Publieke raadpleging onder de
inwoners van Veghel over het
buitenbad, scholenplan en
polsbandjes
4 november 2021

Inhoudsopgave
Samenvatting

2

1. Onderzoeksverantwoording

3

1.1 Methodiek

3

1.2 Leeswijzer

3

2. Resultaten
2.1 Buitenbad in Veghel

4
4

2.2 Scholenplan

10

2.3 Polsbandjes

13

3. Bijlage: toelichtingen

15

4. TipVeghel

44

5. Toponderzoek

45

1

Samenvatting
Buitenbad in Veghel
Op stelling “1 Een buitenzwembad is onmisbaar in Veghel” antwoordt in totaal 84% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 7% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer mee eens". Zie pagina 4.
Op vraag "2 Wat vindt u? Het buitenbad moet worden;" antwoordt 75% van de respondenten:
"Gerenoveerd". Zie pagina 5.
Op vraag "3 Wat vindt u van het aanbod van voorzieningen in het buitenbad?" antwoordt in totaal
53% van de respondenten: "(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 21% van de respondenten:
"(ruim) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende". Zie pagina 6.
Op vraag "4 Wat vindt u van de entreeprijs voor het buitenbad?" antwoordt 55% van de
respondenten: "De prijs is prima". Zie pagina 7.
Op vraag "5 Zou u bereid zijn om een eenmalige bijdrage te doen voor het voortbestaan van het
buitenbad?" antwoordt 43% van de respondenten: "Misschien (ligt aan de prijs)". Zie pagina 8.
Op vraag "6 Stel het buitenbad zou verdwijnen, wat zou er dan in de plaats mogen komen volgens
u?" antwoordt 41% van de respondenten: "Ik heb geen suggesties". 37% van de respondenten
antwoord met een suggestie. Zie pagina 9.
Scholenplan
Op vraag "7 Wat vindt u van het aantal basisscholen in Veghel?" antwoordt 35% van de
respondenten: "Dit zijn er te veel". Zie pagina 10.
Op stelling “8 Het is een goede zaak dat basisschool de Bunders verbouwd wordt” antwoordt in
totaal 41% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 21% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal". Zie pagina 11.
Op vraag "9 Wat zou u van het idee vinden om basisscholen te fuseren?" antwoordt in totaal 58%
van de respondenten: "(zeer) goed idee". In totaal antwoordt 14% van de respondenten: "(zeer)
slecht idee". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Goed idee". Zie pagina 12.
Polsbandjes
Op vraag "10 Wat zou u van het idee vinden om polsbandjes in Veghel te gaan gebruiken?"
antwoordt in totaal 53% van de respondenten: "(zeer) goed idee". In totaal antwoordt 27% van de
respondenten: "(zeer) slecht idee". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Goed idee". Zie pagina 13.
Op vraag "11 Waar gaat uw voorkeur naar uit?" antwoordt 51% van de respondenten: "QR-code uit
de CoronaCheck-app".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVeghel, waarbij 608 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum











TipVeghel
Buitenbad in Veghel
Scholenplan
Polsbandjes
27 oktober 2021 tot 4 november 2021
11
608
3,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4 november 2021

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±3,9%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•
•
•

Op 27-10-2021 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 01-11-2021 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

1.2 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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2. Resultaten
2.1 Buitenbad in Veghel
Sinds 1968 heeft Veghel een buitenbad, ook wel 'openlucht' genoemd. Het buitenbad is gelegen op
het Prins Willem Alexander Sportpark. Momenteel staat het op de nominatie om gesloopt te worden,
omdat het verouderd is en er geld nodig is om het zwembad te kunnen renoveren.
Het zwembad is op dit moment eigendom van Laco (aanbieder van sport- en vrijetijdsactiviteiten).

1 'Een buitenzwembad is onmisbaar in Veghel'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
(n=606)
Zeer mee eens
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Op stelling “1 Een buitenzwembad is onmisbaar in Veghel” antwoordt in totaal 84% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 7% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer mee eens".
Zie toelichtingen op pagina 15.
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2 Wat vindt u? Het buitenbad moet worden;
Gerenoveerd

(n=603)
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Op vraag "2 Wat vindt u? Het buitenbad moet worden;" antwoordt 75% van de respondenten:
"Gerenoveerd".
Zie toelichtingen op pagina 17 en verder.
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Het buitenbad heeft een onverwarmd 50 meter bad (met duikplank en glijbaan), een peuter- en
kleuterbad en een grasweide.

3 Wat vindt u van het aanbod van voorzieningen in het
buitenbad?
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(n=601)
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Op vraag "3 Wat vindt u van het aanbod van voorzieningen in het buitenbad?" antwoordt in totaal
53% van de respondenten: "(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 21% van de respondenten:
"(ruim) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".
Zie toelichtingen op pagina 20.
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Een bezoek aan het buitenbad kost €6,95 per persoon (kinderen onder de één zijn gratis). Daarnaast
zijn er nog diverse abonnementen beschikbaar.

4 Wat vindt u van de entreeprijs voor het buitenbad?
(n=597)
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Op vraag "4 Wat vindt u van de entreeprijs voor het buitenbad?" antwoordt 55% van de
respondenten: "De prijs is prima".
Zie toelichtingen op pagina 22.
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De vraag blijft of het buitenbad blijft bestaan. Hiervoor is subsidie nodig en dat is nog onzeker in de
toekomst.

5 Zou u bereid zijn om een eenmalige bijdrage te doen voor
het voortbestaan van het buitenbad?
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(n=594)
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Op vraag "5 Zou u bereid zijn om een eenmalige bijdrage te doen voor het voortbestaan van het
buitenbad?" antwoordt 43% van de respondenten: "Misschien (ligt aan de prijs)".
Zie toelichtingen op pagina 24.
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6 Stel het buitenbad zou verdwijnen, wat zou er dan in de
plaats mogen komen volgens u?
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(n=587)
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Op vraag "6 Stel het buitenbad zou verdwijnen, wat zou er dan in de plaats mogen komen volgens
u?" antwoordt 41% van de respondenten: "Ik heb geen suggesties". 37% van de respondenten
antwoord met een suggestie.
Zie toelichtingen op pagina 25 en verder.
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2.2 Scholenplan
Op dit moment telt Veghel 11 basisscholen. Daar komt wellicht nog een twaalfde bij.

7 Wat vindt u van het aantal basisscholen in Veghel?
(n=582)
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Op vraag "7 Wat vindt u van het aantal basisscholen in Veghel?" antwoordt 35% van de
respondenten: "Dit zijn er te veel".
Zie toelichtingen op pagina 31.
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Het gebouw van basisschool De Bunders wordt verbouwd. Het gebouw staat er vanaf 1977 en is aan
vervanging toe. Het gebouw van De Bunders is nu te groot voor het aantal leerlingen dat de school
telt.
De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw.

8 'Het is een goede zaak dat basisschool De Bunders
verbouwd wordt'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling “8 Het is een goede zaak dat basisschool De Bunders verbouwd wordt” antwoordt in
totaal 41% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 20% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Zie toelichtingen op pagina 33.
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In 2018 is onderzocht of De Bunders en en basisschool ’t Heibosch samen verder zouden kunnen gaan
onder één dak.

9 Wat zou u van het idee vinden om basisscholen te fuseren?
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Op vraag "9 Wat zou u van het idee vinden om basisscholen te fuseren?" antwoordt in totaal 58%
van de respondenten: "(zeer) goed idee". In totaal antwoordt 14% van de respondenten: "(zeer)
slecht idee". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Goed idee".
Zie toelichtingen op pagina 36.
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2.3 Polsbandjes
Op diverse plekken in Nederland, is afgelopen weken geëxperimenteerd met het gebruik van
polsbandjes voor toegang tot horeca- en uitgaansgelegenheden.
Mensen ontvangen een polsbandje wanneer ze de QR-code uit de CoronaCheck-app laten zien bij een
controlepost en hoeven de QR-code dan niet meer bij elke voordeur te laten zien. Dat moet de
controle gemakkelijker maken. De CoronaCheck-app blijft wel gewoon te gebruiken voor wie geen
polsbandje heeft.
Het idee is dat je op bepaalde locaties op vertoon van je identiteitskaart en QR-code uit de
CoronaCheck-app een polsbandje ontvangt. De polsbandjes zijn alleen geldig op de dag van uitgifte
en hebben elke dag een andere kleur om fraude te voorkomen.
Onder meer Delft, Maastricht, Arnhem, Gouda en Brielle hebben besloten om de polsbandjes te gaan
gebruiken.

10 Wat zou u van het idee vinden om polsbandjes in Veghel
te gaan gebruiken?
Zeer goed idee
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(n=572)
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Op vraag "10 Wat zou u van het idee vinden om polsbandjes in Veghel te gaan gebruiken?"
antwoordt in totaal 53% van de respondenten: "(zeer) goed idee". In totaal antwoordt 27% van de
respondenten: "(zeer) slecht idee". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Goed idee".
Zie toelichtingen op pagina 38.
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11 Waar gaat uw voorkeur naar uit?
QR-code uit de CoronaCheck-app

(n=569)
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Op vraag "11 Waar gaat uw voorkeur naar uit?" antwoordt 51% van de respondenten: "QR-code uit
de CoronaCheck-app".
Zie toelichtingen op pagina 41 en verder.
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3. Bijlage: toelichtingen

1 ‘Een buitenzwembad is onmisbaar in Veghel’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

Toelichting
Zeer mee
eens

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Alstublieft zorg er voor dat het buitenbad open blijft. Zwemmen in de buitenlucht
is goed voor jong en oud en je bent lekker in beweging.
Samen met mijn zus maak in in de zomer elke dag gebruik van het buitenbad. De
openingstijden zouden aangepast moeten worden en niet om 18.00 uur sluiten.
Dit is voor de werkende mens ( zoals ik) niet altijd makkelijk. GA VOOR HET
BEHOUD VAN HET OPENLUCHT BAD!!!!
Beweging , natuur , sociale contacten en een dagje uit .....alles bij het buiten
zwembad
Dit buitenbad vormt als extra voorziening een meerwaarde voor het dorp, zeker
ook in het kader van sportvoorzieningen voor de scholen.
Een grote gemeente als Veghel zou zich moeten schamen als er in de zomer geen
buitenbad is. Dit is een van de eerste vereiste waar we belasting voor betalen!!
Een openluchtzwembad is wat mij betreft onmisbaar voor de leefbaarheid van
Veghel. Het is een uniek aanbod wat in de gehele regio niet meer te vinden is. Met
name de oudere basisschoolkinderen en jongere middelbare school kinderen
kunnen hier zowel bewegen als hun eerste stappen naar zelfstandigheid maken.
Een unieke voorziening in Veghel, echt een extra waarde, verhoogt de
aantrekkelijkheid van Veghel als woonplaats. Dichtbij recreëren is
milieuvriendelijk, goed dat daarvoor deze voorziening is. En denk aan de vele
Veghelaren die geen vakantie ver-weg kunnen betalen!
Er is hier jn de buurt niet ergens een buitenzwembad.
Heerlijk om dus hier naar het buitenbad te gaan. Likje verf en kleine opknapbeurt
en het kan nog jaren blijven bestaan
Er is weinig vertier voor kinderen en jeugd in veghel. Gezond voor jong en oud.
Er zijn te weinig recreatieve veilige buirtengebied in Veghel
Het buitenbad is al een paar generaties een echte trekpleister voor de regio. Heel
veel gezinnen met kleine kinderen en jeugd vinden hier veel vertier. Een plek waar
iedereen heerlijk en veilig kan vertoeven. Er is een grote zonnewende, speeltuin
en de jeugd kan een balletje trappen of volleyballen. Het hoort bij Veghel. Het
buitenbad heeft zeer zeker een positieve uitstraling naar de regio. Vooral voor de
jeugd is het buitenbad een heerlijke plek waar ze heel graag nasr toe gaan. Het
hoort bij het sportpark.
Het hoort bij de gemeente, bij mooi weer trekt het publiek ook buiten de
gemeente.
Het is een heerlijke plek om even de rust op te zoeken in de zomer.
Het is heerlijk banen zwemmen in de zomer, het liefst zo ik nog na kantoor tijd
even gaan.
Het is het enige buitenbad, waar veel gebruik van wordt gemaakt.
Het is voor de jeugd beter dat ze met goed weer buiten zijn . Ook wat betreft de
lucht. Binnenbad is niet zo gezond
Het is vrij uniek om nog een buitenbad te hebben als dorp zijnde. Het plezier en de
ontspanning die het geeft moet je koesteren
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mee eens

