volgen

Nee ik ben niet bekend
met de facebookpagina,
maar ik ben van plan de
facebookpagina te volgen

Ja ik ben bekend met de
facebookpagina, ik volg
deze pagina niet

Ja ik ben bekend met de
facebookpagina, ik volg
deze pagina

0%

Op vraag "4 Bent u bekend met de facebookpagina van ‘Breugel Bruist!’" antwoordt 33% van de
respondenten: "Nee ik ben niet bekend met de facebookpagina, ik gebruik geen facebook". 21% van
de respondenten antwoordt met: “Nee ik ben niet bekend met de facebookpagina, maar ik ben van
plan de facebookpagina te volgen”.

Toelichting
Nee ik ben niet
bekend met de
facebookpagina en
ik ga de pagina ook
niet volgen
Weet niet

•
•
•

Ik vind facebook een heel slecht middel om mensen om de hoogte te
houden.
Ik woon in de Veerstraat en voel mij niet betrokken bij Breugel bruist
omdat het zich voornamelijk genereert rond her gebeid Coop, de
boerderij en de Bongerd.
Gebruik zeer zelden klaagbook eehhh. facebook
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De gemeente wil graag inwoners betrekken bij 'Breugel Bruist!'.

5 Op welke manier wilt u graag door de gemeente
geïnformeerd worden over 'Breugel Bruist!'?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=105)
61%
41%

12%

Via een
klankboordgroep

Via sociale media

Via de krant

Via een e-mail

Via een brief

Via een bijeenkomst

Via een persoonlijke
gesprek

4%

4%

7%

4%

Weet niet

17%

Op een andere manier

32%

26%

Ik wil niet
geïnformeerd worden

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Aan de hand van vraag "5 Op welke manier wilt u graag door de gemeente geïnformeerd worden
over ‘Breugel Bruist!’" komt de volgende top drie naar voren:
1. Via de krant (61%)
2. Via sociale media (41%)
3. Via een e-mail (32%)

Op een andere manier, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een website, niet facebook.
Gerichte bijeenkomsten voor de specifieke doelgroepen.
Ik als echte breugelse woon om deze redenen al jaren in Son. Son heeft alles Breugel heeft
niets
Krant MooiSonenBreugel
Mooison en breugel
Via de MooiSonenBreugelKrant
Via MooiSonenBreuegelkrant
Via MooiSonenBreugel
Via mooisonenbreugelkrant

Toelichting
•
•
•
•

Een neutrale krant als die nog zou bestaan
Pas als er minder nagedacht wordt en meer gedaan wordt, begint het interessant te worden.
Daarvóór is het verspilde energie
Persoonlijke gesprekken zorgen voor zeer vreemde wendingen en afhankelijk van met wie je
een gesprek hebt zal je input op de een of andere manier verkeerd gebruikt kunnen worden.
Wat er ook gaat gebeuren, het zal alleen zin hebben wanneer er eerst wordt gekeken naar wat
er allemaal in zou moeten en dan of dat haalbaar zou zijn. Leuk met zijn allen sporten, maar
werkende mensen sporten graag op gangbare tijden.
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'Breugel Bruist!' staat voor een levend centrum in Breugel.

6 Welke faciliteiten mogen absoluut niet ontbreken om
‘Breugel Bruist!’ een succes te maken?

51%

59%
40%

(n=105)

56%

37%

31%
20%

Anders

Een buurthuis

Een trimbaan

Een voetbalveld

Een speeltuin

Een senioren woning

Een supermarkt

Een medisch centrum

Een sporthal

Weet niet

11%

6%

Een café

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(Meerdere antwoorden mogelijk)
75%
63%

Aan de hand van vraag "6 Welke faciliteiten mogen absoluut niet ontbreken om ‘Breugel Bruist!’ een
succes te maken?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Een supermarkt (75%)
2. Een speeltuin (63%)
3. Een sporthal (59%)

