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0.38% 2

15.71% 82

Q1 In welke kern woont u?
Answered: 522 Skipped: 3

TOTAL 522
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2.49% 13

17.40% 91

50.48% 264

29.64% 155

Q2 Wat is uw leeftijd?
Answered: 523 Skipped: 2

TOTAL 523
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37.93% 198

51.72% 270

10.15% 53

0.19% 1

Q3 Hoe belangrijk vindt u het als inwoner om de gemeente te adviseren
over onderwerpen die u belangrijk vindt voor de Kadernota 2020?

Answered: 522 Skipped: 3

TOTAL 522
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83.66% 430

7.39% 38

3.11% 16

2.72% 14

3.11% 16

Q4 Hoe wilt u in de toekomst adviseren over belangrijke onderwerpen
voor de Kadernota?

Answered: 514 Skipped: 11

TOTAL 514

# ANDERS, NAMELIJK …. DATE

1 geen mening op welke manier het gevraagd wordt 1/26/2019 2:46 PM

2 Kan op verschillende manieren, online vragenlijst is goed voor betrokkenheid en om inwoners te
laten nadenken/ meedenken over toekomst, maar de duiding van antwoorden blijft belangrijk.
Online vragenlijst geeft richting, maar kan de nodige "onderhuidse" signalen en informatie mogelijk
niet goed in beeld brengen.

1/21/2019 3:42 PM

3 ik vind dat ik de bestuurders in deze blind moet kunnen vertrouwen. En dat doe ik ook. 1/21/2019 1:58 PM

4 via diverse kanalen. Online vragenlijst en informatiebijeenkomsten 1/20/2019 11:42 AM

5 online vragenlijst EN informatiebijeenkomsten 1/19/2019 3:29 PM

6 Een combinatie van bovenstaande evt ook in persoonlijke gesprekken etc 1/18/2019 5:27 PM

7 eerst maar eens bezien wat de plannen zijn. En wat de Gemeenteraad en politieke partijen doen. 1/18/2019 11:12 AM

8 Zijn in overleg met de gemeente sociaal domein Hoe we onze particuliere Stichting Oppepper4all
de nodige continuïteit en evt aanvulling richting de burgers kunnen geven

1/18/2019 10:46 AM

9 vragenlijst en informatiebijeenkomst zijn beide prima of via InVinkeveen 1/17/2019 4:48 PM

10 Zowel info bijeenkomst als vragenlijst 1/17/2019 4:22 PM

11 online en informatiebijeenkomst bvk 1/17/2019 3:36 PM

12 Nieuwsbrief, via poststukken of online 1/17/2019 12:11 PM

13 via spreekuur is ook fijn, maar dan moet je wel kunnen op de data en tijden die aangegeven
worden ivm werk

1/17/2019 8:12 AM

via een online
vragenlijst

via een
informatiebi...

via een
spreekuur bi...

niet, ik heb
geen interes...

anders,
namelijk ….
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via een informatiebijeenkomst

via een spreekuur bij u in de buurt of kern

niet, ik heb geen interesse om in de toekomst de gemeente te adviseren over de Kadernota

anders, namelijk ….
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14 samen met andere inwoners hierover in gesprek 1/17/2019 12:07 AM

15 Via de eerste drie keuzes 1/16/2019 4:41 PM

16 wij als burger kan je verhaal niet kwijt als je alleen maar een voorgelegde vraag moet
beantwoorden.op dit formulier ontbreekt de mogelijkheid om de info die er toe doen in de
gemeenschap, kwijt te kunnen.Advies, geef de burger meer ruimte bij de vragen om zijn verhaal
kwijt te kunnen

1/16/2019 3:15 PM
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53.01% 273

21.17% 109

9.32% 48

1.94% 10

12.43% 64

0.58% 3

1.55% 8

Q5 Hoe wilt u over de voortgang van de Kadernota 2020 op de hoogte
worden gehouden?

Answered: 515 Skipped: 10

TOTAL 515

# ANDERS, NAMELIJK …. DATE

1 Via de Groene Venen (wij ontvangen geen Witte Weekblad meer) 1/27/2019 6:11 PM

2 email én gemeentepagine én via de website én informatiebijeenkomst 1/20/2019 11:42 AM

3 via een informatiebijeenkomst, onafhankelijk georganiseerd 1/20/2019 11:19 AM

4 via email EN Witte Weekblad 1/19/2019 3:29 PM

5 email en Witte Weekblad zijn beide prima 1/17/2019 4:48 PM

6 Post en online 1/17/2019 12:11 PM

7 Via interviews in het Witte Weekblad die op de voorpagina staan 1/16/2019 8:14 PM

8 Combinatie van bovengenoemde 1/16/2019 1:25 PM

via email

via de
gemeentepagi...

via de website
van de gemeente

via een
informatiebi...

via social
media

niet, ik heb
geen interes...

anders,
namelijk ….
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niet, ik heb geen interesse in de voortgang van de Kadernota 2020

anders, namelijk ….
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34.91% 118

31.36% 106

33.73% 114

Q6 Zijn er andere onderwerpen of aandachtspunten die volgens u in
Domein 1 een plaats moeten krijgen in de Kadernota 2020?

Answered: 338 Skipped: 187

TOTAL 338

# JA, NAMELIJK ... DATE

1 onderwijs/educatie 1/28/2019 11:26 AM

2 openbaar vervoer. 1/27/2019 8:45 PM

3 Meer aandacht besteden aan preventie en niet pas ondersteunen als de aanvrager al onder het
normale niveau is beland.

1/27/2019 1:34 PM

4 Duurzaam leven. Hieronder vallen maatregelen onder waarmee inwoners in staat worden gesteld
of ondersteund worden om duurzaam te leven, wonen en werken.

1/27/2019 1:09 PM

5 sportbeleid natuurbehoud milieubeleid 1/27/2019 11:38 AM

6 eenzaamheid onder ouderen die zelfstandi gwonen 1/25/2019 7:17 PM

7 Leefbaarheid 1/25/2019 6:00 PM

8 Duurzaamheid 1/25/2019 12:38 PM

9 Meer aandacht voor hangjeugd en raddraaiers. Hoe daarmee om te gaan en dat probleem terug te
dringen. Draagt in hoge mate bij aan een gevoel van onveiligheid.

1/24/2019 5:48 PM

10 cultuur 1/24/2019 2:50 PM

11 Vindbaarheid van de verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen 1/24/2019 9:14 AM

12 Iedereen (verplicht) aan het werk: dingen doen die anders niet gebeuren (zoals vuil van straat
opruimen).

1/23/2019 9:20 PM

13 bij leefbaarheid: er parkeren in de avonden en weekends steeds meer bedrijfsbussen/vrachtauto's
in de wijken. Dit leidt tot verkeersonveiligheid in de woonwijken en onnodige extra verkeersdrukte.

1/23/2019 4:14 PM

14 Groenvoorziening 1/23/2019 1:25 PM

15 Handhaven van regels en afspraken die gemaakt zijn 1/23/2019 11:37 AM

16 Positieve aandacht voor jongeren 14-18, 1/22/2019 9:13 PM

17 Ouderen 1/22/2019 8:03 PM

18 onderwijs 1/22/2019 7:41 PM

Nee

Weet niet/geen
mening

Ja, namelijk
...
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19 Natuur educatie 1/22/2019 2:51 PM

20 Fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor senioren !!! 1/22/2019 12:26 PM

21 leefbaarheid - duurzaamheid 1/22/2019 12:18 PM

22 Openbare ruimtes met leestafel en mogelijkheid voor sociale contacten zoals een Bibliotheek
behouden en waar mogelijk uitbreiden.

1/22/2019 11:34 AM

23 Aandacht voor de kwetsbare inwoners, die zelfstandig wonen, maar moeite hebben met het
voeren van de regie. Er zijn best veel dingen waar je een beroep op kunt doen, alleen zijn de
gewone burgers, zeker de kwetsbare daarvan niet op de hoogte.

1/21/2019 9:51 PM

24 Planologie. Parkeren. Verkeer. 1/21/2019 6:19 PM

25 Meer aandacht voor natuur, minder zwerfvuil ook door (bouw)ondernemers. Grond hergebruiken
dus geen nieuwe natuur of groen gebruiken voor bouw..,

1/21/2019 5:13 PM

26 Handhaving van de gemeenteregels 1/21/2019 1:23 PM

27 overlast van katten en honden 1/21/2019 12:13 PM

28 Er zijn veel te weinig seniorwoning. En iedereen wijst op dit vlak naar elkaar. De gemeente moet
hierin het voortouw en verantwoordelijkheid nemen

1/21/2019 11:24 AM

29 Het oude spoor moet zo blijven, geen asfalt alsublieft 1/20/2019 8:36 PM

30 Met de buurt meer groen onderhouden, niet alleen het rechte snoeiwerk van de gemeente maar
met elkaar

1/20/2019 7:12 PM

31 Recreatie 1/20/2019 3:45 PM

32 Duurzaamheid 1/20/2019 3:39 PM

33 Parkeren hollandsekade Het niet uitwijken in de uitwijkmogelijkheden in gein noord waardoor de
berm word stuk gereden. Het lang duren van glasvezel buiten af En sporthuis abcoude die er
gewoon moet komen aangezien in 2020 de keesbonzaal afgekeurd is voor schoolgym. En
kinderen moeten ook leren zwemmen

1/20/2019 1:23 PM

34 Handhaving van de bestaande regels. Meer continuïteit in de regelgeving. De snel wisselende
regelgeving veroorzaakt steeds meer rechtsongelijkheid.

1/20/2019 11:54 AM

35 van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid 1/20/2019 11:43 AM

36 Zorg betaalbaar houden en voldoende in kunnen zetten 1/20/2019 10:37 AM

37 Verkeersveiligheid 1/20/2019 9:42 AM

38 Inburgering niet-Nederlanders 1/19/2019 9:36 PM

39 Economie, bovenstaande onderwerpen kunnen alleen uitgevoerd worden als er een goede
economische basis in de gemeente is. D.w.z een florerend bedrijfsleven en een zeer lage
werkloosheid.

1/19/2019 4:11 PM

40 Bij opvoeden/opgroeien en leefbaarheid zou ik extra aandacht willen vragen voor oudere jeugd en
jong volwassenen. Is er voldoende interessant aanbod voor hun en zijn er voldoende plekken
waar ze wel samen mogen komen? Vaak wordt geklaagd over hangjongeren op straat., maar is er
voldoende aanbod voor hun?

1/19/2019 1:14 PM

41 Weet niet. Welke andere Domeinen zijn er? 1/19/2019 10:57 AM

42 Openbaar vervoer, niet alleen door Vinkeveen via Zuwe naar Abcoude, maar ook de aansluiting
op Abcoude station. Het is toch van de zotte dat een paar honderd meter voor het station de bus
niet naar het station gaat, maar deze links laat (in dit geval rechts) laat liggen.

1/19/2019 10:13 AM

43 Milieu/duurzaamheid Samenwerken met andere gemeentes (niet alles alleen willen doen)
Communicatie/invloed op de provincie

1/18/2019 10:18 PM

44 meedoen en leefbaarheid 1/18/2019 9:23 PM

45 duurzaamheid 1/18/2019 6:43 PM

46 Milieu, 1/18/2019 6:13 PM

47 Duurzaamheid, maar wellicht komt dat al terug in alle thema's 1/18/2019 5:32 PM

48 Makkelijk en laagdrempelig toegang tot informatie en hulp. 1/18/2019 1:16 PM

49 Samenwerking tussen de verschillende partijen bij probleemgezinnen met name waar
multidisciplinaire problemen spelen.

1/18/2019 1:10 PM

50 Werk 1/18/2019 11:32 AM
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51 Verkeer : goede en veilige N201; geen vrachtverkeer over de polderwegen en door de bebouwde
kom. Open Vervoer: veel betere verbindingen richting Amsterdam en Utrecht; buslijnen die door
de wijk rijden en niet een centraal punt (aan de buitenkant van Mijdrecht, Rondweg). Milieu: een
algeheel verbod op stoken,branden van houtkachels, vuurkorven etc. Dat geeft een enorme
luchtvervuiling in de wijken.

1/18/2019 11:29 AM

52 Sociale cohesie. Met vrijwilligers ( ook vanuit DRV ) vervullen wij wensen voor chronisch zieke
mensen van ALLE leeftijden. De mens leeft niet van brood alleen en wil tijdens een ernstige ziekte
of traumatische ervaring ook wel eens uitkijken naar een wensvervulling, samen met het hele
gezin. Even elkaar weer eens zien zonder medicatie en zonder gedoe. Kracht opbouwen voor de
toekomst. www.oppeppper4all.nl

1/18/2019 10:54 AM

53 Onderwijs: iets voor hoogbegaafden in basis en voortgezet onderwijs. Hoofddorp en Woerden zijn
de dichtstbijzijnde plaatsen waar je terecht kunt met je kind, best ver, of toch maar gaan
verhuizen.

1/17/2019 11:52 PM

54 Energie transitie 1/17/2019 10:18 PM

55 Zorg, met name ouderenzorg. Dit i.v.m. vergrijzende gemeente. 1/17/2019 9:48 PM

56 Aansluiting van technisch opgeleide jongeren bij werkgelegenheid lokaal. En het OV voor
bereikbaarheid van onderwijs, stage of werk in omliggende gemeenten.

1/17/2019 6:10 PM

57 Toegankelijkheid 1/17/2019 6:07 PM

58 Overheidsparticipatie verbeteren en stimuleren. 1/17/2019 5:51 PM

59 Sport en bewegen 1/17/2019 5:44 PM

60 De woonvisie, het zorgbeleid waarbij aandacht is voor ouderen in verpleeginrichtingen, landelijke
afspraken.

1/17/2019 4:56 PM

61 Woonruimte 1/17/2019 4:32 PM

62 Milieu en gevolgen van co2 uitstoot /fijnstof. Houtkachels, vuurwerk ed 1/17/2019 4:24 PM

63 Het toewijzen van een vaste parkeerplaats dichtbij de woning voor inwoners boven de tachtig jaar.
Dit om de mobiliteit van deze leeftijdsgroep te handhaven en/of te vergroten.

1/17/2019 2:11 PM

64 Concentratie van basisscholen en kinderopvang 1/17/2019 12:18 PM

65 Zorg, thuiszorg dient beter geregeld te zijn in Vinkeveen. Het is schrikbarend slecht. Helaas zelf
nu ondervonden!

1/17/2019 12:18 PM

66 Jeugdwerkloosheid 1/17/2019 11:35 AM

67 In het kader van leefbaarheid: Groen beleid (meer bomen en meer groen in de leefomgeving) 1/17/2019 10:58 AM

68 Herinvoer zorg- en verpleeghuizen. 1/17/2019 6:50 AM

69 Niet alleen hulp bij hwt vinden van een baan, inburgering en taal. Maar ook verplichting hiertoe om
dit te doen. Sociale voorzieningen zijn een vangnet. Geen hangmat

1/16/2019 11:28 PM

70 Bijvoorbeeld een basisschool in de wijk Twistvlied. 1/16/2019 11:28 PM

71 Leefbaarheid, speelgelegenheid voor jonge en oudere kinderen 1/16/2019 11:21 PM

72 Participatie, opvoeden en opgroeien, meedoen, leefbaarheid 1/16/2019 11:08 PM

73 Eenzaamheid bij ouderen en alleenstaanden tegengaan 1/16/2019 10:21 PM

74 Alle beloftes nakomen n.a.v. het afschaffen van de samenwerking met Pauw. Zorg dat er een
sociale werkvoorziening komt waarbij alle beloftes worden nagekomen. Geen woorden maar
daden voor de kwetsbare in deze gemeente.

1/16/2019 10:13 PM

75 Speelgebieden die uitdagen tot bewegen en creatief spelen, dus voor kinderen en jongeren,
wandel en fietspaden door de natuur en stimuleren bewegen ouderen.

1/16/2019 10:08 PM

76 Hulp/ondersteuning bij overgang van eigen omgeving naar zorginstelling 1/16/2019 10:01 PM

77 verkeer en voldoende parkeergelegenheid 1/16/2019 9:54 PM

78 Bouwen voor starters uit de eigen gemeente Maatregelen tegen drugsproductie en drugsgebruik 1/16/2019 9:24 PM

79 Onderwijs: genoeg leerkrachten in het onderwijs. Buiten spelen: natuurspeelplekken en
onderhoud/verbeteren huidige speelplekken

1/16/2019 9:22 PM

80 Duurzaamheid. Een lange termijn visie voor de gemeente: waar streven wij gezamenlijk naar als
inwoners.

1/16/2019 9:17 PM

81 Bestemmingsplan Vinkeveense plassen! Openbaar vervoer 1/16/2019 8:50 PM

82 Natuur en Milieu 1/16/2019 7:24 PM

83 Openbaar vervoer. 1/16/2019 6:39 PM
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84 Mobiliteit op het trottoir. Ik er een gemeentelijke verordening dat het particuliere groen niet verder
mag overhangen dan max . 10 of 20 cm. Her en der worden de trottoirs wel erg smal door
overhangend groen.

1/16/2019 6:26 PM

85 Veiligheid / Politie, etc. 1/16/2019 5:45 PM

86 handhaving 1/16/2019 5:25 PM

87 Jongeren Jongere mensen met beperking 1/16/2019 5:14 PM

88 Specifike aandacht voor mantelzorgers zodat zij ook kunnen blijven meedoen en niet overbelast
raken door alleen maar zorgen en geen tijd voor zichzelf.

1/16/2019 5:06 PM

89 Verkeersveiligheid. 1/16/2019 5:04 PM

90 Verkeersveiligheid. 1/16/2019 5:03 PM

91 Uitstraling van de gemeente door uitvoering van het groenplan. In hofland zuid is dit nog ltijd niet
het geval. En of dat domein 1 of iets anders is.... voer de plannen uit die je presenteert

1/16/2019 4:37 PM

92 Participatie van ouderen 1/16/2019 4:21 PM

93 Jeugdzorg hulpverlening in eigen gemeente. Nu moet je naar Utrecht woerden etc. Lastig
bereikbaar kostbaar in tijd.

1/16/2019 4:16 PM

94 Inburgen van nieuwe Nederlanders 1/16/2019 4:08 PM

95 Verruiming mogelijkheden om voordat er daadwerkelijk sprake is van mantelzorg woonvormen
met je oudere ouder(s) te realiseren.

1/16/2019 3:56 PM

96 Participatie en Meedoen 1/16/2019 2:45 PM

97 Wonen en Zorg zeker voor seniorenhuisvesting in sociale en betaalbare woningen. 1/16/2019 2:39 PM

98 sport, het allerbeste voor jong en oud! 1/16/2019 2:27 PM

99 Borging werkwijze Sociale teams. Er is een groots plan op gezet, maar de verantwoordelijke
teamleider is vertrokken en er is geen follow up gegeven aan de ingezette plannen. Het zingt al
een ruim jaar lang rond, dat de Gemeente De Ronde Venen één van de gemeentes is die de
participatie heel slecht georganiseerd heeft.

1/16/2019 2:01 PM

100 Infrastructuur 1/16/2019 1:42 PM

101 Milieu en energie besparing 1/16/2019 1:39 PM

102 Als het om opvoeden gaat: dan heeft de gemeente DRV een grote taak om haar gemeenteleden
vaker en duidelijker te informeren over gewijzigde ophaal methodiek van de grijze en groene
containers en plastic. Nu is het een rommeltje, zeker als er twee weken plastic afval aan
lantaarnpalen hangen.

