Actief burgerschap
Elke kern in Horst aan de Maas kent een (vorm van) dorpsraad; daarnaast zijn er
wijkcomités.

5. Weet jij wat een dorpsraad of wijkcomité doet?
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Toelichting:
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Ja maar niet hier.
Ja, 12 jaar lid geweest van de dorpsraad.
Maar allen om mijn vader toendertijd te ondersteunen. was lid van dorpsraad en kon noch niet
echt overweg met de pc
Nog steeds actief in wijkopbouw Hof te Berkel en in de klankbordgroep van de gemeente over Hof
te Berkel
Ooit, lang geleden.
Voorzitter geweest van een dorpsraad
Alleen vanwege de gezamenlijke collecte
Dorpsraad en/of wijkcomité moet gekozen worden door de inwoners. Dit is nu niet het geval, ben
zelf niet tevreden met onze wijkcomité (voorzitter bepaald alles en duld géén tegenspraak).
Geen behoefte aan.
Heb na na pensionering ca 14 jaar lang diverse bestuursfuncties vervuld zowel regionaal als
provinciaal.
Hier in het dorp is het maar een rommeltje met de dorpsraad. dan weer wel en dan weer niet
Hoezo een toelichting
Ik woon nog niet zo lang in sevenum
Kan niet overal als vrijwilliger beschikbaar zijn
Maar ik lees wel meningen/reacties van beide partijen.
Maar via het bestuur van het Jongeren Gilde hebben we wel regelmatig uitnodigingen van
vergaderingen van de dorpsraad. Hier zijn mede bestuursleden naar toe geweest. Ik nog niet.
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6. Ben jij betrokken (geweest) bij een dorpsraad of
wijkcomité?
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Toelichting:
7. Waarvoor heb jij je actief ingezet? Of waarvoor zet jij je actief in?






















