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1. Inzichten dialoogsessies 
 

Op 19, 26 februari en 5 en 6 maart 2018 organiseerde Rabobank Hart van de Meierij 4 dialoogsessies. 

Elke sessie startte met de Regioscan en vervolgens gingen deelnemers in dialoog om de kansen en 

mogelijkheden voor het versterken van de regio waarin Rabobank Hart van de Meijerij actief is.   

 

In deze bijlage vind je de inzichten die  die direct na elke dialoog zijn geïnventariseerd via 

Mentimeter. Gevraagd is: 

• Wat zijn jouw belangrijkste inzichten uit de dialoog?  

• Welke kansen en mogelijkheden zie je? 

• Deze bijeenkomst in één woord (Deze inzichten zie je in de Wordclouds op het titelblad)  
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2. Schijndel  

Wat zijn jouw belangrijkste inzichten uit de dialoog?  

Begin klein begin bij jezelf. 

Veel mede dromers getroffen voor wooncommuniteit voor ouderen en jongeren 

Dialoog rules! 

Wauw wat een bevlogen initiatieven aan tafel rood 

Verbinden en het gezamenlijke doel wat iedereen heeft bij de schijndelse gemeenschap 

We doen het goed in Schijndel. Wat een ideeen en betrokkenheid 

Diversiteit aan ideeën. 

Veel initiatieven 

Ontwikkeling in de gemeente en hoe hier mee om te gaan 

Wat er leeft binnen de gemeenschap van Schijndel 

Veel ideeën. Maar hoop dat er focus wordt aangebracht. 

Meer contacten leggen...stoute schoenen aandoen 

Dat kleinschaligheid en onder nemersgeest in Schijndel belangrijk is 

Mooie ideeën borrelen op en worden aangevuld door de mensen aan tafel 

Kleinschalig en gewoon beginnen! 

Samen werken � 

Geel heeft veel opgehaald. 

Boeiend, interessant en informatief. 

Dat er veel en vrijwilligers zijn in Schijndel. 

Wat veel mooie dromen waar we daadwerkelijk mee aan de slag kunnen 

Veel enthousiasme en gemeenschappelijke ideeën. 

Dat verbinding leidt tot mooie kansen en hierbij verbinding tussen verschillende sectoren. 

Maatschappelijke betrokkenheid 

Schijndel heeft het al best goed voor elkaar, alleen we zeggen het niet.... 

Schijndel heeft alles. Hoe houden we dit zo en hoe maken we dit bekend. 

Nieuwe verbanden gelegd en meer te weten gekomen over andere belangenorganisaties waar 

dwarsverbanden mee mogelijk zijn. 

Het belang van het netwerk, zowel professioneel als privé in de kleinschalige initiatieven in de 

omgeving. Om de omgeving zo leefbaar mogeli 

Schijndel is een levendig dorp met veel initiatieven. Om het nog beter te maken, hou het klein 

en begin bij jezelf 

Inzicht verkregen dat voornamelijk het thema woonvormen in de meest brede zin van het 

woord is behandeld 

Veel goede ideeën, veel betrokkenheid bij onze gemeente. Mooi als er een aantal speerpunten 

benoemd en gerealiseerd kunnen gaan worden. 

Delen /innovatie/elkaar betrekken 

Samenwerking door verschillende entiteiten bij elkaar te 

Brengen ondernemingen , verenigingen en scholen en krachten te bundelen 

Wat leeft er in de gemeenschap van Schijndel 

Veel thema's komen terug 

Door de dialoog aan te gaan ontstaan mooie dromen en initiateven 
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Dat we met elkaar de samenleving willen verbeteren. Door verbinden samenwerking te 

creëeren op gebied van onderwijs, bedrijven etc. 

Veel ideeen 

Dat er veel gedeelde beelden zijn over Schijndel 

Veel energie op mooie dromen 

Er zijn al heel veel goede initiatieven, maar we moeten ze verbinden / communiceren. 

Kruisbestuiving opzoeken! 