1/16/2019 1:39 PM

103 Participatie 1/16/2019 1:36 PM

104 Openbaar vervoer Uitgaansgelegenheden voor jongeren 1/16/2019 1:32 PM

105 Woningen (met zorg) voor ouderen en meer aandacht voor de (eenzame) ouderen 1/16/2019 1:15 PM

106 Onderhoud bomen 1/16/2019 12:48 PM

107 Bereikbaarheid gezondheidszorg zowel lichamelijk als geestelijk 1/16/2019 12:39 PM

108 Snelheid handhaving van gemotoriseerd verkeer in geheel het dorp terug brengen naar een
snelheid van 30 km dat duidelijk aangeven bij binnenrijden zoals bij Vinkeveen bij de
Demerik,Achterbos ,Mijdrechtsedwarsweg voor sportterreinen en Baambrugse zuwe…...dat
schept duidelijkheid en behoedt ook het snelverkeer via de dorpskern .maar uiteraard ook de
veiligheid...welke nu ver te zoeken is ..!

1/16/2019 12:36 PM

109 Handhaving illegaal wonen op recreatieparken en meer controle op verbouwingen cq bouw 1/16/2019 12:31 PM

110 Afstandverkleinen tussen kernen en gemeentehuis 1/16/2019 12:28 PM

111 Problematiek sportvereniging 1/16/2019 11:49 AM

112 Meer betaalbare huurwoningen voor starters. Meer betaalbare woningen voor senioren. 1/16/2019 11:44 AM

113 Ouderenvoorziening. In Abcoude is geen enkele voorziening voor ouderen, afgezien een aantal
woonhuizen voor ouderen. Is het niet mogelijk dat de Gemeente zich inspant om een Stichting die
zorghuizen exploiteert,o die in Abcoude te verwezenlijken.

1/16/2019 11:42 AM

114 Natuur in de gemeente Ronde Venen 1/16/2019 11:34 AM
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Q7 Onderwerp Participatie.Als u de onderwerpen moet ordenen van
meest belangrijk tot minst belangrijk, in welke volgorde zou u de

onderwerpen dan plaatsen? Hierbij geldt dat nummer 1 voor u het meest
belangrijk is en nummer 5 het minst belangrijk.

Answered: 337 Skipped: 188
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Iedereen in
Nederland...

Ik heb werk en
als ik geen...

Ik kom goed
rond van mij...

Ik probeer
zoveel mogel...

Alle
asielzoekers...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1 2 3 4 5 TOTAL SCORE

Iedereen in Nederland spreekt voldoende Nederlands en als
dat nog niet lukt helpen we daarbij.

Ik heb werk en als ik geen werk heb dan wil ik graag hulp bij
het zoeken naar werk.

Ik kom goed rond van mijn geld en als het even niet lukt dan wil
ik graag dat iemand mij helpt.

Ik probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat ik schulden maak.
Wie kan me daarbij helpen? Ik weet niet goed waar ik recht op
heb als het gaat om zorgkosten, woonkosten en toeslagen en
vind de regels ingewikkeld.

Alle asielzoekers die mogen blijven moeten zo snel mogelijk
inburgeren en wij helpen daarbij.
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Q8 Zijn er andere onderwerpen die u belangrijk vindt en die bij
'Participatie' horen?

Answered: 87 Skipped: 438

# RESPONSES DATE

1 wijk- en buurtinitiatieven m.b.t. participatie dienen te worden ondersteund. Sport en bewegen
moeten een integraal onderdeel zijn van participatie, Het sporthuis moet krachtig worden
ondersteund

1/28/2019 12:59 PM

2 zelfredzaamheid stimuleren 1/28/2019 11:26 AM

3 - 1/28/2019 7:14 AM

4 Aandacht voor (de uitkomsten van) experimenten met een basisinkomen en alternatieve vormen
van hulp aan mensen met een bijstandsuitkering.

1/27/2019 8:46 PM

5 ook aandacht, voor iedereen, die niet rekenen kunnen daarbij helpen. veel mensen kunnen dat
eigenlijk niet en is belangrijk voor het huishoudboekje en werk vinden.

1/27/2019 8:45 PM

6 Ik vind het lastig om werk en gezin te combineren. Graag zou ik advies/ hulp krijgen. 1/27/2019 1:09 PM

7 werk voor gehandicapten 1/27/2019 11:38 AM

8 Meer betrekken van allochtonen/migranten bij scholen en verenigingen. 1/24/2019 5:48 PM

9 Meten van resultaat na geboden hulp. Is de geboden hulp effectief? Heeft de geholpene zich naar
kunnen en behoren ingezet het doel te bereiken? Wat is de conclusie: m.a.w. wat kan of moet er
beter?

1/24/2019 2:37 PM

10 Minder vrijblijvendheid. 1/23/2019 9:20 PM

11 Uitkeringsgerechtigde inzetten voor vrijwilligerswerk 1/23/2019 4:14 PM

12 Zorgen voor je eigen leefomgeving 1/23/2019 1:25 PM

13 financiële beloning voor mantelzorg/vrijwilligers geen voorrang voor statushouders 1/22/2019 9:48 AM

14 Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor eigen leefomgeving. 1/21/2019 6:19 PM

15 Jeugd is de toekonst; leren zorg te dragen voor onze aarde. 1/21/2019 5:13 PM

16 Aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 1/21/2019 4:15 PM

17 neen 1/21/2019 12:53 PM

18 asielzoekers moeten zo snel mogelijk aan werk geholpen worden zodat ze zelfvoorzienend
worden.

1/21/2019 12:13 PM

19 Als de wil er is om te participeren moet de gemeente daar wel in ondersteunen zodat je niet van
het kastje naar de muur wordt gestuurd.

1/21/2019 11:24 AM

20 geen idee waar het over gaat Ik stop dus met deze onzin, normale vragen wil ik beantwoorden
maar dit is ONZIN

1/20/2019 9:45 PM

21 - 1/20/2019 7:42 PM

22 weet niet 1/20/2019 4:50 PM

23 Nee 1/20/2019 4:06 PM

24 Mensen met bijstandsuitkering verplichten vrijwilligerswerk te doen. Nunog te vrijblijvend. 1/20/2019 3:39 PM

25 Mensen die te lang in de bijstand zitten, verplichten vrijwilligerswerk te doen. Strenger zijn en
anders korten op uitkering.

1/20/2019 3:12 PM

26 wie word bedoelt bij wij? 1/20/2019 11:43 AM

27 Mij ligt de nadruk veel te veel op helpen geef asielzoekers dezelfde constructie als een student je
leent het geld en alles wat er in je geïnvesteerd wordt betaal je terug. Want al die hulp wie betaald
dat?? Wij als burger waarschijnlijk en dan heb ik liever dat dit geld gestoken wordt in de ouderen
zorg. Liever al die klaplopers hard aanpakken

1/20/2019 10:37 AM

28 Betrokkenheid van sportclubs in de maatschappij voor gezinnen die het minder breed hebben. 1/20/2019 9:42 AM

29 Vrijwilligerswerk 1/19/2019 10:12 PM

30 neen 1/19/2019 5:06 PM
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31 iets dwingender mensen helpen om passend werk snel te aanvaarden 1/19/2019 4:11 PM

32 Naast taal speciale aandacht voor opleiding en echt deelname op sociaal en cultureel gebied (lid
worden van een lokale instelling bijv.) Dat helpt bij het inburgeren. Hiertoe, zonodig, financiële
ondersteuning.

1/19/2019 12:30 PM

33 nee 1/18/2019 9:23 PM

34 Een publieke discussie over toewijzing van woningen. Hoe kan het dat eensgezinswoningen
bewoond worden door 1 persoon, terwijl een gezin met 2 kinderen in een 2 kamer appartement
moet wonen.

1/18/2019 6:43 PM

35 Nvt 1/18/2019 5:36 PM

36 Aandacht voor vrijwilligerswerk als opstap naar betaald werk, maar ook om deel te nemen aan de
maatschappij. Dus goed zicht op mogelijk vrijwilligerswerk in de buurt, liefst dicht in iemands
woonomgeving, zodat drempel om te participeren verhoogd wordt

1/18/2019 1:16 PM

37 Als een gezin het niet red qua energie problemen etc dan helpen we door even de kinderen op te
vangen....

1/18/2019 1:10 PM

38 Mensen die arbeidsongeschikt zijn laten meedraaien in beschut werken. 1/18/2019 11:59 AM

39 Ik vind bovengenoemde punten GEEN TAKEN van een gemeente !!!! Er zijn belangrijker taken
voor een Gemeente.

1/18/2019 11:29 AM

40 ouderenhulp en mantelzorgers moeten ondersteunt worden. 1/17/2019 9:48 PM

41 Aandacht voor oudere mensen die vroeger in bejaardenhuizen terecht kwamen en nu op zich zelf
moeten blijven wonen en mogelijk vereenzamen doordat nieuwe generatie ouderen veelal nog
maar 2 of 3 kinderen hebben die ook werken en vaak niet om de hoek wonen.

1/17/2019 9:36 PM

42 Leuke activiteiten organiseren in wijken voor iedereen. 1/17/2019 8:22 PM

43 Participatie is meer dan het sociale domein, ook het publieke domein kan geparticipeerd worden. 1/17/2019 5:51 PM

44 Het werk van taalcoaches is belangrijk; jammer dat het vaak om vrijwilligers gaat hierbij. Ons
ondersteunend apparaat via landelijke/ gemeentelijke zorg schiet blijkbaar tekort?

1/17/2019 4:56 PM

45 Woonruimte om zelfstandig te kunnen zijn, zolang je thuis moet blijven wonen komt dat niet
volledig tot stand

1/17/2019 4:32 PM

46 Zorg voor elkaar en ouderen. 1/17/2019 4:24 PM

47 Vrijwilligerswerk, Mantelzorg 1/17/2019 3:49 PM

48 Nee 1/17/2019 1:49 PM

49 afstand verkleinen tussen burgers en digitale wereld in verband met toename van digitaal
analfabetisme.

1/17/2019 12:18 PM

50 Nee 1/17/2019 12:18 PM

51 Hulp bij zieken, ouderen, laag opgeleiden of anderszins 1/17/2019 11:14 AM

52 Asielzoekers moeten hulp maar vooral gerichte hulp (maatwerk) krijgen die past bij hun opleiding.
Denk aan hoog opgeleide asielzoekers. Zoek voor hen (vrijwilligers)werk dat bij hen past en niet
onder hun niveau.

1/17/2019 10:58 AM

53 burgermanszin, denken om de medemens. 1/17/2019 10:38 AM

54 nee 1/17/2019 8:18 AM

55 Eigen volk eerst. Geen voorrang aan asielzoekers 1/17/2019 7:05 AM

56 neen 1/17/2019 5:14 AM

57 - 1/16/2019 11:28 PM

58 Nee 1/16/2019 11:08 PM

59 Ja, deelnemen aan sport of muziek en tekenles tegen gereduceerd tarief voor families die dat zich
niet kunnen veroorloven. Een hobby die je met andere mensen kan delen en waardoor je andere
mensen leert kennen.

1/16/2019 10:08 PM

60 Hulpfondsen zouden met minder bureaucratie ingezet moeten worden om mensen en gezinnen te
ondersteunen die dat echt nodig hebben

1/16/2019 9:54 PM

61 de asielzoeker ook aan werk helpen 1/16/2019 9:22 PM

62 Jongeren die 18 worden vallen blijkbaar niet meer onder de regelingen van stichting Jongeren
Actief. Zolang de kinderen nog thuis wonen zouden ze hierop nog een beroep moeten kunnen
doen

1/16/2019 7:24 PM

63 Bereikbaarheid 1/16/2019 6:26 PM
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64 Respect voor politie en hulpverleners, hoor bij de "opvoeding" 1/16/2019 6:10 PM

65 Meer info 1/16/2019 5:14 PM

66 Neen 1/16/2019 4:08 PM

67 nee 1/16/2019 3:08 PM

68 nee 1/16/2019 3:00 PM

69 meebeslissen/draagvlak voor besluiten met majeure impact. (zoals klimaatneutrale gemeente) 1/16/2019 2:57 PM

70 Mensen helpen die niet met een computer over weg kunnen 1/16/2019 1:59 PM

71 De focus ligt te veel op niet-Nederlands sprekenden en asielzoekers. Het is triest dat bepaalde
groepen, zoals bijstandsmoeders, naar de voedselbank moeten, terwijl asielzoekers met tassen
vol de winkels en supermarkten uitlopen.

1/16/2019 1:52 PM

72 werkgelegenheid in de Gemeente bevorderen; voldoende werkgelegenheid zeer belangrijk 1/16/2019 1:43 PM

73 Hulp bieden, afspraken maken, maar ook controle op gemaakte afspraken. Hier ook
consequenties aan verbinden

1/16/2019 1:42 PM

74 Milieu en energie besparing 1/16/2019 1:39 PM

75 Mensen met een (licht) verstandelijke beperking aan een baan helpen. 1/16/2019 1:36 PM

76 Voorrang statuahouders op woningen. Wet is afgeschaft, wordt nog wel toegepast. Direct mee
stoppen.

1/16/2019 1:34 PM

77 Overleg tussen alle partijen als een gezin in problemen komt zodat consequenties vanuit alle
hoeken helder zijn.

1/16/2019 1:26 PM

78 Meer aandacht en mogelijkheden voor ouderen. stichting Tympaan de Baat is er alleen voor
mensen die geen draagkracht hebben. Alle andere ouderen moeten ook geholpen worden.

1/16/2019 1:15 PM

79 Meewerken aan een betere, schone leefomgeving 1/16/2019 12:40 PM

80 neen 1/16/2019 12:39 PM

81 Toegang en meedoen bij sporten waarbij geld en afkomst een rol speeld aantrekkelijk maken door
met vereenigingen afspraken maken..!

1/16/2019 12:36 PM

82 Eenzaamheid 1/16/2019 12:28 PM

83 Dat asielzoekers netjes worden gehuisvest en niet jaren in asielzoekerscentra moeten verblijven. 1/16/2019 12:25 PM

84 Ouderenzorg mis ik daarbij. Zaken als eenzaamheid en dergelijke. 1/16/2019 11:51 AM

85 Ouderen en eenzaamheid. Wat mij betreft boven aan. 1/16/2019 11:34 AM

86 Asielzoekers kunnen ook worden ondergebracht in de hoger genoemde categorieën 1/16/2019 11:28 AM

87 eenzaamheid bestrijden 1/16/2019 11:28 AM
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Q9 Onderwerp Opvoeden & opgroeien. Als u de onderwerpen moet
ordenen van meest belangrijk tot minst belangrijk, in welke volgorde zou
u de onderwerpen dan plaatsen? Hierbij geldt dat nummer 1 voor u het

meest belangrijk is en nummer 4 het minst belangrijk.
Answered: 328 Skipped: 197
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Ouders zijn in staat om de verantwoordelijkheid te dragen en hebben
voldoende kennis en ervaring om hun kinderen een gezonde stabiele
basis te bieden om op te groeien tot zelfredzame volwassenen. Ouders
die deze kennis en ervaring niet hebben worden ondersteund.

Jongeren worden ondersteund en gestimuleerd om hun talenten te
ontwikkelen.

Problemen op het gebied van opgroeien en opvoeden moeten zoveel
mogelijk worden voorkomen.

Jongeren die hulp nodig hebben, ontvangen de juiste hulp op maat.
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Q10 Zijn er andere onderwerpen die u belangrijk vindt en die bij
'Opvoeden & opgroeien' horen?

Answered: 78 Skipped: 447

# RESPONSES DATE

1 initiatieven van burgers zoals gezinsmaatjes en dergelijke moeten worden ondersteund. Goede
contacten met middelbare scholen in Amsterdam zijn van belang. Kinderen moeten in staat
gesteld worden om te sporten (zwemles)

1/28/2019 12:59 PM

2 Goed kwalitatief onderwijs/ passende educatie 1/28/2019 11:26 AM

3 - 1/28/2019 7:14 AM

4 Hoewel ik groot fan ben van 'voorkomen', is het van belang dat jeugdzorg ouders ondersteunt,
behandelt met respect en inziet dat het belang van het kind vaak gelijk staat aan dat van de
familie. Ik ken voorbeelden waarbij de lat voor 'probleemgezinnen' hoger wordt gelegd dan voor
anderen, en dat is onwenselijk en contraproductief.

1/27/2019 8:46 PM

5 de vrije school ondersteunen. 1/27/2019 8:45 PM

6 Jongeren kunnen spelen, bewegen, zich ontplooien en elkaar ontmoeten in hun nabije
woonomgeving.

1/27/2019 1:09 PM

7 stimuleren sportverenigingen 1/27/2019 11:38 AM

8 De rol van school en/of scholing wordt niet benoemd behalve impiciet mogelijk in de tweede regel. 1/24/2019 2:37 PM

9 Verantwoordelijkheid van ouders; de gemeente moet niet alles regelen. Minder overlast van
jongeren op straat.

1/23/2019 9:20 PM

10 Niet alleen aandacht voor de probleemgevallen. 1/23/2019 4:14 PM

11 scholing, respect, ruimte waar jongeren begeleid samen kunnen komen 1/23/2019 11:37 AM

12 Extra aandacht voor jongeren 14-18, zorgen dat er activiteiten zijn en plekken waar zij naar toe
kunnen gaan om te ontspannen en elkaar te ontmoeten

1/22/2019 9:13 PM

13 activiteiten organiseren voor de oudere jeugd. ontmoetingsplekken creëren. 1/22/2019 2:15 PM

14 gratis lidmaatschap sportclubs 1/22/2019 9:48 AM

15 Aandacht voor natuur, hergebruik, anderen helpen.., 1/21/2019 5:13 PM

16 neen 1/21/2019 12:53 PM

17 weet niet 1/20/2019 4:50 PM

18 Nee 1/20/2019 4:06 PM

19 Ouders meer wijzen op hun verantwoordelijkheid. 1/20/2019 3:39 PM

20 Voldoende betaalbare sportoplossingen in het dorp zo als sportzaal en zwembad in sporthuis
abcoude. Nu moeten de zwemverenigingen allemaal naar buiten het dorp waardoor het voor veel
mensen niet niet haalbaar is

1/20/2019 1:23 PM

21 Hoe en wie gaat ondersteunen of hulp geven? 1/20/2019 11:43 AM

22 Meer interventie op gezinnen waarbij ik nu al zie dat het mis gaat ik weet bij mij in de buurt al 2
gezinnen met jonge kinderen die later een probleem gezin gaan worden

1/20/2019 10:37 AM

23 Sport stimulering 1/20/2019 9:42 AM

24 Scholen ondersteunen in hulp/coaching voor pubers 1/19/2019 10:12 PM

25 jongeren aanleren respect te hebben voor zorgverleners, politie, hulpdiensten. 1/19/2019 5:06 PM

26 Ouders minder werken en hun kinderen begeleiden bij hun opvoeding. 1/19/2019 1:14 PM

27 Meer voorzieningen voor kinderen. Speelplaatsen, trapveldjes. 1/19/2019 10:57 AM

28 Veligheid 1/19/2019 10:13 AM

29 nee 1/18/2019 9:23 PM

30 Betere integratie en aansluiting kinderopvang/onderwijs 1/18/2019 6:43 PM

31 Nee 1/18/2019 5:36 PM
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32 Nee 1/18/2019 1:10 PM

33 Ouders moet hun kinderen beter opvoeden. 1/18/2019 11:32 AM

34 Ook deze bovenstaande punten vind ik GEEN TAKEN van een Gemeente !!!! 1/18/2019 11:29 AM

35 De opvoeding begint bij ouders en we moeten voorkomen dat een heropvoeding nodig is op
scholen wat onevenredige tijd en energie vraagt van docenten.