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 aanspreek persoon
Bank/geldautomaat
Basisschool, jongerenhuisvesting
Bouw meer voor jeugd, en appartementjes voor ouderen
Breugels festijn groter maken. Bv de rommelmarkt wordt steeds kleiner. En de bongerd heeft
niet echt een uitstraling voor carnaval
Cafe klinkt gezellig, maar weet niet of het werkt, misschien voor de ouderen?
Cultuur, samen komen, frietkraam
De boerderij is een prima buurthuis, speeltuin is al aanwezig, café bij spoerthal, voetbalveld is
al aan de acherkant van de sporthal.
De boerderij opknappen, goede locatie
Diverse winkels, onderwijs en kinderopvang,
Een school (2x)
Eettentjes; basisschool / MFA (kleintje), goede bewegwijzering
Eigenlijk alles wat de mensen bij elkaar brengt, jong en oud!
Evenemententerrein
Geschikte (betaalbare) ruimtes voor ondernemers en verenigingen. Denk aan een lunchroom.
Gezellig plein met horeca, terrasjes etc. Nu is er veel maar erg verspreid
Goede infrastructuur voor evenementen, zoals verkeer en energie overlast beperken.
Groen
Jaarlijks terugkerende evenementen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer winkels
Nieuwbouw scholen
Park , plein Er moeten meer woningen komen in het centrum van Breugel, Verklaar het
beekdal niet als heilig maar ga het ontwikkelen Een centum kan alleen bloeien als er ook
mensen wonen
Pizzeria:)
Postkantoor, brievenbus (met medische zondag leging)
Restaurant/ cafetaria
Restaurant/lunchroom/brasserie, bakker, gezellig groen plein met een terras en tafels/stoelen.
Live muziek.
School lager onderwijs en restaria
Terras.
Van alles
Wonen met zorg voor senioren met vooral ernstige lichamelijke problemen
Wonen voor jongvolwassenen

Toelichting
•
•
•

•
•

Ben er niet zo in geinteresseert
De faciliteiten zijn er. geen rede om hier onnodig veel geld aan uit te geven. steek dit geld in
het aantrekkelijk houden van de huidige faciliteiten.
Een sport gebied en supermarkt kan veel beter worden gebouwd aan de rand van een dorp,
waar je ruimte hebt voor de nodige parkeerplaatsen en drukte. Zie de Landing/SBC terrein en
Jumbo.
Zorg voor een gezellige en aangename dorpskern, met daarnaast ruimte voor een (klein)
evenemententerrein en ruimtes waar ondernemers ruimte krijgen om dit gezellige te creëren.
Niet door het volproppen van de oppervlakte met faciliteiten waar men snel snel even moet
zijn en enkel drukte veroorzaken zoals een supermarkt, school of ongastvrije sporthal.
Breugel Bruist! kent teveel eigen invullingen om nog te bepalen welke faciliteiten er in thuis
horen, zeker gezien er geen duidelijk beeld/visie is van hoe groot en breed de gemeente dit
project wil zien. Inmiddels is het een veel te grote brok geworden om goed vorm te geven.
Naar mijn idee wil de gemeente veel te veel op een te kleine oppervlakte plaatsen en zijn de
voorwaarden voor het bruisende ooit eens op papier bedacht (voor de burgerparticipatie
gedachte).
Waarbij ik ook nog vraagtekens heb over de ruimte die vrijkomt, neem bv het schoolterrein de
regenboog of krommen hoek, dit zijn groene stukken. Mijn verwachting is dat op de
vrijgekomen schoolterreinen eenzelfde actie gaat plaatsvinden als bij de stokland, weg groen,
hallo stenen.
Waarbij ook nog in de vorige plannen van VVD en Dorpsbelang de leerlingen maar in de
publieke ruimte moeten spelen. Daar gaat je rookvrije generatie idee.
Alles lijkt te draaien om de cijfers kloppend maken (Neem de LED verlichting, op papier een
mooie milieuverbetering, energiebesparing op de begroting. Echter dat het overal zo hard
staat dat de natuur s'nachts verstoord wordt, dat zie je niet terug in cijfers)
Ik neem aan dat het sport en speelgedeelte (Molenwiek) gewoon op hun plek blijft. Dat zijn
belangrijke faciliteiten voor Breugel, maar vallen volgens mij niet binnen de grenzen van
Breugel Bruist (of wel???).
Tja, gezien de staat van dienst van dit project. Denk ik dat je aan een schaap met 5 poten
moet denken.
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7 In hoeverre verwacht u dat de leefbaarheid in Breugel
verbeterd door 'Breugel Bruist!'?

(n=105)

45%
38%

40%
35%
30%
25%

22%

20%

17%

18%

15%
10%
5%

5%
0%
Zeker wel

Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet

Zeker niet

Weet niet

Op vraag "7 In hoeverre verwacht u dat de leefbaarheid in Breugel verbeterd door ‘Breugel Bruist!’?"
antwoordt 38% van de respondenten: "Waarschijnlijk wel". 22% van de respondenten antwoordt
met: “Weet niet”.

