
Thema's uit de dorpsbijeenkomsten 16 juni 2016 ouder dan 35 jaar

Thema: Onderwerp: Prioritering Toelichting: Doelgroep:

1. sociaal leven Gemixt wonen, jong & oud door elkaar. 11 Door samen te wonen, meer begrip voor elkaar en meer 

sociale contacten.

b35

1. sociaal leven Ontmoetingsplekken, elkaar 'zien' in Zeeland. 1 b35

1. sociaal leven Een nog grotere opkomst bij evenementen in Zeeland. 1 In Zeeland worden regelmatig leuke evenementen 

georganiseerd. Helaas blijkt de opkomst vaak tegen te vallen. 

Bijvoorbeeld multiculti dag bij Heemkunde en Zeelandia 

concert op Koningsavond. Relatief weinig jongeren onder de 

50. Hoe komt dit?

b35

1. sociaal leven Pro-actieve inwoners in Zeeland, die niet achteraf gaan klagen. 1 Voorbeeld totstandkoming Kindcentrum. Inwoners zelf nieuwe 

plannen laten initiëren waarbij veel inwoners bij betrokken 

zijn. 

b35

1. sociaal leven Het dorpsplan is een continue proces, met een continue 

wisselwerking tussen inwoners.

1 Dorpsplan dient een levend plan te zijn, dat door 

breedgedragen input van inwoners zich in de loop der tijd 

ontwikkelt. 

b35

1. sociaal leven Behouden wat we hebben in Zeeland. 0 b35

1. sociaal leven Actief hulp bieden. 0 Zeelanders helpen in de regel andere Zeelanders als je ze 

vraagt, maar het zou nog mooier zijn als we zelf spontaan onze 

hulp aan onze dorpsgenoten zouden aanbieden.

b35

1. sociaal leven Jongeren meer betrekken bij vrijwilligerswerk met hun eigen visie. 0 In sommige verenigingen is het een probleem om voldoende 

jonge vrijwilligers te vinden. Soms zie je heel veel oudere 

vrijwilligers die al heel lang dit werk op hun eigen wijze doen. 

Goed zou zijn als er meer jonge vrijwilligers zouden zijn, 

waarbij zij hun eigen invulling moeten kunnen geven.

b35

1. sociaal leven Verantwoordelijkheid delegeren. 0 Sommige vrijwilligers doen dermate veel voor een 

vereniging/stichting dat het heel moeilijk is om een vervanger 

te vinden. Aan te bevelen is dan om de werkzaamheden te 

verdelen onder meerdere vrijwillgers waardoor het voor 

iedereen minder belastend wordt.

b35

1. sociaal leven Met 80 jaar in een verzorgingshuis in Zeeland wonen. 0 b35

1. sociaal leven Hofjes waar iedereen een taak in heeft. 0 Samenwoningsvormen van ouderen waarbij iedereen zijn 

eigen taak heeft: koken, tuin, decoratie, knutselen.

b35

1. sociaal leven Voor elkaar zorgen. 0 Dat Zeelanders goed oog voor elkaar blijven houden. Voor 

waken dat mensen in isolement komen.

b35



1. sociaal leven Multicultureel is in Zeeland géén issue. 0 Nu is het nog een gevoelig onderwerp. Het zou mooi zijn als 

we in 2030 geen angsten/problemen hebben voor andere 

culturen, maaar de andere culturen zien als een verrijking van 

de diversiteit van Zeeland.

b35

1. sociaal leven Langer zelfstandig wonen in de samenleving. 0 Iedereen zolang mogelijk zelfstandig blijft wonen, met 

behoudt van sociale contacten.

b35

1. sociaal leven Laat je stem horen, inwoners! 0 De inwoners bepalen zelf de toekomst van leefbaarheid van 

Zeeland en nemen hierin zelf het voortouw.

b35

1. sociaal leven Iedereen doet aan vrijwilligerswerk. 0 Iedereen draagt naar vermogen zijn steentje aan 

vrijwillgerswerk bij. 

b35

1. sociaal leven Spullen delen. 0 Door elkaar spullen te delen ontstaat meer saamhorigheid en 

verbondenheid.

b35

1. sociaal leven Zeeland is zelfstandig. 0 Terug naar gemeente Zeeland. b35

1. sociaal leven Een huis voor iedereen. 0 Iedereen is welkom in Zeeland b35

1. sociaal leven Elke wijk is een afspiegeling, van…… 0 Iedere wijk zijn eigen identiteit b35

1. sociaal leven Meer contact tussen jong & oud. 0 b35

1. sociaal leven Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de begroting van Zeeland 

(ipv de gemeente).