1/17/2019 9:36 PM

36 Ouders die relatieproblemen hebben,worden ondersteund.Zo blijft de sfeer in huis beter,wordt er
beter gecommuniceerd.Dit is een goed voorbeeld voor de kinderen. En de kinderen leren ook
beter communiceren.

1/17/2019 8:22 PM

37 We hebben landelijk blijkbaar gefaald om voldoende onderwijzend personeel op te leiden. Puntje
van aandacht!

1/17/2019 4:56 PM

38 Voorscholen zoals peutergroepen. 1/17/2019 4:24 PM

39 Mogelijkheden tot sport-participatie, behoud bibliotheek 1/17/2019 3:49 PM

40 Nee 1/17/2019 1:49 PM

41 bevorderen dat jongeren sporten en financieel ondersteund worden als hier geen middelen voor
zijn.

1/17/2019 12:18 PM

42 Bredere samenwerking met hulpinstanties. Dus niet de mededeling hoeven krijgen "oh, met uw
gemeente hebben wij geen contract..."

1/17/2019 11:14 AM

43 Goede hulpverlening voor jongeren! Dus geen wachtlijsten en genoeg voorzieningen. 1/17/2019 10:58 AM

44 nee 1/17/2019 8:18 AM

45 overlast jongeren traceren en beleid hiervoor maken 1/17/2019 5:14 AM

46 - 1/16/2019 11:28 PM

47 Nee 1/16/2019 11:08 PM

48 Opvoeden van ouders! 1/16/2019 10:21 PM

49 Maak informatie makkelijk beschikbaar online en verlaag de drempel door een vragenuurtje in te
stellen waar je gewoon even binnen kan lopen om tussen neus en lippen door even wat te vragen
i.p.v. een afspraak.

1/16/2019 10:08 PM

50 Meer aandacht voor normen en waarden 1/16/2019 10:01 PM

51 Scholen 1/16/2019 9:54 PM

52 Maak buiten spelen veilig en uitdagend 1/16/2019 9:22 PM

53 Meer ondersteuning aan verenigingen voor het omgaan met "probleem"jongeren 1/16/2019 7:24 PM

54 -- 1/16/2019 7:10 PM

55 Nee 1/16/2019 6:26 PM

56 Respect voor politie en hulpverleners, hoor bij de "opvoeding"dus uitleggen. 1/16/2019 6:10 PM

57 Nee 1/16/2019 6:04 PM

58 Budgetteren Staatsrecht 1/16/2019 5:14 PM

59 Snelle afhandeling van hulpvraag en verlening. 6 tot 8 weken beschikking en dan nog op een
wachtlijst is te lang voor jeugdzorg.

1/16/2019 4:16 PM

60 Neen 1/16/2019 4:08 PM

61 nee 1/16/2019 3:08 PM

62 nee 1/16/2019 3:00 PM

63 Plaatsen om deelgenoten te ontmoeten, zoals een jongerencentrum/ cultuur / activiteiten 1/16/2019 2:57 PM

64 Normen en Waarden bijbrengen. 1/16/2019 2:45 PM

65 In bepaalde culturen zijn de normen ten aanzien van verantwoordelijkheid en de normen ten
aanzien van een gezonde stabiele basis afwijkend ten opzichte van wat wij gewend zijn. Ik ben
van mening dat dit een relatie heeft met criminaliteit en het gebrek aan respect voor anderen,
zoals vrouwen en anders gelovigen. De ouders nemen vaak niet hun verantwoordelijkheid en zijn
totaal niet op hoogte van de activiteiten van hun kinderen.

1/16/2019 1:52 PM

66 Milieu kennis overdragen 1/16/2019 1:39 PM

67 i 1/16/2019 1:29 PM

68 Vroegsignalering door ggd scholen en huisarts. 1/16/2019 1:26 PM
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69 Nee 1/16/2019 1:15 PM

70 Mogelijkheden bieden voor activiteiten 1/16/2019 1:13 PM

71 neen 1/16/2019 12:39 PM

72 naast een gemeentebestuur voor iedereen ook een naast dat bestuur een bestuur bestaande uit
jongeren te organiseren met eigen voorkeur lijsten en bij bepaalde onderwerpen waar naaste
toekomst een rol speelt een stem te geven..!

1/16/2019 12:36 PM

73 Sport op scholen en minder vermogende helpen met contributie vermindering bij gesubsidieerde
verenigingen

1/16/2019 12:29 PM

74 Het geheel komt mij voor als erg betuttelend. De mensen zou meer zelfredzaamheid kunnen
worden bijgebracht.

1/16/2019 11:51 AM

75 primaire plicht van de ouder 1/16/2019 11:49 AM

76 Communicatie verbeteren tussen de diverse instanties. Bijvoorbeeld Leerplichtambtenaar met
jeugdzorg. Leerplichtambtenaar met scholen. Leerplicht moet ook leerlingen die niet meteen een
zorgkind zijn aanspreken. Huisbezoek bij luxe verzuim door leerplicht.

1/16/2019 11:34 AM

77 nee 1/16/2019 11:28 AM

78 Bij dit onderwerp, net als bij participatie kun je alleen maar invullen waar de gemeente zich meer
me bezig moet houden. Maar alle onderwerpen gaan over ambtenaren die achter de voordeur van
mensen zich gaan bemoeien met hun levens. Als liberaal vind ik dat de gemeente zich daar verre
van moet houden. Mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Kinderen zijn de
verantwoordelijkheid van ouders, niet van de gemeente net als inburgeren, inkomen enz. De
gemeente is als overheidsorgaan alleen verantwoordelijk voor zaken die de burger niet kan
regelen. Denk aan infrastructuur, vergunningen, ruimtelijke ordening, veiligheid en politie e.d.

1/16/2019 11:25 AM
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Q11 Onderwerp MeedoenAls u de onderwerpen moet ordenen van meest
belangrijk tot minst belangrijk, in welke volgorde zou u de onderwerpen

dan plaatsen? Hierbij geldt dat nunummer 1 voor u het meest belangrijk is
en nummer 5 het minst belangrijk.

Answered: 334 Skipped: 191
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Hoe oud ik ook ben, ik wil blijven wonen waar ik nu woon.

Alle kunstactiviteiten in de gemeente waar ik heen wil, kan ik
bezoeken.

Ik heb alle mogelijkheden in de buurt om te bewegen en te
sporten zoals ik wil.

Ik heb alle mogelijkheden om overal aan mee te doen in het
dagelijks leven.

Ik kan overal komen waar ik wil, ook al heb ik geen eigen auto.
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Q12 Zijn er andere onderwerpen die u belangrijk vindt en die bij
'Meedoen' horen?

Answered: 67 Skipped: 458

# RESPONSES DATE

1 Openbaar vervoer moet beter. 1/30/2019 7:14 PM

2 er moeten meer (woon) voorzieningen voor ouderen komen in de kern Abcoude en een hospice 1/28/2019 12:59 PM

3 - 1/28/2019 7:14 AM

4 ook richten op middengroep en jongeren betrekken. 1/27/2019 8:45 PM

5 Ik ben op de hoogte van mogelijkheden waar ik aan kan meedoen en hoe ik mij moet aanmelden
of er naar toe kan.

1/27/2019 1:09 PM

6 Als de nood aan de man komt op hoge leeftijd een betere woonsituatie dan die van nu waar
ondersteuning dichterbij is en makkelijker kan worden verleend

1/24/2019 2:37 PM

7 Werken is ook meedoen! 1/23/2019 9:20 PM

8 - 1/23/2019 4:14 PM

9 zelfstandig boodschappen kunnen doen 1/23/2019 1:25 PM

10 goed voetpaden 1/23/2019 11:37 AM

11 1.Goed geoutilleerde en bereikbare Openbare ruimtes met o.a.leestafel en mogelijkheid voor
sociale contacten zoals een Bibliotheek behouden en waar mogelijk uitbreiden.

1/22/2019 11:34 AM

12 meer woningbouw zodat jongeren in de gemeente kunnen blijven wonen en MEE kunnen doen
aan onze gemeente

1/22/2019 9:48 AM

13 Activiteiten en woonvormen sluiten aan bij de vergrijzende samenleving. 1/21/2019 4:15 PM

14 neen 1/21/2019 12:53 PM

15 weet niet 1/20/2019 4:50 PM

16 Bus naar het gemeente huis stopt aleen maar op de carpool plaats in abcoude. Hoe moeten
mensen die slecht te been zijn nu naar gemeentenhuis. Die zijn altijd afhankelijk van andere dan.

1/20/2019 1:23 PM

17 Ik kan heel snel ontdekken waar ik aan mee kan doen 1/20/2019 11:43 AM

18 Inderdaad het faciliteren van overal kunnen komen tegen een lage prijs 1/20/2019 10:37 AM

19 Vereenzaming tegengaan. 1/19/2019 9:36 PM

20 neen 1/19/2019 5:06 PM

21 Let bij het kunnen meedoen niet alleen op ouderen en op het aanbieden van hulpmiddelen. Niet
mee kunnen doen kan ook in kleine dingen zitten. Reclameborden op de stoep die onvoldoende
ruimte overlaten voor rolstoelen. Een teveel aan (geluids-, licht- en geurprikkels; voor mensen met
niet aangeboren hersenletsel, me, autisme ed. Maak het voor mensen makkelijker om de juiste
hulp te kunnen vinden. Pas heb ik nog gehoord van iemand die alleen woont en een operatie aan
de voet zou krijgen en dan niet zou mogen lopen. De datum voor operatie stond niet vast, want ze
zou pas twee dagen van tevoren een oproep krijgen. Zij klopte aan bij de de gemeente voor hulp
na de operatie. Zij kreeg te horen dat dit niet meer onder het takenpakket van de gemeente valt.
Dat klopt misschien wel, maar wat ik kwalijk vond, was dat deze mevrouw dan niet doorverwezen
werd naar de instantie of plek waar ze dat wel zou kunnen regelen. Zij kreeg te horen dat ze dit
soort dingen zelf moet regelen.

1/19/2019 1:14 PM

22 M.b.t. wonen merk ik op dat ik de mogelijkheid om elders in Abcoude te gaan wonen belangrijk
vindt.

1/19/2019 12:30 PM

23 Beter en comfortabeler openbaar vervoer. Het station in Abcoude wordt door NS/Prorail compleet
verwaarloosd. Erger nog: de beschutte wachtruimte is bewust verwijderd. Betere busverbinding
tussen Abcoude en Mijdrecht.

1/19/2019 10:57 AM

24 betrokkenheid----via kerk en sport 1/18/2019 9:23 PM

25 Laat inwoners meebeslissen over kunst in de openbare ruimte. Dit vergroot de kans op het
plaatsen van kunstwerken die door de inwoners gewaardeerd worden.

1/18/2019 6:43 PM

26 Nee 1/18/2019 5:36 PM
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27 Oudere mensen die niet zelf in de gelegenheid zijn om ergens naar toe te gaan, deze mensen
helpen.

1/18/2019 11:32 AM

28 Ik heb daar geen voorkeur voor. Ik vind het wel een taak van de Gemeente om de faciliteiten
daarvoor mogelijk te maken voor de inwoners.

1/18/2019 11:29 AM

29 inclusie, niemand uitsluiten 1/18/2019 10:54 AM

30 Meedoen aantrekkelijk maken. Er is m.i. een groot reservoir van niets doeners, die wel iets willen
doen mits ze daarbij aangespoord en geholpen (perspectief) worden.

1/17/2019 11:47 PM

31 Alle activiteiten die georganiseerd worden in de gemeente, niet versnipperd aanbieden maar
wekelijks in een agenda publiceren in lokale kranten, dan wel een maandagenda. Met daarbij de
opties hoe er te komen voor mensen die minder mobiel zijn qua leeftijd of geen zelfstandig vervoer
hebben.

1/17/2019 9:36 PM

32 Laagdrempelige mogelijkheden creeren om anderen te ontmoeten.Huiskamer van de wijk? 1/17/2019 8:22 PM

33 In verzorgingstehuizen zijn vaak 'dagactiviteiten'; als we deze open stellen, zonder financiele
drempel wordt eenzaamheid wellicht eerder voorkomen.

1/17/2019 4:56 PM

34 Nee 1/17/2019 1:49 PM

35 Vervoer voor ouderen 1/17/2019 11:15 AM

36 Nee 1/17/2019 11:14 AM

37 Goed openbaar vervoer 1/17/2019 10:58 AM

38 Voor jongeren om zich te kunnen ontwikkelen is behoorlijk OV naar Amsterdam en Utrecht
cruciaal. Dat is nu onvoldoende

1/17/2019 10:42 AM

39 Betaalbaar houden van de te bezoeken evenementen. 1/17/2019 10:38 AM

40 De enige OV bus die in Baambrugge komt, kan je niet van op aan regelmatig. Voor oudere
mensen en jongeren vervelend

1/17/2019 8:18 AM

41 neen 1/17/2019 5:14 AM

42 - 1/16/2019 11:28 PM

43 Nee 1/16/2019 11:08 PM

44 Goed ov!! Dat is er nu niet 1/16/2019 10:21 PM

45 Een dorpshuis zoals de Meijert was mist nu in het dorp. 1/16/2019 10:13 PM

46 De stelling "hoe oud ik ook ben, ik wil blijven wonen......" is maar in beperkte mate reëel. De
aansluiting op verzorgingstehuizen, e.d. moet veel beter opgepakt worden.

1/16/2019 10:01 PM

47 Verenigingen ondersteunen 1/16/2019 9:54 PM

48 Wat dragen mensen die hier gebruik van maken zelf bij, komt dat enigsinds in de buurt van de
kosten?

1/16/2019 8:23 PM

49 Het openbaar vervoer moet veel en veel beter. Het gunnen van de concessie aan Syntus heeft
helaas geleid tot een verslechtering van het aanbod en de aansluitingen op Connexxion

1/16/2019 7:24 PM

50 -- 1/16/2019 7:10 PM

51 Nee 1/16/2019 6:04 PM

52 Ik wil graag wonen op een plek met andere ouderen (bejaardenhuis) zodat we op sociaal gebied
steun hebben en elkaar en gezelligheid.

1/16/2019 5:06 PM

53 Overal kunnen komen binnen redelijk tijd zonder auto is geen sprake van. Alleen al de
huisartsenpost is pas te bereiken na drie keer overstappen. Utrecht niet rechtstreeks, Hilversum
alleen doordeweeks, Amstelveen bijna een uur met ov, Hoofddorp ook met een overstap. Dit
maakt ziekenhuizen universiteiten, hbo’s, mbo’s, musea, kortom belangrijke openbare
voorzieningen moeilijk toegankelijk en verhoogt de verkeersdrukte.

1/16/2019 4:16 PM

54 Neen 1/16/2019 4:08 PM

55 nee 1/16/2019 3:08 PM

56 nee 1/16/2019 3:00 PM

57 Het openbaar vervoer in Mijdrecht blijft slecht geregeld. Beter openbaar vervoer zou mensen
zonder auto beter in staat stellen om bijv. naar Schiphol, Utrecht,of andere plaatsen te laten
reizen. Ook het vervoer binnen de Ronde Venen is erg beperkt.

1/16/2019 1:52 PM

58 Milieu overwegingen ivm vervoer 1/16/2019 1:39 PM

59 Meer invloed op de busverbindingen. 1/16/2019 1:34 PM
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60 Beter openbaar vervoer 1/16/2019 1:32 PM

61 inzetten om een groene gemeente te maken 1/16/2019 1:29 PM

62 Een dagje uit of een vakantie met gelijkgestemden (senioren), omdat de wereld van de senior
steeds kleiner wordt.

1/16/2019 1:15 PM

63 Reeds aangegeven..! 1/16/2019 12:36 PM

64 Neen 1/16/2019 11:51 AM

65 Buurthuis voor jongeren en senioren 1/16/2019 11:44 AM

66 Mensen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, zouden in hun oude buurt/dorp moeten kunnen
blijven wonen

1/16/2019 11:28 AM

67 nee 1/16/2019 11:28 AM
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Q13 Onderwerp LeefbaarheidAls u de onderwerpen moet ordenen van
meest belangrijk tot minst belangrijk, in welke volgorde zou u de

onderwerpen dan plaatsen? Hierbij geldt dat nummer 1 voor u het meest
belangrijk is en nummer 5 het minst belangrijk.

Answered: 332 Skipped: 193
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Ik besteed
veel aandach...

Er zijn
voldoende...

Ik voel mij
veilig in mi...

Ik heb alle
mogelijkhede...

Ik heb alle
mogelijkhede...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1 2 3 4 5 TOTAL SCORE

Ik besteed veel aandacht aan mijn leefstijl en ik vind dat
iedereen dat moet doen.

Er zijn voldoende huizen in de gemeente, ook voor jongeren,
asielzoekers en ouderen.

Ik voel mij veilig in mijn straat en wijk.

Ik heb alle mogelijkheden in de buurt om mee te doen aan
activiteiten en ik kan daarbij gebruik maken van een dorpshuis
of huis van de wijk.

Ik heb alle mogelijkheden in de wijk om met mijn kinderen te
bewegen en te spelen.
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Q14 Zijn er andere onderwerpen die u belangrijk vindt en die bij
'Leefbaarheid' horen?

Answered: 87 Skipped: 438

# RESPONSES DATE

1 De veiligheid moe,t op diverse terreinen verbeterd worden. 1/30/2019 7:14 PM

2 Milieu / afvalbeleid De gemeente heeft geen beleid om gft te verzamelen bij app complexen/
hoogbouw > wordt dat geen tijd?

1/29/2019 3:17 PM

3 het sporthuis moet krachtig ondersteund worden 1/28/2019 12:59 PM

4 - 1/28/2019 7:14 AM

5 In Abcoude zijn best een aantal speeltuintjes voor jongere kinderen, maar het zou leuk zijn als er
ook eentje was voor wat oudere kinderen (zeg, 8-12 jaar).

1/27/2019 8:46 PM

6 meer variatie in woonstijlen en samenlevingsmogelijkheden. Creatiever. 1/27/2019 8:45 PM

7 Mijn woonomgeving nodigt uit en schept mogelijkheden om duurzaam te leven. Initiatieven voor
vergroening of verduurzaming zijn welkom en ik weet hoe ik deze kenbaar kan maken.

1/27/2019 1:09 PM

8 meer groenvoorzieningen 1/27/2019 11:38 AM

9 Wandel/ fietspad in De Hoef. Als de gemeente wil dat ouderen bewegen, moet het mogelijk zijn
om in eigen woonomgeving veilig te kunnen lopen en dat is absoluut onmogelijk in De Hoef.

1/25/2019 6:00 PM

10 Meer aandacht voor veiligheid. Terugdringen van probleem van hangjeugd en vandalisme. 1/24/2019 5:48 PM

11 De gemeente moet er netjes uitzien en je moet veilig kunnen sporten (hardlopen). Minder
loslopende honden (geeft mij een onveilig en onprettig gevoel).

