
Thema's uit de dorpsbijeenkomsten 15 juni 2016 jonger dan 35 jaar

Thema: Onderwerp: Prioritering Toelichting: Doelgroep:

1. sociaal leven We dromen dat SJB in 2030 nog bestaat! 13 SJB is heel belangrijk voor saamhorigheidsgevoel 

van de Zeelandse Jeugd, maar ook 

volwa+D4:D37ssenen.

o35

1. sociaal leven Een gemeenschapshuis. 7 Tegen lage kosten, laagdrempelig, om zomaar 

binnen te wandelen, te kunnen poolen/biljarten, 

voor allerlei activiteiten.

o35

1. sociaal leven Goede communicatie tussen de verenigingen 

onderling en samenwerking.

5 o35

1. sociaal leven D'n Brouwer (dorpscafé) met een goede gastheer & 

initiatieven. 5x een Rob.

5 Voor de jongeren is een echt dorpscafé 

onontbeerlijk. Gastheer Rob organiseert heel veel 

activiteiten in overleg met de jongeren. Als er nog 

meer soortgelijke cafés zouden zijn, zou het nog 

gezelliger zijn. 

o35

1. sociaal leven We willen een digitale portal om iedereen te 

bereiken.

4 Het blijkt dat jongeren bladen als Arena, Udens 

Weekblad, Brabants Dagblad niet of nauwelijks 

lezen. Hierdoor missen zij veel van wat er in 

Zeeland speelt of wordt georganiseerd. Jongeren 

lezen alles via hun smartphone. Communicatie 

wordt ontvangen via Facebook, Instagram en 

what's appen.

o35

1. sociaal leven Een uitverkocht Zeelandia Live! 2 Laten we meer open staan voor nieuwe dingen. o35

1. sociaal leven Jongeren & ouderen samen. 1 o35

1. sociaal leven Meer supporters langs de zijlijn bij sportactiviteiten in 

Zeeland.

0 Het zou mooi zijn als het weer druk zou zijn langs 

de zijlijn als Festilent 1 op zondagmiddag thuis 

speelt. 

o35

1. sociaal leven SJB voor de tieners. 0 Zoals er ook een jongerenweekend is voor de 15 

jarigen, willen we ook een aanbod 

jeugdactiviteiten voor tieners.

o35

1. sociaal leven We dromen dat alles waar we nu trots op zijn, we 

daar ook nog trots op mogen zijn in 2030.

0 o35

1. sociaal leven Meer evenementen. 0 Meer evenementen voor jong en oud geeft 

grotere saamhorigheid en grotere trots.

o35



1. sociaal leven We willen een gemeenschappelijk maatschappelijk 

doel.

0 o35

2. wonen & woonomgeving Het dorp moet levendig blijven. 30 Houdt winkels en horeca in stand. Zorg voor 

ontmoetingsplekken, zodat verenigingen 

verbinden. Behoudt de vele sportverenigingen. 

Behoudt de evenementen en dorpsactiviteiten.

o35

2. wonen & woonomgeving Realiseer een betaalbaar woningaanbod in Zeeland. 9 Zie 41. o35

2. wonen & woonomgeving Bereikbaarheid met openbaar vervoer, optimale 

verbinding met treinstation en steden.

3 Zie 47. o35

2. wonen & woonomgeving Zorg voor een snelle en gemakkelijke ondersteuning 

van de gemeente.

2 Gebruik onderzoeken en informatie van de 

gemeente over wat er al is. Daarnaast zou de 

gemeente een betere ondersteuning kunnen 

geven bij het verkrijgen van vergunningen en 

(jonge) ondernemers hierin beter begeleiden. Als 

ondernemers hier tegen een muur aanlopen, 

kiezen ze misschien ook eerder voor een 

gemeente waar het allemaal soepeler gaat. Het is 

belangrijk dat ondernemers zich blijven vestigen 

in Zeeland, dan blijven ze er ook wonen en ook 

goed voor werkgelegenheid en bijdrage aan het 

dorp.

o35

2. wonen & woonomgeving Versterk de onderlinge verbinding tussen inwoners, 

o.a. door gebruik te maken van Facebook/WhatsApp 

mogelijkheden in de buurten van Zeeland.