Verbinden en inzicht in de wensen dat iedereen het goed voor heeft met de schijndelse 

gemeenschap 

Wat een betrokkenheid en ideeen 

Diverse inzichten en ideeen vanuit verschillende ingangshoeken 

Schijndel leeft 

Goed om met mix van personen te sparren 

Jeugd 

 

Welke kansen en mogelijkheden zie je? 

De typische Kenmerken van de intensieve samenwerking van individuen en organisaties 

binnen Schijndel blijven stimuleren 

Zorgen met en voor elkaar. Voortborduren op gemeenschapszin 

Sociale woonvormen bouwen 

Samenwerking ondernemers, onderwijs, ver/stg, senioren em jongeren 

Communicatie onderling bij de lokale gemeenschap! Lokale koppelingen 

Vooral meer met elkaar in gesprek gaan, zodat alle ideeen en initiatieven elkaar versterken 

Klein beginnen met elkaar. 

Aantrekkelijk maken voor jongeren 

Verbinden van mensen  Delen van kennis 

Samenwerking van bedrijven scholen en verenigingen om met elkaar "beter te worden 

Jongeren en educatie  

Ouderen en zelfredzaamheid 

Snelle gemeente 

Netwerken opbouwen zodat de oudere in Schijndel herkent wordt en vrijheid kan blijven 

genieten 

Gebruik maken van de bestaande netwerken en die mobiliseren om de ideeën uit te werken. 

Samen werken met elkaar 

Schijndel meer Lef Durf Zelfvertrouwen 

Dat zijn er diverse, maar moeten verder worden uitgewerkt. 

Kleinschalig beginnen en helpen waar nodig. 

Schijndel nog beter op de kaart zetten 

Positiviteit uitstralen 

Samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, zorg, ouderen, arbeidsmarkt, verenigingen om 

onze wereld nog mooier te maken...let's Play! 

Initiatieven ontwikkelen om jeugd te behouden. 

Betere infrastructuur naar de regio 

Infrastructuur verbeteren 

Vervolg geven aan deze bijeenkomst, met deze mensen/organisaties op structurele basis. 
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Elkaar opzoeken om te vernieuwen, versterken en te ondersteunen 

Samen werken aan mooie initiatieven. Zorgen voor een gezonde leefomgeving 

Meerdere kansen. Echter de regio is al heel sterk. Think positive 

Samen sterk. 

Samen optrekken/uitdagingen aangaan 

Scholen, ondernemers , jongeren en ouderen bij elkaar te bengen 

Behoudt van jongeren in Schijndel 

Houd dienstenveiling per half jaar per dorp en niet in Meierijstad 

Elkaar opzoeken/vinden dmv platforms 

Trots uitdragen 

Dorpen in de regio leren van elkaars positieve en negatieve ervaringen 

Bundel krachten 

Openbaar vervoer duin 
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3. Boxtel 

Wat zijn jouw belangrijkste inzichten uit de dialoog?  

Kracht van marktteam beter gebruiken 

Er is een afstand ontstaan tussen rabo en onderneners. Rabo doet handreiking om te connecten 

Verkeer moet beter 

Openheid 

Boxtel kan beter 

Zoveel verborgen trots op Boxtel 

Dat er heel erg behoefte is aan samenwerking 

Veel ondernemerschap in de Boxtelse samenleving. Grote wil om vooruit te willen Boxtel 

duurzamer en mooier te maken. 

Dat er een grote betrokkenheid is bij Boxtel! 

Betrokkenheid is groot. 

Het verbinden van meerdere sectoren. 

Positieve mindset van andere deelnemers. 

Inzicht 

Veel overeenkomsten in ideeën en wensen 

Met dromen en mensen met verschillende achtergronden kom je verder en bouw je aan de 

toekomst van een gemeente. 