1/23/2019 9:20 PM

12 opruimen van honden maar ook paardenpoep 1/22/2019 2:15 PM

13 In directe woonomgeving voldoende natuur-groen- 1/22/2019 11:34 AM

14 Woningbouw voor jongeren, zij zijn de toekomstige dragers van onze gemeente. Onderhoud van
groen en bomen: verwijdering van groen als er geen onderhoud wordt gepleegd, nu is het vaak
een rotzooi: = waardedaling van de wijk

1/22/2019 9:48 AM

15 Verkeersveiligheid in de straat en wijk. Het beperken van verkeer 1/22/2019 8:27 AM

16 Schone, veilige buitenruimte. 1/21/2019 4:15 PM

17 neen 1/21/2019 12:53 PM

18 weet niet 1/20/2019 4:50 PM

19 Nee 1/20/2019 4:06 PM

20 voldoende goed geïsoleerd betaalbare nieuwbouw woningen te koop 1/20/2019 1:46 PM

21 Zijn voor starters in abcoude helemaal geen betaalbare woningen 1/20/2019 1:23 PM

22 Asielzoekers mogen er af die krijgen overal al voorrang en van alle kanten hulp help nu eerst
maar eens de jongeren die geen huis kunnen krijgen Nederlanders die al jaren ingeschreven
staan en nergens geen kans op maken en recht op hebben nee laat de asielzoekers nou maar
eens het pad bewandelen die andere ook moeten behandelen oh en graag geen groen meer
opofferen om nog weer nieuwe wijken te bouwen

1/20/2019 10:37 AM

23 Onderwijs niveau moet goed blijven in de dorpskernen 1/20/2019 9:42 AM

24 Meer betaalbare woningen voor jongeren 1/19/2019 10:12 PM

25 Natuurgebieden toegankelijker maken. 1/19/2019 9:36 PM

26 Overlast. In deze wijk is er continu sprake van overlast door jeugd rondom het voetbalveld van
CSW. Vernielingen, voortdurend harde muziek tussen 16.00 uur en 23.00 uur. Het hele jaar door
wordt er ‘s avonds illegaal vuurwerk afgestoken. Dit maakt het hier onleefbaar. Hoe wordt er
gehandhaafd door de gemeente? Wat doet de gemeente om een ontmoetingsplek bijv clubhuis te
realiseren, waardoor de overlast minder wordt? Wanneer het kunstgrasveld afgesloten wordt en
alleen via de hoofdingang van CSW bereikbaar wordt, zal de overlast verminderen

1/19/2019 7:22 PM

27 neen 1/19/2019 5:06 PM
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28 Voldoende groen! Bij de stellingen staat: "Ik besteed veel aandacht aan mijn leefstijl en vind dat
iedereen dit moet doen." Ik vind dat een gezonde leefstijl gestimuleerd mag worden via
voorlichting en het bieden van hulp indien gewenst. Ik vind niet dat je mag zeggen dat mensen
gezond moeten leven. Achter overgewicht en verslavingen zitten heel vaak (grotere/kleinere)
psychische problemen, of een gebrek aan inzicht. Al deze mensen zullen niet ineens gezond gaan
leven als het moet. Wel krijgen ze er mogelijk een schuldgevoel of een gevoel te falen bij.

1/19/2019 1:14 PM

29 Handhaven regels. Loslopende honden zijn een groot probleem. Wordt niet gehandhaafd. Laatst
ben ik door een loslopende hond aangevallen.

1/19/2019 1:14 PM

30 Zorg voor voldoende groen in de gemeente en veilige speelruimten buiten voor de kinderen. 1/19/2019 12:30 PM

31 Geen snelheidsverhoging op de A2. Dit was voor de verbreding met de omgeving afgesproken. 1/19/2019 10:57 AM

32 nee 1/18/2019 9:23 PM

33 Het zou fijn zijn als er in iedere kern een peuterbad komt. De openingstijden van het het zwembad
in Mijdrecht sluiten niet aan op de behoefte van de inwoners (in de zomervakantie gesloten, op
zaterdag- en zondagmiddag gesloten). Meer aandacht voor groen!!! Geen bomen meer kappen in
het openbaar groen als dit niet echt nodig is en bij kap graag een herplantplicht. Ook een
herplantplicht als er bomen omgewaaid zijn.

1/18/2019 6:43 PM

34 Voor het goede begrip, onduidelijke vraag, er zijn geen/ onvoldoende mogelijkheden voor de
jeugd voor een woning. oplossing goedkoop bouwen met woonplicht en aftopping winst bij
verkoop

1/18/2019 5:42 PM

35 Nee 1/18/2019 5:36 PM

36 Leefbaarheid : geen zwerfvuil, bijhouden van straten en trottoirs, meer groen onderhoud. Bomen
laten staan (er zijn teveel bomen gekapt. Luchtvervuiling: verbod op stoken, branden van
houtkachels, vuurkorven etc. Een beter Openbaar Vervoer.

1/18/2019 11:29 AM

37 -zichtbare wijkagenten -woningbouwverenigingen die hun verplichtingen nakomen: buurten
verpauperen door achterstallig onderhoud -snelheidsbeperkingen (Kerklaan Vinkeveen) -een plek
in het dorp Vinkeveen waar de schoolkinderen kunnen zwemmen. Nu moeten ze 5 km over een
levensgevaarlijke Zuwe

1/18/2019 7:35 AM

38 Ja de gemeente zou pro actiever moeten worden. 1/17/2019 11:47 PM

39 huidige parken behouden en onderhouden zodat het aantrekkelijk blijft dicht bij huis een
wandeling te maken. Zeker voor mensen met rollator is dit prettig en voor jongeren maakt het een
leefbare woonomgeving. Groenvoorziening, bomen en bloemen ruim aanwezig laten zijn, met oog
voor de insecten en onze leefbaarheid ook op langer termijn.

1/17/2019 9:36 PM

40 Het groene karakter van de Gemeente behouden. Dat betekent het beperken van nieuwbouw en
het afzien van de bouw van windmolens en/of zonneparken. Dergelijke activiteiten veranderen
voorgoed het landelijke karakter van onze gemeente en hebben voor de huidige bewoners een
negatieve impact op de leefbaarheid.

1/17/2019 9:18 PM

41 Groen in mijn leefomgeving - daar heb ik behoefte aan. 1/17/2019 8:22 PM

42 Buurtpreventie en letten op elkaar. Samen de wijk in onder aanvoering van gemeentelijke of
plaatselijke initiatiefnemers. Melden wat er mis gaat en zo snel kunnen (laten) ingrijpen. Zichtbare
wijkagenten e.d.

1/17/2019 4:56 PM

43 Betere handhaving door politie (bijv. bij ongeoorloofd parkeren, vandalisme, milieu-vervuiling) 1/17/2019 3:49 PM

44 Nee 1/17/2019 1:49 PM

45 Ik zou de wijkagent vaker willen zien 1/17/2019 11:15 AM

46 Meer sociale huurwoningen voor starters of jongeren 1/17/2019 11:14 AM

47 Meer Groen in de wijk voor de algehele leefbaarheid maar ook voor kinderen om te spelen. 1/17/2019 10:58 AM

48 Het goed onderhouden van de dagelijkse leefomgeving, zoals trottoirs en plantsoenen. Plaatsen
van openbare toiletten.

1/17/2019 10:38 AM

49 Er zijn veel mogelijkheden tot spelen van kinderen, alleen is er helaas geen controle op de
mensen die de honden overal laten poepen waar de kinderen zouden moeten kunnen spelen.

1/17/2019 9:42 AM

50 nee 1/17/2019 8:18 AM

51 Meer betaalbare woningen binnen de gemeente voor eten inwoners. Geen woningen meer
toewijzen aan mensen van buiten de gemeente, geen probleem gezinnen uit Utrecht meer
opvangen, geen asielzoekers meer toe laten

1/17/2019 7:05 AM

52 neen 1/17/2019 5:14 AM

53 - 1/16/2019 11:28 PM
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54 Speel plekken voor alle kinderen en hierbij wordt er rekening gehouden met de buurt. Jongeren
kunnen op een veilige plek bij elkaar komen door de weeks

1/16/2019 11:21 PM

55 Nee 1/16/2019 11:08 PM

56 Zorg dat er seniorenwoningen komen, ook in de kleine kernen zodat ouderen in hun eigen dorp
kunnen blijven wonen en hun sociale vangnet niet verliezen. Maak woongroepen mogelijk

1/16/2019 10:21 PM

57 Van meer groen in de woonwijken blijken mensen gelukkiger te worden. En de natuur profiteert er
ook van. Een win-win situatie.

1/16/2019 10:13 PM

58 Een groene omgeving (planten tegen fijnstof) en voldoende ruimte voor wateropslag om
wateroverlast tegen te gaan.

1/16/2019 10:08 PM

59 Normen en waarden, sociale controle 1/16/2019 10:01 PM

60 Verkeersveiligheid voor voetgangers (stoepen, oversteekplekken) en fietsers (met name buiten de
bebouwde kom)

1/16/2019 8:41 PM

61 Meer gelegenheid voor jeugd om uit te gaan 1/16/2019 7:24 PM

62 -- 1/16/2019 7:10 PM

63 Lage stoepranden. Steeds meer ( oudere) mensen maken gebruik van een rollator of rolstoel. 1/16/2019 6:26 PM

64 Respect voor politie en hulpverleners, hoor bij de "opvoeding" 1/16/2019 6:10 PM

65 Nee 1/16/2019 6:04 PM

66 veiligheid 1/16/2019 5:25 PM

67 Vindt mijn nummer 4 en 5 beiden even onbelangrijk! 1/16/2019 5:06 PM

68 Groenvoorziening dus 1/16/2019 4:37 PM

69 Meer kleine woningen voor 1 persoonshuishoudens. 1/16/2019 4:19 PM

70 Neen 1/16/2019 4:08 PM

71 nee 1/16/2019 3:08 PM

72 nee 1/16/2019 3:00 PM

73 - voldoende groen, natuur in de buurt; voldoende recreatie routes, voldoende ommetjes om het
dorp voor hond+trimmen - eenzaamheid onder ouderen

1/16/2019 2:57 PM

74 Waar is dat dorpshuis? 1/16/2019 2:39 PM

75 Als jongere ben je zo goed als kansloos om in aanmerking te komen voor een woning. De sociale
huurwoningen gaan naar de asielzoekers (zelfs als je al 10 jaar ingeschreven staat, kom je niet in
aanmerking), privé huren is onbetaalbaar en voor kopen verdienen ze te weinig.

1/16/2019 1:52 PM

76 Opgeruimd en orde op straat, geen , minder afval vuil etc op straat 1/16/2019 1:39 PM

77 Meer voor jongeren organiseren, zoals bijv uitgaansgelegenheid of feesten/festivals. Hollandse
avond bijvoorbeeld ook tijdens oud en nieuw, zoals het vroeger was, om men een leuke tijd te
geven, zonder overlast te veroorzaken

1/16/2019 1:32 PM

78 Een openbare ruimte voor activiteiten. De Meijert is weg en daardoor ook veel activiteiten of
mogelijkheden om samen te komen

1/16/2019 1:15 PM

79 Ik ben het overigens totaal niet met deze stellingen eens. Er is totaal GEEN woningaanbod. Ik heb
GEEN mogelijkheden te spelen in de wijk met mijn kinderen.

1/16/2019 1:13 PM

80 Leegstand panden 1/16/2019 12:48 PM

81 Reeds aangeveven 1/16/2019 12:36 PM

82 Eerlijke verdeling van huurwoning asiel instroom gelijk behandelen op de woningmarkt dus geen
voorrang.

1/16/2019 12:29 PM

83 Met name woningbouw voor ingezetenen is prioriteit. Om een goede leefgemeenschap te houden
is het van belang dat jongeren ook binnen de kernen woonruimte kunnen krijgen. En dat niet alle
vrijkomende woonruimte naar asielzoekers gaat. Dat stoort enorm.

1/16/2019 11:51 AM

84 normen en waarden,respect 1/16/2019 11:49 AM

85 Onderhoud openbaar groen.meer prullenbakken in de straten, reinigen sloten en groenstroken. 1/16/2019 11:44 AM

86 Ik voel me veilig in het park, want alle honden zijn aan de lijn. 1/16/2019 11:34 AM

87 Leefbaarheid is ook duurzaamheid (milieu). Ik mis dat hier. 1/16/2019 11:28 AM

26 / 65

Enquête over de Kadernota



53.05% 174

33.54% 110

13.41% 44

Q15 Als u een onderwerp een lage prioriteit heeft gegeven, betekent dit
dan ook dat er minder geld en aandacht aan kan worden besteed of het

voorzieningenniveau kan worden verlaagd?
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43.41% 145

Q16 Bent u eventueel bereid om meer belasting te betalen voor
onderwerpen die u belangrijk vindt?

Answered: 334 Skipped: 191

TOTAL 334

# NEE, TENZIJ ... DATE

1 De belastingen zijn al hoog genoeg! 1/30/2019 7:14 PM

2 Betaal al genoeg belasting 1/30/2019 5:44 PM

3 Het voor dat specifieke doel wordt gebruikt (woningbouw) 1/28/2019 2:00 PM

4 er gericht geld besteed wordt aan bijvoorbeeld het sporthuis 1/28/2019 12:59 PM

5 - 1/28/2019 7:14 AM

6 ik betaal al veel belasting, maar daar heeft de gemeente niet altijd profijt mee. belasting anders
verdelen en andere mogelijkheden benutten.

1/27/2019 8:45 PM

7 De prioriteiten moeten goed afgewogen worden en eventueel op andere punten bezuinigd. Het is
veel te makkelijk om direct de lasten bij de burger neer te leggen.

1/27/2019 1:34 PM

8 De gemeente beter en verantwoordelijker met het gemeenschspsgeld omgaat. 1/25/2019 12:00 PM

9 Nee, want zijn zaken zat waar geld vandaan kan komen. Denk alleen al aan geld wat naar mensen
gaat die niet willen werken of integreren en geld wat als gevolg van vandalisme wordt uitgegeven.
Laat de vandaal zelf betalen.

1/24/2019 5:48 PM

10 er zich iets aandient dat voorheen niet bestond. 1/24/2019 2:37 PM

11 het echt nodig is en alles is onderzocht. Sponsoren zoeken. 1/24/2019 1:55 PM

12 Nee, tenzij er aan andere onderwerpen minder belasting betaald kan worden. Dus ik ben niet
bereid om een hogere totale som aan belastingen te betalen.

1/23/2019 11:09 PM

13 ik vind niet geen belangrijke onderwerpen. 1/23/2019 9:20 PM

14 Ik vind een groot aantal onderwerpen waarin de gemeente geld steekt betutteling. Daar kan geld
worden bespaard.

1/23/2019 4:14 PM

15 Er goed met ons geld wordt omgegaan geen geld over de balk 1/23/2019 11:37 AM

16 dit wordt besteed aan starterswoningen voor jongeren. 1/23/2019 8:54 AM

17 Zo belangrijk vind ik ze niet. Door mijn sociale omgeving, de buurt, die wij zelf opbouwen en
onderhouden, kunnen wij veel zelf opvangen.

1/22/2019 10:56 PM
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18 er echt iets gebeurd met de belasting 1/22/2019 3:26 PM

19 Wij gebruiken hoogst zelden gemeentelijke voorzieningen dus de belastingen mogen van ons
behoorlijk naar beneden !

1/22/2019 12:26 PM

20 Laat de gemeente eerst eens kijken waar nu geld verspild wordt of burgers teveel worden belast.
Voorbeeld: Voor een scootmobiel moet je betalen, dat reeel, maar waarom ook nog als gezien het
te betalen bedrag en de kosten van de scootmobiel die allang is afvetaald.

1/22/2019 10:51 AM

21 kwestie van prioriteiten stellen. 1/22/2019 9:48 AM

22 De resultaten meetbaar gemaakt kunnen worden dat het daadwerkelijk wat oplevert 1/22/2019 8:27 AM

23 O 1/21/2019 5:13 PM

24 Maar zijn we niet alles aan het oplossen de burger zwaarder te belasten. Ik denk dat we minder
aan subsidies zoals elektrische auto's warmtepompen etc moeten uitgeven. Dat klimaatakkoord
gaat ons te veel kosten ( kijk naar Duitsland ). Dus betalen voor belangrijke zaken ja, maar ook
onzin afbouwen.

1/21/2019 2:08 PM

25 Er gaat MEER dan genoeg geld van de burgers naar de gemeente en het rijk. 1/21/2019 1:23 PM

26 Alleen binnen het budget 1/21/2019 12:53 PM

27 . 1/21/2019 12:47 PM

28 Een goed plan ligt en duidelijk uit te leggen waarom er meer nodig is en het niet betaald kan
worden door op de zaken die een lagere prioriteit hebben te besparen

1/21/2019 11:24 AM

29 Betaal al genoeg belasting 1/20/2019 8:36 PM

30 Ik betaal al genoeg belasting. Mijdrecht herbergt veel azielzoekers met status, laat deze mensen
meer terugdoen voor wat ze krijgen. De straten en perken van Mijdrecht liggen bezaaid met zwerf-
afval. Ik zie onze azielburen lekker thuis achter de buis doordeweeks terwijl wij in het weekend
door de buurt gaan prikkers. Er is genoeg te doen voor ze. Ik vind dat de gemeente een
programma moet gaan opzetten waarbij vrijwilligerswerk veel meer gestimuleerd wordt. Het klopt
niet dat ze mooie gezinswoningen krijgen maar er helemaal niets voor terug hoeven te doen.

1/20/2019 4:50 PM

31 . 1/20/2019 4:42 PM

32 Er zichtbare en haalbare resultaten worden bereikt! 1/20/2019 4:06 PM

33 Niks 1/20/2019 3:45 PM

34 er geen geld word uitgegeven aan onzin projecten. 1/20/2019 1:46 PM

35 Dingen betaalbaarder worden zo als huizen sport gelegenheden 1/20/2019 1:23 PM

36 er echt sprake is van een substantiële verbetering van de leefbaarheid en er bovendien sprake is
van gelijke verdeling van de kosten.

1/20/2019 11:47 AM

37 Ik ben er van overtuigd dat er voldoende geld beschikbaar is, maar dat het anders verdeeld
kan/moet worden. Dit doen we samen (inwoners en gemeenschap) door transparant te zijn waar
het geld nu aan besteed wordt kunnen we samen keuzes maken

1/20/2019 11:43 AM

38 We betalen meer dan genoeg gewoon een beter beleid voeren dus geen onzin projecten die al
geroemd zijn om te mislukken op te pakken of geld in te stoppen zoals het zwembad in abcoude je
ziet nu de problemen al gewoon niet mee betalen daar gaam wij op leeg.lopen dus daar kan dan
op bespaard worden en in betere projecten gestoken worden dan hoeven we ook niks meer te
betalen

1/20/2019 10:37 AM

39 Dit resoluut leidt tot perfecte oplossing en veranderingen voor onze samenleving Of dat de
veiligheid verbeterd wordt

1/20/2019 9:42 AM

40 Want dat betekent dat ik het dus moet betalen 1/20/2019 7:58 AM

41 De gemeente goede argumenten geeft 1/19/2019 10:12 PM

42 Ik betaal al teveel belasting 1/19/2019 7:22 PM

43 het is wel belangrijk dat het geld efficiënt besteed wordt. We hebben best een uitgebreid
ambtenarenapparaat en toch zie ik heel veel onderwerpen waarvor externe buros ingeschakeld
worden. Ik zou zeggen minder praten en beleid maken en meer doen.

1/19/2019 4:11 PM

44 Geen tenzij, omdat ik vind dat de gemeentelijke begroting voldoende middelen heeft om te
voorzien in de behoeften. Eerst eens de basis op orde, dan nieuw beleid

1/19/2019 2:38 PM

45 Nee, in principe ben ik daar niet toe bereid. Ik denk dat er voldoende financiële middelen zijn en
het gaat om prioriteiten stellen. Zo verbaas ik mij er soms over dat bepaalde straten en/of
fietspaden (al) opnieuw geasfalteerd worden, waar dat in mijn ogen niet nodig is. wat mij betreft
zou er dus bijvoorbeeld iets bezuinigd kunnen worden op onderhoud van wegen, wanneer er
elders tekorten zijn. Pas in uitzonderlijke gevallen ben ik bereid extra belasting te betalen.