0 b35

2. wonen & woonomgeving Zorg voor een sociale ontmoetingsplek met een wisselwerking 

tussen jong & oud.

19 Zeeland is zo leuk omdat diverse vriendengroepen, jong en 

oud, alles door elkaar een plek heeft en goed samengaat. Dit 

moeten we vooral behouden. Daarom is een ontmoetingsplek 

belangrijk. Ook om de ouderen bij de jeugd te blijven 

betrekken en activiteiten voor iedereen toegankelijk te maken.

b35

2. wonen & woonomgeving We willen ons actieve verenigingsleven behouden in Zeeland. 14 Een actief verenigingsleven bindt mensen aan het dorp, 

daardoor blijven ze er ook sneller wonen.

b35

2. wonen & woonomgeving Zorg voor betaalbare (nieuwe) woningen om onze jeugdige 

inwoners in Zeeland te houden.

9 Als er geen passend betaalbaar woningaanbod is, gaan de 

starters Zeeland verlaten en is het de vraag of ze nog ooit 

terug keren. Betaalbaar aanbod kan ook zorgen dat er 

starters/doorstromers uit andere kleine dorpjes kiezen voor 

Zeeland.

b35

2. wonen & woonomgeving Open staan voor mensen van buiten af, o.a. vluchtelingen, andere 

niet-Zeelandse mensen.

7 Niet alleen proberen de Zeelandse jongeren te behouden 

maar Zeeland ook aantrekkelijk maken voor anderen. Als er 

jonge mensen uit andere dorpen komen wonen kan het 

percentage jongeren ook behouden blijven. Dit geldt ook voor 

vluchtelingen (maar wel nadenken over hoe deze groep ook 

kan deelnemen aan het sociaal leven). Hierdoor verkom je dat 

de doelgroep tot 35 te veel krimpt met alle gevolgen van dien.

b35



2. wonen & woonomgeving Multifunctionele woningen bouwen waar zowel jonge gezinnen, als 

ouderen in kunnen wonen.

6 Geen concrete voorbeelden maar met als doel dat jong en 

elkaar met elkaar verbonden blijft.

b35

2. wonen & woonomgeving Een gezellig centrum. 4 Een gezellig levendig centrum nodigt uit om naar toe te gaan 

en mee te doen aan activiteiten. Daar ontmoet je mensen en 

dit is goed voor de sfeer in Zeeland. Vertier in het dorp is de 

bron voor sociale contacten voor iedereen.

b35

2. wonen & woonomgeving Ouderen mogen bij de kinderen wonen, om zo langer zelfstandig 

thuis te kunnen blijven wonen.

4 Zo behouden we ook de doelgroep ouderen in Zeeland. b35

2. wonen & woonomgeving Zorg dat we in Zeeland goed bereikbaar blijven, een goed 

infrastructuur behouden.

3 Verbinding naar grotere plaatsen (Uden, Oss, Nijmegen, Den 

Bosch, Eindhoven) is heel belangrijk. Omdat mensen vaak 

elders werken maar wel hier "moeten" blijven wonen. Ook 

voor schoolgaande jeugd is het belangrijk dat zij aansluiting 

hebben voor het bezoeken van hun scholen (als ze op kamers 

gaan, verliezen ze vaak ook hun sociaal leven hier en is de kans 

groot dat ze later ook elders gaan wonen). En voor ouderen 

die afhankelijk zijn van openbaar vervoer. 

b35

2. wonen & woonomgeving Het groen in Zeeland behouden. 3 Zeeland is zo mooi omdat het zo groen is met veel bossen om 

ons heen. Dit moet absoluut zo blijven. Ook het straatbeeld 

moet groen blijven, dus ook zeker in de woonwijken.

b35

2. wonen & woonomgeving We willen de huidige voorzieningen behouden en zelfs uitbreiden. 1 Als er genoeg voorzieningen zijn, blijven mensen eerder in 

Zeeland wonen. Dit geldt met name ook voor ouderen.

b35

2. wonen & woonomgeving Betere straten en stoepen in Zeeland. 1  Voor ouderen/minder valide mensen schijnt het een ramp te 

zijn om ergens met hun rollater/rolstoel te komen 

(lantaarnpalen op de stoep, smalle stoepen, van de ene kant 

naar de andere kant van de weg, vb Langenboomseweg). Dit 

geldt ook voor mensen met kinderwagens.

b35

2. wonen & woonomgeving De jeugdige inwoners blijven behouden voor ons dorp. 0 Jeugd is de toekomst, zij zijn in 2030 degenen die hier zouden 

moeten blijven wonen.

b35

3. voorzieningen & verkeer Zorg voor een toekomstbestendig dorpshuis in combinatie met een 

sporthal en behoud van een grasveld

17 Aan de sporthal MOET iets gebeuren, men schaamt zich er 

zelfs voor tov tegenstanders!  Sporthal icm dorpshuis, sociaal 

centrum, is nu unieke kans op open veld 'oude vlasgaard'. 

