Son en Breugel-gevoel
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1. ‘Ik voel me een échte Son en Breugelnaar
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Geboren en getogen en op veel plaatsen in de wereld gewoond maar altijd weer uit
vrije wil teruggekeerd naar mijn roots
Geimporteerd van boven de rivieren , maar woon al meer dan 35 jaar zeer naar onze
zin in Son.
Voel me zeer verbonden met het dorp.
Ook erg belangrijk dat we dat vast houden.
Ik woon hier nog maar kort (2,5 jaar), maar vind het een prachtig groen dorp. Zoals
ik hier woon heb ik altijd willen wonen. Het is een fijn kleinschalig dorp waar toch
veel mensen van buitenaf komen wonen. Er is sociale cohesie, ik ken nu al veel
mensen, maar er is geen ons-kent-ons roddelcultuur. Ik vind het een heel fijn dorp.
Ik woon hier pas kort, ongeveer 3 jaar. Maar ik voel me helemaal thuis, het is een
fijn dorp om te wonen!
Voel me hier echt thuis
Ik woon hier nu sinds 2 jaar. Voel me zeker niet geen son en breugelnaar, maar voel
me ook nog niet wel een echte. Begint te komen.
Werk in Son maar woon er niet. Ik voel me wel verbonden met Son.

2. Stel u komt een toerist tegen in Son en Breugel. Hij zoekt
iets typisch 'Son en Breugels'. Waar stuurt u hem naartoe?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Alle bovenstaande hoewel geen van allen typisch Son en Breugels
De breugelse beemden/dommel
De kiosk op het kerkplein bij de Zwaan
De oude Toren uit 1526
De sonnerie, de dommel, petit paradis, het verborgen paradijs,de waterbuffels, het
vestzaktheater
De Stoerderij
De stoerderij, de dommel, wandeling door de natuurlijke wijken,de Dames ijs en chocolade
De zwaan
De Zwaan (3x)
Dommel onder Wilhelminakanaal en Dommeldal
Het Boshuys en het oorlogsmuseum
Kerkplein
Naar De Zwaan
Naar het centrum en oorlogsmisdaden monumenten
Paulus hoeve
Son en Breugel is gewoon een dorp met een kerk, natuur, markt. Klaar. Son en Breugels zijn de
Sonnebankjes!
Stoerderij
Towefestival; Terrein van Zonhove; de Zwaan; de vijver met de parachutist ; ...
Water buffels

Extra toelichting



Ik woon hier nog maar 2 jaar maar ik ben altijd onder de indruk van de aandacht die de
verzetsstrijders hier krijgen.
Toen ik hier kwam wonen, gaf mijn vriendin (inmiddels vrouw) mij wat zij noemde de 'Son
Promotion Tour'. Zo zag ze zelf dingen die je typisch Son en Breugels zou kunnen noemen die
haar anders niet opvielen. Het is niet één ding wat ik een toerist zou willen laten zien, maar
alles wat genoemd is!

Wat maakt iemand een Son en Breugelnaar?

3. Als u kort - in steekwoorden - aan iemand moet omschrijven wat
kenmerkend is voor de gemeenschap, de inwoners van Son en Breugel, wat
zou u dan zeggen?









































Actief verenigingsleven - betrokken inwoners-dorpse gezelligheid
Als je je t
Best nog een plezierig dorp met een aantal goed geintegreerde nieuwkomers. Een goeg
verenigingsleven met nog een redelijk aantal vrijwillige medewerkers.
Betrokken mensen
Betrokken, ons kent ons
Bruisend dorp waar veel georganiseerd wordt. Wel
De echte oude son en breugelnaren en de laatste 30 jaar de "import "
De helft boeren en de helft kakkers
Echt gezellig dorp
Echte brabanders, ook veel import
Een inwoner van Son en Breugel die zie thuis voelt en zich aanpast aan de gewoontes van dit
dorp
Een deelnemer aan het verenigingsleven of iemand die zich inzet voor de gemeenschap,
iemand die bereid is on samen te werken , hulp te bieden of gewoon mee te doen zonder
enige vorm van arrogantie of eigen belang
Een dorp met een stads karacter, veel import, van buitenaf. Stads
Er word heel veel georganiseerd. het is een hechte gemeenschap.
Gastvrij vriendelijk
Gemoedelijk
Gemoedelijk en vriendelijk
Gemoedelijk, groen
Gemoedelijkheid
Gemoedelijkheid en sfeer in het centrum
Gezellig
Gezellig dorp
Gezellig elkaar kennen
Gezellig, klein en echt het dorpse gevoel
Gezelligheid, respect en liefde voor natuur, bossen
Groen, klein maar fijn, gezellig, dorps, knus, en niet in de laatste plaats: thuis!
Groen, rustig, veilig, sociaal, vriendelijk, betrokken
Hechte dorpsband en beleefwereld.
Hechte gemeenschap
Het rijke verenigingsleven
Iemand die al lang en graag in een dorp woont
Iemand die zich betrokken voelt en plaatselijke bladen leest en evenementen bezoektn
Mooie groene samenleving
Mooie ligging, veel verenigingen
Ons kent ons (2x)
Ons kent ons; betrokken ( veel vrijwilligers voor diverse verenigingen en evenementen );
gemoedelijk dorps met een stads accentje.
Ons-kent-ons, lekker gezellig dorp
Open, recht door zee en met een eerlijke mentaliteit
Open,vriendelijk,hulpvaardig
Prettig wonen