1/19/2019 1:14 PM
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46 Niets tenzij betaal al teveel belasting 1/19/2019 1:12 PM

47 Wij betalen al genoeg. 1/19/2019 10:13 AM

48 er een goede verantwoording over de besteding wordt afgelegd en er geen geld over de balk
wordt gesmeten

1/19/2019 10:04 AM

49 Ik met eigen ogen kan zien dat het echt goed gebruikt wordt. Is onmogelijk, daarom besteed ik
mijn geld zelf aan duurzame producten.

1/18/2019 10:18 PM

50 nee dus. We betalen genoeg. Het geld moet beter besteedt worden. 1/18/2019 6:43 PM

51 Het echt een algemene verbetering is 1/18/2019 6:13 PM

52 alles goed gebruikt wordt en geen verspillende foute beslissingen gemaakt worden. b.v. aan en
verkoop woningen v Damlaan. ( dat is er maar 1)

1/18/2019 5:42 PM

53 ik de loterij win 1/18/2019 4:20 PM

54 Niet meteen naar financiën kijken als voor- of tegenargument. Soms kan een oplossing zitten in
zaken anders/efficiënter te organiseren.

1/18/2019 1:16 PM

55 De gemeente eerst zelf eens naar haar uitgavenpatroon kijkt. 15 miljoen voor een zwembad terwijl
we er al 1 hebben in een gemeente van 40000 inwoners. Geen urenschrijver ambtenaren,
hoognodig invoeren. Megalomane politici tot de orde roepen. Fatsoenlijk bestuur, handhaving
eens een keer op orde.... als jullie dat allemaal regelen en dan nog geld nodig hebben... dan mag
je de vraag stellen

1/18/2019 1:10 PM

56 het niet anders kan. 1/18/2019 12:33 PM

57 Het om mijn directe woonomgeving gaat. 1/18/2019 12:17 PM

58 Het in goed overleg is gegaan en niet zoals toen een heel duur zwembad bouwen, waarvoor
mensen meer voor hun O.Z. waarde moesten betalen.

1/18/2019 11:32 AM

59 Ik betaal al genoeg Gemeente Belasting. Laat de Gemeente eerst maar eens andere dingen doen
en prioriteiten doen met ons belastinggeld.

1/18/2019 11:29 AM

60 ik de overtuiging heb dat de gemeentelijke inkomsten optimaal worden besteed 1/18/2019 10:51 AM

61 er word al genoeg betaald door mij aan de belastingen 1/18/2019 7:29 AM

62 nee, geen tenzij. 1/18/2019 12:39 AM

63 Geen antwoord 1/17/2019 10:49 PM

64 dit in goede samenspraak gaat 1/17/2019 10:18 PM

65 er wordt gezorgd voor lasten vermindering op andere vlakken. 1/17/2019 9:48 PM

66 de gemeente met steekhoudende argumenten komt waarom dit zou moeten gebeuren, als de
gemeente een breed draagvlak weet te krijgen en de diverse woonkernen niet onevenredig
moeten dokken voor andere woonkernen die meer of betere voorzieningen krijgen.
Gelijkwaardigheid dus!! Niet alles naar bijv Abcoude en dat mensen in Vinkeveen geen voordelen
ervaren aan de hogere belasting.

1/17/2019 9:36 PM

67 daarmee ook inspraak wordt gegeven voor de zaken waar extra belasting voor wordt geheven. 1/17/2019 9:18 PM

68 Ik er zelf merkbaar profijt van heb. 1/17/2019 8:22 PM

69 Het heffen van belastingen is een voorwaarde voor een goedlopende democratische samenleving,
waarin een ieder naar genoegen kan leven.

1/17/2019 4:56 PM

70 Efficiënt besteden van belasting moet prioriteit worden. Als ergens een prijs voor afgesproken is
moet dat het ook zijn. Nu te vaak overschrijding.

1/17/2019 1:49 PM

71 er aan de andere kant een lastenverlichting tegenover staat. 1/17/2019 12:18 PM

72 Nee want je betalen met an allen al genoeg! 1/17/2019 12:18 PM

73 er met dat geld ook iets wordt gedaan, b.v. hondenbelasting is voor meer hondenuitlaat plaatsen
en parken.

1/17/2019 11:15 AM

74 het heel goed, naar ieders tevredenheid, geregeld wordt. Dat is nogal lastig voor gemeenten en
andere overheidsinstelling.

1/17/2019 11:14 AM

75 Het is een kwestie van prioriteren binnen het beschikbare budget. We betalen al belastingen
genoeg

1/17/2019 10:42 AM

76 het hoog op mijn prioriteitenlijst staat 1/17/2019 10:38 AM

77 Meer voor een verschuiving van de belasting 1/17/2019 8:18 AM

78 Gewoon nee 1/17/2019 7:41 AM
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79 Betaal al teveel voor wat er gebeurt met het belasting geld. Er word veel te veel verspeeld met
onnodige functies binnen de gemeente. De helft van het personeel is overbodig

1/17/2019 7:05 AM

80 er goede transparante inzage is in de boekhouding en er over de hoogte en verdeling inspraak is. 1/17/2019 6:50 AM

81 Het echt heel zinvol is. 1/16/2019 11:08 PM

82 Vind dat de gemeente genoeg geld heeft 1/16/2019 11:06 PM

83 Geen tenzij, meer geld is niet per definitie een oplossing. Denk meer aan efficiëntie. 1/16/2019 10:59 PM

84 Er duidelijk zichtbare, verbeterende, voor iedereen toegankelijke maatregelen worden genomen. 1/16/2019 10:58 PM

85 Goed onderbouwd 1/16/2019 10:21 PM

86 ook niet 1/16/2019 9:54 PM

87 Ik meer inspraak krijg 1/16/2019 9:22 PM

88 Betaal al meer dan genoeg belasting 1/16/2019 9:22 PM

89 Betaal al genoeg belasting 1/16/2019 8:58 PM

90 niets tenzij. De Nederlandse overheid waar ook de gemeentes toe behoren zijn de minst
doelmatige. Zorg dat de belasting naar beneden gaat en lever meer op waar behoefte aan is. De
befaamde meer voor minder :-)

1/16/2019 8:23 PM

91 Ik denk dat we al voldoende betalen. 1/16/2019 8:20 PM

92 er andere belastingen omlaag gaan 1/16/2019 8:13 PM

93 Het helder is dat het geld er ook aan uitgegeven wordt. 1/16/2019 7:24 PM

94 Er echt iets voor de gemeente gebeurt en geen geld uitgegeven wordt aan nutteloze projecten. 1/16/2019 7:08 PM

95 nee 1/16/2019 6:54 PM

96 Niks 1/16/2019 6:54 PM

97 Betaal al genoeg 1/16/2019 6:19 PM

98 er is al genoeg geld, maar wordt door verkeerd management verkeerd uitgegeven. 1/16/2019 6:10 PM

99 Een cultuur waarbij je je basisbehoefte moet inkopen omdat het anders niet komt vind ik een
slechte zaak

1/16/2019 6:04 PM

100 Ik wil minder belasting betalen. 1/16/2019 5:45 PM

101 neen 1/16/2019 5:42 PM

102 Niks tenzij, gemeente moet het doen met het geld dat ze hebben en geen belastingen verhogen. 1/16/2019 5:21 PM

103 duidelijk wordt uitgelegd waarom dat niet anders kan en er nergens anders op bezuinigt kan
worden. Dan nog ben ik het met een verhoging niet eens.

1/16/2019 5:14 PM

104 Naar mijn mening beschikt de gemeente over voldoende middelen om dingen zelf te realiseren. Ik
zou liever wat bijdragen aan iets waar ik gebruik van maak dan verhoging van belasting.

1/16/2019 5:06 PM

105 Geen tenzij. Gewoon nee. Zorg dat je rondkomt met het geld dat je hebt. Dat moet de burger ook. 1/16/2019 4:37 PM

106 Ik vind veel belasting betalen zonde van het geld. 1/16/2019 4:29 PM

107 het extra besteed wordt aan begeleiding en ondersteuning van mensen die in de schuldhulp
verlening zitten of zouden moeten zitten

1/16/2019 4:24 PM

108 Dit geld er daadwerkelijk aan wordt besteed en niet verdwijnt in de zakken van dure adviseurs of
hobbies van bepaalde ambtenaren.

1/16/2019 4:16 PM

109 de gemeente mij kan uitleggen dat dat echt nodig is. 1/16/2019 4:03 PM

110 Ik denk dat wij binnen de regio meer dan genoeg belastingen betalen. Andere verdeling van
gelden lijkt mij zinvoller. Ik begrijp dat je het niet iedereen naar zijn zin kan maken maar onzinnige
uitgaven, zoals het evt asfalteren van het Bellopad of het voor de zoveelste keer noodrepareren
van de Past. Kannelaan, heeft voor mij geen meerwaarde.

1/16/2019 4:01 PM

111 ik betaal al meer doordat ik hondenbelasting betaal en daar niets speciaal iets voor honden mee
gedaan wordt, maar met dat geld o.a. lantaarnpalen worden onderhouden... dus het spreekt voor
zich dat ik niet meer wil betalen

1/16/2019 3:38 PM

112 het voor een ieder betaalbaar zal blijven, ook voor de mensen met een langer inkomen. 1/16/2019 3:08 PM

113 meetbare vooruitgang 1/16/2019 3:07 PM

114 belasting is al hoog. beter besteden 1/16/2019 3:00 PM
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115 Wij hebben AOW en daar doen wij het mee, meer belasting betalen is minder dingen kunnen
doen.

1/16/2019 2:39 PM

116 er een adequate oplossing voor een bepaald probleem is 1/16/2019 2:13 PM

117 wij als ronde venen/abcoude betalen al behoorlijk meer dan andere gemeente. Misschien moet de
gemeente minder geld verspillen aan vb adviesbureau's. ( veel geld verspilt aan onderzoeken voor
3e brug bijvoorbeeld)

1/16/2019 2:12 PM

118 er ook gesaneerd wordt in de financiering van onnodige onderzoeken en dubbele kosten. 1/16/2019 2:01 PM

119 Het verhoogde geld volledig besteed wordt aan onderwerpen vanuit de burgers aanbevolen 1/16/2019 1:53 PM

120 Belastingen moeten beter besteed worden. Soms zie je 'creatieve' activiteiten, waarbij je het idee
krijgt dat er een potje leeggemaakt moet worden. Bijvoorbeeld een aanpassing bij het kruispunt
Hoofdweg-Roerdomp, waarvan iedereen zich afvroeg wie zoiets nu kon bedenken en wat
vervolgens na enkele jaren weer is verwijderd. En zo zijn er nog wel meer 'onzinnige' zaken
uitgevoerd, die het idee geven van een creatieveling met een te groot budget. Dus het geld wat er
is zinvol besteden.

1/16/2019 1:52 PM

121 We betalen genoeg belasting, het is alleen een kunst dit juist uit te geven. 1/16/2019 1:42 PM

122 Geen tenzij, ik betaal nu al veels te veel! Meer middelen te behalen door te besparen in
Gemeentelijke uitgaven

1/16/2019 1:39 PM

123 Betere verdeling van gelden. 1/16/2019 1:36 PM

124 het over groen gaat 1/16/2019 1:29 PM

125 Het duidelijk wordt dat t daadwerkelijk goed besteed wordt en get rendeert. 1/16/2019 1:26 PM

126 Er ook daadwerkelijke verbeteringen zijn ipv dat alles in de voorzieningen voor asielzoekers
gestoken wordt

1/16/2019 1:13 PM

127 . 1/16/2019 1:13 PM

128 gewoon nee 1/16/2019 1:04 PM

129 nee 1/16/2019 12:53 PM

130 - 1/16/2019 12:53 PM

131 Ik kan ook niet steeds mijn huishoudgeld aanvullen. Ik moet dan kijken wat er mogelijk is binnen
mijn budget. Dus keuzes maken. En dat geldt dus ook voor onze gemeente.

1/16/2019 12:49 PM

132 Er is geen tenzij, we betalen al genoeg belasting en alles wordt maar duurder! 1/16/2019 12:48 PM

133 Er resultaten zichtbaar zijn ! 1/16/2019 12:37 PM

134 geen tenzij, gelden moeten zo goed mogelijk verdeeld worden 1/16/2019 12:36 PM

135 Geen tenzij 1/16/2019 12:29 PM

136 Met andere prioriteiten zou datniet nodig zijn 1/16/2019 12:28 PM

137 ik betaal al genoeg belasting 1/16/2019 11:54 AM

138 Gewoon neen. 1/16/2019 11:51 AM

139 ik verneem hoe en waar en hoeveel er met geld om gegaan wordt 1/16/2019 11:49 AM

140 niet als aow er 1/16/2019 11:39 AM

141 de belastingdruk lijkt me nu wel hoog genoeg.als je elders inder uitgefft, kun je op belangrijke
punten wat meer uitgeven.

1/16/2019 11:28 AM

142 er moet een evenredige verdeling gemaakt worden in belangrijkheid en financien 1/16/2019 11:27 AM

143 Als de gemeente zich zou houden aan haar kerntaken zoals hierboven beschreven dan zou de
belasting waarschijnlijk omlaag kunnen.

1/16/2019 11:25 AM

144 Betaal genoeg 1/16/2019 11:16 AM

145 de extra heffing een aantoonbaar verschil maakt. Maar indien op andere onderwerpen het
voorzieningsniveau wordt afgeschaald komt er vaak wel weer geld beschikbaar wat geschoven
kan worden.

1/16/2019 11:15 AM
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Kadernota 2020?
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# JA, NAMELIJK … DATE

1 sport/gymacc. in Abcoude. De discussie in de Raad vind ik getuigen van wanbeheer. Er moet een
nieuwe sporthal komen; ook geschikt voor de schoolgym. De meerwaarde is de zwemacc. De
KBZ met zijn gronden komen naar de gemeente die deze ten gelde kan maken. RAAD omarm het
Abc voorstel. De gemmentelijke bijdrage is zeer beperkt; evenals de jaarlijkse bijdrage. Deze valt
in het niet bij het wanbeleid van DRV (oud) met het zwembad. Het ons ons allen € 1,2 miljoen p/j.

1/29/2019 3:24 PM

2 Aanpak zwerfafval en terugdringen plastic 1/28/2019 2:00 PM

3 parkeren, parkeerbeleid en GOED openbaar vervoer 1/28/2019 1:02 PM

4 aantrekkelijkheid bevorderen van het winkelgebied (voorkomen leegstand, voldoende
parkeerplaatsen voor zowel winkelend publiek (kort parkeren) als voor werknemers van de
winkels (lang parkeren)

1/28/2019 11:28 AM

5 openbaar vervoer. stadslandbouw en grotere openbare moestuinen meer biologisch composteren.
veel gaat verloren.

1/27/2019 8:49 PM

6 Wat ik nog niet zie, maar wel goed zou passen: inzetten op kringlooplandbouw voor onze
agrarische bedrijven; combinatie landbouw/natuurbeheer.

1/27/2019 8:48 PM

7 duurzame energieopwekking 1/27/2019 11:44 AM

8 op de website van de gemeente staat dat er snel gereageerd wordt op een melding van b.v.
stoeptegel los of openbaar groen dat vervuild i etc. maar dat valt tegen. we zouden binnen 2
werkdagen antwoord willen hebben op een mail

1/25/2019 7:20 PM

9 Het harde rijden In de dorpen en wegen ernaartoe aanpakken. De snelheid in een dorp vaststellen
op 30 km. De wegen zo inrichten dat rustig rijden wordt afgedwongen. Bloembakken chicanes,
borden, stickers op lantaarnpalen, regelmatige snelheidscontroles houden. Een snelheid
aanhouden werkt stimulerend je daar ook aan te houden. Nu zijn er wegen waar je afwisselend
30, 50 en 60 mag rijden.

1/25/2019 6:24 PM

10 Verkeer natuurlijk! Betere verkeersveiligheid, bevordering van fietsen en openbaar vervoer. 1/23/2019 9:24 PM

11 Alle bedrijfsbussen de wijk uit! En alle bezorgbussen elektrisch. 1/23/2019 4:18 PM
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12 Garanderen dat bewoners zelf bepalen hoe zij hun huis verwarmen e.d. 1/23/2019 1:29 PM

13 Duurzaamheid: verlagen regeldruk, bijv. creatieve oplossingen voor plaatsen zonnepanelen,
kleine windmolens stimuleren waarbij geen onnodige vergunningen/leges als obstakel worden
opgebracht.

1/23/2019 1:02 PM

14 Handhaving en hondenstront 1/23/2019 11:44 AM

15 Hoe maken we van onze gemeente een aantrekkelijke gemeente voor jongeren om te wonen én
werken Bedrijven klinkt zo groots; wordt hiermee ook ondernemers, middenstand bedoeld? Dit
verdient zeker extra aandacht

1/22/2019 9:20 PM

16 Het ""helpen"" van (ex) agrariërs met het saneren van asbest daken van oude schuren/stallen en
deze dakvlakken proberen aan te wenden voor zonnepanelen ! Vroegtijdig overleg over het ""gas
loos"" maken van woningen e.d.

1/22/2019 12:31 PM

17 Geluidsoverlast N201 1/22/2019 9:53 AM

18 Oog voor behoud en onderhoud groen en hou daarnaast ook oog voor de kleine dorpjes zoals
Amstelhoek

1/22/2019 8:37 AM

19 Veilige buitenruimte. 1/21/2019 4:17 PM

20 Handhaving. Wat te denken van blauw op straat. Een wijkagent achter de computer daar hebben
we niet veel aan.

1/21/2019 1:28 PM

21 Behoud van de oude spoordijk. Hier a.u.b. geen fietspad van maken, maar behouden als prachtig
wandelpad, zowel aan de westkant als aan de oostkant van de N212

1/21/2019 12:52 PM

22 betere verlichting bij oversteekplaatsen, vooral waar auto's over fietspad heen moeten kruisen ,
dus aan elke kant van oversteek een lamp

1/20/2019 4:45 PM

23 Permanente bewoning 1/20/2019 3:49 PM

24 Inwoners verplichten 60% van hun tuin te beplanten i.p.v. tegels. Minder bedrijfsbusjes in de
woonwijken laten parkeren. Ze zijn te groot. Asociaal.

1/20/2019 3:18 PM

25 betaalbare nieuwbouw woningen en containers voor plastic afval. 1/20/2019 1:51 PM

26 Overlast Schiphol. Minder vol bouwen van de overgebleven ruimte. Er is meer dan genoeg ruimte
voor bedrijven.

1/20/2019 12:00 PM

27 Energietransitie - CO2 neutrale gemeente 1/19/2019 9:39 PM

28 meer nadruk op handhaving van bestaande regels en afspraken, in het bijzonder wat het verkeer
betreft en de omgangsvormen.

1/19/2019 5:10 PM

29 Bevorderen vestigingsklimaat is een wat mager begrip, dit zou best wat gedetaileerder als apart
hoofdstuk benoemd kunnen worden.