2 Door het gebruik van Whatsapp en Facebook kan 

de veiligheid worden vergroot in een wijk maar 

mensen zijn ook meer betrokken bij wat er speelt 

in hun dorp/wijk.

o35

2. wonen & woonomgeving Verbeter de verkeersveiligheid, met name in de 

Kerkstraat.

1 De kerkstraat wordt niet als veilig ervaren met 

name door ouderen en voor kinderen.

o35

2. wonen & woonomgeving Dorpshuis groter maken en ZZP'ers er gebruik van 

laten maken, meerdere functies bijeen brengen.

Door ZZP'ers hier een kans te geven, blijven ze 

niet alleen in Zeeland maar kan zo'n gebouw ook 

rendabeler worden.

o35

3. voorzieningen & verkeer Realiseer een inspirerend park in Zeeland. 19 Veldje, ontmoetingsplek voor jong en oud. o35

3. voorzieningen & verkeer Rotonde of tunnel oversteek Tweehekkenweg. 15 Gevaarlijke oversteek; veel ongelukken. o35



3. voorzieningen & verkeer Realiseer kunstgras. 4 Kunstgrasveld op sportpark; men stoort zich aan 

het feit dat er snel niet meer gevoetbald/getraind 

kan worden…. Slechte velden/facaliteiten.

o35

3. voorzieningen & verkeer Geef de kerk een nieuwe actieve functie. 2 Functie kerk gaat veranderen; breng er meerdere 

functies onder 1 dak (speelplaats kinderen…).

o35

3. voorzieningen & verkeer Toegankelijker maken van openbare sportfaciliteiten. 1 (Bijna) Alle sportparken zijn afgesloten buiten 

eigen tijden om….. 

o35

3. voorzieningen & verkeer Open samenleving met behoud van cultuur. 0 Jong en oud door elkaar (Heemkunde / 

Hooibergen / Culturele zaken in en om Zeeland).

o35

3. voorzieningen & verkeer Udenseweg is problematisch voor fietsers. 0 O.a. door snelheid van auto's/bus. Veel 

schoolgaande jeugd die breed fietsen.

o35

3. voorzieningen & verkeer Realiseer een goede verkeersstroom, o.a. parkeren in 

Zeeland.

0 Parkeren van mensen die in dorp werken anders 

organiseren/sturen. Nu staan pleinen vaak al vol 

en verderop liggende delen niet….

o35

3. voorzieningen & verkeer Meer groen in het centrum. 0 Bomen in de Kerkstraat, veldjes, aanplant rond 

parkeergelegenheden.

o35

3. voorzieningen & verkeer Verbeter actief de veiligheid, vanuit de visies van de 

buurtschappen.

0 O.a. BIN; eigen initiatief…. Zeeland moet veilig 

wonen betekenen.

o35

3. voorzieningen & verkeer Herorienteer op de sportvelden en de hondenvelden 

in Zeeland.

0 Velden Festilent en VCO samenvoegen; centrale 

kantine??? Tevens velden creeren waren honden 

kunnen poepen, nu veel 'wildpoepers', merkbaar 

o.a. bij Avond4daagse. Meer toezicht hioerop. 

o35

4. bedrijvigheid & werk Realiseer een verzamelgebouw voor ZZP'ers en 

startende ondernemers.

16 o35

4. bedrijvigheid & werk Zorg voor een duidelijk centrum, dat uitnodigt om er 

te gaan winkelen. 

16 o35

4. bedrijvigheid & werk Profileer de verbinding met de Maashorst. 5 Zet Zeeland hiermee op de kaart, combineer met 

streekproducten.

o35

4. bedrijvigheid & werk Zorg voor een goede combinatie tussen recreatie en 

agrarische sector.

3 o35

4. bedrijvigheid & werk Het industrieterrein moet volgebouwd worden, ten 

gunste van de werkgelegenheid in Zeeland.

