
Bijlage 3 - Ideeën afkomstig van het digitale forum

Idee in het kort samengevat Afzender

1. Accommodatie: CC overdag sluiten anon
2. Samenwerken in programmering CC anon
3. investeer in sociale samenhang dat geeft in toekomst 

minder kosten gezondheidszorg/handhaving etc
R v Dommelen

4. hoe zo bemoeizorg ad 15.000€ salariskosten of 
zorgkosten? niet transparant! 

anon

5. vraag; kritisch bekijken brede school: zorgt voor tekorten 
bij andere voorzieningen. Nieuwe gebouwen kan ook 
kapitaalvernietiging van investering onderhoud oude 
gebouwen 

anon

6. kosten inwoners in zorginstellingen uit ander gemeenten 
mogen niet rusten op goirlese begroting

Coppens

7. samenwerken op gebied van welzijn, minder management 
en meer uitvoeringsuren

M Knegtel

8. investeer in sociale samenhang dat geeft in toekomst 
minder kosten gezondheidszorg/handhaving etc/

R v Dommelen

9. stop subsidies allerlei verenigingen anon
10.subsidies zoals buurtfeest afschaffen Ad
11.onderzoekskosten haspel lijkt te hoog (niet transparant)/ anon
12.hef zorgcentrum op, sloop gebouw en gebruik grond als 

parkeer of bouwgrond
P Verschure

13.laat gebouwen Kloosterplein staan, alleen opknappen Pascalle vd Bosch
14.Amrobank naar Wildert P Verschure
15.kloosterplein alleen aanpassen mbt bestrating a la 

Hovel+CC.
P Verschure

16.hef main frame op, sloop gebouw en gebruik grond als 
parkeer of bouwgrond 

P Verschure

17.schrap recreatieve poort, investeer in eco-toerisme Cathrien v 
Engelen

18.schrap recreatieve poort: belast de natuur te veel H v Meegeren
19.pand Amro opknappen + gebruiken als zorgcentrum P Verschure
20.Oranjeplein niet (weer) vernieuwen anon
21.verkoop/verhuur kleine stukjes gemeentegrond aan 

particulier; minder onderhoudskosten 
/BNF Wegdam

22.procedures afstemmen met bewoners ipv vooraf plannen 
en achteraf bezwaar+ rechtzaken

/ BNF Wegdam

23.exploiteer  parkeerterrein zwembad of verkoop het anders! BNF Wegdam
24.muur langs Rillaertsebaan niet doortrekken Paul Langeveld
25.onderhoud slimmer organiseren (geen onnodige zaken) P de Bruijn
26.altijd betaald parkeren garage muv bewoners Hovel BNF Wegdam
27.verander groenstrook hoek Herstallenstr in parkeerpl Stegers
28.zorgcentrum inpassen in CC, gemeenterecepties, 

trouwpartijen +vergaderingen in CC
BNF Wegdam

29.gebouwen milieuvriendelijk isoleren hennyvspr75@ho
tmail.com

30.Minder maaien, en bezuinigen op ambtenaren groenbeheer 
(hebben te weinig goede ideeën) 

Coppens



Bijlage 3 - Ideeën afkomstig van het digitale forum

31.bezuinig op/ga slimmer om met onderhoud wegen en 
groen, bijv winterwerk?? Rood plaveisel fietspaden is niet 
altijd nodig. Kleine aanpassingen kosten vaak te veel

J. Miltenburg

32.geen/ander schema groenonderhoud in winter J. Miltenburg
33.energiebesparing: lichtsensoren openbare ruimtes+ 

minder verwarming
Leo v Boxtel

34.pas verlichting Muldersweg aan: licht brandt regelmatig 
overdag

M Bechtold-Kops

35.hufterproof verkeersborden bespaart vervanging Manou Pistorius
36.vervang straatverlichting door LED Manou Pistorius
37.huur accommodaties ( wijk/sport) differentiëren: laag voor 

specifiek beleid jeugd ed, hoger voor particulieren. 
Bart Schouten

38.flexibele verlichting parkeergarage: gebruik aanwezige 
elektronica! 

Wies Romeijn

39.bewoners zelf stoep laten schoonmaken R v Hoek/Geerts
40.energie besparen door ½ graad lager stoken  in openbare 

gebouwen
JH Scholten

41.schoonmaak winkelcentra kan met minder mensen 
efficiënter en dus goedkoper

J Schalks 
Bouwmans

42.openbare werken beter afstemmen (voorkomt dubbel 
werk)

J Schalks 
Bouwmans

43.Zorg voor regelmatig onderhoud (mos gemeentehuis) 
voorkomt schade en hoge kosten 

Vekemans

44.goed gepland systematisch onderhoud =  besparend. Denk 
aan kosten openbare verlichting 