Wellicht mogelijkheden icm ZZP werkplekken/bedrijven (huur)

b35

3. voorzieningen & verkeer Meer natuur, o.a. een beleeftuin voor jong & oud. 5 Een ontmoetingsplek met groen, speelplekken, 

wandelgelegenheden, enz.

b35

3. voorzieningen & verkeer Een tunnel voor de oversteek Tweehekkenweg. 5 Unaniem, aan dat punt moet iets gebeuren! Te vaak ellende 

en gevaar.

b35



3. voorzieningen & verkeer Verduurzaam onze omgeving van Zeeland, o.a. energie. 4 Speel in op de mogelijkheden die er zijn; gezamenlijk energie 

inkopen/genereren…. Wellicht mogelijkheden in combinatie 

met nieuwbouw dorpshuis/sporthal 

(kostenverplaatsing/inkomstenbron).

b35

3. voorzieningen & verkeer Een veilige Kerkstraat in Zeeland. 4 Er wordt TE HARD gereden; hoge gootdrempels; fietsende 

schooljeugd benutten meer dan de rode fietsbaan op 

Udenseweg (afscheiden??)

b35

3. voorzieningen & verkeer Woon-, open structuur met de Maashorst. 4 Verbinding dorp --> Maashorst vergroten. Fietsroutes 

herleiden door dorp. Betere 

bereikbaarheid/parkeergelegenheid.

b35

3. voorzieningen & verkeer Actieve werkgelegenheid, Zeeland is arbeidsintensief. 2 b35

3. voorzieningen & verkeer Crossbaan in een dorpspark. 2 b35

3. voorzieningen & verkeer Een bruisend centrum. 1 Meer leven, dynamiek. b35

3. voorzieningen & verkeer Onze monumenten blijven behouden in Zeeland. 1 Idem. b35

3. voorzieningen & verkeer Centraliseren van onze winkels. 1 Echt een 'kern' realiseren. b35

3. voorzieningen & verkeer Renovatie en onderhoud gebouw….. 0 We hebben prachtige gebouwen (Vlashoeve/Bieb/Molens); 

deze als karakter van het dorp behouden.

b35

3. voorzieningen & verkeer Invulling van het Garf - plein. 0 Mooiere aankleding met groen. Intergeren in de overige 

ontwikkeling

b35

3. voorzieningen & verkeer De bus omleiden om het centrum. 0 Te veel druk van bus op ontwikkelingsmogelijkheden centrum, 

bus via by-pass of iets dergelijks, om dorp Zeeland heen, 

opstapplaatsen bijv. Tweehekkenweg en Kerkstraat Noord.

b35

3. voorzieningen & verkeer Sport: kunstgrasveld. 0 Integratie in sporthal/dorpshuisontwikkeling; trapveld in 

centrum

b35

3. voorzieningen & verkeer Bibliotheek in verbinding met het dorpshuis van Zeeland. 0 Mooi gebouw met veel mogelijkheden vanuit kerkstraat; Moet 

meer in daglicht gezet worden

b35

3. voorzieningen & verkeer Groei van de Heische Tip. 0 Aantrekkingskracht. b35

3. voorzieningen & verkeer Het kerkhof buiten de kern van Zeeland verplaatsen. 0 Ruimte creeren, vele gemeenten heb dit reeds buiten de kern 

liggen….

b35

4. bedrijvigheid & werk Een goede bereikbaarheid met omringende grotere plaatsen waar 

veel werkgelegenheid is, o.a. Oss, Uden, Veghel, Nijmegen, etc.

11 En verbinding en interactie met lokale bedrijven. b35

4. bedrijvigheid & werk Behoud in Zeeland de diversiteit aan winkels, horeca, openbaar 

vervoer, e.d. Service en locale betrokkenheid zijn goed waard. 

Uitgangspunt van de consument is: eerst dichtbij kijken en kopen.

10 b35



4. bedrijvigheid & werk Zorg voor een bedrijfsverzamelgebouw waar ZZP'ers en anderen 

flexruimte kunnen huren en elkaar kunnen ontmoeten.