3 o35

4. bedrijvigheid & werk Breng een gezamenlijke reclamefolder (digitaal) uit, 

gericht op Zeeland.

2 o35



4. bedrijvigheid & werk Meegaan in de digitale wereld. 1 o35

4. bedrijvigheid & werk Zorg voor een concentratie van winkels en bedrijfjes. 0 o35

4. bedrijvigheid & werk Ut Rookelijzer is verouderd. 0 o35

5. relaties & samenwerking Zorg voor een goede saamhorigheid, ondanks de 

afkomst van inwoners in Zeeland.

21 Zorg voor goede saamhorigheid, ondanks afkomst 

inwoners: er werd even gesproken over 

statushouders/vluchtelingen die komen wonen. 

Vreemd, onbekend en voor enkel mensen 

beangstigend. Toch stelde de groep dat die 

ontwikkeling er is en dat we moeten zorgen dat 

iedereen zich thuis voelt in Zeeland. Mensen van 

buiten kunnen iets toevoegen, het kan verrijkend 

werken. 

o35

5. relaties & samenwerking Behoud de relaties tussen jong & oud. 9 Behoud relaties tussen jongen oud: 

jeugd/jongeren zullen zich meer inzetten voor de 

ouderen, ook zorg voor de ouders moet 

toenemen. Creëer maatjesgroepen jong-oud.

o35

5. relaties & samenwerking We willen goede tradities behouden. 8 Goede tradities behouden: wat goed gaat in het 

dorp moeten we in stand houden, SJB, inkakamp, 

jongerenweekeinde, verenigingen e.d. 

Gemoedelijkheid, de omgang met elkaar. 

o35

5. relaties & samenwerking Blijven zorgen voor elkaar in Zeeland. 5 Geen toelichting, spreekt voor zich. o35

5. relaties & samenwerking Meer betrokkenheid bij verenigingen. 1 Meer betrokkenheid bij verenigingen: dat geldt 

niet alleen de bereidheid binnen de eigen 

vereniging om te helpen (als 

vrijwilliger/bestuurder etc.), maar ook dat 

verenigingen onderling elkaar veel beter kunnen 

bijstaan en helpen. Samenwerking zoeken biedt 

veel mogelijkheden.

o35

5. relaties & samenwerking Goede bereikbaarheid. 1 Goede bereikbaarheid: gepleit werd voor een 

goede verbinding tussen platteland en stad. 

Bereikbaarheid van andere dorpen/steden voor 

de werkgelegenheid. Als je er goed kunt komen, 

kun je in Zeeland blijven wonen. Geldt ook voor 

uitgaan. Voorbeeld: Nijmegen is goed te bereiken, 

Oss veel minder. 

o35



5. relaties & samenwerking Zorg voor bloeiende buurtverenigingen. 1 Zorg voor bloeiende buurtverenigingen: de vele 

buurtverenigingen zijn een goede zaak. Vooral in 

het buitengebied van belang geacht. Voor 

kinderen is het leuk als er een actieve 

buurtvereniging is, voor de onderlinge contacten 

is het goed en voor de sociale controle (in de 

goede zin!) belangrijk. 

o35

5. relaties & samenwerking Maak gebruik van digitale mogelijkheden, o.a. social 

media, om input te verzamelen.

1 Maak gebruik van sociale media: iedereen op 

facebook, op die manier kun je enquêtes 

opzetten en kun je veel input krijgen door de 

reacties die het oplevert. Daarbij de suggestie dat 

misschien een dorpsraad op die manier zou 

kunnen functioneren.

o35

5. relaties & samenwerking Samen sterk, samen één stem als dorp, bijv. door het 

realiseren van een dorpsraad.

0 Samen sterk, samen een stem: als dorp zorgen 

dat je een stem hebt, dat mensen het eens zijn 

met elkaar, een visie hebben. Een goed 

instrument om dat na te gaan is om bij 

belangrijke beslissingen de mensen op te zoeken 

en actief te vragen wat ze vinden.

o35