Guus de Haas

45.kerken sluiten bespaart geld anon
46.kerken = bodemloze put Harry
47.gebruik led of smart verlichting openbare 

ruimte/parkeergarage 
Ruud v 
Amelsfoort

48.groenvoorzieningen bij 1 bedrijf met integraal bestek lijkt 
goedkoper 

Ruud v 
Amelsfoort

49.parkeergarage Hovel: verhuur lege plaatsen aan bewoners 
binnen blauwe zone 

Guus de Haas

50.geen zout uitdelen: kost extra benzine (ophalen) anon
51.richt prov. huisvuilverzameldienst op Harzema
52.richt regionaal rioolbedrijf op Harzema
53.herijk kapbeleid, ism werkgroep biodiversiteit Harzema
54.verkoop groenstrookjes aan particulieren J Schrijver
55.groenbeheer: buurtbeheer/buurttuin hoogstraat 

stedekestraat 
Cathrien v 
Engelen

56.groenbeheer: leg ecologische plantsoenen aan ipv 
onderhoudsintensieve plantsoenen

Retel Helmrich

57.groenbeheer slimmer: minder doen of buurt zelf laten doen Retel Helmrich
58.bezuinig op verlichting openbare gebouwen/molen de 

visser
Mw Zandbergen

59.De "groenstrook" op de hoek Herstallenstraat veranderen 
in parkeerplaaten

Stegers

60.slimmer onderhoud, dingen doen die niet nodig zijn, P de Bruijn
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dingen niet doen die wel nodig zijn
61.digitaliseer dossiers met autorisatie bevoegden  BNF Wegdam
62.digitaliseer communicatie met burgers, die dat willen /BNF Wegdam
63.efficiënter regelen klacht/bezwaar. Meer controle hierop en 

meer persoonlijk contact. 
BNF Wegdam

64.minder externe bureaus BNF Wegdam
65.potjes/reserveringen leegmaken BNF Wegdam
66.samenwerken met andere gemeenten mn Tilburg / BNF Wegdam
67.maak onafhankelijke expertcommissie voor 

bezuinigingsideeën, onderwerp is te weinig transparant 
voor leek/

anon

68.geen externe bureaus inschakelen, ambtenaren weten 
genoeg 

Joop v Iperen

69.voer gemeentewet, hand en spandiensten weer in V Rijswick
70.gebruik open source software Harzema
71.neem tablet pc voor raadsleden Harzema
72.nieuwe beleid eerst procesmatig, dan pas projectmatig Harzema
73.beëindig niet-verplicht beleid (tenzij maatschappelijk 

onontkoombaar)
Harzema

74.kopieer nieuw beleid van vergel. gemeenten Harzema
75.meervoudig geconcentr. Ambtelijke poolvorming Harzema
76.minder externe bureaus, denk ook eens aan studenten, 

univ. inschkelen
V Dommelen

77.gemeentegids digitaal behalve wie papier wil  anon
78.geen gratis koffie in gemeentehuis anon
79.bekijk personeelsbestand kritisch + taakomschrijving anon
80.ambtenaren kritischer naar zichzelf+ taak kijken P Verschure
81.bezuinig op formatie communicatie: 1 fte is voldoende P Verschure
82.bevoegdheden lager in de ambtelijke  organisatie leggen P Verschure
83.geen externe bureaus, gebruik Goirlese 

ervaringsdeskundigen
P Verschure

84.verbeterbord ophangen P Verschure
85.minder inspraak/inspreken P Verschure
86.bezuinig op formatie griffie: 1 fte is voldoende P Verschure
87.zeg vaker nee als gemeente (tering/nering) P Verschure
88.schaf commissies af P Verschure
89.schaf tevredenheidonderzoeken af, burger is tevreden P Verschure
90.duurdere plannen oormerken met sticker 'andere termijn 

bepaling' 
P Verschure

91.stop met burgerjaarverslag P v Hoesel
92.stop met burgerjaarverslag, leg ter inzage  G de Haas
93.stop met burgerjaarverslag, leg ter inzage P Verschure 
94.Stop met burgerjaarverslag anon
95.Stop met Krasnogorsk anon
96.Stop met gemeentegids , alleen nog digitaal (ook ivm 

milieu)
Karin Molin v 
Oosterbeek

97.meer samenwerken = kansen ipv bedreigingen/ Frans v Dongen
98. maak permanente verbeterbus op internet Mark Verhoeven
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99.procedures versnellen, en vereenvoudigen, kijk naar 
Boekel

Bart Schouten

100.Welstandscommissie afschaffen Bart Schouten
101.Meer met fulltimers werken: efficiënter, en meer met 

65+: goedkoper 
J Schalks 
Bouwmans

102.Handhaven = meer opbrengst genereren (bonnen) J Schalks 
Bouwmans

103.Schade vandalisme verhalen op daders of ouders  J Schalks 
Bouwmans

104.kosten ontmanteling hennepkwekerijen op overtreders 
verhalen ipv zelf betalen

Ruud v 
Amelsfoort