4 b35

4. bedrijvigheid & werk Open oog voor elkaars talenten, uitnodigend tot contact en inzet 

talenten van iedere inwoner. 

4 b35

4. bedrijvigheid & werk Werkgelegenheid voor onze Zeelandse jeugd. 3 Regelgeving voor 15 tot 20 jarigen, die (bij)banen stimuleert 

zoals nu bij Jumbo. Van laag tot hoger opleidingsniveau, zodat 

iedereen mee kan doen en werken.

b35

4. bedrijvigheid & werk Zorg voor balans tussen vrijwilligerswerk & betaalde kracht. 2 b35

4. bedrijvigheid & werk Veelvuldige maatschappelijke stages, leren om je heen te kijken en 

iets te doen voor een ander, door je hele schoolloopbaan heen.

2 b35

4. bedrijvigheid & werk Werkgelegenheid binnen ons dorp. 2 Toegang tot leden brandweer. Goede wederzijdse verbinding 

en betrokkenheid.

b35

4. bedrijvigheid & werk Regelgeving voor 'generatie wonen', wonen voor jongeren mogelijk 

maken.

1 b35

4. bedrijvigheid & werk We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid, o.a. rekening 

houden met elkaar wat betreft het tijdstip voor laden of lossen.

0 b35

4. bedrijvigheid & werk Social media inzetten voor het stiumeren van een toegang 

(verbinding) voor inwoners van alle leeftijden.

0 b35

4. bedrijvigheid & werk Breng verbinding aan tussen werk en sociaal netwerk. 0 b35

4. bedrijvigheid & werk Horeca en recreatie verbinden met natuur en een gezonde omzet. 0 b35

5. relaties & samenwerking Een dorpsraad of dorpsoverleg met draagvlak van Zeelandse 

inwoners.

7 Dorpsraad of dorpsoverleg (hieronder valt ook een gemeente 

die oog heeft voor de kerkdorpen): een dorpsraad/overleg is 

hard nodig. Daarmee kun je zorgen dat je gehoord wordt. De 

gemeente moet een ondersteunende rol op zich nemen, ze 

moet de mensen wegwijs maken waar ze moeten zijn.

b35

5. relaties & samenwerking Leefbare wijken met diversiteit. 5 Leefbare wijken met diversiteit: woonwijken met een mix van 

de bevolking: jong, oud, gezinnen, beroepen en alles door 

elkaar. Geen wijken met alleen jeugd of alleen ouderen.

b35

5. relaties & samenwerking Een toegankelijk en tolerant dorp. 3 Een toegankelijk en tolerant dorp: de komst van statushouders 

positief benaderen. Zorgen dat het een mix wordt, dus niet 

apart zetten. Een dorp waar alle bewoners ‘inclusief’ zijn. Een 

dorp dat toegankelijk is, openstaat voor iedereen. Tolerantie 

naar iedereen toe.

b35



5. relaties & samenwerking Meningen bundelen, o.a. door crowdfunding. 2 Meningen bundelen door o.a. crowdfunding: hoe bereiken we 

mensen, dat moet je goed bundelen. De gemeenschap is de 

‘crowd’, de crowd moet beslissen, de hele gemeenschap dus 

laten meepraten. Digitale hulpmiddelen voldoende.

b35

5. relaties & samenwerking Goede relaties tussen ondernemers en de inwoners van Zeeland. 2 Goede relatie tussen inwoners en ondernemers: praten in 

plaats van actie. Op het moment dat ondernemers plannen 

presenteren vooral met hen praten over het hoe en wat en 

niet meteen actie tegen gaan voeren. Meer begrip voor elkaar.

b35

5. relaties & samenwerking De jeugd houden hierdoor scholen, etc. 0 De jeugd hier houden: zorgen dat het aantrekkelijk blijft voor 

jongeren om in het dorp te wonen: wonen, opgroeien, 

vermaak e.d.

b35

5. relaties & samenwerking Zeeland een beschermende omgeving. 0 Zeeland een beschermende omgeving (daaronder valt ook 

sociale controle en ondersteuning): voldoende voorzieningen 

voor mensen, die hulp nodig hebben, uitbouw van de 

zorgcoöperatie, elkaar helpen waar nodig en mogelijk. 

b35

5. relaties & samenwerking Sociale controle en ondersteuning. 0 b35

5. relaties & samenwerking Een toekomstige gemeente met oog voor kerkdorpen. 0 b35