Iedereen heeft het beste voor met Boxtel. Samenwerking zoeken hierbij is essentieel 

Innovatief 

Er is behoefte aan verbinding maken tussen jong en oud! Verder centrum centraler 

Hoe betrokken mensen zich met Boxtel voelen 

Met veel mensen veel denkkracht 

Overeenstemming over problemen, veel verschillende ideeën over toekomst 

Dat we samen meer moeten kunnen dien 

Met elkaar kom je verder dan alleen 

Betrokkenheid is groot, transparantie en zichtbaarheid hiervan kan beter 

Dat er veel betrokken Boxtelnaren zijn. We kunnen met zijn allen een nog mooier Boxtel maken 

Veel betrokkenheid aan tafel 

Gedeeld Enthousiasme 

trots zijn op gemeente 

Wat we voor elkaar, boxtel kunnen betekenen. Krachten bundelen 

Er gebeuren veel mooie dingen, maar meer samenwerking nodig 

Dat we trots zijn op Boxtel, maar dat we met elkaar schouders eronder moeten zetten om Boxtel 

nog verder door te ontwikkelen 

Energieneutraal extra versnellen 

Verbinding maken, samenwerking stimuleren 

Dat ieder vanuit zijn eigen visie betrokken is en Boxtel verder wil helpen. Dit in verbondenheid. 

Zonder echte keuzes geen vooruitgang 

Dat we moeten samenwerken voer een beter Boxtel 

Verbinding ouderen-jongeren 

Positiviteit over Boxtel en de wil om te blijven verbeteren 

Dat er toch concrete zaken ontstaan uit op het eerste gezicht verschillende onderwerpen 
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Samenwerken aan/naar zelfde doel 

Samenwerking, trots zijn op het dorp 

Veel wensen nu nog invulling geven 

Gemeenschapszin. 

Dat er veel verbetert door circulaire economie 

Betrokken dorpsgenoten 

Veel ideeën 

Maatschappelijke betrokkenheid van veel partners 

Dat we meer kunnen/moeten samenwerken en daarom elkaar vaker ontmoeten 

Rabo heeft veel kennis en wil deze graag delen 

Draagvlak om te verbeteren is hier aanwezig 

Beleid dat verder kijkt dan vier jaar. 

We hebben veel in eigen huis 

Energieneutraal op industrieterrein 

Veel mensen bereid samen na te denken 

 

 

Welke kansen en mogelijkheden zie je? 

Meer uit toerisme halen 

Sterk centrum 

Centrum compacter 

Koopkracht versterken 

Betere infrastructuur 

Verenigen van de stakeholders 

Samenwerking op zoeken tussen verschillende partijen 

Samenwerking . 

Keuzes maken wat Boxtel wil zijn. 

Richten op Brainport 

Jongeren enthousiasmeren 

Begrip, respect en vertrouwen. 

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven 

Transitie naar Dno-town / samenwerking met oertijdmuseum 

Iedereen vrijwilligerswerk verrichten 

Bruisend centrum 

Recreatie op elkaar aan laten sluiten 

Woningen voor starters 

Zorgen voor een innovatief industrieterrein met goede logistiek 

Civilaire economie 

Kunst en cultuur verbinden met ondernemers 

Meer beleving in centrum, door samen met ondernemers onderwijs en inwoners op te trekken 

Benutten natuurgebied 

Samenwerkingsverbanden. Dit ook doorzetten en niet laten doodbloeden. 

Betere ontsluiting in centrum 

Bereikbaarheid industrieterrein waarborgen 
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Samenwerking, duurzaamheid, bruisend centrum 

Schudt het giftig cynisme van je af! 

Bruisend centrum en nieuwbouw voor starters 

Samenwerking Overheid, Ondernemers en Onderwijs versterken 

Positieve mindset om goede zaken te zien 

Onderwijs meer verbinden  

net het bedrijfsleven. 

Opleiding passend bij vraag 

Woningbouw 

Samenwerking tussen de diverse partijen 

Toerisme recreatie 

Benutten potentie buitengebied 

Recreatie voorzieningen uitbreiden 

Rondweg 

Samenwerking 

Politiek 

Meer samenwerking met partners 

Insteken op aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, promotie techniek 

Netwerk en verbeteren 

Betere samenwerking bedrijfsleven overheid 

Eenheid 

Nog meer doen wat we goed kunnen 

Compact centrum 

Ontwikkeling Stapelen 

Participatie inwoners 

Inzetten op donut economie 

Triple helix samenwerking 
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4. St. Michielsgestel 

Wat zijn jouw belangrijkste inzichten uit de dialoog?  