•
•
•
•
•
•

Het openlucht zwembad mag dan wel verouderd zijn, maar voor veel mensen en
vooral kinderen ideaal om in de zomer naar toe te fietsen en te genieten van het
water.
Hetgeen Veghel van omringende dorpen onderscheid. Dergelijk vermaak is dichtbij
niet te vinden.
In de hele omgeving is nergens meer ern buitenbad te vinden....Niet iedereen
houdt van een natuurbad of Hemelrijk om daar gaan te zwemmen. Daar is het
vaak druk en onoverzichtelijk. Dit zwembad is veilig voor jong en oud.
Is een prachtige dagbesteding in de buitenlucht voor alle leeftijden. Ook
sportverenigingen en scholen zijn gebaat bij het buiten-bad
Meer reclame maken ... sprak laatst iemand die al 3 jaar in Veghel woont en niet
wist dat er wen buitenbad was in Veghel.... ook aanbiedingen veel beter bekend
maken ... bv in stadskrant
Mensen moeten meer bewegen, en zwemmen is daar perfect voor, zeker voor
mensen met lichamelijke klachten, zoal slechts kunnen lopen....
Mensen willen niet alleen in natuurwater zwemmen!! Wij maken er iedere zomer
gebruik van. Zeker met kleine kinderen is het ideaal. En denk ook eens aan de
mensen met een mindere portemonnee!! Het zou eeuwige zonde zijn als het
wordt gesloopt.
Mijn kleinkinderen maken er veel gebruik van Zijn nog te klein om bijvoorbeeld
naar Volkel te fietsen
Sociaal gezien een prima manier in de zomertijd om jong en oud in de buitenlucht
met elkaar om te gaan.
Voor families is het fijn om naar een openlucht zwembad te kunnen. Voor iets
oudere kinderen is het belangrijk om hier zelf naar toe kunnen. Dit draagt bij aan
hun zelfstandigheid.
Vrij zwemmen wordt onmogelijk gemaakt voor beginnende zwemmers en jeugd
die juist graag buiten zijn
Zeker weten.
Zwemmen is laag drempelig voor jong en oud en erg gezond. Het recreatieve
aspect, zoals we ook met z'n allen van het strand houden, biedt ook Veghel met
een recreatief buitenbad. Ik kom er graag , juist door de variatie van bezoekers.
Zoals er een hockey accomodatie is , zo mag er ook een buitenzwembad zijn. Als
het afgebroken wordt is er ook helemaal niets, is er zelfs geen alternatief voor
handen . Je gooit het kind met het badwater weg. Veghel is een rijke stad , het
mag zich rijk noemen als het ook aan de basisvoorwaarden voldoet , waaronder
mijn inziens een buitenzwembad.
Belangrijk voor vooral de jeugd om samen te spelen en samen te komen.
Een ontmoetingspunt voor jongeren/jong volwassenen. Gezinnen met kinderen.
Maar ook worden er baantjes getrokken om het lijf fit te houden. En dat in de
frisse buitenlucht!
Ga er zelf niet veel heen maar zou het wel jammer vinden als dit zou verdwijnen
uit Veghel. De mogelijkheid voor de jeugd en gezinnen om ergens buiten te
kunnen zwemmen moet behouden blijven.
Is in de zomermaanden toch een publiekstrekker, zeker als je deze opknapt.
Maar
Mag ook ergens in de buurt
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•

•
Neutraal

•

•
•
•
•
Zeer mee
oneens

•
•

Niet alleen in of voor Veghel, maar ook voor inwoners uit omliggende kernen en
gemeenten. Denk aan Erp, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch (beide: gemeente
Bernheze), Uden, Boekel e.d. Niet iedereen wil immers naar een water-/zandplas
als Hemelrijk.
Waar vind je nog zo'n buitenbad in de omgeving?
Het is niet onmisbaar maar als het er niet meer is, is het wel een groot gemis. Zelf
heb ik hier heel wat tijd doorgebracht in mijn jeugd en ik moet er niet aan denken
dat het er toen niet geweest zou zijn. Als het blijft bestaan moet er wel beter gelet
gaan worden op groepen jongeren die het andere jongeren onmogelijk maken om
nog te gaan zwemmen. Mijn zoon ging graag maar toen hij en zijn vrienden
meerdere keren lastig gevallen zijn door een grote groep jongeren was de los er
snel vanaf.
In de huidige vorm past het niet
Misschien een combinatie met overdekt zwembad op het sportpark. Het geplande
overdekt zwembad hoort niet midden in het centrum vanwege parkeeroverlast
Natuurlijk erg fijn dat er een buiten zwembad is. Het kost alleen wel geld om deze
in gebruik te houden en nog te renoveren
Voor mijzelf niet, maar ik merk dat het voor met name veel kinderen onmisbaar is
1 mooie recreatie plas maken ergens in Meierijstad
Liever een mooi binnenbad, met glijbanen en wildwaterbaan en leuk peuterbad
dan een buitenbad.

2 Wat vindt u? Het buitenbad moet worden;
Anders, namelijk:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanpassen naar een natuur zwemplaats
Aansluiten bij het binnenbad zodat het een geheel wordt
Aantrekkelijk maken voor jong en oud en het binnenbad niet in het dorp maar bij het huidige
buitenbad plaatsen. Dan krijg je een enorme aantrekkingskracht van de Veghel en de dorpen er
om heen. Wie bedacht heeft om het weer in het dorp te bouwen snapt het allemaal niet zo
goed!
Absoluut behouden voor Meierijstad en de regio.
Afbreken en opnieuw bouwen
Afbreken en opnieuw opbouwen naar een modern buitenbad waar mensen uit omliggende
kernen ook voor komen
Als er geen geld Is voor renovatie, dan gewoon handhaven zoals het nu Is.
Behouden
Bekijken wat de beste optie is sloop of renovatie
Binnenbad had erbij gebouwd moeten worden samen een locatie
Combinatie binnen buiten
Compleet nieuw bouwen binnen en buitenbad gecombineerd
Dit bad moet gerenoveerd worden zodat er nog jaren.lang heel veel.mensen.van kunnen
genieten.
Drastisch vernieuwen of anders renoveren.
Duurzaam natuurbad worden
Een nieuw binnen en buitenbad, dan was je in een keer klaar!
Een nieuw zwembad bouwen
Een zwembad met veel glijbanen park worden of het heeft geen toekomst
17
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En een subtropisch zwembad met buiten baden erbij
En uitgebreid
Er moet een combinatie van buiten en binnenbad gemaakt worden. Dat kan op het WAsportpark
Flink opgeknapt, vergroot en aantrekkelijk maken.
Gemoderniseerd zodat het weer een aantal decennia mee kan.
Gerenoveerd maar als de kosten te hoog worden nieuw zwembad
Gerenoveerd of gesloopt is mij om het even. Zou renovatie überhaupt nog een reeele optie
zijn?
Gesloopt en dan nieuwbouw anno 2022
Gesloopt en opnieuw opgebouwd met meer en betere omkleed faciliteiten
Gesloopt en opnieuw worden gebouwd. Maak er een trekpleister van.
Helemaal vernieuwd
Herbouwd
Het bad moet er modern en netjes uitzien. Met glijbanen en springplank en misschien wat
ander vertier op het gras voor de kinderen, ze moeten er graaf naar toe gaan
Het is goed als de gemeente een bijdrage levert om het zwembad te behouden. Het is belangrijk
om activiteiten voor kinderen te behouden. Er verdwijnen ook al speelgelegenheden.
Gezondheid van kinderen is belangrijk, zij zijn de toekomst van Veghel.
Het nieuwe binnenbad erbij bouwen en dan het buitenbad vernieuwen.
Huidige vervangen voor nieuwe
In het park naast het nieuwe zwembad
Jammer dat het overdekt zwembad niet bij het buitenbad gebouwd wordt, misschien was het in
het kostenplaatje goedkoper om het ineens te doen
Ligt eraan wat het goedkoopste en het duurzaamst is
Make over, up to date maken
Meer voorzieningen voor jongere kinderen en meer toezicht (veel overlast door pubers, kleine
kinderen durven daardoor niet in de grotere baden en andere mensen schrikt het ook af))
Moet ik overlaten aan de kenners, ik ben geen bouwkundige
Nieuw (4x)
Nieuw binnenbad met mogelijke opening naar een deel buiten
Nieuw bouw
Nieuw buiten bad en daaraan een overdekt toevoegen
Nieuw laten aanleggen met moderne technologie
Nieuwbouw (6x)
Nieuwbouw is goedkoper als renoveren
Nieuwbouw met verwarmd water
Nieuwbouw op sportveld naast het buitenbad zodat het buitenbad gebruikt kan blijven in de
zomer.
Prima zo, misschien meer ligbedjes
Renovatie plus een plan om het aantrekkelijk onderscheidend te maken voor meierijstad
Renoveren als dat kan, slopen als dat moet.
Renoveren of nieuw en dan binnen en buiten bij elkaar
Renoveren of vernieuwen
Samen voegen met het binnenbad
Sloop en herbouwen
Slopen en nieuwbouw
Vernieuwd, gemoderniseerd.
Verouderd is toch niet erg? alleen reparatie/renovatie van dingen die werkelijk nodig zijn
Waarom geen buitenbad gekoppeld aan het nieuwe te bouwen binnnenbad
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•
•
•

Waarom niet een combi van binnen en buitenbad. Dat zou ook een betere locatie voor het
binnenbad zijn.
Zie boven
Zie mijn volgende antwoord

2 Wat vindt u? Het buitenbad moet worden;
Toelichting
Gerenoveerd

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Als het gemoderniseerd wordt is het weer helemaal top en kan het weer 40 jaar
mee
Als het wordt gesloopt, dan moet het ook weer opnieuw worden herbouwd.
Als je kijkt hoe druk het nog ieder jaar bezocht word door voornamelijk jeugd
zou het ontzettend zonde zijn.
De eigenaar Laco heeft mogelijk in het verleden wel te weinig gedaan.
Door Laco en niet door de gemeente, als Laco er tenminste brood in ziet. Ze
hebben het immers goed laten verpauperen.
Duurzaam renoveren, verder een leuk theehuis erbij .
Gemeente heeft supercombi laten liggen. (binnen-en buitenbad op sportpark).
Zwakke noodoplossing Rooi en Veghel. En dan ook nog bouwen op super-leeflocatie.
Centrum = drogreden. En eigen beheer wordt fiasco. Combi had veel meer
óverlevingskansen. En uniek in de regio.
Het bad moet opgeknapt worden en toegankelijk voor jong en oud. In hete
zomerdagen is het heerlijk om even verkoeling te zoeken in het buitenbad. Ik
zou het erg gaan missen als het er niet meer zou zijn!
Het is zodanig verouderd dat er zeker iets mee moet gebeuren. Dan zou ik
kijken wat de mogelijkheden zijn, renoveren zou mijn optie zijn mits het in het
budget past.
Ik denk dat renoveren vlugger gaat en goedkoper is..
Ik geloof dat de basis van het zwembad goed is - mooie locatie met goede
voorzieningen. Het oogt nu echter onverzorgd door verval.
Kiezen voor de meest verstandige en doordachte oplossing : vernieuwen of
renoveren
Laat het op dezelfde locatie, dat is prima. Renoveer het zodat er wederom net
als elk jaar vanuit Veghel en omstreken iedereen er wederom met veel plezier
heen kan gaan!
Laco kan best renoveren en voor die entreeprijs wat extra's doen
Maar wel met investeringen van de gemeente, het bedrijfsleven en andere
sportverenigingen. De schouders moeten er samen onder worden gezet. Het
kan niet zo zijn dat de politiek alleen moet opdraaien voor de kosten.
Verschillende groepen moeten elkaar vinden en samen de handschoen
oppakken.
Meer dan een plek waar ze water en een veilig gebied hebben vragen ze niet
Of een nieuw buitenbad geplaatst worden!!
Sponsoren zoeken voor het behoud/renovatie van het buitenzwembad
Vooral vooe peuters/kleuters is er weinig tot niks.
Wel moet er gekeken worden op slopen en 'nieuwbouw' een betere,
goedkopere optie is dan renoveren.
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Gesloopt

•
•

Buitenbad moet daar weg. En er moet sporten voor terug komen
Het buitenbad is nu gelimiteerd open. Het zou beter zijn als deze aan het
binnenbad gekoppeld is.
Maar dan wel een heel mooi binnenbad.