5. relaties & samenwerking We willen dat al het goede van nu behouden blijft in 2030. Al het goede van nu behouden in 2030: wat we nu hebben is 

uniek: buurtverenigingen, veel andere verenigingen, SJB en 

dat soort zaken is genoemd.

b35

6. advocaat vd duivel Bestaande sport-, muziek-, en andere activiteiten behouden, waar 

behoefte aan is. Maar ook ruimte geven aan vernieuwing.

nvt Zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar? De behoefte goed 

laten aansluiten aan de vraag (flexibele levensstijl). Verbinding 

met jongeren. Nieuwe commerciele activiteiten, evt. 

verbinden met school. Verenigingsleven en sporten; kijken of 

we dit anders kunnen organiseren als de behoeften 

veranderen. Andere (soorten) sporten en anders aanbieden, 

bijvoorbeeld inspelen op gamen van kinderen en jongeren. 

Kunnen we een oplossing bedenken voor tekort aan 

vrijwilligers door er anders naar te kijken? Anders te 

organiseren?

b35

6. advocaat vd duivel Winkel en voorzieningen in een gezonde verhouding, meer samen 

optrekken, bijv. "Koop in Zeeland!", "Zeelandse webwinkel". 

Stimuleer lokaal.

nvt We kunnen zorgen dat de winkels in Zeeland blijven bestaan 

door onder andere in eigen dorp te kopen. Omdat online 

kopen groeit, zou je een webshop kunnen ontwikkelen met 

Zeelandse producten.

b35



6. advocaat vd duivel Veiligheid, door integratie 'vluchtelingen', kansarmen, diversiteit te 

stimuleren, ouderen & jongeren te mixen, 

Repelakker/bejaardenhuis/Steenakker.

nvt Neemt 'vluchtelingen' op in het dorp, gemeenschap. Meer 

begrip en betrokkenheid naar elkaar door wonen meer te 

mixen, jong/oud, arm/rijk, allochtoon/autochtoon. Nu 

centreren we doelgroepen in (nieuwe) woonwijken en 

bejaardencentra. Laten we zorgen dat vluchtelingen 

integreren door verspreid door de gemeente te wonen; 

acceptatie en tolerantie vergroten.

b35

6. advocaat vd duivel Sociale veiligheid en verkeersveiligheid verhogen, door versterking 

sociale controle in Zeeland.

nvt
We kunnen zelf verantwoordelijkheid nemen voor onze 

veiligheid, niet door meer politie op straat of teveel regels en 

controle. We willen veilig over straat kunnen en criminaliteit 

tegengaan. Sociale controle organiseren.

b35

6. advocaat vd duivel We willen genieten van groen en natuur in Zeeland. nvt Toegankelijkheid van natuur, balans tussen ervan 

genieten/gebruik van maken en beschermen.

b35

6. advocaat vd duivel Dorp aantrekkelijk houden voor jongeren, zodat ze blijven! nvt b35

6. advocaat vd duivel We willen veilig en ook gezond kunnen leven in Zeeland. Onze 

leefomgeving is belangrijk, o.a. gezonde lucht.

nvt Uitlaatgassen en vervuilde lucht zoveel mogelijk beperken. 

Wel auto’s in het dorp houden, bereikbaarheid is wel 

belangrijk.

b35

6. advocaat vd duivel Onderlinge betrokkenheid naar elkaar behouden of vergroten. nvt Individualisme/privacy respecteren en tegelijkertijd oog 

hebben voor elkaar. Dat we de buren kennen, een praatje 

maken en interesse tonen naar elkaar. sfeer van 

gemoedelijkheid.

b35

6. advocaat vd duivel Een bestuur dat beter omgaat met geld, dat keuzes maakt in 

overleg met de inwoners van Zeeland.

nvt Samenwerking en participatie inwoners in keuzes die het 

bestuur maakt voor Zeeland.

b35

6. advocaat vd duivel Bij de uitstraling van ons dorp de historie in ere houden. nvt b35

6. advocaat vd duivel Toerisme in Zeeland verder laten groeien, maar wel in een win-win 

met de inwoners.

nvt Ook voordelen voor de inwoners, ipv overlast. b35

6. advocaat vd duivel Ontmoeten is erg belangrijk, horeca speelt een belangrijke rol. nvt Ontmoetingsplaatsen zoals cafe en terras bij elkaar, zodat er 

sfeer ontstaat. Maar ook het organiseren van activiteiten en 

evenementen waar we elkaar kunnen ontmoeten en samen 

plezier hebben. Initiatieven stimuleren en ondersteunen.

b35