1/19/2019 4:15 PM

30 -handhaving illegale bouw op legakkers en aan woningen - daar waar blauwe zones veel
frequenter en strengere controle

1/19/2019 1:39 PM

31 Overlast van Schiphol neemt toe. 1/19/2019 1:16 PM

32 Ruimere openingstijden voor afvalbrengstation Abcoude. Betere afvalscheiding, evt in
samenwerking met supermarkten.

1/19/2019 11:06 AM

33 let op de samenhang van al deze onderwerpen, het een staat niet los van het ander en dat wordt
door de overheid nog vaak vergeten

1/19/2019 10:09 AM

34 Toerisme (nationaal en internationaal) naar De Ronde Venen toe bevorderen 1/18/2019 10:21 PM

35 Veiligheid in woonomgeving 1/18/2019 5:08 PM

36 Behoud van natuur inclusief ruimte om bijvoorbeeld te wandelen, en daarvan te genieten. 1/18/2019 4:37 PM

37 Bevorderen prettige woonomgeving; goede voorzieningen en beperken verkeersoverlast 1/18/2019 1:20 PM

38 Openbaar Vervoer 1/18/2019 11:33 AM

39 het sporthuis in abcoude. omdat we dan niet meer een uur hoeven te reizen 1/18/2019 12:20 AM

40 Meer leidend en een voorbeeldfunctie genereren.Proactief. Nu vaak acties n.a.v.signalen uit de
samenleving. Ambtenaren bewust laten worden van hun taak en de kwaliteit van de
uitvoering.Vraag mij af of er voldoende controle is op de uitvoering.Komt bij mij vaak over als
nonchalant. Dit tot ergernis van de inwoners. Bevestigt hun beeld.Terecht of onterecht.

1/17/2019 11:57 PM

41 Opschonen van oude gebouwen, denk aan voorbij terrein in Wilnis. Oude school aan Bozenhoven
etc.

1/17/2019 7:07 PM

42 Bereikbaarheid via ov en n201 1/17/2019 6:14 PM

43 Toegankelijkheid 1/17/2019 6:11 PM
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44 Fietsenplan. Auto's te gast. Parkeerruimtes. Openbaar vervoer e.d. 1/17/2019 4:58 PM

45 Circulaire economie, beter met grondstoffen omgaan. 1/17/2019 3:45 PM

46 onderhoud openbare ruimte 1/17/2019 2:29 PM

47 stimulering en eventueel subsidiëring van isolatie van bestaande woningen en panden, omdat de
meeste klimaatneutraal maatregelen pas zin hebben en haalbaar worden als er over de hele linie
een minimale isolatiewaarde wordt gehaald.

1/17/2019 12:30 PM

48 Zuiniger omgaan met energie. LED verlichting, transformatoren lagere verliezen, zonnepanelen
op alle daken etc.

1/17/2019 11:16 AM

49 Bomenbeleid dus herplant van bomen en strengere regels rond kap. 1/17/2019 11:01 AM

50 Meer aandacht voor het straatmeubilair. Zoveel mogelijk beperken en wat wel nodig is simpel en
netjes maken.

1/17/2019 10:25 AM

51 Vliegtuigen overlast lawaai!!! Over Baambrugge 1/17/2019 8:21 AM

52 Kwaliteit van de openbare ruimte 1/16/2019 11:13 PM

53 Parkeerplaatsen in de wijk 1/16/2019 11:10 PM

54 Goedkopen woningen voor starters en senioren, er worden in verhouding nog te veel dure
woningen gebouwd, leuk voor de import. Denk eerst eens aan eigen inwoners

1/16/2019 10:26 PM

55 Voldoende kwalitatieve spel- en speelmogelijkheden voor de jeugd. Op termijn (10 jaar?) weren
van, door fossiele brandstof aangedreven, vaartuigen op de Vinkeveense Plassen. In algemene
zin meer aandacht voor de inwoner en minder voor economie (afscheid nemen van "meer, meer,
meer,....")

1/16/2019 10:22 PM

56 Vaker sloten reinigen en zwerfvuil opruimen. Veel strengere maatregelen voor hondenbezitters die
hondenpoep niet opruimen. Een mooiere oplossing in de wijk voor de hondepoep-zakjes: bijv een
mooi kastje aan lantaarnpaal met zakjes i.p.v. wapperende rode zakjes om de 20 meter. In Schoorl
bijvoorbeeld hangen dergelijke groene kastjes. Mooie oplossing!

1/16/2019 10:21 PM

57 Wateroverlast 1/16/2019 10:19 PM

58 Geen asfalt op het oude spoor. 1/16/2019 10:18 PM

59 Duidelijkheid over de wijze waarop aardgasloos zal worden ingevuld. Behoud van Bomen. 1/16/2019 9:24 PM

60 Oude Spoordijk laten zoals het nu is en op laten gaan in het natuurgebied marickenland.
Asfalteren en een snelweg voor fietsers en scooters past daar niet in

1/16/2019 7:28 PM

61 Betere/veilige toegang dorps kern. 1/16/2019 7:00 PM

62 Zie overhangend groen en lage stoepranden 1/16/2019 6:33 PM

63 mileu 1/16/2019 5:46 PM

64 Bestrating in zijn algemeen en Pastoor Kannelaan in het bijzonder, erg slechte ervaringen. Hier
mag men echt meer en beter aandacht aan besteden.

1/16/2019 4:05 PM

65 Veel meer betaalbare huurwoningen voor jongeren. Belachelijk dat jongeren thuis moeten blijven
wonen omdat ze geen middelen hebben om op zichzelf te wonen. Dit vanwege schaarste in
combinatie met veel te hoge prijzen. Behoud huidige recreatie- en verblijfsmogelijkheden
vinkeveense plassen

1/16/2019 4:01 PM

66 Zeker levensloopbestendig bouwen in Abcoude 1/16/2019 3:52 PM

67 een kwalitatief en groot uitlaatgebied voor honden 1/16/2019 3:40 PM

68 R 1/16/2019 3:10 PM

69 circulaire economie 1/16/2019 3:01 PM

70 Verkeersveiligheid N 201 1/16/2019 2:54 PM

71 Voorrang huidige inwoners en kinderen voor mensen die van elders komen. 1/16/2019 2:05 PM

72 Verbetering communicatie rond gewijzigde data/tijden afval ophalen 1/16/2019 1:41 PM

73 aanleg van tiny forrest, aanleg groen, meer bomen, meer bloemweiden, groene daken...betere
afwatering woonwijken en meer 'onttegelen' woonwijken meer natuurontwikkeling Vinkeveense
Plassen en stop op recreatie!! te veel, te druk, Oude Spoordijk houden als deze is, meer groen
creeren

1/16/2019 1:35 PM

74 Meer bouwgrond voor woningbouw. 1/16/2019 1:35 PM

75 Hoog op de agenda is woningbouw. Zowel voor jongeren als ouderen 1/16/2019 1:33 PM

76 Geluidsoverlast van wegen die een doorgangsweg zijn. Aanleg geluidswal of ecologische wal. 1/16/2019 1:11 PM
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77 overbevolking tegengaan!!!!!!!! 1/16/2019 1:06 PM

78 Verkeer - bereikbaarheid 1/16/2019 12:44 PM

79 Parkeren 1/16/2019 12:11 PM

80 verbeteren van sport accommodatie 1/16/2019 11:54 AM

81 Duurzaamheid in de (bebouwde) leefomgeving en bijvoorbeeld klimaatadaptatie van al bestaande
of nog geplande projecten

1/16/2019 11:42 AM
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Q18 Als u de onderwerpen moet ordenen van meest belangrijk tot minst
belangrijk,  in welke volgorde zou u de onderwerpen dan plaatsen?

Hierbij geldt dat nummer 1 voor u het meest belangrijk is  en nummer 10
het minst belangrijk.

Answered: 316 Skipped: 209
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60.52% 187

28.48% 88

11.00% 34

Q19 Als u een onderwerp een lage prioriteit heeft gegeven, betekent dit
dan ook dat er minder geld en aandacht aan kan worden besteed of het

voorzieningenniveau kan worden verlaagd?
Answered: 309 Skipped: 216

TOTAL 309
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27.39% 86

34.39% 108

38.22% 120

Q20 Bent u eventueel bereid om meer belasting te betalen voor
onderwerpen die u belangrijk vindt?

Answered: 314 Skipped: 211

TOTAL 314

# NEE, TENZIJ … DATE

1 Ik belasting terug krijg van het Rijk 1/30/2019 5:50 PM

2 zie eerder 1/29/2019 3:24 PM

3 voor een zeer gericht doel 1/28/2019 1:02 PM

4 - 1/28/2019 7:15 AM

5 zie hiervoor., ik zou zelf willen kiezen waar het belastinggeld naar toe gaat. 1/27/2019 8:49 PM

6 Deze onderwerpen kunnen niet worden opgelost met hogere gemeentelijke belastingen. 1/27/2019 1:39 PM

7 De gemeente het geld ook gebruikt voor dit soort zaken. 1/25/2019 12:04 PM

8 Geld bij andere potjes vandaan halen en niet meer bij de inwoners vandaan halen 1/24/2019 5:51 PM

9 Er een mogelijkheid is de belasting gecompenseerd te krijgen doordat er een nieuwe voorziening
ontstaat

1/24/2019 2:41 PM

10 alles is onderzocht om te bezuinigen. 1/24/2019 1:58 PM

11 de totale belastingsom niet stijgt 1/23/2019 11:13 PM

12 Wegen echt substantieel verbeterd worden ! 1/23/2019 5:23 PM

13 ik betaal al genoeg belasting 1/23/2019 4:18 PM

14 er een goede controle is op besteding 1/23/2019 1:29 PM

15 Omdat we vinden dat er niet goed met ons geld wordt omgegaan 1/23/2019 11:44 AM

16 dit wordt besteed aan wonen. 1/23/2019 8:57 AM

17 als het echt gebruikt wordt 1/22/2019 3:30 PM

18 Zie eerder ! 1/22/2019 12:31 PM

19 geen tenzij: prioriteiten stellen! 1/22/2019 9:53 AM

20 Er zou onderscheid moeten komen in hoogtes van te betalen bedragen voor bewoners die wel
actief verduurzamen en afval scheiden en bewoners die dat niet doen

1/22/2019 8:37 AM
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21 zie vorige opmerking. 1/21/2019 2:11 PM

22 zie voorgaande 1/21/2019 1:28 PM

23 . 1/21/2019 12:52 PM

24 belastingdruk is hoog genoeg 1/21/2019 12:16 PM

25 eerst maar eens bezuinige op lage prio zaken 1/21/2019 11:27 AM

26 Leven is al duur, wil ook wat leefgeld 1/20/2019 8:42 PM

27 . 1/20/2019 4:45 PM

28 Er zichtbare en haalbare resultaten worden bereikt 1/20/2019 4:18 PM

29 op de inwoners moet worden verhaald 1/20/2019 3:49 PM

30 Er echt iets meegedaan wordt 1/20/2019 2:34 PM

31 er geen geld aan onzin projecten word uitgegeven. 1/20/2019 1:51 PM

32 Forse daling huizenprijzen 1/20/2019 1:26 PM

33 Ik ben er van overtuigd dat er voldoende geld beschikbaar is, maar dat het anders verdeeld
kan/moet worden. Dit doen we samen (inwoners en gemeenschap) door transparant te zijn waar
het geld nu aan besteed wordt kunnen we samen keuzes maken

1/20/2019 11:44 AM

34 Zie antwoord bij domein 1 1/20/2019 10:39 AM

35 ? 1/20/2019 9:44 AM

36 Want dat betekent dat ik het dusmoet betalen 1/20/2019 8:00 AM

37 Mits goede argumenten en duidelijk uitgelegd 1/19/2019 10:19 PM

38 Nee, er wordt ook veel geld verspild door de gemeente o.a. Sporthuis en zwembad in Abcoude (
gezien het aantal inwoners van ABcoude, deze dure voorzieningen) reparatie eerst en dan nieuw
wegdek Kannelaan, door wegtransport bedrijf veroorzaakt, wat de belastingbetaler kan ophoesten,
te veel dure inhuur van interim managers door de gemeente etc.

1/19/2019 7:37 PM

39 geen tenzij... 1/19/2019 2:40 PM

40 zie vraag 16 1/19/2019 1:17 PM

41 Niets tenzij betaal al genoeg 1/19/2019 1:16 PM

42 Wij betalen genoeg, de overheid in het algemeen moet eens beter met ons geld omgaan. 1/19/2019 10:20 AM

43 het geld doelmatig wordt besteed en er een goede verantwoording wordt afgelegd 1/19/2019 10:09 AM

44 nee 1/18/2019 6:47 PM

45 Meerwaarde heeft voor een ieder 1/18/2019 6:17 PM

46 Heb u gemeente op orde. Urenschrijverij. Geen politieke megalomane projecten zwembad
Abcoude. Heldere rapporten. Pragmatische houding. Ambtenaren kwaliteit verbeteren.

1/18/2019 1:15 PM

47 het niet anders kan. Niet meer geld uitgeven dan er in 'kas' is. 1/18/2019 12:35 PM

48 in goed overleg 1/18/2019 11:34 AM

49 er wordt gezorgd dat geen geld wordt verspild door verbetering van de planning 1/18/2019 10:57 AM

50 Ik betaal al genoeg woz en andere belastingen 1/18/2019 7:31 AM

51 Geen antwoord 1/17/2019 10:54 PM

52 Het niet om grote bedragen gaat 1/17/2019 10:35 PM

53 nauwe afstemming en inspraak 1/17/2019 10:20 PM

54 Hierop daadwerkelijk inspraak mogelijk is 1/17/2019 10:01 PM

55 Geldt zelfde als hiervoor; Door de diverse woonkernen moeten de burgers het gevoel hebben of er
allemaal belang bij te hebben of bijv Vinkeveense plassen ontwikkeling maar dan de andere
kernen iets minder groots maar wel ook een verbetering van iets anders.

1/17/2019 9:41 PM

56 Ik zelf duidelijk profijt heb van de regeling. 1/17/2019 8:28 PM

57 Er is geen tenzij de Gemeente moet in staat zijn beschikbare financieen in te zetten. 1/17/2019 5:55 PM

58 zie mijn eerdere antwoord; mits de verdeling van de belastingelden over de verschillende
maatschappelijk problemen op een aanvaardbare manier geschiedt.

1/17/2019 4:58 PM

59 er wederkerigheid is voor de bewoners. 1/17/2019 12:30 PM
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60 Nee 1/17/2019 12:20 PM

61 zie mijn vorige nee, tenzij antwoord 1/17/2019 11:16 AM

62 Zie antwoord bij domein 1 1/17/2019 10:45 AM

63 het voor de gemeenschap daadwerkelijk iets oplevert 1/17/2019 10:40 AM

64 Er bijzonder goede redene voor zijn. 1/17/2019 9:45 AM

65 Er onmiddelijke meetbare vooruitgang is 1/17/2019 8:21 AM

66 gewoon nee 1/17/2019 7:42 AM

67 Betaal al te veel 1/17/2019 7:09 AM

68 Zie domein 1 1/17/2019 6:52 AM

69 Geen tenzij 1/16/2019 11:01 PM

70 Goed onderbouwd 1/16/2019 10:26 PM

71 Heel duidelijk wordt wat het oplevert! 1/16/2019 10:19 PM

72 niets 1/16/2019 9:57 PM

73 Ik meer inspraak krijg 1/16/2019 9:26 PM

74 Betaal al meer dan genoeg belasting 1/16/2019 9:26 PM

75 graag meer doelmatigheid 1/16/2019 8:59 PM

76 er extra belasting wordt geheven op tuin en erf als deze voor meer dan 30% ziin bestraat of
bebouwd.

1/16/2019 8:18 PM

77 Bijvoorbeeld igv wateroverlast, kabel in buitengebied 1/16/2019 7:48 PM

78 Het uitgegeven wordt aan de juiste dingen. 1/16/2019 7:10 PM

79 nee 1/16/2019 7:00 PM

80 Betaal al genoeg 1/16/2019 6:22 PM

81 Niet 1/16/2019 6:08 PM

82 Wil niet meer belasting betalen. 1/16/2019 5:50 PM

83 nee 1/16/2019 5:46 PM

84 Niks tenzij! Geen belastingverhoging. 1/16/2019 5:23 PM

85 Ronde v mag geen 2e groningen worden door schiphol en a2 1/16/2019 5:18 PM

86 Zie vorige vraag 1/16/2019 5:08 PM

87 Zorg dat je rondkomt met geld dat je hebt. Belasting is hoog zat 1/16/2019 4:39 PM

88 Zie eerder antwoord. 1/16/2019 4:21 PM

89 Er daadwerkelijk duidelijkheid komt dat dit bedrag niet uit een andere pot kan komen. 1/16/2019 4:05 PM

90 Zie mijn eerdere antwoord 1/16/2019 4:05 PM

91 betaal al te veel 1/16/2019 3:02 PM

92 de belasting direct herleidbaar is en de kosten voor de baat uit gaan. (elegantiecriterium) 1/16/2019 3:01 PM

93 AOW hè! 1/16/2019 2:43 PM

94 zie vorige antwoord 1/16/2019 2:17 PM

95 ook bedrijven voor de kosten opdraaien en niet alleen de bezitters van een eigen woning en
werkende mensen.

1/16/2019 2:05 PM

96 Het een fantastisch verbetering is 1/16/2019 2:04 PM

97 Zie opmerkingen bij domein 1. 1/16/2019 1:58 PM

98 Niks tenzij, gewoon nee 1/16/2019 1:44 PM

99 het een uitermate belangrijk onderwerp is 1/16/2019 1:43 PM

100 Zie voorgaand, meer middelen te behalen uit efficienter werken en efficienter besteden van
gemeenschapsgeld burgers

1/16/2019 1:42 PM

101 Betere verdeling van gelden 1/16/2019 1:40 PM

102 De juiste prioriteiten gevolgd worden 1/16/2019 1:33 PM
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103 Er is geen tenzij, we betalen al genoeg belasting! 1/16/2019 1:11 PM

104 gewoon nee 1/16/2019 1:06 PM

105 de lasten lokaal en nationaal zijn al veel te hoog 1/16/2019 12:56 PM

106 - 1/16/2019 12:54 PM

107 zie boven 1/16/2019 12:51 PM

108 er zichtbaar verbeteringen worden behaald. 1/16/2019 12:44 PM

109 het iets is wat mij aanspreekt 1/16/2019 12:44 PM

110 geen tenzij, geld zo goed mogelijk verdelen 1/16/2019 12:38 PM

111 Geen tenzij 1/16/2019 12:34 PM

112 Voor punt 3 4 en5 1/16/2019 12:33 PM

113 dat geld zorgvuldig en transparant wordt besteed 1/16/2019 11:56 AM

114 Betaal al genoeg belasting. 1/16/2019 11:56 AM

115 openheid van zaken wordt versterkt 1/16/2019 11:54 AM

116 geen tenzij.... 1/16/2019 11:54 AM

117 Men doet het maar met de huidige opbrengst. Tering naar de nering zetten. 1/16/2019 11:54 AM

118 Er zijn genoeg andere middelen b.v de recreant betaald en/ of vervuiler betaald. Per geval
bekijken

1/16/2019 11:38 AM

119 goede verdeling tussen prioriteiten en financien 1/16/2019 11:31 AM

120 zie 18 1/16/2019 11:31 AM
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51.66% 156

37.09% 112

11.26% 34

Q21 Zijn er andere onderwerpen of aandachtspunten die u voor Domein
3 wilt meegeven waarvan u vindt dat ze een plaats moeten krijgen in de

Kadernota 2020?
Answered: 302 Skipped: 223

TOTAL 302

# JA, NAMELIJK … DATE

1 altijd een keuze openlaten om niet alles digitaal te doen. we worden te afhankelijk van stroom en
promoten dat winkels gewoon de deuren dichtdoen en niet onnodig openlaten. mensen kunnen
niet vervangen worden. menselijk contact gewenst.

