TipMooiBernheze
Dit is de eerste verzending van TipMooiBernheze waarin iedere maand weer nieuwe
onderwerpen worden voorgelegd aan het panel.
1. Welke onderwerpen zou jij aan dragen om te stellen via het TIPMooiBernheze
panel?



























- bouwen en uitbreiding - wat mag gemeente bepalen en wat mag de burger bepalen energiemiddelen, zonnepanelen, warmtepomp, wie (particulier/bedrijf) wat gebruikt bebossing, wandelpaden, natuur/milieu kwesties - bedrijvenruimte, wie wat waarheen
1. Toekomst van Bernheze. Moet de gemeente in stand blijven of opsplitsen. Indien opsplitsen,
welke kern naar welke andere gemeente. 2. Wat vindt u de mooiste toeristische attracties
binnen Bernheze. Wat zou u een ander aanbevelen om te bezoeken o.i.d.
Aan wat voor winkels zou jij nog extra behoefte hebben?
Aanpassingen en vernieuwingen in Bernheze
Als ik de redactie van DE Mooisites was dan zou ik a. de sites onder mooibernheze scharen B.
de sites allemaal eigen identiteit laten houden.. c. maakt mij niet uit.
Bernheze een gemeente of verdeling
Betrokkenheid inwoners bij gemeente (en vice versa). Veel succes!
BV ik run een winkel, wie is de persoon in kwestie, en wat doet zij om een winkel draaiende te
houden.
Dat de kleine verenigingen wat meer aandacht kregen. Niet alleen Princes Irene...
De gemiddelde inwoner van Bernheze (door persoonlijke benadering) aan het woord te laten.
Dat zouden verschillende onderwerpen kunnen zijn. b.v. praat groep jongere en oudere samen
aan tafel. Volgens mij vult dat elkaar goed aan en veel gespreksstof.
De ophaalkalender van afval (GFT versus REST)
De toekomst van Bernheze
Dier & Landbouw
Dorps aangezicht grond brouwershoeve, De inmiddels zieltogende plek aan het Raadhuisplein,
Dorpskern, ondernemers (ook agrarische), nieuwbouw, overal teveel afval op straat,
Eenvoudige en vooral leuke dingen die makkelijk lezen en over gewone" dingen gaan. Dat de
Brouwershoeve weg is, dat we een parkeerprobleem hebben en dat soort dingen weet al
iedereen en de illusie wekken dat daar met petities en dergelijke invloed op uit te oefenen is zie
ik alleen als valse hoop geven. In Nistelrode wonen heel veel interessante, kleurrijke en slimme
mensen die zeker een mooi verhaal kunnen vertellen en die nog nooit in de belangstelling
hebben gestaan. Ik bedoel juist niet (bijvoorbeeld) de families van Zijl en vd Linden (niets mis
mee!!!), maar uit een onverwachte hoek. Iemand met een bijzonder verhaal, iemand met een
bijzondere verzameling......... Succes in ieder geval en ga vooral door met het goede werk! "
Elke keer een beetje historie van een stukje Bernheze.
Gemeentelijk beleid ten aanzien van wegen en groenvoorziening
Graag aandacht voor natuur, kunst en cultuur.
Gratis glasvezelkabel voor iedereen, ook voor bedrijventerrein en buitengebied.
Herindeling Bernheze
Herinrichting centra van kernen Bernheze
Het Bernhezer Business Event
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Het minimalisme van het groenonderhoud in een gemeente die zegt en pretendeert een echte
groene gemeente te zijn.
Het moeizame en trage werkzaamheden van de burgerlijke zaken/ stadhuis misère !
Het reilen en zeilen van het mooie en goede werk dat door vele vrijwilligers wordt gedaan.
Hoe denken we over Bernheze.
Hoe in de toekomst de zorg op te lossen voor ouderen.
Hoe krijgen we t voor elkaar om zwerfvuil tegen te gaan
Hoe kunnen we het Bernhezergevoel oppeppen
Honden mogen los lopen in het bomenpark. veel mensen genieten er van om met de hond te
gaan wandelen. Mocht er in de gemeente een beslissing gaan komen om dit te veranderen (dat
de hond niet meer los mag) vindt ik dat er eerste een burger panel moet komen wat de mensen
uit bernheze er van vinden.
