Geldrop-Mierlo gevoel

1 ‘Ik voel me een échte Geldrop-Mierloose’

(n=141)
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Neutraal



Mierlose, geen Geldropse!
Al moet ik zeggen dat ik me duidelijk Mierlose voel
Ik ben niet geboren in Mierlo maar ik voel me er wel thuis
Ik woon er al heel lang en voel me er thuis
Maar eigenlijk : Ik voel me een echte Mierlooooooose .
Geldrop heb ik geen binding mee.
Nuenense 'roots' blijven er toch ook wel in zitten!



Ik woon hier pas iets meer dan de helft van m'n leven, maar voel me hier wel
enorm thuis.
Woon nog niet lang in mierlo; will na pensionering meer gaan ondernemen op
sociaal/ cultureel vlak

Mee oneens





Blijf me gewoon een Mierlose voelen. Heb niets met Geldrop
Ik voel me nog steeds een echte Geldropse!
Zijn twee kernen, elk met eigen identiteit. Moet zo blijven.

Zeer mee
oneens






Ben een Mierlonaar!
Ik heb niks met Geldrop. Ik voel me wel een echte Mierlose.
Ik heb weinig met Geldrop als Mierlonaar!
Ik voel me een echte Mierlonaar/Mierlose.
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Mierlose mensen zijn heel erg op zichzelf en vormen een zeer gesloten
community. Bovendien brengen ze Geldrops weinig goeds,
Enkele jaren geleden probeerden ze Geldrop met een achteraf overbodig
gebleken asielzoekerscentrum op te zadelen en nu speelt
weer de kwestie rondom de nieuwe Aldi die Geldrop weinig oplevert. En er is
al sprake van ongelijke behandeling door het gratis parkeren
in het centrum van Mierlo
Voel me meer westerling.
Wel een echte mierlose
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2 Stel u mag iemand benoemen tot Geldrop-Mierloose van het jaar. Wie zou
u dan nomineren? (n=137)
< In de bijlage vindt je de toelichting per nominatie, mocht je deze willen gebruiken>

Niemand (12%)
Nominatie (27%):




































Bart Houben
Belangen verenging zesgeheugten
Bert van Leijssen
Cilia Jongen
De Borgh
De eigenaar van bakkerij de molen in Mierlo
De molenaar van Nupke!
Emmy Pero
Er is al een organisatie
Frans van de Hurk
Hanny Verbruggen
Hans van Dijk
Ingrid Machiels, fotografe van MooiGeldropMierlo Krant
Irene van Donselaar
Jac-Rice van Brunschot
Jan van de Laar (3x)
Jos Klomp (van Groene Energie)
Jos Lenssen
Lambert van Stiphout
Margriet Verstappen
Marij Damen.
Pastoor Maazen
Piet van Broek
Piet van dijk
Rene Hoekman
Renny de Bruyn
Richard porsch
Rinie Weijts
Sander Waterschoot
Sjef van Stratum
Ties Beks
Tom Thijssen, Ad- en Lidwine Janse
Ton van Happen (D66)
Wendy Broeders van Heuveltje16
Wim van der Linden

Weet niet (62%)
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Toelichting
Niemand




Nominatie: 




