Saamhorigheid, het verenigingsleven
Samengevoel is groot. Conservatief en behoudend!
Sociaal. Muziek. Evenementen. Sport.
Son kent een echte 'ons kent ons' cultuur, maar is ook wel gesloten naar buitenstaanders die
nieuw zijn in het dorp. Gezellig maar gesloten
Stijf maar vriendelijk
Toch vrij afstandelijk
Trots oo z'n dorp
Veel allochtonen (niet geboren in S&B) en toch zijn het Son en Breugelnaren, maar wel met
Eindhoven in de achtertuin
Veel saamhorigheid en zeer bruisend dorp
Verbonden, verenigingen, forensen, slaapdorp, centrum kan beter
Verenigingen
Verenigingsleven
Wonen in het groen dicht bij de stad en zijn voorzieingen

4. Bent u van plan op termijn te verhuizen naar een plaats
buiten Son en Breugel?

(n=72)

57%

60%
50%
40%
30%

22%
17%

20%
10%

3%

0%

1%

Ik woon niet in
Son en Breugel

Weet

0%
Nee, ik zal nooit Misschien, dit is Ja, de kans is
Son en Breugel afhankelijk van groot dat ik over
verlaten
de beschikbare
circa 5 jaar
woningen
buiten Son en
Breugel woon

Anders

Toelichting
Nee, ik zal
nooit Son en
Breugel
verlaten





"nooit" is te sterk uigedrukt.
Ik ben niet voornemens om nu te gaan verhuizen omdat ik het hier prima naar
mijn zin heb en me hier thuis voel maar of ik NOOIT Son en Breugel zal verlaten
is te stellig gezegd.
Zeg nooit nooit; maar zo lang we niet gedwongen worden (bijv ziekte) om te
verhuizen, blijven we in S&B.

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

5. "Wonen in een dorp is beter dan wonen in een stad"
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De mensen in een dorp zijn meer betrokken met wat er in het dorp gebeurd, het
bestuur is vaak minder ver weg, in Son nu even niet de kwaliteit van besturen is nu
wel even de weg kwijt b.v.de ene partij heeft de meerderheid, de raadsleden van
die partij volgen de wethouder in zaken als de kerk een veel te duur
gemeenschapshuis enz. enz. Bij welke partij je ook hoort in de gemeenteraad je
moet wat jou mening is uitdragen dat is democratie en dat gebeurd nu niet in
bovengenoemde zaken.
Drop is lekker
Het fijne aan een dorp is de verbondenheid, het sociale, de sociale controle.
Ik ben een geboren en getogen inwoner van Son. Dit is mijn dorp. Jammer dat een
sommige nieuwe bewoners te veel hun wil willen opleggen ( vooral in de politiek )
en dan na een paar jaar weer vertrokken zijn. Het dorp met de ravage achterlatend.
Ik heb het grootste deel van mijn leven in een stad gewoond, ik zal niet zeggen dat
ik nooit meer in een stad zou willen wonen, maar een dorp is toch fijner. Je kent
meer mensen, het is minder anoniem, het is gewoon gezellig!
Stad is anoniem
Stuk rustiger en minder criminaliteit
Als met drop dorp bedoeld wordt
Hoewel het ook soms een nadeel is veel weg van stadse voorzieningen te zitten
Ik wil Son ook wel zien als een buitenwijk van de stad Eindhoven. ik geniet van het
dorp o.a. omdat het dicht bij Eindhoven ligt
In een dorp wordt je sneller opgenomen in de gemeenschap , de stad biedt
misschien meer qua cultuur ( maar dat is ook vanuit t dorp bereikbaar) en hè bent
anoniemer.
Verder houd ik erg van wonen in het groen en rust op de plek waar ik woon. De
drukt kan ik dan opzoeken wanneer ik dat wil.ik hou er van onderdeel uit te maken
van een hechte gemeenschap
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Gedeeltelijk. In een dorp is vaak meer ruimte.
Als deze stelling juist zou zijn, dan zijn alle mensen hetzelfde. En dat laatste is niet
waar.