1/27/2019 8:52 PM

2 Digitale vaardigheid en kennis van inwoners 1/27/2019 1:20 PM

3 Cyberveiligheid en verkeersveiligheid hebben niks met elkaar te maken; je kunt ze niet onder 1
noemer scharen.

1/23/2019 9:28 PM

4 Geen zwembad in Abcoude. We hebben al een zwembad en ruim 40.000 inwoners zijn tegen.
Ontwikkeling is te duur en een groot financieel risico voor de gemeente en daarmee voor de
inwoners.

1/23/2019 4:20 PM

5 Veiligheid: cyberveiligheid, aanwenden expertise van inwoners om gemeente/bewoners
veiliger/weerbaarder te krijgen.

1/23/2019 1:03 PM

6 Ik mis WEER handhaving. Is dit soms iets waar de gemeente sowieso geen weg mee weet? 1/21/2019 1:30 PM

7 Zwembad abcoude geldverspilling en onnodig. We hebben een zwembad. 1/20/2019 3:43 PM

8 Geld niet verspillen aan 2e zwembad in Abcoude. Grote onzin. En alle overige inwoners draaien
op voor de kosten.

1/20/2019 3:21 PM

9 Democratisch kiezen van dorpsraad als de gemeente de dorpsraad ziet als overlegpartner 1/20/2019 3:16 PM

10 Meer politie op straat 1/20/2019 8:02 AM

11 bij veiligheid meer aandacht voor fysieke veiligheid, brandweer. 1/19/2019 4:18 PM

12 heldere en eerlijke communicatie met de burgers, dat betekend ook goed luisteren naar de
signalen uit de bevolking. Geldt overigens voor alle onderwerpen.

1/19/2019 10:13 AM

13 fietsverlichting! 1/18/2019 5:34 PM

14 Gemeentelijke dienstverlening dichterbij de kernen (loketfunctie) 1/18/2019 1:22 PM

15 meer politie op straat. Politie ook in de weekenden. 1/18/2019 11:35 AM
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16 burgelijk inspraak op functioneren bestuurders 1/17/2019 10:22 PM

17 Schoon, heel, veilig sluit hierop aan! 1/17/2019 5:00 PM

18 Gemeentelijke financiën ook beter besteden. Er wordt nog teveel geld over de balk gesmeten 1/17/2019 11:18 AM

19 24 uurs post politie in elke gemeente en 24/7 dekking ervan. 1/17/2019 6:54 AM

20 Handhaving van bewoning, tot illegale gebouwen en uitkeringen die ten onrechte zijn 1/16/2019 11:32 PM

21 Verkeersveiligheid, ondermijning van criminaliteit, financiën op orde, zoals aflossen van schulden,
vergroten reserves om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.

1/16/2019 11:15 PM

22 Niveau, competenties, kennis en kunde van de gemeentelijke bestuurders en ambtenaren
behoeven forse verbeteringen

1/16/2019 10:22 PM

23 Behoud van de menselijke maat. Digitaal is niet beter 1/16/2019 9:26 PM

24 Investeren in nieuwe kantine en kleedkamers voor SV Argon. Aansluiting maken bij de sporthal
om een mooi multifunctioneel sportcentrum te maken met wijkfunctie.

1/16/2019 7:30 PM

25 Stop schilboluitbreiding 1/16/2019 5:21 PM

26 Niet meer aflossen op schulden of reserves opbouwen dan het gemiddelde van andere
gemeentes. Liever eigenlijk helemaal niet. Schulden mag alleen voor investeringen, die een
toekomstig nut hebben.

1/16/2019 4:41 PM

27 overhangend groen op voetpaden 1/16/2019 3:56 PM

28 Permanente beschikbaarheid van de politie binnen de kernen van de gemeente. In urgente
gevallen kan het veel te lang duren voordat de politie aanwezig is. Betere zichtbaarheid van de
wijkagenten.

1/16/2019 2:09 PM

29 verbeteren van de zoekfunctie binnen de website van de gemeente. Doe eens een gebruikerstest
met burgers, dan zal blijken dat de zoekfunctie is gemaakt voor (en door) mensen die de
ambtenarentaal beheersen. Website is niet intuïtief!

1/16/2019 2:08 PM

30 Veiligheid bepaalde wegen, met name doorgaande wegen. Op de Dukaton wordt zo hard gereden,
dat je je leven niet zeker bent daar. En als er automobilisten van de Hofland afkomen en de bocht
om moeten naar de Dukaton, geven ze gewoon gas. Je zal er maar lopen of fietsen. Er moet
waarschijnlijk eerst wat gebeuren, eer er actie genomen wordt. Op de Dukaton wordt veel te hard
gereden. Controle is er nooit. Drempels bieden wellicht uitkomst, waardoor de snelheid eruit
gehaald wordt.

1/16/2019 1:16 PM

31 grotere veiligheid / boa's 1/16/2019 12:46 PM

32 Snelheid dorpskernen reeds verwoord 1/16/2019 12:38 PM

33 omgaan met aangiftes 1/16/2019 11:57 AM

34 vuurwerkverbod 1/16/2019 11:40 AM
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Q22 Als u de onderwerpen moet ordenen van meest belangrijk tot minst
belangrijk, in welke volgorde zou u de onderwerpen dan plaatsen? Hierbij
geldt dat nummer 1 voor u het meest belangrijk is en nummer 3 het minst

belangrijk.
Answered: 307 Skipped: 218

7.07%
21

17.51%
52

75.42%
224

 
297

 
1.32

54.58%
161

35.93%
106

9.49%
28

 
295

 
2.45

40.26%
122

45.87%
139

13.86%
42

 
303

 
2.26

Verbetering en
uitbreiding ...

Veiligheid

Goed
financieel...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1 2 3 TOTAL SCORE

Verbetering en uitbreiding van onze (digitale) dienstverlening

Veiligheid

Goed financieel beleid van de gemeente

46 / 65

Enquête over de Kadernota



45.13% 139

40.58% 125

14.29% 44

Q23 Als u een onderwerp een lage prioriteit heeft gegeven, betekent dit
dan ook dat er minder geld en aandacht aan kan worden besteed of het

voorzieningenniveau kan worden verlaagd?
Answered: 308 Skipped: 217

TOTAL 308
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22.19% 69

41.16% 128

36.66% 114

Q24 Bent u eventueel bereid om meer belasting te betalen voor
onderwerpen die u belangrijk vindt?

Answered: 311 Skipped: 214

TOTAL 311

# NEE, TENZIJ … DATE

1 X 1/30/2019 5:51 PM

2 - 1/28/2019 7:16 AM

3 lijkt me niet nodig. 1/27/2019 8:52 PM

4 Zoek maar financiën binnen de begroting 1/27/2019 1:41 PM

5 Er een heel duidelijk plan voor verbetering ligt. Dus dat extra geld zou doelbewust besteed moeten
worden

1/25/2019 12:44 PM

6 De gemeente verantwoordelijk met het gemeenschspsgeld omgaat. 1/25/2019 12:06 PM

7 Zie vorig antwoord. Geld bij andere potjes vandaan halen 1/24/2019 5:52 PM

8 de noodzaak mij meer overtuigt dan op dit moment 1/24/2019 2:59 PM

9 ik ben niet bereid meer belasting te betalen ook niet tenzij 1/24/2019 2:43 PM

10 er absoluut geen ruimte is om verder te bezuinigen. 1/24/2019 2:00 PM

11 de totale belastingsom niet stijgt 1/23/2019 11:14 PM

12 Echt een verbetering op deze vlakken ! 1/23/2019 5:24 PM

13 Ik betaal al genoeg belasting 1/23/2019 4:20 PM

14 er een zeer geode controle is op besteding 1/23/2019 1:31 PM

15 Ben nog steeds van mening dat het geld niet goed besteed wordt 1/23/2019 11:47 AM

16 het geld goed gebruikt wordt 1/22/2019 3:31 PM

17 dit noodzakelijk is. 1/22/2019 3:26 PM

18 Zie eerder ! 1/22/2019 12:32 PM

19 de gemeentelijke belastingen niet worden verhoogd. 1/22/2019 11:48 AM

20 Alleen vor de veiligheid 1/22/2019 10:59 AM
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21 geen tenzij: gewoon prioriteiten stellen, ik niet meer belasting betalen. 1/22/2019 9:55 AM

22 Ik zou niet inzien waarom ik hier meer voor zou moeten betalen, bovenstaande zaken lijkt me de
basis van goed bestuur van gemeente

1/22/2019 8:38 AM

23 zie eerder, 1/21/2019 2:15 PM

24 zelfde verhaal.. 1/21/2019 1:30 PM

25 . 1/21/2019 12:52 PM

26 eerst bezuinigen op lage prio items 1/21/2019 11:27 AM

27 Kan precies rondkomen, heb genoeg rekeningen 1/20/2019 8:44 PM

28 . 1/20/2019 4:46 PM

29 Er zichtbare en haalbare resultaten worden bereikt 1/20/2019 4:21 PM

30 Het de inwoners iets kost 1/20/2019 3:50 PM

31 'Basis op orde' te realiseren binnen bestaand budget. 1/20/2019 3:16 PM

32 Ik ben er van overtuigd dat er voldoende geld beschikbaar is, maar dat het anders verdeeld
kan/moet worden. Dit doen we samen (inwoners en gemeenschap) door transparant te zijn waar
het geld nu aan besteed wordt kunnen we samen keuzes maken

1/20/2019 11:46 AM

33 Zie antwoord domein 1 1/20/2019 10:39 AM

34 Mits goede argumenten 1/19/2019 10:21 PM

35 Dit wordt nu de derde keer in deze enquete gevraagd en het andwoord is nee 1/19/2019 7:40 PM

36 Maar, bij bijvoorbeeld het onderwerp brandweer denk ik dat veel aan efficiëntie gewonnen kan
worden. De kosten zijn hier de afgelopen 10 jaar veel te veel opgelopen en hierdoor is het niveau
van veiligheid niet aantoonbaar verbeterd. verder is aandacht voor vrijwilligheid hier van essentieel
belang, anders zullen de kosten nog veel meer oplopen.

1/19/2019 4:18 PM

37 geen tenzij ... 1/19/2019 2:41 PM

38 zie vraag 16 en 20 1/19/2019 1:18 PM

39 Idem 1/19/2019 1:17 PM

40 dit significant voordeel oplevert voor de burger 1/19/2019 10:48 AM

41 ,,,,, 1/19/2019 10:22 AM

42 zie hiervoor 1/19/2019 10:13 AM

43 Een beter financiel beleid, überhaupt een beleid, zou er juist voor moeten zorgen dat de gemeente
geld over houdt.

1/18/2019 10:22 PM

44 nee 1/18/2019 6:48 PM

45 gewoon nee, geen tenzij 1/18/2019 5:48 PM

46 nee 1/18/2019 1:22 PM

47 Gemeente goed financieel beleid toepast en daar zijn jullie nog lang niet. Als raadsleden niet eens
goed begrotingen kunnen lezen... er geen urenschrijverij is en ambtenaren klagen dat ze zo druk
zijn..... mag je eerst jezelf managen alvorens je onze geld toe-eigent.

1/18/2019 1:18 PM

48 het niet anders kan. Niet meer uitgeven dan er in 'kas' is. 1/18/2019 12:38 PM

49 Meer politieagenten op straat mag moet vanzelf meer kosten 1/18/2019 11:35 AM

50 de verbetering van de digitale dienstverlening binnen de perken wordt gehouden 1/18/2019 11:00 AM

51 Dat hangt er vanaf. Voor een goed financieel beleid is geen extra geld nodig. 1/18/2019 10:06 AM

52 ook voor dit ik betaal t.o.v andere gemeentes al genoeg 1/18/2019 7:32 AM

53 Geen antwoord 1/17/2019 10:55 PM

54 gewoon nee 1/17/2019 10:36 PM

55 inspraak 1/17/2019 10:22 PM

56 Heroverweging uitgaven van toepassing 1/17/2019 10:02 PM

57 gemeente hier heeeeel transparant en voor leken en iedere bewoner duidelijkheid in kan geven
van het waarom.

1/17/2019 9:44 PM

58 nee 1/17/2019 9:23 PM

59 —- 1/17/2019 8:29 PM
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60 Geen tenzij 1/17/2019 5:56 PM

61 Dit een grote doelgroep helpt 1/17/2019 5:48 PM

62 jammer dat je alleen maar hier iets kan invullen als je nee aanklikt...het is belangrijk dat we
gemeenschaspgelden genereren en deze gelden op de juiste manier verdelen.

1/17/2019 5:00 PM

63 Het moet juist geld besparen cq opleveren. 1/17/2019 1:54 PM

64 geen tenzij, eigen verantwoordelijkheid van gemeente zelf in kader van taakuitoefening 1/17/2019 1:03 PM

65 Nee 1/17/2019 12:22 PM

66 Meer belasting betalen is dan niet nodig, want het geld wordt beter besteed.. 1/17/2019 11:18 AM

67 Zie antwoord bij domein 1 1/17/2019 10:47 AM

68 het daadwerkelijk een bijdrage aan de gemeenschap levert 1/17/2019 10:42 AM

69 Er zit ruimte nu in uitbreiding dienstverlening door verandering en efficiency ipv meer geld. 1/17/2019 8:23 AM

70 Gewoon nee 1/17/2019 7:43 AM

71 Betaal al te veel 1/17/2019 7:10 AM

72 Zie domein 1 1/17/2019 6:54 AM

73 Zie vorige 1/16/2019 11:03 PM

74 Goed onderbouwd 1/16/2019 10:28 PM

75 x 1/16/2019 9:58 PM

76 Zeker niet 1/16/2019 9:27 PM

77 Automatisering zorgt voor minder handen nodig om dingen te doen, deze mensen zullen moeten
worden gemobiliseerd naar ander werk. Geld wat vrijkomt kan ingezet worden voor nog meer
automatisering of andere gemeente taken, dan wel verlaging belasting

1/16/2019 9:03 PM

78 de gemeente elk jaar door een onafhankelijke instantie laat publiceren welke gelden door de
gemeente ondoelmatig besteed zijn of min of meer over de balk zijn gegooid.

1/16/2019 8:23 PM

79 nee 1/16/2019 7:01 PM

80 Betaal al genoeg 1/16/2019 6:23 PM

81 Dit is de verantwoordelijkheid van de gemeente 1/16/2019 6:09 PM

82 nee 1/16/2019 5:46 PM

83 Geen belasting verhoging! 1/16/2019 5:24 PM

84 Personeel gemeente en servicepunten is te laag nivo 1/16/2019 5:21 PM

85 zie eerder 1/16/2019 5:09 PM

86 Zorg gewoon dat je rondkomt met het geld dat je hebt. 1/16/2019 4:42 PM

87 Nee 1/16/2019 4:22 PM

88 U kent het antwoord 1/16/2019 4:06 PM

89 Het aantoonbaar iets bijdraagt aan wat ik belangrijk vind. 1/16/2019 4:03 PM

90 gewoon nee 1/16/2019 3:40 PM

91 belasting beter besteden 1/16/2019 3:03 PM

92 AOW hè! 1/16/2019 2:45 PM

93 nee 1/16/2019 2:19 PM

94 zie opmerkingen bij domein 1. Zeker terugkomend op vraag 22. Heel veel mensen leveren al jaren
in en moeten steeds meer betalen voor zorg, energie, etc. Als de burgers minder te besteden
hebben, dan kan de gemeente toch niet om meer belasting vragen. Dat is een verkeerd signaal.

1/16/2019 2:09 PM

95 er schoon schip gemaakt wordt binnen het ambtenaren apparaat. De verhalen over ambtenaren
die elkaar het leven zuur maken en daarbij burgers inzetten om collega's dwars te zitten rollen nu
regelmatig het Burgermeester Haitsmaplein op. Schandelijk gewoon.

1/16/2019 2:08 PM

96 Nee 1/16/2019 1:45 PM

97 Geen tenzij, betere efficientere besteding van gemeenschapsgeld kan tot ruimere budget elders
leiden

1/16/2019 1:43 PM

98 Er échte stappen zijn gezet. Aantoonbaar 1/16/2019 1:35 PM
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99 We betalen al genoeg belasting! 1/16/2019 1:16 PM

100 Veiligheid mag meer kosten als de kosten daarvan stijgen. Het op orde brengen van de financiën
van de gemeente mag niet zorgen voor een verhoging van de belasting.

1/16/2019 1:08 PM

101 nee 1/16/2019 1:06 PM

102 ik zei nee 1/16/2019 12:57 PM

103 - 1/16/2019 12:55 PM

104 zie boven 1/16/2019 12:52 PM

105 het daardoor duidelijk beter wordt voor de burger. 1/16/2019 12:45 PM

106 geen tenzij, geld zo goed mogelijk verdelen 1/16/2019 12:39 PM

107 Geen tenzij 1/16/2019 12:36 PM

108 Ik vind veiligheid heel belangrijk 1/16/2019 12:35 PM

109 afweging voor en nadelen 1/16/2019 11:57 AM

110 zie eerder 1/16/2019 11:57 AM

111 betaal al genoeg. gewoon beter met het geld omgaan 1/16/2019 11:57 AM

112 geen tenzij 1/16/2019 11:55 AM

113 Zie hiervoor. 1/16/2019 11:55 AM

114 zie 18 1/16/2019 11:31 AM
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48.68% 147

18.21% 55

33.11% 100

Q25 Heeft u tips of opmerkingen die u de gemeente wilt meegeven met
betrekking tot de totstandkoming van de Kadernota 2020?

Answered: 302 Skipped: 223

TOTAL 302

# JA, NAMELIJK … DATE

1 Verkeersproblemen niet vanachter een bureau regelen, maar de situatie in persoon bekijken... 1/30/2019 7:17 PM

2 Minder ambtenaren wachtgeld uitbetalen 1/30/2019 5:53 PM

3 zie eerdere opm 1/29/2019 3:25 PM

4 meer aandacht en waardering voor burgerinitiatieven en inspraak van de bevolking 1/28/2019 1:04 PM

5 ik mis een item over openbaar vervoer. we hebben vorig jaar een symposium gehad. ik zie daar
niets van terug. meer invloed op de provincie en de directe lijn naar amsterdam terug. Ook betere
aansluiting met de kleine busje. ik vind hopeloos irritant nu.

1/27/2019 8:53 PM

6 Is er reeds voldoende draagvlak voor klimaatneutrale gemeente in 2040? Kijk naar manieren hoe
inwoners nog meer betrokken/geïnfomeerd/geïnspireerd kunnen worden.

1/27/2019 1:44 PM

7 kijk naar uitbreiding van OV richting Utrecht. 1/27/2019 12:34 PM

8 zie boven 1/27/2019 11:48 AM

9 Voor Regionale Energie Strategie zit DRV in een heel grote regio. Zo'n beetje de hele provincie .
Terwijl de mogelijkheden voor duurzame energieproductie bij ons heel anders liggen dan in bijv
Utrechtse Heuvelrug. Kunnen wij op korte termijn ons eigen DRV_plan laten maken door een
professioneel bureau?