Ik ga er van uit dat iedereen doet wat hij/zij kan
Ook dit is vlgs mij een uitvloeisel van de samenvoeging van Geldrop en Mierlo.
Geldrop heeft talloze mensen die zich uitermate inzetten voor de gemeenschap.
Maar de Mierlose kandidaten weten zich over het algemeen beter te verkopen.
Aktief in de Heemkundekring Myerle
Deze houdt ons cultureel erfgoed in stand!!!
Doet ontzettend veel voor ons dorp.
Laat de historie leven en brengt veel nieuws. en nog heel veel meer.
Doet veel voor bejaardehuis
En veel voor de zonnebloem
En veel voor de voedselbank
En nog veel meer vrijwiligerswerk
Zet zich voor meer dan 100% daarvoor in
Een warm persoon die voor iedereen klaar staat en veel voor veel Mierlose
verenigingen doet.
Eerlijke man en doet zeer veel voor de parochie in mierlo en is n man als je hem
iets vraagt dan dat hij altijd bereid is om te helpen
Haar winkel is top, super gastvrij en zonde dat ze volgend jaar weg is in geldrop.
Hans is buiten zeer actief en voorzitter pv brandweer mierlo,en gemeentebode ook
al jaren voorzitter bij zeskamp in mierlo
Het gebouw waar iedereen welkom is en zeker met een muzikaal hart en dat de
vrijwillers daar echte vrijwilligers zijn van bestuur tot de poetsploeg
Hij heeft Mierlo maestro net niet gewonnen. Maar ik heb erg veel waardering voor
hoe hij toch maar alles doet. Enkele jaren geleden is zijn moeder gestorven.
Afgelopen jaar zijn vader die hem nog zoveel zou leren van het bakkersvak. Maar hij
blijft er hard voor knokken om samen met zijn vriendin en oom er het beste van te
maken. Hij doet het super.
Hij is al vele jaren op allerlei terreinen actief in verenigingen.Altijd op de
achtergrond, maar wel vasthoudend en hardwerkend. Van de andere kant: er zijn
denk ik, heeeel veeel mensen als vrijwilliger op een of andere manier actief. Niet
iedreen staat in de schijnwerpers en het wordt ook niet altijd gezien. Ook ik zal een
heleboel mensen voorbijlopen die ontzettend veel doen voor de gemeenschap,
maar vanwie ik het niet weet. Vooral op sociaal gebied.
Iemand met een gigantische inzet voor verschillende taalprojecten van LEVgroep.
Zowel in haar passie, deskundigheid als precisie blinkt zij uit
Is actief, betrokken en constructief
Ook al kan hij niet meer schieten, nog steeds actief met de kluscommissie bij HBV
De Vriendschap, al 50 jaar van
Stichting KommuS heeft er echt voor gezorgd dat er veel meer leuke evenementen
in Geldrop zijn de afgelopen jaren. Sander ga zo door!!
Tomeloze inzet voor allerlei vormen van cultuur
Zij doet vreselijk veel vrijwilligerswerk, oa op verschillende Geldropse koren, ze
werkt voor de voedselbank, is coördinator van de Stichting Vrijwilligerszorg Thuis
en nog veel meer. Zij verdient het echt.
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Weet niet







Geen persoon maar groep zou meer van toepassing zijn!
Ik weet niet iemand te nomineren maar het zou mij deugd doen om eens een
jonger iemand te kiezen. Het kan stimulerennd werken voor andere ongere mensen
om wat meer te betekenen voor de gemeente en de mensen
Ik zou o.a. de volgende aspecten meenemen in de keuze: woonachtig in GeldropMierlo en zet zich op een positieve manier in voor de gemeenschap.
In Mierlo hebben we een stichting Mierlose Mens, waarbij inwoners mensen
kunnen nomineren.
Toon schiet mooie pla
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3 Als u kort - in steekwoorden - aan iemand moet
omschrijven wat kenmerkend is voor de gemeenschap, de
inwoners van Geldrop-Mierlo, wat zou u dan zeggen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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(n=134)
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Weet niet
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Actief
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Gesloten

Anders, namelijk:













Behulpzaam naar de medemensen
Cynisch
Een gewoon mooi mens die veel heeft betekend voor de sport in geldrop op kleine schaal.
Geboren en getogen
Gewoon
Hart voor Geldrop mierlo
Heel verschillend.
Kan niet oordelen over Geldroppenaren
Na een geforceerd huwelijk leren de partners elkaar steeds beter kennen en waarderen
Saamhorig
Sociaal bewogen
Unieke ligging, dicht bij stad en natuur

Toelichting











Betrokken bij gemeenschap.
Bovenstaande kwalificaties gelden voor Geldroppenaren.
Gesloten hoort bij Mierlonaren.
Daarmee doel ik op het centrum wat steeds gezelliger en mooier word en dat er steeds meer
activiteiten komen
Dat is niet te zeggen, Geldrop en Mierlo is totaal verschillend
Deze antwoorden heb ik gekozen met in mijn achterhoofd dat dit kenmerkend is voor een
echte Mierlonaar/Mierloose.
Dit geld voor mierlo
Dorp met een stads karakter met veel faciliteiten en een goed bestuur
Het is soms wel heel erg "ons kent ons"en dan heb je niet altijd het gevoel "erbij te horen",
maar ik woon erg graag in Mierlo
Iemand die al bovenstaande kwaliteiten in zich heeft en ergens voor staat!
In Geldrop zijn de inwoners heel verschillend van a-sociaal tot sociaal!
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4 Bent u van plan op termijn te verhuizen naar een plaats
buiten Geldrop-Mierlo?
60%