•
Weet niet

•
•

Als dat de reden gaat zijn om het te sluiten, dan laat het zoals het is
Het is goed om te beseffen wat dit betekent voor het toerisme en de jongeren
die volgens mij veel gebruik maken van het bad. Waar gaan ze dan heen? Bied
je ze een alternatief?
Ligt eraan wat het meest duurzaam is voor de lange termijn: slopen of
renoveren
Om banen te trekken in de zomer is het helemaal prima

•
•

3 Wat vindt u van het aanbod van voorzieningen in het buitenbad?
Het buitenbad heeft een onverwarmd 50 meter bad (met duikplank en glijbaan), een peuter- en
kleuterbad en een grasweide.

Toelichting
Ruim
voldoende

•

•
•
•
•

Voldoende

•
•
•
•
•

•

De hele zomer heerlijk baantjes getrokken.
Maar... ik heb de jeugd gemist. Het weer was ook minder mooi, maar dit zou
een streekattractie moeten zijn. De enige plek met een prachtig buitenbad.
Dan mag de entree omhooggevallen, seizoenkaarten, sponsors, vrienden van,
enz
De kleedkamers en toiletgebouwen zijn verouderd
Het aanbod is meer als voldoende voor jong en oud.
Het buitenbad is verouderd maar het zwembad is perfect en een koude douch
is ook nog eens gezond voor lichaam en geest :)
Misschien het bad een beetje verwarmen....verder zijn de voorzieningen
prima. Het ziet er ondanks de leeftijd nog vrij goed en netjes uit.
Wellicht meer faciliteiten zodat het zwembad voor meerdere doeleinden
gebruikt kan worden.
Als het verwarmd zou zijn, zou het per jaar meer maanden te gebruiken zijn.
De zonneweidekan nog wat attractie gebruiken.
Er mag best iets bij en het zou natuurlijk fantastisch zijn als er zonnepanelen
zouden kunnen zorgen voor een betere watertemperatuur. Extra glijbaan
Extra ligstoelen
Het onverwarmde 50m bad zou langer in gebruik kunnen blijven wanneer het
wel verwarmd zou zijn.
Een leuke glijbaan in het peuterbad en kleuterbad wordt gemist. De glijbaan
van nu behorende bij het 50m bad is zeer kort en pas te gebruiken bij een
bepaalde lengte of leeftijd. Meerdere glijbanen zou een publiekstrekker zijn.
En wanneer deze in een veilige bak zouden uitmonden kunnen alle leeftijden
er al snel gebruik van maken.
Een kindvriendelijke (rubberen) bodem zou erg prettig zijn in het peuterbadje.
Een sproeiers hier en daar ook, het is nu vrij kindonvriendelijk.
Ik vind een speeltuontjr zoals nu ook erg van meerwaarde, mooi afgesloten
met slechts 1 in-/uitgang. Echter wanneer deze zou worden vervangen door
een spraypark zou dit volgens mij ook erg welkom zijn.
Laat basisscholen meer gebruik maken van het zwembad
M
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•
•
•
•
•
•

Neutraal

•
•
•
•
•
•

Onvoldoende

•
•
•
•
•
•
•

Ruim
onvoldoende

•
•

•
Weet niet

•
•

Meer glijbanen, prijs prima. Genoeg zonne weides.
Misschien kluisjes handig. En op eender vander manier goed overzicht van wat
er op de grote velden gebeurt. Veel jeugd daar.
Misschien nog meer inzetten op horeca
Voorzieningen zijn net als hele zwembad gedateerd, maar aanbod is
voldoende
Wat meer aanbod aan glijbanen zou leuk zijn, ook in het peuterbad.
Wellicht deels verwarmd zwembad mogelijk, glijbaan en duikplanken
behouden.
Bad is oke, prijs te hoog voor wat je krijgt
Er mag wel wat meer gemoderniseerd worden
Er zou misschien een leuke peuter splash kunnen komen en een groter peuter
glijbaan
Geen spectaculaire voorzieningen. Redelijk simpele glijbaan, duikplank,
babybadje. Maar opzich voor kleine kinderen prima. Wil je ouder publiek
trekken is het minder leuk.
Het is minimaal, kan beter, maar de jeugd geniet er zo van. Dus als ze gaan
renoveren en opknappen, alleen maar top
Openingstijden verruimen. Al om 8 uur open voor de vroege vogels
Echt toen aan renovatie
Het aantal zwembaden en de grootte hiervan is prima. Maar kleedhokjes en
toiletten zijn dramatisvh slecht, zit- en ligstoelen, tafels, parasols zijn te weinig.
Het buitenbad mag gemoderniseerd worden en uitgebreid met glijbaan o.i.d.
Het moet wel allemaal gerenoveerd worden, want het is in zeer slechte staat.
De wc gebouwen en omkleedruimtes zijn er slecht aan toe.
Ik vind dat er wel wat meer horeca bij het buitenbad geplaatst kan worden en
meer schaduwplekken
Verouderd, en geen relevantie ten opzichte van hemelrijk en andere door
ontwikkelde plassen in de regio
Voor de prijs is er bar weinig aan extra voorzieningen. De snackbar gaat de
helft van de tijd niet eens open. Glijbaan is echt aan vervanging toe. Eigenlijk is
alles aan vervanging en updaten toe. Het zwembad is nog hetzelfde als 20/30
jaar geleden toen ik daar ging zwemmen. Misschien ooit een likje verf gehad
maar veel meer dan dat zal het niet zijn
In deze moderne tijd mag je meer verwachten van een buitenbad
Om meer mensen te trekken zouden er meerdere glijbanen moeten zijn en
dan gecombineerd met een binnenbad. Het hoeft niet zo groot te worden als
Den Bosch. Maar het zou wel mooi zijn en veel mensen trekken als het zo iets
zou zijn maar dan op een kleinere schaal.
Voor de prijs die je betaald zijn er weinig voorzieningen!
Ik kom er zelf te weinig om daar een goed antwoord op te geven. Vroeger was
het vrij karig, ik weet niet of er veel is bijgekomen.
Maak er zelf geen gebruik van
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4 Wat vindt u van de entreeprijs voor het buitenbad?
Een bezoek aan het buitenbad kost ?6,95 per persoon (kinderen onder de één zijn gratis). Daarnaast
zijn er nog diverse abonnementen beschikbaar.

Toelichting
De prijs
is (zeer)
hoog

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Als de prijs nog meer omhoog gaat is het niet meer aantrekkelijk.
Als je kijkt naar hoe het bad er nu uit ziet, wat het te bieden heeft. En kijkt naar
andere zwemgelegenheden in de omgeving is de prijs te triest voor woorden. Als
het zwembad voort blijft bestaan heeft het een grondige renovatie nodig en een
hele goeie update. Het tipt niet meer aan bijv. Een hemelrijk. Plus vind ik dat
iedereen gebruik moeten kunnen worden dus ook voor degene die het niet breed
hebben.
Belangrijk is wel dat er ook een mogelijkheid bestaat om meen soort van
kortingskaart te creëren, om de kosten iets te drukken voor grote gezinnen!
Bij continue onderwijs is de middag soms kort en is de prijs aan de hoge kant voor
een uurtje en daardoor ga ik er niet zo snel heen met mijn kinderen.
De prijs voor een los entreekaartje is best hoog. Zeker als je een gezin bent, dan
lopen de kosten snel op. Maar ga je vaker dan is de prijs voor een abonnement
prima, mits je hem in de kortingsperiode koopt.
Gelukkig is een abonnement heel voordelig, dus dat rechtvaardigt de hoge losse
verkoop.
Gezien de beperkte voorzieningen zou ik wat minder entree vragen. Bij meer
klanten is de omzet hoger, als de prijs gunstiger is komen er meer mensen.
Gezin abonnement is belangrijk. Net als Billy Bird.
Het bad is niet verwarmd en er zijn weinig faciliteiten
Het niet een gezins tarief/ abonnement. Dat zou waarschijnlijk veel in de prijs
verschil maken
Ik vind het voor de huidige staat net een euro teveel aan entree. Kindjes t/m 3
zouden gratis mogen zijn. Deze kindjes maken enkel gebruik van het peuterbadje en
kampen nog met een middagslaapje waardoor het verblijf vaak kort is. Ook voor
kindjes tot 10 jaar zou er wat mij betreft een tussenprijs van zo'n 4,95 ofzo mogen
zijn.
.
Liever een buitenbad voor iedereen makkelijk beschikbaar dan een veel te dure
Blauwe Kei !
Niet onredelijk, maar als je vaker in het seizoen wilt gaan, tikt het erg aan.
Abonnementen zijn ook prijzig, tenzij je op tijd bent voor het actie abonnement (dit
zou eigenlijk gewoon de normale prijs moeten zijn)
Omdat het oud is, is de prijs hoog. Net als bij het binnenbad: het is oud, toiletten
zijn kapot en vreselijk en toch blijven we de prijs verhogen. Daar moet ook iets
tegenover staan.
De abonnementen zijn prima, maar adverteer er beter voor.... vaak is men te laat
omdat het niet goed bekend is dat er een buitenbad abonnement afgesloten kan
worden.
Prijs is prima als je alleen gaat, maar met een gezin is hij snel aan de hoge kant
Voor alleen zwemmen is dat echt duur, al helemaal als je even na je werk een duik
zou willen nemen!
Voor hoe het zwembad en nu bij ligt en de faciliteiten
Voor ouders met meerdere kinderen is de entree prijs te hoog om zomaar eventjes
een uurtje te gaan. Zo na school bijvoorbeeld.
Vooral voor gezinnen met een minimum inkomen
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De prijs
is prima

•

Vooral voor gezinnen met een minimum loon Is het te duur. Deze gezinnen moeten
voor een paar Euro kunnen zwemmen.