Horeca, sport, vrije tijd
Invulling kern Nistelrode, en wel met de meeste spoed
Lokale economie en koopgedrag binnen de eigen gemeente
Meer aandacht aan de gebreken in heeswijk-dinther
Meer rolstoelvriendelijkheid geldt natuurlijk ook voor rollator
Mening over drempels en onderhoud daarvan.
MooiBernheze gaat veel verder dan alleen de krant, toch? Dan mag alles aan bod komen wat
binnen onze gemeente gebeurt.
Natuur, milieu en landschap. Toekomst van Bernheze. Kunst en cultuur. Geschiedenis.
Recreatie.
Nee, komt me niets te binnen... maar dat dan voor de volgende keer.
Nieuw woningbouw? Genoeg aanbod? Wooncomfort in Bernheze Bernheze: interessant voor
jongeren? Hoe is het muziekonderwijs aanbod ?
Of er in Heeswijk-Dinther evenveel aandacht besteed word aan het openbaar groen en centum
als in Heesch.
Onderhoud fietspaden. tuinafscheiding belemmerd op veel plaatsen trottoir, zowel van
particulier als de groenstroken van de gemeente.
Over uitgaansgelegenheden Over de toekomst van de gemeente Over het
nieuws/krantenaanbod in Bernheze
Perikelen rondom Hulp in het Huishouden
Regionale herindeling, ondersteuning petitie van D-66 rond de Brouwershoeve, Beoordeling
van ons in opbouw zijnde zorgstelsel in Nistelrode, Behoefte aan Glasvezel, Inrichting van ons
nieuw gezondheidscentrum Nistelrode.
Reportage van het dieren park aan de verdilaan heesch
Toekomst bernheze
Toekomst Bernheze
Toekomst gemeente Bernheze
Uitbreidingen van Van Tilburg
Veiligheid dorpsplein nisseroise mensen in beeld jeugdwerker in nistelrode
Veiligheid in Bernheze, voorzieningen in Bernheze. b.v. hoe komt het dat er maar 1 supermarkt
is in Nistelrode enz.
Veranderingen in het dorp
Verkeerssituatie in het dorp, het onderhoud van wijken, reactiesnelheid van gemeente op
bepaalde zaken enz.
Vrijwilligers en hun werkzaamheden onder de aandacht brengen. Sportverenigingen
presenteren. Niet alleen uitslagen en verslagen van wedstrijden.
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Waarom Heesch meer krijgt gedaan dan de andere dorpen
Wat kan er in je dorp verbeterd moeten worden
Wat kan er veranderd worden in bernheze. Woon, werk, infra, voorzieningen, faciliteiten enz
Wat meer over ouderen mensen,niet met zielige verhalen,nee hoe zei denken over de
toekomst of hoe ze het beleven om oud te zijn. En de problemen die er zijn in de wijken met
jongeren,dat zal zeker spelen,ook in onze wijk.Waar maar niets aan gedaan wordt!!!!! en al
jaren speelt,dus de jongeren ook eens aan het woord laten,zodat iedereen begrip zal tonen en
eventueel,gezamenlijk de problemen aan te pakken.
Wat mis je in Bernheze?
Wat missen we hier.? hun kunnen we de carnaval pronkzitting beter laten bezoeken??
Wat vind je van de gemeentelijke dienstverlening
Wat vind men van de mogelijkheden van kinderopvang gastouderopvang en kinderdagverblijf
hoe kan gastouderopvang meer gestimuleerd worden ipv allen opa en oma opvang
Wat zijn de grootste ergernissen in het dorp en waar ben je het meest trots op
Wat zijn de mogelijkheden om meer personen te betrekken bij b.v. vrijwilligerswerk. Is er een
optie om een stratenspeeldag mede te begeleiden en/of op te zetten in andere kernen. Wat
zijn de opties om evt. (net als de BiebBus) een Bus te laten rijden, die per kern rondrijd op 1
vaste dag in de week, voor vragen over gemeente en (bouw)plannen en aanvragen van
paspoort/ID/rijbewijs. Deze vraag vaker stellen, soms heb je even nodig om erover na te
denken en daar een keer op terug te kunnen komen met nieuwe onderwerpen en ideeën en/of
het (verder) uitwerken van deze plannen.
Wonen Zorg Cultuur
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