(n=134)

55%

50%
40%
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Ja, de kans is groot dat ik
over circa 5 jaar buiten
Geldrop-Mierlo woon

Anders

10%

1%

0%
Weet niet

Ik woon niet in GeldropMierlo

Misschien, dit is afhankelijk
van de beschikbare
woningen

Nee, ik zal nooit GeldropMierlo verlaten

Anders, namelijk:










Bij voorkeur blijf ik in Geldrop-Mierlo wonen.
Er zzal een reden moeten zijn of komen om dit te doen!
Ik ben dit jaar in Geldrop komen wonen. Ben niet van plan op korte termijn weg te gaan
Moet ik eerst de loterijwinnen
Nee, dat is niet de intentie
Nee, ik ben niet van plan om Geldrop-Mierlo te verlaten (dat is iets anders als 'nooit', want dat
weet je mss niet van tevoren).
Niemand kan in de toekomst kijken.
Ons Mierlo: mijn roots.
Zeg nooit nooit, maar het is niet de bedoeling.

Toelichting
Nee, ik zal nooit
Geldrop-Mierlo
verlaten



Misschien, dit is
afhankelijk van de
beschikbare woningen





Ik woon er al lang en mijn familie en vrienden wonen er en mijn
verenigingsleven ligt er
We hebben nog nooit zo fijn gewoond als in Mierlo
In principe zeg ik nee. ik zal etc, maar je weet nooit hoe je leven zich
verder ontwikkelt.
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5 "Wonen in een dorp is beter dan wonen in een stad"

(n=134)

(in hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Dat komt omdat ik bijna 50 jaar geleden in Geldrop geboren ben en hier goed de
aard heb en geen behoefte om weg te gaan.
Knusser, kleiner en mensen zeggen elkaar nog gedag.

Mee eens




Maar wel een stad in de buurt
Ook een stad heeft wel zijn voordelen, maar ik verkies een dorp, maar dan wel
met de nodige voorzieningen.

Neutraal



Alles heeft zijn voor- en nadelen, maar ik vind het wel fijner in een dorp te wonen.
Mensen zijn eerder bereid wat te doen voor een ander en niet zo anoniem als in
de stad.
Van de andere kant als men iets van je weet en een mening daarover heeft(
terecht of onterecht), dan kun je dat stempel moeilijk van je afschudden.
Ik woon het liefst in een dorp, maar er zijn ook wijken in Eindhoven die een dorp
op zich zijn waar ik ook best zou kunnen wonen
Zie 3, Geldrop heeft nog veel van een dorp met "ons kent ons" als je op een terras
zit zie je nog veel bekent volk, maar het heeft ook veel van de stad en een
ziekenhuis,
een station, een bruisend centrum en goede verbindingswegen
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6 Stel u komt een toerist tegen in Geldrop-Mierlo. Hij/zij
zoekt iets typisch 'Geldrop-Mierloos'. Waar stuurt u
hem/haar naartoe?

(n=134)

(meerdere antwoorden mogelijk)
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Brigidakerk
Centrum van mierlo
Concours Hippique Mierlo 4 x NK
De Borgh
De bossen
De Hei
De heide
De Heide (Strabrechtse, Coeveringse, Stratumse...)
De strabrechtse heide
Hei pp
Het kanaal tussen Geldrop en Mierlo: prachtig! Net als het Canal du Midi in Frankrijk
Horecaplein en centrum hofdael
Horecaplein!
Ijssalon Kees , het centrum de Brigidakerk
Ik ga met de toerist op trektocht door Geldrop
Info Hheemkundekring Myerle
Naar strabrecht
Strabrechtse hei
Strabrechtse heide
Strabrechtse Heide (2x)
Strabrechtse Heide en de bossen
Strabrechtse Heide en het Eindhovensch Kanaal
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Toelichting




Bossen, heide
Ik vind dat te weinig mensen bekend zijn met de openingstijden van de molen. Het zou fijn zijn
als dat bv bij de evenementen of in een vaste rubriek/kolom zou komen staan. Elke week dan wel
te verstaan!
Ook de omgeving, de mooie natuur van Geldrop en Mierlo mag je dan niet missen, als er
vrienden van ons op bezoek zijn in het voorjaar of de zomer gaan wij zeker een
fietstocht in de mooie omgeving maken
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De Gemeente Geldrop-Mierlo heeft als speerpunt ‘Verweven’.