•
•

Als je een seizoen kaart heb is het goedkoop los kaartje best prijzig.
Bij een abonnement is de prijs per schappelijk. losse kaart verkoop is daarentegen
duur voor wat je krijgt
De entreerijs is prima maar zou het niet hoger maken. Als men kiest om later op de
dag te gaan zwemmen vind ik het best veel.
Een abonnement in de voorverkoop is erg voordelig. Losse verkoop voor een dag
relatief prijzig voor kinderen van 0-3 jaar.
Het moet wel voor iedereen betaalbaar blijven. Weet niet hoeveel subsidie men
krijgt om het op te knappen, anders ontkom je er niet aan om meer tarief te vragen,
Zou een zeer groot gemis zijn als het zwembad zou verdwijnen. Evt. zwemlessen
geven in overleg met scholen of buitenschoolse activiteiten voor o.a. het voortgezet
onderwijs gaan organiseren.
Het zou mooi zijn als er korting is/ blijft bij afname van een tien rittenkaart of
abonnement.
Ik zou wel korting geven aan gezinnen, als ze met het hele gezin komen.
Individuele entreeprijs is relatief hoog maar abonnementen zijn prima geprijsd.
Je kunt altijd verschillende abbenomenten aan bieden voor het binnen en
buitenbad. Gezinnen maakte vaak gebruik van een abbonement voor het
buitenbad.
Je zou voor een uurtje banen zwemmen ook een lager tarief kunnen hanteren.
Kinderen onder de 5 jaar gratis naar binnen
Met een abonnement ben je gunstigste uit.
Met name de abonnementen zijn prima te betalen en mogen wat mij betreft nog
meer onder de aandacht gebracht worden bij minima door de gemeente. Nog
mooier zou zijn als de gemeente voor bepaalde leeftijdscategorieën een
abonnement zou betalen in het kader van sportkosten. Alle kinderen van Veghel
zouden hier baat bij hebben.
Misschien tarief aanpassen naar prijs per dagdeel en/of hele dag. Prijs
aantrekkelijker maken voor jonge gezinnen.
Prijs is prima na revovatie
Prijs is prima voor het huidige aanbod. Wanneer het aanbod groter / breder is kan
er een hogere prijs worden gevraagd.
Voor een hele dag maar een halve dag mag wel minder
Voor een kind van 10 jaar en voor volwassenen vind ik dit een prima bedrag. Voor
kleine kinderen die maar een uur zwemmen is het wel aan de hoge kant.
Voor het gebruik van een dergelijke voorziening, die je als "een dagje uit" kunt zien,
vind ik de prijs niet te hoog. Mijn suggestie zou wel zijn om de leeftijdsgrens voor
gratis toegang voor kinderen op te trekken tot: kinderen onder de 6. Daarmee
wordt het voor jonge gezinnen wel aantrekkelijker om te komen. Of geef hen een
tegoedbond voor een consumptie of iets dergelijks.
Voor wat het nu biedt. Bij upgrading mag de prijs omhooggevallen, maar moet wel
voor iedereen toegankelijk blijven. Voor mijn part abonnement gratis bij
voedselbank
Vooral het aanbod van een abonnement is aantrekkelijk
Wij nemen in het voorjaar altijd gebruik van de aanbieding en dan is de prijs
perfect.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

De laatste jaren ben ik niet meer geweest.
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Weet
niet

•
•
•
•
•

Ga te weinig om hier een antwoord op te geven.
Hoe goedkoper, hoe toegankelijker en eerder dat de mensen er naar toe zullen
komen.
Is het kostendekkend‽?
Niet te zeggen / beoordelen. Maar lijkt mij erg goedkoop ivm vergelijkbare recreatie
plassen
Toegang met Laco abonnement, dus dat is prima

5 Zou u bereid zijn om een eenmalige bijdrage te doen voor het voortbestaan
van het buitenbad?
De vraag blijft of het buitenbad blijft bestaan. Hiervoor is subsidie nodig en dat is nog onzeker in de
toekomst.

Toelichting
Ja

•
•
•
•
•

•

Misschien
(ligt aan de
prijs)

•
•
•
•

Nee

•
•
•
•
•
•

Crowdfund of via rotary
Een extrabijdragen via de gemeentelijke belastingen.
Kunnen we niet een crouwdfunding-actie opzetten? Of zoiets als bij ziekenhuis
Bernhoven?
Ligt wel aan het bedrag
Verhoog de gemeentebasting met 2.50 of 5.00 euro per jaar en stop dit ook
echt in het buitenbad. Renoveert het bad en knap het helemaal op inclusief
verwarmen van de baden. Onderhoudt het bad daarna van het het extra geld
wat binnen komt.
We komen er super vaak. Is verder niets dichtbij om in de zomer te kunne
zwemmen. Kan niet naar eindhoven of denbosh komen word te duur. Fijn een
bij dicht bij!
Alleen als het een gemeente bad wordt en niet aan een particuliere eigenaar,
tenzij het op papier concreet is vastgelegd dat het daadwerkelijk aantoonbaar
besteed wordt in het buitenbad.
Helaas ben ik een van de mensen die het helemaal niet breed heeft. Maar als ik
het budget had om te helpen dan zou ik zeker een goede bijdrage leveren.
Het buitenbad in combinatie met het binnenbad moet goed exploitabel zijn. Als
Laco het niet kan, dan zijn er wel andere partijen.
In andere kernen is het buitenbad ook vernieuwd met subsidie, dat zou hier ook
moeten kunnen, anders kan de gemeente een andere manier bedenken om het
geld te genereren
Als gemeente subsidieert of anderszins bijdraagt draag ik al bij.
Als ik veel geld had zeker wel, maar helaas leef ik van een zeer kleine uitkering
en heb ik simpelweg niet die mogelijkheid.
Betalen al aan de gemeente Meierijstad voor algemene middelen
Daarvoor betalen we belasting.
De gemeente heeft er geld voor. Als ze de Gazellebrug niet verplaatsen wordt er
namelijk € 1,2 miljoen euro uitgespaard.
Dit hoort bij de gemeente of Laconiek thuis. We betalen al genoeg belasting!
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•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Weet niet

•
•
•

Dit vind ik echt een gemeente aangelegenheid. Ze willen "Veghel voor wonen
en werken" maar verder willen we zo weinig mogelijk leuke dingen beschikbaar
maken? Nonsense. Gemeente moet dit net zo goed willen. Het is al jaren een
succes. Zorg dan dat het bedrijfsleven er in de avonden meer gebruik van kan
malken in de zomers. Zorg voor beter behoud en minder onderhoud. De
Noordkade is een parade plaatje. Daar mag alles voor gebeuren. Havengebied
ook. Ik vind dat alles wat met gezondheid sport en spel te maken heeft bij de
gemeente OOK op nummer 1 moet staan.
Dit vind ik echt een taak van de gemeente omdat de hele gemeenschap hier
gebruik van kan maken. Iedere oudere persoon heeft wel een ervaring met het
openluchtzwembad. Wat was dat een geweldige plek om vriendjes en
vriendinnetjes te ontmoeten, en na 40 jaar kom ik er nog steeds, hoe mooi is
dat.
En ik vind ook dat de gemeente hierin het voortouw moet nemen, als een
eenmalige bijdrage nodig zou zijn. Bovendien zou het niet onredelijk zijn als
buurgemeenten een financiële bijdrage zouden leveren. Denk aan Bernheze en
Uden.
Ga fouten van gemeentelijke beslissing niet sponsoren
Ik vind dat dit absoluut bij de gemeente moet liggen of een particuliere
onderneming.
Is van een orde van algemeen belang. Dus betalen uit algemene middelen.Het
kan niet zo zijn dat plaatsen als Schijndel en Sint Oedenrode de zaken met
betrekking tot de openbare zwembaden wel op orde hebben of bij gelegenheid
van de fusie wel hebben geregeld en Veghel niet .
Met abonnement draag ik voldoende bij
OZB belasting is al hoog genoeg. Volgens mij moet het met de huidige begroting
ook kunnen. Onderhoud op wegen bijvoorbeeld een jaar uitstellen.
Wat mij betreft gewoon weer eigendom van gemeente en dan exploiteren
We betalen met ins alleen enorm veel belasting wat vaak uitgegeven wordt aan
zaken waarvan ik het nut niet inzie of waarvan de kosten belachelijk hoog zijn.
Naar mijn idee moet het behoud van dit unieke buitenzwembad dan ook
betaald worden uit belastinggeld dat al betaald is.
Betreft de hele samenleving.
Het is algemene recreatie en die dient m.i. niet individueel te worden
gefinancierd maar in de bedrijfsvoering. Kosten/baten
Is dat wel gebruikelijk om inwoners een bijdrage te vragen? Ik zou dat misschien
doen als ook zeker is dat het buitenbad zou blijven (renovatie of nieuwbouw) en
dat ligt ook aan de prijs.