Toelichting
Zeker wel

•

•

Breugelnaren zijn een moeilijk volk, klagen makkelijk en geven aan dat er niks
gebeurt in Breugel. Vervolgens krijg je de Breugelnaren moeilijk op de been
om deel te nemen aan een, in Breugels georganiseert, evenement.
Sonnenaren hebben erg veel moeite om de Dommel over te steken. Voor
mijn gevoel doen ze Breugel er maar een beetje bij (uit medelijden ;-)??). Als
je een goed ingericht gebied hebt waar overlast tot een minimum beperkt
word, met een goede horeca ondernemer erbij heeft het m.i. grote kans van
slagen. Multifunctioneel gebouw in Son wil niet lukken. Maak van de kerk een
Q-park en creëer een veilig en mooi winkel gebied. Zo kan je de gevel van de
kerk in ere blijven gebruiken. Zet het multifunctioneel gebouw in Breugel,
geen reden meer om naar Eindhoven te gaan! Probleem opgelost!
EEN goede ontmoetingsplek voor: sport, cultuur school, is belanggrijk voor
een dorp.
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Waarschijnlijk
wel

•

Indien er ruimte vrijgemaakt wordt voor starterswoningen, de
scholenproblematiek snel wordt opgelost en inrichting wordt vernieuwd
wordt de kern van Breugel aantrekkelijker. Het ophalen van ideeën van
burgers is goed maar is al vaak gedaan. De gemeente zal zelf een beslissing
moeten nemen over punten waarop burgers verschillen van mening. Het is
niet haalbaar om een beslissing te nemen waar alle partijen even tevreden
mee zijn. De langslepende kwestie van de nieuwbouw scholen geeft veel
ergernis. De gemeenteraad moet met de input van de burgers een beslissing
nemen en die uitvoeren. Een beslissing die niet meer door een nieuwe raad
(na verkiezingen) teruggedraaid kan worden. Als plannen steeds veranderd
worden, is dat net zo schadelijk voor de burgers als het niet raadplegen van
diezelfde burgers. Duidelijk moet zijn van tevoren dat de gemeente ideeën
ophaalt, verzamelt, de belangen afweegt en tot slot een beslissing neemt in
algemeen belang. Het feit dat er burgers zijn die hier niet achterstaan, is
onderdeel van democratie.

Waarschijnlijk
niet

•
•

Eerst spellingfout verbeteren
Of de leefbaarheid toeneemt hangt af van de uitwerking van het plan. Als er
geen nieuwe functies bijkomen en er alleen een facelift plaatsvindt, zal de
leefbaarheid nauwelijks toenemen. Voor de bewoners is het vooral belangrijk
dat er geen functies verloren gaan, zoals de supermarkt of de dokterspost.

Zeker niet

•
•

Op basis van huidige plannen!
Zie voorgaande toelichting
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De gemeente gaat samen met een klankbordgroep aan de slag om de opgehaalde informatie
te verwerken in diverse mogelijke scenario’s voor de schoollocaties. De klankbordgroep
wordt samengesteld uit diverse inwoners en belanghebbenden uit Breugel om zo een
evenwichtige samenstelling te hebben van alle groepen belanghebbenden.

8 Zou u actief deel willen nemen aan een praatgroep over
‘Breugel Bruist!’?

(n=102)

80%
68%

70%
60%
50%
40%
30%
19%

20%

13%

10%
0%
Ja

Nee

Weet niet

Op vraag "8 Zou u actief deel willen nemen aan een praatgroep over ‘Breugel Bruist!’?" geeft 19%
van de respondenten aan dat ze actief deel zouden willen nemen. 68% van de respondenten geeft
aan niet deel te willen nemen.

Toelichting
Ja

•

•
•
•
Nee

•
•

Ben jaren inwoner en werkzaam in Breugel geweest en zus en dochter wonen aan de
Verwerstraat en vrouw heeft functie bij Corridor.
We wonen nu in Son, maar vinden dat neutrale, belangstellende personen ook in de
klankbordgroep opgenomen moeten worden. Velen laten te vaak hun emotie te veel
spreken.
Graag !
Het is nodig dat heel snel een definitieve beslissing valt. Veel tijd, maar vooral ook
veel geld, is al verloren gegaan. Zonde!!
Maar ik maak deel uit van de gemeenteraad dus zal niet als neutraal gezien worden,
hoewel ik altijd het belang van de inwoner vooropstel.
Al actief bij SonenBreugelVerbindt
Ben nu woonachtig in son. Denk dat inwoners breugel moeten kunnen aangeven wat
men wil.
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•