7 “De kernen van Geldrop en Mierlo zijn met elkaar
verweven”

(n=134)

(in hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Zeer mee
oneens



Persoonlijk voel ik me meer Geldroppenaar dan Mierlonaar, Mierlo is een mooi
dorp, maar ik heb er niet zo veel mee
Snap dat dat de bedoeling is, maar voor de gewone burgers: ik kom alleen in Mierlo
als ik een vriendin bezoek maar verder, wat moet ik dan in Mierlo, ik vind alles in
Geldrop
Beide kernen hebben een eigen identiteit. Samenvoeging van de 2 kernen brengt
niet zomaar een 'samensmelting teweeg
De fusie tussen Geldrop en Mierlo was een NEGATIEVE keuze. De een wilde niet
naar Eindhoven, de ander niet naar Helmond. Dus dan maar samen .Niks verweven !
Het zijn en blijven 2 kernen.
Ik vind het woord verweven wel erg goed gekozen i.v.m. weverij geschiedenis van
beide kernen.
Hoezo verweven,ik kom zelden tot nooit in geldrop!!
Mierlo blijft mierlo sorry Geldrop
Ik ben van geboorte geen Mierlose maar woon al ruim 26 jaar in Mierlo. Voor mij
zijn Geldrop en Mierlo twee aparte dorpen. Hoewel ze dus al járen geleden aan
elkaar zijn gekoppeld blijf ik altijd zeggen dat ik in Mierlo woon (wanneer daar naar
gevraagd wordt). Ik persoonlijk heb weinig met Geldrop. Ik kom er natuurlijk wel
eens, maar voor mijn gevoel is dat niet anders dan wanneer ik in Beek en Donk of
Aarle-Rixtel zou zijn.
In de kern van mierlo is de molen nadrukkelijk aanwezig
Is alleen bestuurlijk het geval.
Sommige wijken leven op zichzelf en hebben geen gevoel bij de andere wijken.
Te ver van elkaar vandaan... Ik heb niks in Mierlo te zoeken... Niet interessant voor
mij... Alhoewel, binnenkort de Aldi, yessss!!!
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Weet niet



Ik denk dat het nog steeds 2 aparte kernen zijn.
Zelfs een politieke partij ( DGG) denkt alleen voor de Geldropse gemeenschap.
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7.1 Wat is er nodig om dit gevoel van verwevenheid meer bij u te laten leven?
(n=84)
Er is niets nodig, het is goed zo (44%)
Er is nodig (24%):





















Aktiviteiten via verenigingen en openheid, betrokkenheid bij gemeentelijke aktiviteiten
Andere burgemeester
Dat beide dorpen aan elkaar groeien en/of een in het midden gelegen (tussen Geldrop en Mierlo
in) voorziening hebben die regelmatig bezocht wordt.
Dat de mensen beide dorpen kennen. Ik kom nooit in Mierlo. Ik heb geen reden daar te komen.
Een gezamelijke dag van activiteiten die over beiden centra verspreid plaats vindt
Een verbetering tussen de omgang van Geldrop Mierlo. Zie toelichting.
Een, grote gemeente voor heel Zuidoost Brabant
Gelijke behandeling
Gemeenschappelijke activiteiten
Gezamelijke activiteiten in plaats van in elke kern apart dezelfde activiteit. bv. kermis.
Gezamenlijke toekomst beide kernen
Het bos ertussen kan niet verdwijnen, dus afstand zal er altijd blijven helaas
Ik denk niet dat iets hierbij kan helpen, zolang de Geldropseweg tussen de twee kernen ligt en
bijv. het gemeentehuis maar in 1 kern.
Meer eenheid
Meer gezamenlijke activiteiten
Meer samenwerking
Typische 'Geldrop' evenementen verdelen over heel Geldrop.
Verbindende activiteiten en vooral ook tijd
Verenigingen en stichtingen samenvoegen
Zal er niet komen

Weet niet (31%)
Toelichting
Er is niets
nodig, het
is goed zo





Er is
nodig:






Ik heb niks met Mierlo...
Kernen liggen te ver uit elkaar om 1 te zijn. Mierlo is meer een dorp en Geldrop een
klein stadje
Zowel geldrop als mierlo mogn hun eigen identiteit houden, ze moeten 1 zijn maar
ze hoeven er zo niet uit te zien
Bijvoorbeeld de weg tussen Geldrop en Mierlo. Veel ste donker en niet gezellig. Het
is een lange weg, maak het wat lichter en gezelliger. Zorg dat er geen duidelijke
grens is tussen beide dorpen. En met carnaval zijn we toch apart. Laat onze dorpen
in hun waarde, maar verbindt ze samen. Ik hoop dat ik zo duidelijk genoeg ben.
Kneuterigheid is troef met al die piep gemeentes, die hun eigen broek niet kunnen
ophouden en kiezen voor onsamenhangende, oncontroleerbare
samenwerkingsverbanden.
Wat verbindt Mierlo en Geldrop in de toekomst (wat zijn de gezamenlijke thema's)?
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Bijlage vraag 2
Sander
Stichting KommuS heeft er echt voor gezorgd dat er veel meer leuke evenementen in
Waterschoot Geldrop zijn de afgelopen jaren. Sander ga zo door!!
Jos Lenssen
Een warm persoon die voor iedereen klaar staat en veel voor veel Mierlose
verenigingen doet.
Renny de
Tomeloze inzet voor allerlei vormen van cultuur
Bruyn
Wim van der Hij is al vele jaren op allerlei terreinen actief in verenigingen.Altijd op de achtergrond,
Linden
maar wel vasthoudend en hardwerkend. Van de andere kant: er zijn denk ik, heeeel
veeel mensen als vrijwilliger op een of andere manier actief. Niet iedreen staat in de
schijnwerpers en het wordt ook niet altijd gezien. Ook ik zal een heleboel mensen
voorbijlopen die ontzettend veel doen voor de gemeenschap, maar vanwie ik het niet
weet. Vooral op sociaal gebied.
De Borgh
Rinie Weijts
De eigenaar
van bakkerij
de molen in
Mierlo
Cilia Jongen
Ton van
Happen
(D66)
Wendy
Broeders
van
Heuveltje16
Margriet
Verstappen
Frans van de
Hurk
De molenaar
van Nupke!
Marij
Damen.

Het gebouw waar iedereen welkom is en zeker met een muzikaal hart en dat de
vrijwillers daar echte vrijwilligers zijn van bestuur tot de poetsploeg
Aktief in de Heemkundekring Myerle
Hij heeft Mierlo maestro net niet gewonnen. Maar ik heb erg veel waardering voor
hoe hij toch maar alles doet. Enkele jaren geleden is zijn moeder gestorven.
Afgelopen jaar zijn vader die hem nog zoveel zou leren van het bakkersvak. Maar hij
blijft er hard voor knokken om samen met zijn vriendin en oom er het beste van te
maken. Hij doet het super.
Iemand met een gigantische inzet voor verschillende taalprojecten van LEVgroep.
Zowel in haar passie, deskundigheid als precisie blinkt zij uit
Is actief, betrokken en constructief

Haar winkel is top, super gastvrij en zonde dat ze volgend jaar weg is in geldrop.

Zij doet vreselijk veel vrijwilligerswerk, oa op verschillende Geldropse koren, ze werkt
voor de voedselbank, is coördinator van de Stichting Vrijwilligerszorg Thuis en nog
veel meer. Zij verdient het echt.
ook al kan hij niet meer schieten, nog steeds actief met de kluscommissie bij HBV De
Vriendschap, al 50 jaar van
Deze houdt ons cultureel erfgoed in stand!!!
Doet ontzettend veel voor ons dorp.
Laat de historie leven en brengt veel nieuws. en nog heel veel meer.

piet van dijk
Hanny
Verbruggen

Hans van
Dijk

eerlijke man en doet zeer veel voor de parochie in mierlo en is n man als je hem iets
vraagt dan dat hij altijd bereid is om te helpen
Doet veel voor bejaardehuis
En veel voor de zonnebloem
En veel voor de voedselbank
En nog veel meer vrijwiligerswerk
Zet zich voor meer dan 100% daarvoor in
Hans is buiten zeer actief en voorzitter pv brandweer mierlo,en gemeentebode ook al
jaren voorzitter bij zeskamp in mierlo
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.

Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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