6 Stel het buitenbad zou verdwijnen, wat zou er dan in de plaats mogen
komen volgens u?
Suggestie:
•
•
•
•
•

Als er geld is om er wat voor in de plaats te zetten, dan vind ik dat we het buitenbad moeten
renoveren van dat geld
Als het maar (buiten)sport relevant is
Andere sportgelegenheid
Atletiekbaan (2x)
Azc
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bad moet gewoon blijven
Betaalbare woonruimte
Binnen en buitenbad gecombineerd.
Binnen/en buitenbad in één. Misschien drukt dat de prijs
Binnenbad
Binnenbad betaalbaar en ruime zwemtijden publiek
Binnenbad met buitenbad
Binnenbad met buitenbad :-)
Binnenbad!!!!
Binnenzwembad op die plek ipv in het centrum
Bowlingbaan (2x)
Bowlingbaan met terras
Bowlingbaan of midgetgolf baan
Buiten en binnenbad moeten blijven
Buitenbad is niet te vervangen,niets is te vergelijken
Buitenbad moet open blijven.
Buitenbad niet laten verdwijnen!!!
Buitenbad(ik heb de vraag goed begrepen)
Buitenfitness apparaten voor iedereen toegankelijk.
Combinatie met overdekt zwembad
Daar het nieuwe binnenbad
Een andere voorziening voor jeugd want behalve sportvelden blijft er niks over voor de jeugd
Een binnen en buitenzwembad op 1 plek.
Een binnenbad
Een bos of wilde bloemen tbv natuur
Een buiten speeltuin met gratis toegang
Een buitenbad gedeelte aan het nieuw te bouwen zwembad.
Een buitenbad moet blijven! Het wordt steeds warmer!! Niet iedereen kan op vakantie in de
zomer!!! Zwemmen is gezond !!
Een extra voetbalveld want Blauw Geel heeft er te weinig. Verder zouden er padelbanen passen
voor Frisselstein.
Een groot skatepark en speeltuin
Een grote buiten speeltuin met water plezier
Een grote buitenspeeltuin
Een hele grote speeltuin
Een ijsbaan
Een kinderboerderij waar kinderen ook bij de dieren kunnen en een mooie speeltuin
Een klimbos
Een locatie binnen en buitenbad zoals Schijndel
Een natuur zwembad
Een natuurlijke plas met strand
Een nieuw buiten speel plek vooral voor kinderen met water , een meer achtig of zoals in oss de
elkerliek, afgesloten en kinderen met mooi weer zich heerlijk kunnen vermaken
Een nieuw buitenbad (4x)
Een nieuw buitenbad met zonnen panelen.
Een nieuw buitenbad of trainingsfaciliteiten voor zwemvereniging
Een nieuw buitenbad, geconmbineerd met binnenbad, op de weide tussen parkeerplaats en
buitenbad
Een nieuw buitenbad.
Een nieuw overdekt zwemparadijs wat heel het jaar open is.
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Een nieuw zwembad met binnen en buitenbad in een
Een nieuw zwembad, het moet niet verdwijnen!
Een nieuw zwembad.
Een park
Een park met allerlei voorzieningen voor iedereen
Een sauna of Een recreatie plas met horeca
Een soort klimbos, niet dat je echt gezekerd moet zijn, maar een plek waar kids lekker hun
energie kwijt kunnen in de buitenlucht
Een speeltuin
Een speeltuin voor kinderen van 0-... jaar
Een sport/speelweide (bijv. klim- en watertoestellen, openbaar toilet en wat horeca (dit laatste
zou voor een deel de kosten kunnen dekken)
Een sporthal voor Educa
Een strand voorziening voor het stadhuis.
Een uitgebreider en moderner binnenzwembad
Een vernieuwd buitenbad.
Een wandelpark voor ouderen
Een waterspeeltuin
Een zeer uitgebreid binnenbad
Een zwem meer of plas.
Een zwembad
Een zwemvijver met strandje?
Eenzonneweide
Extra kunstgrasvelden voor Blauw Geel
Extra sporthal inclusief tribunes en kantine!!!!
Extra sportvelden
Fatsoenlijk nieuw binnenbad, heel oud
Geen optie
Grote gratis buitenspeelplaats
Grote speeltuin met eventueel wat water
Grote speeltuin met voorzieningen voor alle basisschool leeftijden en kinderen met een
beperking.
Grote speeltuin met waterpartijen voor kinderen om in te spelen
Hangplek voor jongeren wel gecondoleerd
Heel graag een nieuw buitenbad!!!
Het Binnenbad van Veghel
Honden speelplaats
Huizen (2x)
Iets met water en ontmoetingsruimte voor jongeren
Iets sportiefs of een plek waar mensen bij elkaar komen (speeltuin gericht op meerdere
leeftijden, etc)
Iets voor de jeugd en dan vooral voor in de zomervakantie
Ik ben echt voor het openhouden van het buitenbad.
In de grotere parken een fontijn of waterspeel plaats. Onder toezicht van eigen ouders maar
volledig fool- en bom proof
In elk geval niet nog meer voetbalvelden
In ieder geval een buiten activiteit of sportactiviteit, passend in het sportpark
In ieder geval een mogelijkheid om in en om water te recreeren
In ieder geval iets sport gerelateerd
Indoorsporthal voor zaalhockey of padel
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Integreren in het sportcomplex
Je zou een soort hybride zwembad kunnen maken...Daar bedoel ik mee, dat bij mooi weer het
dak van het zwembad open kan en een deel van de ruimte, zodat je toch dat buitenbad gevoel
krijgt.
Kartbaan
Kinderboerderij
Maak geen verkeerd besluit. Zwembad moet blijven.
Mag niet verdwijnen.
Meer buitenspeelmogelijkheden voor kinderen. Ontdekplekken met niet al te voorspelbaar
speelgoed.
Meer sportactiviteiten voor iedere doelgroep!
Mooi binnenbad
Mooi wandelpark, natuur
Multifunctioneel recreatiegebied op de Vlagheide, het hart van Meierijstad
N nieuw buitenbad
Natuur (3x)
Natuur zwemplaats
Natuurbad
Natuurgebied
Natuurlijk zwemwater
Natuurplas (2x)
Natuurplas met mogelijkheid om te zitten dan wel liggen
Niet laten verdwijnen!! Punt.
Niet verwijderen
Nieuw binnenbad (2x)
Nieuw buitenbad (4x)
Nieuw voor Mijerijstad
Nieuw zwembad (2x)
Nieuw zwembad! Of een combinatie van binne en buiten bad.
Nieuw zwembad/welness
Nieuwe tennisbanen Frisselstein in combinatie met voetbal en hockey en gezamenlijk paviljoen
Nieuwe zwembad en ook overdekt
Niks
Oefenterrein voor meerdere sporten die multifunctioneel door diverse sporttakken gebruikt
kan worden als trainiingslocatie.
Omheinde honden uitlaat / speel veld met toestellen
Omheinde speeltuin voor alle leeftijden
Omni sportpark of extra sporthallen
Omnisportpark met wonen
Op die plek extra velden voor blauw geel.
Op het sportpark horen sportfaciliteiten. Ik denk aan een fitnesschool (bv de voetbal
gerelateerde El Miliani) of een atletiekbaan
Openbare hockey en voetbal veldjes
Openbare speeltuin
Openlucht theater
Overdekt zwembad
Padelbanen?
Parel banen
Park (2x)
Park met voorziening voor kleine evenementen.
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Park zoals de kienhoef
Park, veel bomen, veel groen
Park/groen
Pumptrack
Recreatie jeugd
Recreatieplaats voor spelen, picknicken, recreatie voor gezinnen/vriendengroepen (jong
volwassenen)
Recreatieplas (2x)
Recreatieve bestemming
Ruimer binnenbad
Schaatsbaan in winter en zwemvijver in de zomer
Schaatsbaan, of openluchttheater
School de wissel zit met regionale functie midden in een woonwijk. Zorgt voor veel overlast
Soort van stadspark. Zeker geen woningen
Speel-/sportpark voor jong en oud zonder honden.
Speelgelegenheid of sportgelegenheid voor kinderen
Sport uitbreiding
Sport voorzieningen
Sportgerelateerd / evenemententerrein. GEEN WONINGEN!
Sporthal met tribune en kantine
Sporthal met turnzaal
Sportveld, atletiek …?
Sportvelden
Sportvelden en niet alleen voor voetbal multifunctioneel maken
Starterswoningen, Tinyhouses
Subtropisch
Subtropisch zwemparadijs
Suggestieve vraagstelling
Toch een buitenbad!
Uitbreiding / verplaatsing voetbalvelden
Uitgebreider binnenbad ( buiten gedeelte )
Vervanging tbv jeugd onder de 16
Voetbal velden
Voetbalvelden
Voetbalvelden.
Waarom zou er iets ter vervanging moeten komen? Beter zou het zijn om samen met de
buurgemeenten te kijken welke recreatievoorzieningen nodig zijn voor de regio.
Wandelpark
Waterpark, oerwoud
We hadden het binnen- en buitenbad moeten combineren
Wellicht een natuurbad zoals een zandafgraving
Wielerbaan voor internationale wedstrijden
Wil alleen een zwembad!
Winkelcentrum of leuke uitgaand gelegenheden
Woningen (2x)
Woningen voor asielzoekers
Woontoren
Zie antwoord bij vraag 2. Combinatie binnen/buiten bad
Zie hieronder
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Zoals al eerder genoemd, een echt mooi binnenbad. Zoals de Lago baden (bv Lago Olympia) of
zoals het golfbad in oss
Zomer Festival terrein met picknick mogelijkheden, food trucks en sproeier/ waterplas oid om
af te koelen.
Zwembad is noodzaak voor de Veghelse jeugd ... ze kunnen samen komen en bewegen ...
senioren moeten ook meer blijven bewegen .essentieel dat daar buitenrecreatie voor is ... voor
beide groepen erg belangrijk voor sociale contacten.
Zwemparadijs
Zwemplas
Zwemplas, grote speeltuin
Zwemvijver
Zwemvijver aanleggen. Sport en bewegen is belangrijk, in de warme zomermaanden is
zwemmen voor jong en oud een goede activiteit om toch actief te kunnen zijn.
Zwemvijver.

6 Stel het buitenbad zou verdwijnen, wat zou er dan in de plaats mogen
komen volgens u?
Toelichting
Suggestie:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Bovenstaande is duidelijk, lijkt al op indekken voor de toekomst. Wel politiek
correct :-)
De sporthal waarin Educa nu kinderen en jonge mensen de mogelijkheid biedt
om te turnen is in zeer slechte staat en doet ongezond aan. Daar zou wat mij
betreft zo spoedig mogelijk een alternatief voor gevonden moeten worden.
Een binnenbad bouwen op een unieke locatie langs de As is niet verstandig.
Bouw daar maar luxe appartementen. Een combinatie buiten-en binnenbad
biedt stabiliteit voor personeel. Op een plaats zuur-en chlooropslag. Deze combi
bouwen op WA-sportpark geeft ook geen gevaarlijke transporten in centrum.
Een buitenbad is veel veiliger dan zwemmen in plassen
Er is geen atletiekbaan in Veghel. Men moet naar Uden of Boxtel/Vught
Fu
Gebied dat is omheind waar honden los kunnen spelen. Met honden speel
toestellen , bomen en bankjes
Het buitenbad moet blijven
Het buitenbad wordt naar mijn idee door de jongeren ( +/ 12-17) als chill plek /
ontmoetingsplek gebruikt. Het zwemmen staat niet voorop. Daardoor vind ik het
als ouder van een dochter van 12 niet relaxed om haar er alleen heen te sturen.
Ook trekt het nu een bepaald soort jongeren aan, die er niet komen om te
zwemmen. Daarom een buitenbad bij het binnenbad zou meer aansluiten voor
degene die echt komen om te zwemmen.
Het is te laat , maar het zou natuurlijk fantastisch zijn geweest om binnen en
buiten bad bij elkaar op het sport park te verwezenlijken. Al meer geopperd
maar bij de gemeente zijn ze hier doof voor. Zeker minder personeelskosten en
een goed kantine zou fantastisch zijn!!!
Ik vind dat alle sport acticiveiten. Zowel binnenbad en buiten op 1 plek. Tevens
sport activeiten horen op het sport park. zeker een sportschool, voetbal, hockey
enz. Alles op 1 plek. we gaan naar golfbad oss om binnen te zwemmen en naar
hemelrijk zeeland om buiten te zwemmen. En we zijn inwoner van
Meijerstad???????met een gezin
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In ieder geval geen woningbouw/parkeerplaatsen, maak er een mooi park van
met mooie bomen. Een beetje zoals het Julianapark.
Kan niet aan de orde zijn.
Bad opwaarderen en integreren in gebruik naar de normen van deze tijd.
Alles verdwijnt zowat buiten Veghel
Er is geen alternatief voor buiten zwemmen , zwemmen is een goedkopere sport
die veel wordt beoefend en als gemeente mag je zeker het bewegen van
kinderen , jongeren en ouderen promoten. Je zou het er iets bij kunnen
organiseren , zodat het financieel aantrekkelijker wordt .
Het bad moet gewoon blijven en geen plaats maken voor
appartementen/huizen of wat dan ook...als het buitenbad verdwijnt is dit
zooooo een gemiste kans voor Veghel. Die slopen werkelijk alles.
Het buitenbad is hier perfect! Mooie aanvulling op het sportpark en voldoende
parkeergelegenheid
Ik denk dat er juist voor de jeugd behoefte is aan een zwembad, een plek om in
de zomer samen te komen. Ze hebben anders niets meer in Veghel
Niets anders dan een binnen- en buitenbadcomplex. Met de ruime opzet van nu
voor buitenbad. Het binnenbad is ook aan renovatie toe en her zou nu dus een
perfecte gelegenheid zijn dit samen te brengen op het buitenbad locatie.
Aangezien het buitenbad in lente/zomer altijd druk bezocht word door vooral
denk ik de jeugd zou het jammer zijn als deze gelegenheid wegvalt. Ook de jeugd
van Veghel en omgeving hebben iets nodig om af te kunnen koelen op
warme/hete dagen. En iedere keer naar Hemelrijk fietsen ervoor is misschien
wat ver terwijl de optie er wel is om dit in eigen plaats te doen.
Denk dat de Gemeente wel al een leuk 'nieuwbouw' plan heeft liggen
Een buitenbad is niet te vervangen door iets anders

7 Wat vindt u van het aantal basisscholen in Veghel?
Op dit moment telt Veghel 11 basisscholen. Daar komt wellicht nog een twaalfde bij.