Wat een betrokken mensen aan tafel 

Samen maken we het verschil en het eerste stapje zet je zelf! 

Veel ideeën die elkaar kunnen versterken 

Netwerken 

Een nieuw idee om mee aan de slag te gaan 

Betrokkenheid 

Delen in kansen 

Samenwerken 

Sociale mensen met hart voor de gemeenschap 

Andere inzichten vanuit diverse werkvelden 

Met elkaar kan het wel 

Er leeft heel veel. Mooie aanknopingspunten. 

er kan en moet veel gebeuren 

Er zijn een hoop kansen! En we hebben leuke mensen in Gestel! 

Versterken 

Gezamenlijke belangen kernen 

Er is nog genoeg te doen en ook heel veel mogelijk om met elkaar aan de slag te gaan 

Verschillende inzichten 

Dat in een dorp als het onze tijd voor elkaar vrijmaken belangrijk is. 

Genoeg kansen om op te pakken, en onze gemeente te versterken! 

Verbreden urgentie 

Kleine acties waarderen 

Met elkaar tot verschillende inzichten komen 

Als je met elkaar over problemen praat komen er gezamenlijke inzichten. 

Veel ideeen 

Vanuit verschillende perspectieven is woningen jong en oud hot item 

Droom groot, begin klein 

Veel zelfde gedachtes, Veel bereidheid, Tijd tekort 

Eigenheid van dorpen verdient het om bewaakt en verder ontwikkeld te worden . 

Prima, inspireren van elkaar 

Er ontstaan spontaan veel ideeën. 

Samenwerking kan mooie dingen brengen 

Samenwerking, Kennisdeling 

Samenwerken 

Veel ideeën over leefbaarheid. Hoe doe je dat samen en nabij 

Veel initiatieven. Onduidelijk wie hierin voortouw neemt 

Wat we graag met elkaar willen bereiken in gemeente Sint-Michielsgestel en daarbij vooral je eigen 

kern 

Er gaat al veel goed 

De diversiteit aan verschillende disciplines met hun inzichten en ervaringen 

Dat er veel en mooie maatschappelijke uitdagingen liggen die zich lenen voor oplossingen! 

Initiatiefnemers nodig 

Veel initiatieven, bereikbare overheid, hoge betrokkenheid 

Begin klein! 
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Zoveel goede ideeen die niet eerder gedeeld zijn 

denk in kansen (WHY) en WHAT er allemaal wenselijk is. de roze droom. de HOW komt later wel. 

Uitdagende toekomst gaan we tegemoet! 

Diverse inzichten delen 

Wat speelt er in de diverse kernen 

misschien is het alleen maar VRAAG en AANBOD en KENNIS bij elkaar brengen 

Met elkaar voor mekaar. Van onderaf iets ondernemen 

Samenwerking , openheid  

Samenwerken door meer multifunctionele ruimten. 

 

Welke kansen en mogelijkheden zie je? 

Universiteit van meierij 

Sfeervolle dorpen 

lokale munt, ander geld 

Zelfredzaamheid bevorderen 

Hergebruik leegstaande gebouwen 

Samenwerking in kennis en kunde 

Jong en oud verbinden 

Betaalbare woningen bouwen 

Verbinding tussen jong en oud 

Uni Meierij 

Sonneveld ons dorp 

Rabo inzetten bij grote projecten 

Jong en oud met ondernemers verbinden 

Jongeren en ouderen wonen samen 

Pilot nieuwe samenwoonvormen 

bewoner, bestuur, bedrijf. belangstellende bij elkaar brengen 

Mensen binden en boeien aan sociale systemen en gezamelijke zorg. 