•
•
•
•
•
•
•

•

Dit idee van de gemeente raakt kant noch wal.
Praat met de juiste stakeholders, deze zijn allang bekend ! Kijk eens naar en in je eigen
beslissingen en stukken.
Het is zinloos om een heel dorp te gaan bevragen en wederom opnieuw te gaan
bepalen waar de school moet komen.
Er is in 2017 besloten dat de schoollocatie Krommen hoek gekozen was, door de hele
raad gesteund.
Platoo gaat met die keuze vervolgens aan het werk.
En spontaan kiest de heer de Bruin op basis van 1 inwoner van een straat om dit alles
weer overhoop te gooien.
Waarbij de problemen die benoemd worden ook nog eens problemen zijn die sowieso
in elke straat in Breugel spelen waar jaren 70 rijtjeshuizen staan.
Kijk eens in de nolensstraat, Colijnstraat,Thorbeckelaan, Saturnusstraat of zelfs bij de
nieuw geopperde locatie de van Gentlaan thv de Molenwiek.
En problemen zijn die zelfs in de Zomervakantie speelde, toen de school zelfs dicht
was.
Waarbij de bewoners van die straat ook bewust bij een school zijn gaan wonen, het is
niet dat er spontaan een school is neergezet. Het probleem is dat er sinds de jaren 70
gewoon extreem veel meer autos zijn gekomen met dito aantal aso bestuurders (die
trouwens ook op de Doormanlaan wonen)
Volgens mij is het dan aan de gemeente om het verkeersprobleem aan te pakken,
problemen die zij veroorzaken door de keuze voor 1 grote school.
Deze keuze heeft gewoon als gevolg dat je half Breugel in de auto zet om hun
kinderen naar de andere kant van Breugel te brengen.
Denk ook aan de kinderen die nu veilig zelfstandig vanuit de breeakker naar de
krommen hoek kunnen komen.
Ook zodra mijn kind de Piet Heinlaan zou moeten oversteken/fietsen, ben ik
genoodzaakt om ze met de auto weg te brengen, vanwege het weggedrag van vele
automobilisten. (na 5 jaar lang het zebra pad bij de stokland over te hebben moeten
steken, weet ik dat daar 9 van de 10 keer liever geen voorrang wordt gegeven)
Zou het dan niet een goed idee zijn om eens opnieuw te controleren wat de leerling
aantallen doen en wellicht inzien dat 2 kleine scholen behouden/vernieuwen wellicht
nog niet zo'n gek idee kan zijn. Zeker als er op basis van 1 piepende bewoner
rigoureus alle schoollocaties wederom op tafel komen en er nog vele nieuwe bij
moeten worden bedacht
Ik ben zelf woonachtig in Son
Ik woon in Son sonniuspark
Ik woonde voorheen in Breugel en nu in Son. Ik richt mij dus meer op Son.
Kom uit Son, denk dat iemand uit Breugel dit beter kan
Laat dat de inwoners van Breugel doen
Nee helaas heb ik daar de gezondheid niet meer voor
Samenvoegen van scholen past het beste bij de regenboog. deze school dient
wettelijk opnieuw opgebouwd te worden, kromme hoek over 5 jaar. simpele
beredenering... bouw een school die groot genoeg is beide scholen in de toekomst
hieron te faciliteren. logistiek ligt regenboog gunstiger (parkeer elegenheid en eerdere
ontsluiting mogelijkheden)dan kromme hoek. Veel discussie op basis van emotie. Ga
daar aub boven staan em maak het rationeel logisch.
Vanuit de volleybalvereniging ben ik al betrokken bij Breugel Bruist voor de
sportverenigingen.
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Weet
niet

•

Zie antwoord vraag 1

•

Ivm dubbele belangen als ook betrokken partner kan dit scheve gezichten geven voor
de toekomst.
Ligt aan de samenstelling van de groep, en er is al zoveel gepraat
Misschien wel. Hangt een beetje van het doel af. Er waren mooie plannen,maar dan
komt er weer van alles tussen. Ook die scholen. Tussen de processie rupsen basis
scholen bouwen? Kijk vanuit de lucht en zie de ruimte die er is. En verder meer doen
dan lullen.
Zie toelichting bij 5.

•
•

•
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipMooiSonenBreugel
Breugel Bruist!
12 september 2019 tot 24 september 2019
110
9,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
9
24 september 2019

Methodiek
o

o
o

In overleg met DeMooiSonenBreugelKrant zijn de vragen opgesteld.
Op 12 september is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 19 september is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipMooiSonenBreugel
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
De MooiSonenBreugelKrant en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Son en
Breugel vergroten. Via het panel TipMooiSonenBreugel.nl kunnen alle inwoners van Son en Breugel
hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.TipMooiSonenBreugel.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipMooiSonenBreugel.nl is een
gemeenschapspanel, opgezet vanuit de
gemeenschap. Heeft u vragen over dit initiatief,
dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor raadplegingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.

TipMooiSonenBreugel maakt het gemakkelijk
om zonder veel moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Centrum Son en Breugel’, ‘Duurzaamheid’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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4. 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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