Toelichting
Dit zijn er
te veel

•
•
•
•
•

•
•
•

Afname aantal kinderen s redelijk in te plannen kleinere scholen zijn niet rendabel
Bouw "Woningscholen" zoals bij het Bernadette
Buurtschool belangrijk.
De kleinste scholen samenvoegen
Een aantal scholen is te groot voor het aantal leerlingen. Beter spreiden van
kinderen over de scholen.
Elke school zal wel genoeg leerlingen moeten hebben. In sommige wijken zijn
meerdere scholen. Je ziet ook dat mensen niet meer in hun eigen wijk naar school
gaan. Bij minder scholen moet wel de kwaliteit gewaarborgd worden. Ik ben van
mening dat iedere wijk minstens 1 school moet hebben. Kinderen zouden vanaf
een bepaalde leeftijd zelfstandig lopend of op de fiets naar school moeten kunnen.
Er kunnen best enkele scholen in een gebouw, dan blijft het diverse aanbod
gewaarborgd.
Er staan basisscholen 500 meter van elkaar ( bunders en heibosch bijvoorbeeld, dat
is niet nodig. Veel kinderen gaan niet meer op loopafstand naar school, dan s 2
scholen vlak bij elkaar onnodig)
Heibosch en de bunders kunnen makkelijk samen. Krimpen allebei en Allebei
katholiek. Op de rest heb ik geen zicht
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Hele kleine scholen hoeven niet te blijven.
Kleine scholen prima. Scholen die bijna noodgedwongen combi klassen maken
omdat er te weinig leerlingen zijn: voeg ze samen. Dit is beter voor leerling en ook
de onderwijs club zodat ze elkaar beter kunnen opvangen
Men kan meer samenvoegen, de afstand iets groter en minder leerkrachten nodig.
Op de bunders zittenn4 basisscholen gaat nergens over
Ze zouden groter mogen zijn. Grotere scholen op minder locaties.
Belangrijk dat kinderen in de buurt naar school kunnen en de scholen niet te groot
zijn.
Het aantal is volgens mij wel goed, maar meer alternatieve vormen van onderwijs
zouden gewenst zijn (bv een vrije school)
Het is voor kinderen prettig om op een school in de buurt te kunnen zitten, en niet
ver te hoeven reizen en gewoon te voet/fiets naar school te kunnen. Ook is het
prettig om op een school te zitten die niet megagroot is, een school waar je de
meeste kinderen kent. Een school die ook een buurtfunctie heeft.
Veel scholen geeft ouders keuze en kinderen hebben dan vaak een school in de
buurt
We moeten niet kijken naar kwantiteit, maar kwaliteit. Levert een extra school
kwaliteit? Ik denk van wel. Een school in de buurt is bijna noodzakelijk. Kinderen
hebben dan vriendjes uit de buurt waarmee ze ook buiten kunnen spelen
(Zelfstandig).
Wie bepaalt hoeveel scholen noodzakelijk zijn ? Blijkbaar Is er behoefte aan 12
scholen voor het aantal inwoners in Veghel
De wijk Veghels Buiten ligt te ver van basisscholen af. Een extra school (of locatie) is
daar noodzakelijk, eventueel met sloop ander schoolgebouw.
Elk gebied heeft passend onderwijs nodig.
Nu al brengen vele oudrs hun kinderen naar de andere kant van veghel
Scholen functioneren het vest met maximaal 200 leerlingen
Veel kleine scholen zijn meestal beter voor het schoolgaande kind dan enkele
grote.
Zolang er scholen zijn met klassen met 35 kinderen, of meerdere groepen in het
zelfde leerjaar, hebben we extra scholen, of uitbreiding van de lescapaciteit nodig.
..aanpassen naar behoefte
Dat hangt sterk af van de huidige en toekomstige behoefte. Ik neem aan dat op
basis van geboortencijfers en groeiwijken in Veghel een inschatting kan worden
gemaakt waar en hoeveel scholen er nodig zijn om alle leerlingen en toekomstige
leerlingen te kunnen voorzien in goed basisonderwijs
Denk dat er voldoende aanbod is. Het is echter wel zo dat de populaire scholen snel
vol zitten.
En kerkdorpen?
Het klinkt wel als veel
Het zal nodig zijn kijkende naar de aantallen kinderen neem ik aan toch.
Ik heb geen idee of de basisscholen nu overvol zijn. Wel ben ik van mening dat je
niet ver hoeft te fietsen om bij een basisschool bij je in te buurt te komen. Daarvoor
hoeft er dus geen extra te komen
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Ik heb geen idee of het te veel is. Wat mij wel belangrijk lijkt is dat kinderen in elk
geval in staat gesteld moeten worden om in de eigen wijkomgeving naar school te
kunnen.
Daarnaast is er in Veghel weinig keuze in soorten basisscholen. Het zou mooi zijn
als er ook keuze zou zijn a la Daltonschool of bv. een concept als De Wijde Wereld
in Uden.
Ik heb geen inzicht in de verdeling van deze basisscholen? Zitten er op alle
basisscholen veel kinderen of is er sprake van segregatie m.a.g. basisscholen waar
te weinig kinderen zitten.
Ik heb geen kinderen
Ik vind het in ieder geval erg belangrijk dat de kleine kernen als Eerde Boerdonk
Zijtaart Eerde Keldonk wel hun school behouden, dat is erg belangrijk voor de
leefbaarheid van de dorpen!
Ik weet niet hoeveel basisschool scholieren veghel heeft, dus kan hier geen oordeel
over doen.
Ik weet niet wat het juiste aantal moet zijn, maar als je een nieuwe wijk bouwt
moet je kijken of daar ook een school moet komen en kijken of anders de klassen
niet te groot worden. Als in een oude wijk te weinig leerlingen zijn dan kijken of die
niet naar een andere school kunnen en dan een school sluiten. Dus de Bunders
dicht!! en Veghels buiten open. De bunders kan toch ergens anders naar toe,
toch????
In de buurt van nieuwe wijken zoals Dorsveld e.d. zou het ook prettig zijn als er een
school komt.
Kan ik even niet over oordelen. Ik denk dat het ook een beetje afhankelijk moet zijn
over het aantal kinderen in Veghel en wat er precies nodig is.
Lijkt mij een zaak voor direct betrokkenen. Ik ben dit zelf niet
Naar mijn idee gaat het niet om het aantal scholen, maar om de locaties waar ze
staan. Dit is nu niet goed verdeeld over veghel. Waardoor sommige kinderen alsnog
ver moeten fietsen voor een school, en andere tussen 2 scholen kunnen kiezen in
een straal van 1 km.
Weet niet hoeveel er nog zijn maar als kinderen van zuid in noord naar school
moeten vind ik dit geen goede zaak

8 ‘Het is een goede zaak dat basisschool De Bunders verbouwd wordt’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

Toelichting
Zeer mee
eens

•

•
•
•

Mee eens

•

Dit is een prima school en past prima in de wijk. Als hier de buitenschoolse opvang
bij komen, dan komen er ook weer meer leerlingen. Deze hoek van de Bunders is
aan het 'verjongen'. Moet iedereen dan maar naar de kolossale Uilenbrink of het
Ven waar je verloren loopt door het grote aantal leerlingen!! Het onderwijs is hier
prima, de klassen minder groot en het is gezellig ennoverzichtelijk voor de
kinderen. En heel belangrijk...hier wordt een kind nog echt gezien!
Het heibosch en de bunders samen voegen, probleem opgelost.
Ik heb begrepen dat de school al veel kleiner wordt dus er wordt al gekeken naar
wat er nodig is.
Ik heb zelf nog op deze school gezeten. Dat gebouw is bijna 50 jaar oud. Dat is op
en heeft een halve eeuw prima dienst gedaan als basisschool. Er ligt nu een kans
om het pand te verduurzamen en weer toekomstbestendig te maken.
Aanpassen naar behoefte, overige ruimte beschikbaar stellen
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Al zou nieuwbouw met het Heibosch beter zijn
Als het echt nodig is dan ja.
Andere scholen krijgen ook de kans om te verbouwen, en dit is een wijkgerichte
school, zou ik ook op die plek laten. snap niet dat het heibosch niet aansluit dan
kun je mogelijk de grootte van de schoolbehouden, zodat je het heibosch meer
bso voorschoolse en kinderopvangplek kunt gaan gebruiken
Basisschool De Bunders vervult m.i. ook een rol voor kinderen uit het oostelijk deel
van het centrum, zoals Koolenkampen. De afstand tot Heibosch is te groot om dit
als "school om de hoek" te kunnen aanmerken.
Deze school ligt dichtbij veel huurwoningen, daar wonen mensen die niet altijd
hun kind met de auto ver weg kunnen brengen.
En op de extra vrijgekomen grond kan bijvoorbeeld een woontoren gerealiseerd
worden. Door grondverkoop aan bijvoorbeeld Area heb je de kosten van de
nieuwe school (deels) terugverdiend.
Ik ben wel benieuwd waarom er niet gekozen is voor een fusie tussen beide
scholen. Als de conclusie is dat de school moet blijven dan vind ik een verbouwing
op zijn plaats.
Ik denk dat het heibosch en de bunders, met het oog op leerlingenaantal beter wel
hadden kunnen fuseren en gezamenlijk 1 toekomstbestendig gebouw hadden
kunnen neerzetten, inclusief kinderopvang en ruimte voor eventuele andere
activiteiteb
Als het te groot is vanwege vergrijzing misschien niet herbouwen maar kinderen
verplaatsen. Is destijds ook met de Lambertusschool gebeurt
Bunders schoolziek verbouwen en geld vd gemeente naar laco zwembad
De school is erg groot en het binnenklimaat (de oude stofwanden) was vroeger
schijnbaar slecht. Het verdwijnen van een school als voorziening in de wijk is voor
de bewoners een groot gemis. Verbouwen zou dan een goede zaak zijn. Maar hier
liggen echter wel een aantal scholen héél dicht op elkaar: Bunders, Heibosch en
Ieme. Is een verbouwing dan nodig? Of kun je fuseren?
Er staan wel veel basisscholen in de wijk De Bunders...
Er zijn daar niet ver vandaan andere basisscholen. Het is het overwegen waard om
na te gaan of de kinderen naar die scholen kunnen.
Heibosch en de Ieme staan erg dicht bij elkaar, dus een verbouwing om beide
scholen te fuseren op de plek van de Bunders zou logisch lijken.
Het gebouw is nu bijna 45 jaar oud. financieel afgeschreven en er zal door de
eigenaar (gemeente) beslist een ruime pot voor nieuwbouw zijn gereserveerd.
vedrvangen lijkt me beter.
Het is toch al toegezegd dat er verbouwd gaat worden dan is deze vraag toch
achterhaalt
Ik heb daar geen kijk op, ben "uit" de kinderen, maar misschien kan t samen
gevoegd worden met andere school die ook te groot is?
Je kunt wel een school sluiten, maar kunnen de huidige scholen het aantal
nieuwkomers dan wel opvangen en dat daarnaast ook goed onderwijs
gegarandeerd wordt?
Kunt scholen samenvoegen. Zo krijg je meer leerlingen . Maar o jee, de prinsjes en
prinsesjes moeten dan te ver fietsen!!
Samenvoeging Bunders en Heibosch moet kunnen in een gebouw Evt met behoud
eigen identiteit
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3 minuten lopen zit het Heibosch. Was ook bijna leeg en de leegstand is nu met
BSOP opgevuld. Waarom kunnen die 2 niet samen? De mensen om de bunders
heen - ik ken er veel die daar wonen - hebben veelal hun kinderen op de Ieme of
Uilenbrink zitten. Dan is er toch wel iets geweest waardoor Bunders/Heibosch leeg
gelopen zijn... doe daar iets aan met het geld, ipv verbouwen.
Afbreken die school! Niet fris door het omliggende water.
Als de school te groot is voor het aantal leerlingen, kan deze beter worden
samengevoegd bij andere scholen.
Er zijn al teveel scholen en Heibosch ligt vlak bij Bunders
Het zou prachtig geweest zijn om die school bij het Heibosch samen te voegen en
woningbouw mogelijk te maken op locatie De Bunders. Rondom het Heibosch is er
plek voldoende rondom het speelplein zonder dat het park eo omgeving daar
hinder van ondervindt.
Laat de kleine scholen samenvoegen, dit scheelt enorm in de kosten
Om Veghel te verjongen is het noodzaak genoeg ruimte te houden om de
aantallen aan te kunnen. Het is een prachtige school die zo zou moeten blijven of
gerenoveerd moet worden zonder het karakter te verliezen. Weggegooid geld als
je nu een moderne, nieuwe school gaat bouwen en over een aantal jaar weer met
noodlokalen moet werken omdat er te weinig ruimte is. Gebruik die ruimtes
tijdelijk voor iets anders.
Oud gebouw ,bij heibos is ruimte voor aanbouw. En word nu verhuurd. daarbij is
bernadette school oud en klein. ik vind dat alle scholen een gyzaal, peuterspeezaal
en opvang onder 1 dak moet zijn. Investeer daarin. !
Daarbij is tuimelaar en het ven school ook bereikbaar!!!! De plek kunnen sociale
huurwoningen komen.
Samengaan met heibosch lijkt me beter
Stop dat geld maar in het zwembad.
Verbouwen??? er wordt een nieuw gebouw neeergezet waar nu nog niets staat
aldus de lokale krant
Zeker niet op die locatie...als het dan moet dan op Veghels Buiten.
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Heb geen kinderen
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•
•
•
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•

•

•
•
•

Weet niet

2 basisscholen hadden moeten fuseren! Beiden te klein. Geld voor verbouwing van
de Bunders had dan in het zwembad gestoken kunnen worden
Als de school te groot is voor het aantal leerlingen en er is een leraren te kort dan
misschien school samenvoegen
Als er te weinig leerlingen zijn dan school niet verbouwen en kijken voor nieuwe
oplossing, want als je zo doorgaat krijg je zeker te veel scholen
Deze school samenvoegen met een andere op de bunders, ven...
Eigenlijk teweinig kinderen omdat ze samen konden en dan wel zoveel geld voor
verbouwen
Er zijn 4 andere scholen in de straal van 2km!!!
Er zijn daar al diverse scholen en het leerlingen aantal loopt de komende jaren
terug.
Heibosch en Bunders zitten erg dicht bij elkaar en hebben beide niet veel
leerlingen. Samengaan dus, er valt in deze buurt nog genoeg te kiezen wat
basisscholen betreft.
Iets verder fietsen naar school is niet problematisch.
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9 Wat zou u van het idee vinden om basisscholen te fuseren?
In 2018 is onderzocht of De Bunders en en basisschool ?t Heibosch samen verder zouden kunnen gaan
onder één dak.