Zelfredzaamheid begint bij financiele redzaamheid 

Langgevels voor starters beschikbaar stellen 

we beginnen weer eigen cooperatie 

Energiezuinige woningen 

De 4 kernen samen te verbinden en dingen te organiseren 

Nadrukkelijk samenwerken tussen gemeente, burgers, bank en kapitaalkrachtige partijen 

Iedereen zijn bijdrage levert. VU 

Ontwikkelen en stimuleren van burgerinitiatief op gebied van deeleconomie, mantzelzorg en ver.leven 

Betrekken van jong en oud 

Goede voorzieningen en juiste mix van jong en oud 

Leegstaande gebouwen hergebruiken 
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5. St. Oedenrode 

Wat zijn jouw belangrijkste inzichten uit de dialoog?  

dat alles draait om samenwerken 

Dromen en kansen genoeg, antwoorden nog niet altijd bekend. 

Energie en kracht in Rooi! 

Levendig centrum 

De rol van de bank zal veranderen 

Gezamenlijke problemen/kansen en bereidheid om daar aan te werken 

Leefbaarheid dorp en jeugd behouden in Rooi. 

Beleving van mede gasten 

Samenwerken verbinden 

We versterken elkaar! 

Open dialoog mogelijk 

Grote betrokkenheid, groot besef van belang om Rooi goed op de kaart te zetten 

Verbinding tussen jong en oud 

Vele vele mooie ideeen, die absoluut haalbaar zijn. 

Anderen horen 

Voor elkaar 

Er is behoefte aan verbinden 

Er moet echt iets gebeuren om Sint-Oedenrode aantrekkelijk te houden. Vooral het cenrtum 

Rooi is een bruisende gemeente 

Samenwerken verbinden 

door nieuwe ideeën en input van anderen krijg je zelf ook nieuwe ideeën en gedachten en zie je 

nieuwe mogelijkheden 

Meer samenwerking 

Open dialoog 

De kansen in Rooi waar samenwerking voor nodig is. 

Opkomen voor je belangen 

Fijn om te zien hoe de groep zich volop in wil zetten voor ons mooie Rooi 

Sint-Oedenrode is heel mooi, maak daar gebruik van 

Leefbaarheid in kernen 

In 2030 is oedenrode nog steeds levendig als we krachten bundelen 

Verbindingen mogelijkheden 

Verbinden en uitgaan van kracht van Sint-Oedenrode. 

Centrum meer bundelen om nog meer te laten bruizen 

Door samenwerking en begrip voor elkaar zorgen voor leefbaarheid in Sint-Oedenrode 

Profilering van aantrekkelijke omgeving (centrum en buitengebied) van Rooi 

Maak Rooi Groen-Leefbaar voor jong en oud-Bruisend we hebben zoveel te bieden. Rooi is zooooo 

mooi. 

Een buitengebied met economische activiteit 

Woningbouw mogelijk maken voor jong en oud 

 

Welke kansen en mogelijkheden zie je? 

Samenwerken en verbinden 

Strand aan de Dommel 
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Recreatie 

samenwerking tussen BRON op allerlei gebied 

Goed woonklimaat voor iedereen 

Samenwerking met de regio 

Oda hotel aan dommel bracht 

Uitstraling Rooi uitnutten 

Samenwerken ideeën delen 

Het mag wat hipper 

In Samenwerking kleine successen boeken met energie & woontransitie 

Dommel Centrum Waterpartijen Rooi hipper 

Buitengebied ontwikkelen 

Aantrekkelijke dorpskern voor inwoners en mensen buiten Rooi 

Focus op groen, Bourgondisch, gebruik de Dommel 

Jong en oud samen brengen 

Verbinden ouderen jongeren en ondernemers 

Sportpark bij elkaar brengen 

Communiceren met alle leeftijden en de samenwerking zoeken. 

Leuke evenementen 

Jeugd en jongeren betrekken 

Leefbaarheid voor jongeren 

Buitengebied getransformeerd naar andere landbouw aanpak, en aantrekkelijk 

Gezellige, zelfredzame kern met basisvoorzieningen voor alle leeftijden. 

Een vitaal platteland met mogelijkheden voor agrarische sector en ook zeker andere economische 

activiteiten met oog voor kwaliteit en groen 

voorop gaan lopen met duurzame energieneutrale woningen voor jong en oud in de kernen. 

rendabel wonen in rooi 

Woningmarkt / behoefte voor Jong en oud 

Natuurlijk! Sint-Oedenrode als koepel 
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