1/25/2019 12:49 PM

10 Doen wat ze beloven, de wet hanteren etc. 1/25/2019 12:07 PM

11 Neem de burgers er zoveel mogelijk in mee om draagvlak te krijgen 1/24/2019 5:54 PM

12 houd pas op de plaats met de klimaatdoelstellingen. Gasloos is zinloos. CO2 is niet het probleem.
Het is ongehoord burgers op grote kosten te jagen door het gas af te sluiten terwijl hiermee geen
verandering van klimaat bereikt KAN worden.

1/24/2019 2:46 PM

13 er is ook een afweging naar welk domein er geld moet; ik zou het concreter maken. 1/23/2019 9:30 PM

14 politiepost 1/23/2019 1:32 PM

15 onderwerp handhaving 1/23/2019 11:48 AM
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16 Prioritering van onderwerpen op deze manier geeft geen goed beeld van werkelijke prioriteiten.
Het één sluit het ander niet uit. Laat weten in hoeverre de stem van de inwoner heeft bijgedragen
in de totstandkoming van de kadernota.

1/22/2019 9:25 PM

17 Bellopad als wandelpad behouden 1/22/2019 8:06 PM

18 beter openbaar vervoer 1/22/2019 3:32 PM

19 Seniorenwoningen, fietspaden en fietsvoorzieningen, saneren van asbest ondersteunen,
verkeersveiligheid, behoud bello wandelpad, groenvoorziening onderhoud langs de Herenweg in
Wilnis !

1/22/2019 12:35 PM

20 Kernwaarden van de gemeente: - natuur(ontwikkeling) - sociale participatie 1/22/2019 11:50 AM

21 Waarom is het niet mogelijk deze anquete te downloaden of te printen. Als je later meedoet aan
een bijeenkomst kun je teminste terugkijken wat je hebt ingevuld.

1/22/2019 11:02 AM

22 duidelijke haalbare en betaalbare doelen stellen, prioriteiten stellen en vooral NIET meegaan in de
waanzin van de kostbare klimaathype

1/22/2019 9:59 AM

23 Weest transparant met duidelijke uitleg en argumenten waarom er bepaalde keuzes worden
gemaakt

1/22/2019 8:38 AM

24 Meer echte aandacht voor mening inwoners! 1/21/2019 5:22 PM

25 op het gemeentehuis zoveel mogelijk samenwerken en overleggen met elkaar 1/21/2019 4:35 PM

26 Participatie van bewoners kan heel goed werken.... alleen hangt het er steeds van af wat de
gemeente ZELF doet. Participatie van gemeente medewerkers beperkt zich bijna altijd tot
vergaderen, stukken schijven, en het ontwikkelen van nieuwe plannen. Beter is deze mensen
DAADWERKELIJK in te zetten voor het welzijn van de bewoners.

1/21/2019 1:38 PM

27 Ja kom met meerdere concrete plannen en laat de inwoners daar over stemmen nadat ze goed
zijn geïnformeerd.

1/21/2019 11:29 AM

28 Parkeren grote bedrijfsbussen in woonerf verbieden. Veel overlast ze zijn te groot. Inwoners
verplichten hun tuin voor 60% uit beplanting te laten zijn. Groene daken stimuleren. Openbaar
vervoer verbeteren. Vuurwerk: 1 plek in gemeente vuurwerkshow. Net als met Koninsdag.

1/20/2019 3:48 PM

29 Doe er wat mee 1/20/2019 2:35 PM

30 samenwerken met inwoners, transparant zijn over geldstromen,Kwetsbare opstelling kiezen ipv op
de borst te kloppen.

1/20/2019 11:50 AM

31 Denk ook eens aan het parkeren in de bestaande wijken en fietsers op de stoep bij ons kan je al
jaren je auto niet kwijt dan wordt er gezegd dat het een golf beweging is maar de golf wordt alleen
maar hoger en er moet gewoon een oplossing voor komen nu parkeert iedereen maar waar ze
willen levensgevaarlijk en gehandhaafd wordt er niet Dan maar de slecht onderhoude groen
stukken er tussen uit dan zou je zo al weer 5 plekken erbij kunnen creëren

1/20/2019 10:43 AM

32 Verder vooruitkijken in de toekomst. Inspelen op wat de verwachting is en niet overal achteraan
lopen!

1/20/2019 9:45 AM

33 Graag zsm meer betaalbare woningbouw realiseren 1/19/2019 10:24 PM

34 probeer een zorgvuldig samengestelde reflectiegroep, met experts, in te stellen, die van tijd tot tijd
kan sparren met de samenstellers van de nota.

1/19/2019 4:21 PM

35 dat partijen samen optrekken en niet proberen elkaar vliegen af te vangen. Zorg voor uw
inwoners...

1/19/2019 2:43 PM

36 Er was een vraag over het versimpelen/ uitkleden van omgevingsvergunningen. In de praktijk is
het zo dat er nu al veel niet gehandhaafd wordt. Initiatiefnemers drukken een plan door (beginnen
te bouwen etc) en achteraf wordt gekeken hoe de regels met terugwerkende kracht kunnen
worden aangepast. Dat lijkt me ongewenst.

1/19/2019 11:11 AM

37 Communicatie, communicatie! Maar ik woon nog maar heel kort in Abcoude en ben nog niet
helemaal op de hoogte van alle zaken die in de gemeente De Ronde Venen spelen

1/19/2019 10:16 AM

38 Zorg voor continuïteit, houd je aan de afspraken, wees bereikbaar (als de stroom uitvalt, blijft het
gemeentehuis verlicht, dus waarom niet ook goed bereikbaar in het weekend?) en maak de
communicatie en samenwerking met de Provincie inzichtelijk.

1/18/2019 10:24 PM

39 goed beleid die breed gedragen wordt door de gehele gemeenteraad 1/18/2019 9:28 PM

40 Maak beter kenbaar dat de inwoners deze enquete kunnen invullen d.m.v. posters, flyers enz. 1/18/2019 6:49 PM

41 Ja graag een heel hoofdstuk besteden aan verbetering organisatie op het gebied van efficiency en
financieel beheer, Zodat wij burgers zien dat jullie nadenken en beseffen over dat de hele
gemeente draait op het geld van haar burgers en dat uitgeven daarvan zorgvuldigheid en respect
verdient.

1/18/2019 1:20 PM

53 / 65

Enquête over de Kadernota



42 Gebruik Kadernota niet om politiek mee te bedrijven, maar wel om constructief met zijn allen na te
denken over wat het beste is voor De Ronde Venen.

1/18/2019 12:10 PM

43 ja, zie mijn opmerkingen in voorgaande punten. Voorts vind ik dat de Gemeente ,met name de
wethouders (drie vrouwelijke ??) te weinig doen op belangrijke punten. Zij "scoren" alleen maar op
eenvoudige punten en taken. Belangrijke zaken worden niet opgepakt. Wethouder Kiki Hagen is
alleen maar met "milieu" bezig. Het blijft in de Ronde Venen nog steeds een waardeloos
Gemeentebestuur en Gemeenteraad.

1/18/2019 11:39 AM

44 Géén zandpaden voor paarden langs de wegen dit is weggegooid geld. 1/18/2019 11:36 AM

45 Geef eens wat meer aandacht aan het dorp Vinkeveen 1/18/2019 7:41 AM

46 Geef de inwoners het idee dat er werkelijk iets met hun participatie wordt gedaan. Dit is voor mij
de vierde keer dat ik participeer.

1/18/2019 12:02 AM

47 Zorg dat DRV goed bereikbaar blijft ook mbt OV 1/17/2019 9:11 PM

48 Bouwen voor eigen inwoners.voorbeeld: wij schreven in voor appartement Marickenland, niet
ingeloot maar wel mensen uit Uithoorn, voelt vreemd.

1/17/2019 7:11 PM

49 Verbeteren van de overheidsparticipatie en de burger participatie in het ruimtelijk domein. 1/17/2019 5:58 PM

50 De aanzet tot het mee laten denken is toe te juichen. College en raad komen vaker naar de
burgers toe, organiseren ontmoetingen en inspraakmomenten. Doe dit vooral vaak en in een zo
vroeg mogelijk stadium. Enquêtes en informatieavonden zijn een eerste stap; overleg met
wijkcomités een tweede. Ga zo door dus!

1/17/2019 5:02 PM

51 Geef meer ruchtbaarheid aan de opstelling hiervan en vooral ook aan de uitslag door middel van
publicaties op meerdere media (weekblad, email, flyer)

1/17/2019 3:54 PM

52 Haal mensen met verstand van zaken in huis. Niet teveel overlaten aan advies bureaus. 1/17/2019 1:56 PM

53 Betaalbare woningen, beter openbaar vervoer naar Amsterdam en Utrecht en voor ouderen. Meer
parken.

1/17/2019 11:24 AM

54 Neem alles mee wat burgers eerder hebben aangegeven rond het nieuwe zwembad, bomenbeleid
etc. Luister echt naar de burgers!

1/17/2019 11:03 AM

55 Veiligheid verkeer. Controleren maximum snelheid. Max snelheid Rijksstraatweg ivm fietsende
kinderen 50 km.

1/17/2019 10:53 AM

56 Ik ben in deze enquete onvoldoende aandacht tegen gekomen voor verkeersveiligheid en OV.
Verkeersveiligheid is een topprio in Vinkeveen, waar het wegennet een absolute chaos is. De
beroerde staat van het OV is genoegzaam bekend maar aandacht/middelen zijn nodig om de
bekende problemen aan te pakken.

1/17/2019 10:52 AM

57 De gemeente website ook in Engels graag. Moet makkelijk te realiseren zijn. Ruimere
openingstijden van gemeentehuis, doe overdag maar vaker dicht. In de avond minimaal 2
avonden opening tot 20.00 uur.Veel mensen werken flexibel. In Vinkenveen en Abcoude komen
steeds meer expats te wonen. Dienstverlening en communicatie voor hen is belabberd. Neem
voorbeeld aan gemeente Amsterdam.

1/17/2019 8:26 AM

58 Ontsla de helft van het personeel en laat een ambtenaar eens echt gaan werken voor ze geld. Het
is echt te schandalig hoeveel mensen er werken binnen de gemeente op zelf gemaakte baantjes
die volledig nutteloos zijn

1/17/2019 7:12 AM

59 Praat eens echt met de lokale burger, niet alleen als je ze nodig hebt met verkiezingen en
enquetes.

1/17/2019 6:55 AM

60 transparantie en duidelijkheid 1/16/2019 11:16 PM

61 Volgende keer een betere opzet van de enquête graag. Deze versie is erg gebruiksonvriendelijk. 1/16/2019 11:05 PM

62 Schrap alle onnodige bureaucratie, onzinnige vergaderingen en overleg bij vergunningen en
aanvragen; Zet fondsen gewoon effectief in voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn en help al je
burgers zo goed mogelijk! Zorg voor alle inwoners goed voor de basisvoorzieningen: wonen /
werk / algemene voorzieningen zoals afvalverwerking en overige gemeentelijke diensten /
onderwijs / gezondheidszorg / veiligheid / vrije tijd en verenigingen / winkels en openbare
voorzieningen / verkeer en parkeervoorzieningen / armoedebestrijding. Met één leraar Nederlands
kun je alle asielzoekers hier in de regio Nederlands leren. En taal is belangrijk, maar nog
belangrijker is elkaar kunnen begrijpen en duidelijkheid in wat er waar geregeld moet worden.
Zorg vooral voor goede algemene ondersteuning, zodra mensen zich zo goed mogelijk kunnen
settelen. Biedt inwoners een proactief NL contactpersoon aan die hen helpt (of vertaalt) bij het
vinden van een huis / het aanvragen van nutsvoorzieningen / telefoon / internet / inschrijving in
Gemeente en overheden / informatie over eerste levensbehoeften, winkels en gezondheidszorg in
de regio / het vinden van een baan en alle overige vragen die bij opkomen bij het leven hier in de
Ronde Venen. Geef aan bij wie, waar, wanneer, hoe, wat en waarom

1/16/2019 10:43 PM
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63 veel beter en directer communiceren met de inwoners en niet alleen via de plaatselijke sufferdjes
of een of ander ingehuurd communicatiebureau of platform. De burger dient actief benaderd te
worden want de inwoner gaat zelf niet actief op zoek naar info betreffende de gemeente.

1/16/2019 10:30 PM

64 Bekijk alles vooral praktisch, vraag het de mensen op de werkvloer, niet aan dure managers, geen
dure onderzoeken etc

1/16/2019 10:29 PM

65 Misschien wordt het tijd dat we ons niet meer altijd focussen op groei, maar eens na gaan denken
over “economische tevredenheid”.

1/16/2019 10:23 PM

66 Bellopad: er zijn al zo weinig wandelpaden, laat deze zo blijven. De n201 wordt niet verbreed dus
daar kun je blijven fietsen. Maak evt andere wegen fietsvriendelijker. Verkeer: kruising
bonkestekersweg, Mijdrechtse dwarsweg, voorbancken. Mijn auto gaat hier bijna kapot op de
drempel. Is een rotonde hier niet beter?

1/16/2019 9:32 PM

67 Vergroot de doelmatigheid 1/16/2019 9:03 PM

68 Ophoging Baambrugse Zuwe voor resterende deel 1/16/2019 7:51 PM

69 Afblijven van Oude spoordijk/Bellopad 1/16/2019 7:32 PM

70 Stoppen met oude spoordijk asfalteren, groen terugplanten voor gekapte bomen. 1/16/2019 7:11 PM

71 Geef ambtenaren zoals politie, brandweer, zorg en ambulance personeel. meer vrijheden en
minder administratie zodat ze hun werk fatsoenlijk kunnen doen.

1/16/2019 6:15 PM

72 met meer belasting verandert er niets voor de burger ze worden alleen armer 1/16/2019 5:58 PM

73 Kosten dienen te worden beheerst want er komt al te veel op ons af, zoals energietransitie,
ouderenzorg en de opvang van vluchtelingen.

1/16/2019 5:56 PM

74 Geen belasting verhoging. Ga eens efficienter werken en huur geen dure consultants in. En maak
geen uitgebreide rapportages waar toch niks mee wordt gedaan.

1/16/2019 5:26 PM

75 Zie eerder mantelzorgers en deel kunnen nemen met een ziekte bijvoorbeeld dementie 1/16/2019 5:10 PM

76 Houd vooral rekening met de belangen van de bestaande bewoners. 1/16/2019 4:42 PM

77 Meer onderhoud openbare voorzieningen . Groenonderhoud het is zo goor en slordig allemaal
terwijl er overal in de omgeving kwekerijen zitten ed die als lokale ondernemers goed kunnen
meedenken en bijdragen hieraan. Waar wordt er nog geschoffeld, bladeren geruimd? Waar zijn de
veegwagens? Mensen willen inzet pauw behouden maar als je ziet hoe die mensen werken....ze
staan met vier man te kijken en doen niets.

1/16/2019 4:24 PM

78 Veel meer sociale kleine woningen. 1/16/2019 4:24 PM

79 luister eens meer naar de bewoners 1/16/2019 3:41 PM

80 In het kader van de vluchtelingen problematiek. van bv Syrische vluchtelingen moet meer
samengewerkt worden met reeds ingeburgerde Syriërs, die de syrische taal en cultuur begrijpen
en die dus de nederlandse cultuur ook begrijpen!!

1/16/2019 3:02 PM

81 Niet het beste jongetje van de klas willen zijn war betreft verduurzaamheid van de samenleving. 1/16/2019 2:58 PM

82 Parkeerbeleid. 1/16/2019 2:46 PM

83 alle groenvoorzieningen zien er niet uit zo komt het overal er overal uit te zien of we in
achterbuurten wonen

1/16/2019 2:24 PM

84 Durf te veranderen. Probeer geen budgetten in stand te houden, omdat ze er zijn. Zijn ze echt
nodig, of kunnen we zonder. Het geld dat hierdoor beschikbaar komt kan gebruikt worden om
belastingen te verlagen, voor ander prioriteiten, of voor innovaties op het gebied van
verduurzaming.

1/16/2019 2:13 PM

85 Ik vind de gemeente niet erg rolstoel vriendelijk, heel veel straten zijn schots en scheef. Ook het
onderhoud aan de wegen kan VEEL beter.

1/16/2019 2:10 PM

86 Het zou fijn zijn als er naar de burger geluisterd wordt. Ben benieuwd of dit jaar de reacties echt
anoniem blijven.

1/16/2019 2:09 PM

87 Geen fietspad over spoordijk maar wel: opknappen van de slechte stoepen in de kern Vinkeveen,
vooral rondom Mariaoord waar veel rolstoelers wonen

1/16/2019 1:57 PM

88 er is sprake om de Oude Spoordijk te verharden en verbreden voor fietsers, dit is geen goed plan,
cultuur historisch en natuurlijk erfgoed mag niet kapot gemaakt worden voor nog meer fietsers en
bromfietsers...wandelpaden zijn er amper, fietspaden zijn er meer dan genoeg! Ook de
Vinkeveense Plassen staan al jaren onder grote druk door de enorme toename van boten en
bebouwing waardoor de natuurwaarden enorm zijn gedaald, het verdwijnen van vis, vele vogels en
ringslangen tot gevolg....er wordt veel te weinig gedacht aan de natuurwaarden....de VVP moet
veel beter beschermd worden...ook als is er weinig van over....de illegale huisje en bouwsels
nemen nog steeds toe...zeer teleurstellend hoe ik de VVP heb zien veranderen in een
pretpark....zeer triest...

1/16/2019 1:43 PM
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89 Neem sneller beslissingen! Hoe lang praten we nu al over de bebouwing op de Vinkeveense
plassen bijvoorbeeld? Hoe lang ligt het stuk bij de Adelaar al braak?

1/16/2019 1:38 PM

90 Vindbaarheid. Bereikbaarheid ook telegonisch. 1/16/2019 1:36 PM

91 Verbetering van het OV Meer uitgaansgelegenheden voor jongeren Meer huizen voor starters 1/16/2019 1:36 PM

92 Precarioheffing op water vind ik onacceptabel! Afschaffen afvalkalender kan eigenlijk niet. Er zijn
genoeg ouderen onder ons die geen digitale omgeving hebben! Voor de jeugdigen onder ons een
uitgaansmogelijkheid. Er staan genoeg panden leeg, waar bijvoorbeeld een discotheek gevestigd
kan worden.

1/16/2019 1:17 PM

93 Er mag ook wel eens gekeken worden naar de effectiviteit van het gemeentelijk apparaat, dus de
medewerkers. Een reactie op een bouwvergunning duurt 8 weken. Betekent dit dat er te weinig
medewerkers zijn, of werken de medewerkers gewoon niet hard genoeg.

1/16/2019 1:10 PM

94 aanwezig zijn / bereikbaar / bescherming 1/16/2019 12:47 PM

95 reeds verwoord 1/16/2019 12:40 PM

96 Gemeente moet zich meer betrokken voelen bij vrijwilligers organisaties en daar financieel ruimte
voor maken .Beginnen met de accommodatie problematiek

1/16/2019 12:01 PM

97 het is noodzakelijk om in alle kernen te zorgen dat het voorzieningen niveau voldoende tot hoog is
een voorziening in een kern is niet gelijk een passende voorziening voor de gehele gemeente

1/16/2019 11:48 AM

98 een tweede enquete-ronde met de eerste bevindingen ,conclusies en hoe verder 1/16/2019 11:41 AM

99 Zee matige vragenlijst. Overlappende onderwerpen per vraag. Onduidelijke formulering. 1/16/2019 11:33 AM

100 Houd u zich alstublieft aan de kerntaken van een overheidsorgaan. Het is niet jullie
verantwoordelijkheid om iedereen gelukkig te maken of ieders problemen op te lossen.

1/16/2019 11:31 AM
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