Toelichting
Zeer goed
idee
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•
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Goed idee
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Neutraal

•

De directies moeten opnieuw rond de tafel om tot een fusie te komen
Fuseren hoeft niet, maar een gebouw delen is goex
Het idee van een extra basisschool in Veghels Buiten is denk ik heel welkom. Echter
zou het volgens mij het overwegen waard kunnen zijn om een van de bestaande
basisscholen daarheen te verhuizen ipv er een 12e school bij te bouwen. De Ark en
OBS Kompas zouden daar bijvoorbeeld beide een mooie ontwikkeling uit kunnen
halen, wanneer deze scholen de mogelijkheid zouden krijgen om elkaar fysiek
meer ruimte te geven.
Maar vorig jaar was er het plan om Het Heibosch en De Bunders te fuseren. Helaas
hebben de OUDERS van het Heibosch dit tegen gehouden. Dat vind ik een kwalijke
zaak. Die kinderen gaan er van school af. Daar hebben de ouders geen recht van
spreken in. Dat bepaalt het bestuur iom de gemeente.
Zie boven
't Heibosch is ontstaan vanuit de Bunders. Het verzorgingsgebied van beide
scholen overlapt. Dus in die zin zie ik geen bezwaar.
Als de scholen het zelfde beleid voeren wel.
Als er ruimte genoeg is waarom niet.
Bunders moet wel op huidige plaats het lied worden
Fusies hebben voor- en nadelen. wat de fusie in zou houden weet ik niet. Skipov is
al een goed voorbeeld van samenvoegen, maar of dit overal kan, is de vraag,
gezien de verscheidenheid in doelstellingen en -groepen..
Gezien de korte afstand van deze 2 scholen zou dit een hele goede keuze zijn. Voor
de andere scholen heb ik geen mening.
Heibosch is voortgekomen uit de Bunders, dus dat kan prima weer samen. Locatie
de Bunders is dan het best, ivm bereikbaarheid nabij huurwoningen
Het is een goed idee om 2 scholen met verschillende karakters onder één dak te
bieden, maar het moet dan niet één school of 2 te veel hetzelfde scholen zijn
Ikdenk dat dit zou kunnen ze liggen niet ver van elkaar verwijderd
Is vroeger ook gebeurd met de Brigantijn en Barkentijn. Is ook goed gegaan dus
waarom niet.
Mits dit ten goede komt van het onderwijs aan de kinderen en dus niet om geld te
besparen. Goed onderwijs zou het grootste belang moeten zijn!
Op zich als scholen heel klein worden prima, maar sommige kinderen zijn ook erg
geholpen met kleinere scholen, een combinatie zou perfect zijn
Scholen die eenzelfde wijk bedienen zouden wat mij betreft eventueel met een
eigen identiteit wel in eenzelfde gebouw passen. Een goed voorbeeld is de Ark en
het Kompass.
Uiteraard alleen als de visies van de scholen overeenkomen, een basisschool kies je
voor je kind omdat ze een bepaalde visie met je delen
Zie vorige antwoord.
Afhankelijk van welke basisscholen, het lijkt mij ook goed als kinderen in hun eigen
buurt naar school kunnen lopen/fietsen. Basisscholen zoals De Bunders en 't
Heibosch of Het Ven en de Tuimelaar liggen dusdanig dicht bij elkaar dat ik me kan
voorstellen dat een fusie een optie kan zijn financieel gezien.
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Alleen indien dit van toegevoegde waarde is. Scholen hebben ook een
maatschappelijke buurtfunctie dus fuseren omdat het kan is niet altijd voldoende
reden.
Als confessionele scholen fuseren met openbare, of Jenaplan met Montessori,
verwaterd de basis, Voorts ben ik voorstander van kleinschalig en gepersonaliseerd
onderwijs.
Als dat budget neutraal kan, of geld oplevert mag het. Niet als het geld kost. Niet
nodig.
Als dit niet zorgt voor grotere groepen of de kwaliteit negatief beïnvloedt is dit
prima
Fuseren met meerdere locaties hoeft niet bezwaarlijk te zijn.
Fuseren zou op zich goed zijn alleen niet op de locatie heijbosch. Gezien het
verkeer dat daar nu al vast loopt met 2 scholen. De locatie bunders is hier beter
voor geschikt.
Geef meer ruimte aan bijvoorbeeld kleine clubs om de schoolgebouwen te kunnen
gebruiken, kortom ruimere openstelling.
Ik ben er niet op tegen maar ben van mening dat het bestuur daar goede redenen
voor moet hebben om die keus te maken. Scholen kunnen qua facaliteiten zoals
schoolplein en gebouw wel samen gebruiken.
Kinderen moeten wel in hun vertrouwde omgeving naar school kunnen
Ligt wel aan veel factoren of dit haalbaar is. Werkwijze, afstand enz
Onderwijs op Maat is al jaren ver te zoeken. De klassen worden steeds groter en
het onderwijs minder. De kinderen zitten in steeds grotere groepen, maar dit blijkt
toch niet voor alle kinderen optimaal! Kleinere klassen zou goed zijn, maar
uitbreiding op de locaties van de huidige scholen moet wel realiseerbaar zijn.
Scholen eigen identiteit laten houden echter waar mogelijk zo weinig mogelijk
overlappende management posities. Ofwel geen directie voor elke school apart.
Volgens mij is dit ook al uitgesloten en begrijp ik niet dat deze vraag wordt gesteld.
En stel dat ze wel fuseren, hoezo komt er dan nog een twaalfde school in Veghel?
Als ouder kies je voor de identiteit van een school, of dat nou de lesmethode de
uitstroomresultaten of een geloof is, bij fusies verlies je de identiteit.
Basisschool De Bunders vervult m.i. ook een rol voor kinderen uit het oostelijk deel
van het centrum, zoals Koolenkampen. De afstand tot Heibosch is te groot om dit
als "school om de hoek" te kunnen aanmerken.
Beide scholen hebben een eigen identiteit en samenvoegen zorgt eerder voor
weglopen van leerlingen dan voor nieuwe aanwas
Fusies zijn niet altijd goed. Dat is al vaker bewezen.
Grote scholen zijn vaak te druk voor jonge kinderen.
Ik denk dat daarmee de groepen groter worden en de kwaliteit van het onderwijs
achteruit gaat. Ook de vertrouwde omgeving en gezichten voor de kinderen
worden lastiger te herkennen en onthouden.
Je wilt ook kleine scholen behouden met hun eigen sfeer, en geen leer fabrieken
maken met 400 leerlingen
Kleinschalige scholen zijn beter.
Dus ook niet meer scholen in 1 gebouw
Niet alle neuzen staan dezelfde kant op .scholen moeten hun eigen weg kunnen
bewandelen en ouders zelf de school kunnen kiezen
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Scholen dicht bij de woningen geeft eigenheid en voordelen voor ouders en kind.
kinderen kunnen veiliger naar hun school . Misschien wel meer of anders
samenwerken, waardoor van elkaars scholen gebruik gemaakt kan worden . Of
misschien wel iets om ook andere activiteiten te organiseren , waardoor het
schoolgebouw optimaal gebruikt kan worden.
Worden het leerfabrieken.

Zeer
slecht
idee

•

Uilenbrink met 450 leerlingen zorgt voor verkeersinfarct niet alleen bij halen en
brengen maar ook op ouderavonden en activiteiten. Gemiddels 1 avond pee week.
Merr grote scholen is zeer ongewenst.

Weet niet

•

Afhankelijk van de gevolgen van de fusie. Wat betekent het voor beide scholen?
Moeten ze bijvoorbeeld naar een hele andere locatie? Wat gebeurt er met de
missie en visie van de scholen? Etc.
Ben 67 en heb (nog) geen kleinkinderen dus niet mee bekend
Mijn toelichting bij stelling 7 geldt ook hier, daarbij opgemerkt:
fuseren hoeft geen doel op zich te zijn. Het gaat om goed onderwijs voor alle
kinderen van Meierijstad, hoe dat georganiseerd moet worden , overlaten aan
degenen die dat weten.
Nogmaals: buurtschool belangrijk. Kleine school ook.
Prima als ze geen eigen specifieke identiteit of onderwijsconcept hebben.

•
•

•
•

10 Wat zou u van het idee vinden om polsbandjes in Veghel te gaan
gebruiken?
Op diverse plekken in Nederland, is afgelopen weken geëxperimenteerd met het gebruik van
polsbandjes voor toegang tot horeca- en uitgaansgelegenheden. Mensen ontvangen een polsba