* zorg voor kinderen * heemkunde * vrienden museum * kerk en samenleving
8 jaar lid geweest van een dorpsraad waarvan 5 jaar secretariaat
Achterpadverlichting Norbertus, Parkeren Horst, Centrum Horst, Bedrijventerreintje
Doorgaartstraat, DOP Horst, Speelvoorzieningen, etc.
Actiegroep Behoud de Parel Grubbenvorst
Activiteiten
Alle leefbaarheidsactiviteiten
Allerlei bestuurlijke zaken
Allerlei vrijwilligers actie’s , onderhoud kerkhof. hulp bij kerkdienst. hulp bij ruiter concours.
lid 4 mei comite. mantelzorger. gemengd koor. goede doelen actie.
Als gemeenteraadslid had ik regelmatig contact met de dorpsraad
Beroepsmatig (ondersteuning)
Bestuurslid dorpsraad. Op dit moment bestuurslid voetbalclub
Carnavalsvereniging
Collecteplan buurt voorzitter st.rozenhof en rozenfeesten
Dat ik lis was van de dorpsraad is inmiddels al 30 jaar geleden. Maar over het algemeen diende
we de dorpsbelangen, overleg regelmatig met de gemeente Meerlo-Wanssum, overleg met
schoolbestuur en kerkbestuur, openbare vergaderingen met de dorpsbewoners enz.
De Buurt
Die zijn zeer slecht als er rotzooi met buiten zijn of overlast van blaffende honden of drugs
overlast dan zeggen ze ga maar naar de politie of de woningbouw. Wij hebben heel veel
overlast van blaffende honden voor vluchtelingen die helpen ze overal mee mij niet
Diverse werkgroepen binnen de dorpsraad
Dorpsaangelegenheden
Dorpsbelangen
Dorpsoverleg
Dorpsraad
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Dorpsraad
Dorpsraad hegelsom en rayoncommissie
Dorpsraad Ouderenzorg Hospice
Dorpsraad, kerkbestuur, carnaval etc. etc.
Enquete 65 plussers. enquete behoud peuterspeelzaal.
Fijnstof ; groenvoorziening
Gemeenschap
Gezamenlijke collecte
Heb dorpsraad mede opgezet en 13 jaar ingezet Volgens mij moet je al ben je nog zo oud je
inzetten voor de burger in je dorp of wijk
Heb in een werkgroep van de dorpsraad gewerkt
Hegga metormorfose
Het dorpseigen beeld. leefbaarheid.
Het mogelijk maken van woningbouw.
Hof te Berkel
Ik ben bij de dorpsraad, oudercomitee, brigadiers en bij diverse verenigingen doe ik hand en
spandiensten. verder zit ik in de redactie van het Peelklokje.
Ik ben druk bezig met dorpsgenoten om een digitaal dorpsplein te realiseren. En... zelf heb ik
diverse dorps en regio sites aangemaakt- ben er beheerder van- om spullen te bevragen, en
evt. ook te verkopen.
Ik ben nu lid van een dorpsraad
Ik heb 2 jaar in de Dorpsraad gezeten als bestuurslid.
Ik was lid van de Dorpsraad
Ik was secretaris/penningmeester van de KBO zo lang dit statutair mocht. Nu ben ik lid van de
klussendienst. Als hobby speel ik mee in de Koninklijke Harmonie
Ik zet me in voor de gebundelde collecte. Heb deze mee op touw gezet in ons dorp Verder zij
we (mijn man en ik) actief in het speeltuincomite, voor behoud en onderhoud van onze
speeltuin in het dorp
In het verleden actief bij het wijkcomité, m.n. in de Mussenbuurt
Jaren dorpsraadslid geweest
Langer geleden , als lid van voormalige gemeenteraad
Leefbaarheid buurt
Leefbaarheid in een dorp. verenigingsleven.
Leefbaarheid, woningbouw, voorzieningen, bereikbaarheid
Leefbaarheid.
Lid dorpsraad
Lid dorpsraad geweest div. activiteiten mee georganiseerd
Lid van de Dorpsraad actief met woningbouw-leefbaarheid en verkeersveiligheid
Met buurt twee speelplekken gecreëerd en hierbij het wijkcomitee en dorpsraad ingezet om
geld te krijgen en draagvlak te creëren.
Mfc de Zwingel Melderslo Bmv de Schakel Broekhuizenvorst Sv Melderslo
Niet
Niet actief ingezet. Wel vergaderd met een voorzitter
Noabere zorg. zorg en welzijn oudere - alleenstaande inwoners.
Noaberzorg.
Ontwikkelingen DOP Lid werkgroep wonen
Oplossingen zoeken bij buurtproblemen
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Oprichting Dorpsraad Evertsoord en daarna allerlei zaken in Evertsoord mee opgepakt. Is wel
jaren geleden.
Oranjecommitee i.v.m. bevrijdingsfeesten en dodenherdenking. Cultura Grubbenvorst
Ouderen
Ouderen; opzetten van vrijwilligersvervoer en beleidsbepaling in KBO regio
Ouderenvoorziening Huiskamerproject Zonnebloem Basisschool ( als vrijwilliger voor
buitenlandse kinderen) Kerkgebeuren
Parkeer plaatsen. Kern opfleuren
Parkeren aan de maas in Broekhuizen. centrum Broekhuizen achterstallig onderhoud proberen
door de gemeente laten uit te voeren. plannen voor de hoogwaterkering in Broekhuizen maken
zodat de gemeente en het projectbureau er verder mee aan de slag kunnen in nauw overleg
met de aanwonende
Raadslid, voorzitter stichting gewoen grubbevors, deelnemer bij aantal projecten in
grubbenvorst, dorps sinterklaas
Studiegroep en politieke partij
Uitvoering ervan
Veiligheid en sociale contacten
Vereniging en dorpsblad .
Verkeersveiligheid
Voor de jeugd en de ouderen. verder voor het welzijn van de mensen in het dorp.
Voor de leefbaarheid van het dorp
Voor de vogelbuurt in Horst.
Voor een werkgroep onder super visie" van het wijkcomité"
Voor het verenigingsleven en het behoud van cultureel monumentaal en historisch erfgoed.
Voor jaren terug jeugdwerk Norbertus parochie en vrijwilligers werk in de parochie
Voor leefbaarheid van Horster wijken en centrum. Bankjes en rotondes, etc.
Voor mijn dorp
Vrijwilliger
Was ooit lid van de dorpsraad en neem nu deel aan een overleg
Wijkcomite Norbertus
Wijkcomite Norbertuswijk en vrijwilligerswerk op De Twister
Wijkraad en Buurtvereniging
Wijkraad, basis school
Zorgen dat de verenigingen kunnen functioneren De vragen van de bevolking in de dorpsraad
bespreken en in het overleg met de bevolking beantwoorden en discussie uitlokken, waarbij de
gemeente vertegenwoordigd is. Eerst de vragen bij de gemeente doornemen.
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In het verleden zijn er in onze gemeente handtekeningacties geweest.
In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