Toelichting
Zeer goed
idee

•
•
•
•
•

Goed idee

•
•

En dan het polsbandje gebruiken voor alle binnenruimte. Het is dan oomduidelijk
of een gesprekspart nergens gevaccineerd is.
Bescherming van gevaccineerde mensen tegen besmetting is hier het belangrijkste.
Er word nu op veel te weinig plekken gecontroleerd op QR code
Maakt e.e.a. makkelijker. Op festivals gebeurt dit ook, zelfs DDW in Eindhoven had
ze.
Polsbandjes dan ook in de kerkdorpen geldig dan.
Wel datum en tijd van afgifte erop om fraude te voorkomen
Als dat het voor de horeca ondernemers makkelijker maakt om goed te
controleren en handhaven, dan prima.
De meeste mensen hebben een code op hun telefoon, maar voor bepaalde
doelgroepen zou een bandje zeer welkom zijn. Niet iedereen heeft een mobiel of
weet hier mee om te gaan. Om de zelfstandigheid van de meesten te bevorderen
zou een bandje soms een uitkomst zijn.
Er wordt momenteel op de meeste plekken niet gevraagd naar de QR code, dat
vind ik een zeer slechte zaak. Zeker nu het aantal besmettingen weer oploopt!!
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Een polsbandje is makkelijker dan gedoe elke x om die klote app te tonen dat dan
weer wel. Maar Ik ben sowieso tegen alle beperkende coronamaatregelen die onze
overheid ons oplegt! Ook de openingstijden van de horeca moeten verruimd
worden! Ipv om 24.00 uur dicht. Het is hypocriet want na 24.00 uur kan je ineens
wel allemaal besmet worden? Onzin! Maar omdat iedereen om 24.00 uur eruit
moet, krijg je juist weer drukte en samenklontering. Met ruime en langere
openingstijden krijg je juist meer spreiding! Want dan gaat niet iedereen tegelijk
naar huis! Snappen die zotten in Den Haag en de burgemeesters dat niet??
Goed idee. Maar is Veghel hier niet te klein voor?
Het is een goed idee, maar er zal wel goed nagedacht moeten worden over hoe
fraude tegengegaan wordt.
Kan wel maar elke dag andere kleur is niet veilig genoeg
Bandjes moeten eenmaal omgedaan, alleen door kapot te breken af kunnen doen
bv of andere maatregel
Maar weet dat je zo alle kleuren bandjes online kan kopen dus het is zeker wel
fraude gevoelig!!!!!!
Mag niet fraudegevoelig zijn. Het gaat om de gezondheid/het leven van je
medemens .
Op dit momnent wordt er bij horeca gelegenheden in Meierijstad slecht tot zeer
slecht gecobntroleerd ,wellicht helpt dan een bandje
Proberen waard.
Belangrijker is dat er überhaupt eens gecontroleerd gaat worden. Op de markt
(Fellows) nog nooit meegemaakt: geen QR-controle aan de deur, en geen controle
door de gemeente
Dit is vooral makkelijk om meerdere horecagelegenheden op 1 avond te bezoeken.
Ik denk dat dit in Veghel minimaal gebeurd. De horecaondernemers krijgen
hierdoor nog meer werkzaamheden.
Elke dag andere kleur is mooi, maar ooit komt dezelfde kleur weer terug!
Geen groot uitgaansgebied nu kan controle bij elk café of restaurant ook prima.
Geen idee. Is denk ik wel het uitproberen waard. Kijken of het werkt. Dus ik zou
zeggen probeer het een tijdje en vraag of de mensen die het uitproberen een
enquête willen invullen over hoe zij het ervaren hebben.
Gezien het bepeerkt aantal kroegen in de kern met elk hun vaste stamgasten denk
ik niet dat het veel nut heeft. Zeker niet in de winter als er geen terrassen zijn.
Ik behoor niet tot de doelgroep die er gebruik van zou maken. T idee is denk ik
prima voor de jeugd.
Ik vind het coronatoegangsbewijs een onzin...
Ik vraag me af wat de toegevoegde waarde is, Veghel is niet zo groot als
boengenoemde steden. ik vind het wel een prettig idee dat als ik ga uit eten dat er
om de coronacheck app en een id gevraagd wordt. polsbandjes lijken me
fraudegevoeliger dan de corona app.
Niet nodig in veghel
Proefdraaien
Vooral iets in grotere steden, waar er meer gehopt wordt op een dag.
Daar is Veghel te klein voor
Dat wordt enkel nog meer milieuvervuiling, eerst overal rondslingerende
mondkapjes en straks overal rondslingerende polsbandjes. en controleren doen ze
zelden, daar ligt pas echt het probleem. En bij het feit dat enkel bezoekers worden
gecontroleerd als er ergens wel wordt gecontroleerd en niet het personeel.
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De CR codegewoon blijven hanteren en handhaven
De uitgaansmogelijkheden in Veghel zijn dusdanig klein dat polsbandjes geen
toegevoegde waarde hebben. Beter goede controle op naleving
De Veghelse horeca is kleiner, er is geen sprake van een grote uitgaansstraat
waarbij kroegentochten gehouden worden. Denk dat een zichtbare markering in
de vo.van zo'n bandje prima achterwege kan blijven in Veghel.
Deze kunnen te gemakkelijk uitgewisseld worden
Dit is nog veel fraudegevoeliger. Daarnaast ben ik bang de bandjes naast de
mondkapjes in de natuur terug te vinden. Dit vind ik niet de moeit waard. Dat het
tijd kost is in mijn ogen wat het is.
Er is een systeem bedacht. Waarom af willen wijken.
Erg kleine gemeente om dit te doen.
Fraude gevoelig
Het lijkt me alleen nuttig bij grote evenementen
Horeca en uitgaansgelegenheden hier in Veghel nemen het niet zo nauw met
controleren heb ik gemerkt. Echt een slechte zaak hoor! Het gaat toch om een
veilige samenleving!! Het draait dus alleen om de omzet en poen. Naar gezondheid
wordt niet gekeken terwijl die branche zoveel commentaar had op de sluitingen in
de lockdown....
Ik denk dat het meer gaat kosten dan dat het opleverd, daarnaast is een
polsbandje maar 1 dag geldig, waardoor er naar verwachting veel vervuiling komt
door deze bandjes.
Ik denk dat het uitgaansleven in Veghel te klein hiervoor is.
Laat gewoon de QR- code zien dat is ook zo gebeurd.
Lijkt mij toch zeer fraudegevoelig, meer dan een controle aan de deur
Polsbandjes hebben alleen voordeel in drukke uitgaansgelegenheden.
QR code en paspoort moet voldoende zijn.
Uitgaansmogelijkheden te klein
Veel te hoge kosten voor de baten. Tevens zal het altijd weer fraude in de hand
werken. Er is een controlemiddel en dat is de coronacheck.
Die kunnen overgedragen worden aan derden.
Dit leidt weer tot een grote berg afval, waar niemand op zit te wachten
als iets digitaal geregeld kan worden, doe dat dan ook. de QR-code is een goed
voorbeeld.
Een schandalige en discriminerende maatregel die direct ingaat tegen artikel 1 van
de grondwet.
Fraudegevoelig (2x)
Heel die QR zooi moet gewoon stoppen!
Ik snap het vanuit oogpunt op praktisch nut en overzichtelijkheid, maar denk eens
na hoe dit de tweesplitsing in de maatschappij vergroot. En welk signaal je afgeeft
aan de ongevaccineerden. De 'haves' en de 'have nots' zullen we maar zeggen.
In ben het niet eens met het gebruik van de QR code en de Corona checkapp.
Hiermee vind discriminatie plaats van een groep burgers die een andere mening
heeft dan de overheid en blijkbaar mag dit niet.
Leuk dat ze elke dag van kleur veranderen, maar dit is natuurlijk nog steeds fraude
gevoelig. Geef je bandje aan een ander persoon, of maak er zelf 1 na.
Lokaal afschaffen , alle registratie omtrend corona
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QR code is een prima methode om te controleren. Het kost maar liefst slechts 10
seconden! Als mensen denken dat er door de QR code aan hun privacy gekomen
wordt dan zou ik tegen die mensen willen zeggen: Doe je smartphone en al je
andere gegevensdragers de deur uit want daarop is nog veel meer van je privacy
te zien en te achterhalen. Dan erbij controleert de horeca nu ook zeer slecht of niet
zelfs! Als ze straks weer dicht moeten staan ze weer vooraan om te klagen, eigen
schuld (de horeca die dit aangaat uiteraard).
Vreselijke markering van je hoort erbij of niet. We moeten sociaal leven
respecteren en accepteren. Met een bandje maak je nog duidellijker een verschil.
Ik vind dat echt brandmerken.
We moeten absoluut niet werken aan deze vorm van discriminatie
We zijn als gemeente geen pretpark oid.
Zeer fraudegevoelig op deze manier
Ongeacht de keuze. Ik zal geen gebruik maken van de faciliteiten waar de regel
geld en je geen afstand tot elkaar kan bewaren.

11 Waar gaat uw voorkeur naar uit?
Anders, namelijk:
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Afschaffen van de QR codes!
Alle opties bandje en q-r code!
Alleen vaccinatiebewijs geeft toegang
Allemaal testen of niemand testen
Alles afschaffen zodra dat kan en erop vertrouwen dat mensen zonder klachten niet komen
Als er maar gecontroleerd wordt. Hoe en wat maakt me niet uit.
Beide, QR code en / of polsbandje
Blijf thuis.
Check van QR-code maar dan samen met ID, voor toegang of voor polsbandje.
Controles uitsluiten
Die wilt komen is welkom
Dit punt is een non-discussie. Gebruik de QR code zo lang noodzakelijk. Veghel is geen
Stratumseind...
Een combinatie van de polsbandjes en de QR check.
Één maal qrcode en dan de rest van de dag polsbandje
Gebruik beide. Dit zal de kans op fraude verkleinen en geeft dus minder kans op besmettingen
Geen app of bandjes
Geen beperkende coronamaatregelen!
Geen beperkingen.. dus geen qr en geen polsbandjes en als er perse getest moet worden dan
ook iedereen testen voor toegang
Geen check
Geen check meer
Geen controle
Geen controle om tweedeling tegen te gaan
Geen enkele controle. Je eigen horeca kapot maken. Belachelijk!
Geen pas
Geen qr code
Geen QR code
Geen QR code meer
Geen QR code!
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Geen QR-code en geen polsbandjes
Geen schijn veiligheid, zoals QR-code. Ook dit is een wassenneus. Men kan tocht drager zijn.
Geen strengere regels
Geen van alle alles voor iedereen toegankelijk
Geen van beiden. Stop met polariseren
Gewoon geen controle
Helemaal geen code die discrimineert
Helemaal geen controle
Helemaal niet meewerken aan een tweedeling van de maatschappij, niet meewerken met de
QR-code
Helemaal niets van die flauwekul!!
Het opheffen van alle maatregelen.
Ieder zijn gezond verstand leren laten gebruiken
Iedereen krijgt toegang. Corona check of nier
Iedereen toelaten
Kappen met die onzin!
Niet controleren
Niet controleren wat een discriminatie
Niet mee doen aan die flauwekul
Niet meedoen aan die flauwekul
Niets
Niks
Niks doen.
Normaal ! toegankelijk voor iedereen. (= zonder Q code)
Polsbandje en qr code
Qr code en negatieve corona test
Qr en polsbandjes er uit!
Qr niet hanteren
Qr of polsband prima
QR-code voor toegang per direct afschaffen, gevaccineerde zijn net zo besmettelijk als
ongevaccineerde dus heeft geen enkele toegevoegde waarde en sluit alleen maar mensen uit.
QR-systeem afschaffen
Segregatie moet Stoppen!
Stoppen met de qr code!
Stoppen met die onzin (2x)
Stoppen met onzin
Terug naar 1,5 meter, waarbij ongevaccineerden in ieder geval nog naar bios/restaurant konden
zonder omslachtig testen bij elk bezoekje.
Vaccanatie voor iedereen
Vertrouwen op de menselijke interactie
Volledige vrijheid
Waar veelvuldig QR code op een avond nodig een een bandje, anders volstaat QR code
Zo vlug mogelijk terug naar normaal. Wil jij je niet laten vaccineren dan moet je , helaas, de
consequenties nemen.
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QR-code uit de
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Afhankelijk van ruimtes na check coronaapp een polsbandje (bv op
Noordkade). Zowieso slecht dat bij bioscoop daar niets gecheckt wordt
Als ik iets moet kiezen is het de qr code maar ook dit is schijnveiligheid. Uit
praktijk is gebleken dat zowel gevaccineerde/geteste en ongevaccineerden
mensen het virus bij zich kunnen hebben zonder dat het zichtbaar is in een
pcrtest.
Blijft de meest betrouwbare manier met zo min mogelijk risico op fraude
Dan hoef je niet elke dag een ander bandje
De coronacheckapp werkt prima
Dit is een goedwerkende bestaande app. Alleen wordt hierop niet of
nauwelijks gecontroleerd. Ook op polsbandjes moet gecontroleerd worden,
dus waarom iets ander, extra's toevoegen aan een systeem wat werkt. Zorg
dat er een goede opvolging is op de controle!
Dit is persoonlijker
Er wordt nu onvoldoende gecontroleerd.
Icm legitimatiebewijs
Is al geregeld, kost geen extra geld voor gemeente
Maar dan wel met een serieuze controle, met ID en ook het personeel.
Maar eigenlijk gewoon kappen met die onzin, qr code is geen garantie dat ze
geen corona hebben. Coronapas is dan eigenlijk de enige optie (maar dat is
dan telkens voor het uitgaan laten testen)
Mijn voorkeur gaat uit naar (bij vaccinatie graad boven 90%) de algemene
acceptatie dat Corona net als vroeger de griep - iets is waar men tegen
ingeent kan worden, maar niet iedereen doet het. Elk jaar gingen zwakkeren
dood aan griep terwijl ze gevaccineerd waren. Nu ineens is er gene griep
meer lijkt wel in de cijfers en wordt een ander virus niet zo geaccepteerd. Tot
de tijd dat het geaccepteerd wordt vind ik dat mensen een keuze om
vaccinatie moeten kunnen maklen omdat ze in het Vaccin geloven....... en
niet 'omdat ze uit willen' en 'omdat ze willen reizen'. Dan geloven we er dus
niet in, maar doen het om sociale druk. Dat zou GEEN factor moeten zijn
maar is het helaas voor velen wel nu. Sociale druk, gesponsord door de
overheid. Intussen is in de zorg nog geen cent extra geinvesteerd om de druk
te verlagen.
Of een schriftelijk bewijs.
Op de noordkade controleren ze nooit heel raar
Zie hierboven

Polsbandjes

•

Makkelijker bij het controleren, zoals ook op festivals . Ouderen, die
moeilijker met apps om kunnen gaan, biedt dit een mooi alternatief.

Geen voorkeur

•
•
•

De verdeeldheid van vaccinatie is dan direct zichtbaar wat vervelend kan zijn.
Voor horeca is dit een goede oplossing.
Het gaat beide even snel.
Wel de mogenljik behouden dat ook de QR code geld naast het polsbandje

•

Hebben mensen geen prik? Jammer dan kkmen ze ook niet binnen...

Anders,
namelijk:
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4. TipVeghel
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 hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Veghel vergroten. Via
het panel TipVeghel.nl kunnen alle inwoners in Veghel hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipveghel.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.
TipVeghel.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 peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipVeghel.nl maakt het gemakkelijk om zonder
veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Kermis, ‘Sinterklaasintocht’ en ‘Afval’.
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5. 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
Herstraat 20
5961 GJ Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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