7.1 `Ik ondersteun altijd handtekeningenacties`
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7.2 `Een handtekeningenactie werkt`
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Toelichting 7.1 & 7.2:
1
1
1
2
2

Ik ondersteun een actie alleen als ik achter contact het doel sta.
Ligt er aan waar de handtekeningenactie over gaat.
Tja, ik moet het natuurlijk wel eens zijn met de stelling anders zet ik dus geen handtekening
Het ligt er aan voor welke actie een handtekeningenactie gehouden wordt.
Inspraak is op andere wijze geregeld: handtekeningen voegen niets toe: alleen korte termijn denken
en emoties
2 Licht er helemaal aan waarvoor
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2
2
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3
3
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3
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4
4
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4
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6
6
6

Ligt er natuurlijk aan waar de handtekeningenactie voor is.....
Niet alle handtekeningen acties zijn het zelfde ! (slechte stelling !)
Soms wel maar lang niet altijd
Zolang je onbekend bent met de actie kun je naar mijn mening niet vooraf verklaren: ondersteun
altijd""
7.1 Dit ligt er aan wat het onderwerp is. 7.2 Vaak is er al een beslissing genomen en heeft een
handtekeningen actie dus weinig zin. Maar als je niks doet kom je ook niet verder
Alleen meewerken als het goede vragen zijn(opbouwend)
Als ik het er mee eens ben teken ik zeker. Als ik het er niet mee eens ben zeker niet,
Beetje vreemde vragen. Ik doe mee als ik achter de actie sta en anders natuurlijk niet. Het ligt aan
het doel of een handtekeningenactie kan werken.
Gewoon doen en hardop zeggen/mening geven en schrijven is veel effectiever.
Het ligt eraan waar het over gaat, als ik er achter sta zou ik wel mijn handtekening zetten.
Ik heb vaak het idee dat er niet serieus mee omgegaan wordt.
Licht er aan voor welk doel deze actie is.
Licht er maar net aan voor welk doel het is.
Ligt er aan waarvoor
Ligt er natuurlijk aan waarvoor de handtekeningenactie is! En of het werkt.... het werkt pas als
raadsleden ed. hun eigen ego niet meer voorop stellen en de mening van burgers serieus neemt.
Naar mijn mening zal het dus niets uithalen, behalve dat je het ermee bij andere burgers onder de
aandacht brengt. Wat natuurlijk ook goed is. Beter nog zou zijn als de politiek eens luistert en inleeft
naar wat er speelt!
Relevante handtekeningacties ondersteun ik, maar jammer genoeg geeft zo`n actie niet altijd het
gewenste resultaat.
Waarvoor is die aktie.
Die aktie ligt eraan waarvoor
Het ligt eraan waarvoor de handtekening gevraagd wordt
Ik ondersteun dit als ik het eens ben met de zaak. Burgers hebben zo het gevoel dat ze inspraak
hebben, staat dicht bij je.
Ik ondersteun alleen een handtekeningactie als ik ook achter dit thema sta.
In het verleden zijn er handtekeningen ruim voldoende opgehaald voor een burgerinitiatief . dat
ging over het LOG en NGB . Daar is niks meegedaan. Het maakt alleen duidelijk aan de burgers hoe
arrogant de gemeente met zo iets belangrijks omgaat!
Ligt aan de actie of ik onderteken.
Ligt er natuurlijk aan waar ze de handtekeningen voor verzamelen.
Uiteraard zeer afhankelijk van wat voor soort actie het is. Ik zal niet overal mijn handtekening voor
zetten. Of het zin heeft....ik denk dat je als burger wel een signaal afgeeft en dat moeten we ook
zeker blijven doen. Zeker als het om onrecht gaat. Maar twijfel of of het ook echt zoden aan de dijk
zet.
Zal een handtekeningenactie alleen steunen indien ik het hiermee eens ben en zal niet altijd werken.
Als bij de gemeente iets is bedacht en de inwoners zijn het hier niet mee eens wordt het vaak toch
doorgezet.
7.1 ik zou het er mee eens moeten zijn. 7.2 Lang niet altijd wordt er geluisterd naar de burger.
Ik ondersteun alleen handtekeningacties waarvan ik het onderwerp steun
Wat bedoel je met vraag 7.1? Ik hoef het toch niet eens te zijn met de handtekeningenactie. Dat wil
niet zeggen dat ik het niet ondersteun.
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