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1. Vragenlijst 
 

1.1 Vragenlijst standaardpeiling MKB-vriendelijkste gemeente 
 

Vraag 1 
Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) geeft u het ondernemersklimaat van de gemeente 
waarin u gevestigd bent?  
Het ondernemersklimaat bestaat uit wat de gemeente kan doen om vestiging voor 
ondernemers aantrekkelijk te maken, zoals begrip voor ondernemers, bereikbaarheid, 
omgaan met regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen, veiligheid en 
klantvriendelijkheid.   
 
Vraag 2 
De volgende stellingen hebben betrekking op de dienstverlening van uw gemeente. We 
vragen u per stelling uw reactie aan te geven.  

 
 ja nee weet niet/ 

misschien 

Mijn gemeente heeft een accountmanager als 
aanspreekpunt voor ondernemers 

O O O 

Mijn gemeente voert structureel overleg met 
ondernemersorganisaties  

O O O 

Mijn gemeente voert actief arbeidsmarktbeleid O O O 

Mijn gemeente zet zich in voor veiligheid (fysieke veiligheid, 
tegengaan van cybercrime, etc.) 

O O O 

Mijn gemeente heeft specifiek beleid voor het mkb  O O O 

Mijn gemeente zet zich in om de regeldruk te verminderen O O O 

Mijn gemeente heeft beleid voor startende bedrijven en 
doorgroeiers 

O O O 

Mijn gemeente biedt ondersteuning bij het overgaan op 
duurzame vormen van energie 

O O O 
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Vraag 3 
Hieronder worden een aantal aspecten van dienstverlening weergegeven. We vragen u 
met een rapportcijfer (tussen 1 en 10) per aspect aan te geven hoe tevreden u bent over 
uw gemeente.  

 
 Rapportcijfer 

Snelheid van dienstverlening  

Afstemming en overleg met ondernemers  

Klantgerichtheid  

Telefonische bereikbaarheid   

Digitale bereikbaarheid  

Deskundigheid   

Betrouwbaarheid  

Begrip voor ondernemers  

Het nemen van initiatieven   

Vergunningverlening  

Snelheid van betalen  

Kansen op aanbesteden voor het regionale mkb  

 
Vraag 4 
Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) geeft u uw gemeente als het gaat om het krijgen van 
“waar voor uw geld”?  
Als ondernemer betaalt u jaarlijks allerlei lasten aan de gemeente zoals 
onroerendezaakbelasting, rioolheffing en leges voor vergunningen. Voor dat geld 
investeert uw gemeente in zaken als bedrijventerreinen, winkelgebieden, binnensteden 
en dorpskernen, citymarketing, evenementen, etc. 
 
Vraag 5 
Wanneer u alle factoren van dienstverlening op een rijtje zet, wat is dan in uw ogen een 
sterk punt en wat is een zwak punt van uw gemeente?  
Sterk punt:  <open> 
Zwak punt:  <open>  
 
De volgende twee vragen gaan niet over uw eigen gemeente, maar over het beeld dat u 
heeft van de dienstverlening aan ondernemers door andere gemeenten.  
 
Vraag 6 
Welke gemeente, buiten uw eigen gemeente, vindt u het meest mkb-vriendelijk?  
Categoriseren: Lijst met alle Nederlandse gemeenten 
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Vraag 7 
Waarom vindt u deze gemeente het meest mkb-vriendelijk?  

<open> 

Tot slot stellen we nog een aantal algemene vragen. 
 

Vraag 8 
In welke branche is uw onderneming actief? 

• Bouw 
• Detailhandel 
• Financiële Dienstverlening 
• Gezondheidszorg 
• Groot- en tussenhandel 
• Horeca, Recreatie en Toerisme 
• ICT 
• Industrie 
• Land- en Tuinbouw 
• Onderwijs 
• Overheid 
• Transport & Logistiek 
• Zakelijke Dienstverlening 
• Overige 

 
Vraag 9 
Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf op dit moment, inclusief uzelf? 
Het betreft hier zowel de fulltime als parttime medewerkers.  

• 1 
• 2 t/m 4 
• 5 t/m 9 
• 10 t/m 19  
• 20 t/m 49 
• 50 t/m 99  
• 100 t/m 199  
• 200 t/m 499 
• 500 of meer  
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1.2 Vragenlijst extrapeiling MKB-vriendelijkste gemeente 
 

Vraag 1 
Heeft u wel eens contact (gehad) met de bedrijfscontactfunctionaris? 

• Ja 
• Nee 

 
Vraag 2 
Wat verwacht u van een bedrijfscontactfunctionaris?  

<open> 

Vraag 3 
Indien JA bij vraag 1 
Hoe ervaart u het contact met de bedrijfscontactfunctionaris in het algemeen? 

• Zeer positief 
• Positief 
• Neutraal 
• Negatief 
• Zeer negatief 

 
Vraag 4 
Kunt u uw antwoord toelichten?  

<open> 

Vraag 5 
Kijkt u weleens op de gemeentelijke website www.bernheze.org voor informatie over 
ondernemen? 

• Ja 
• Nee  

 
Vraag 6 
Indien JA bij vraag 5 
Mist u informatie op de website of vindt u iets lastig te vinden?  

• Ja, namelijk… <open> 
• Nee  

 
Vraag 7 
Indien NEE bij vraag 5 
Wanneer zou u wel van onze website gebruik maken (verbetervoorstellen)?  

<open> 

Vraag 8 
In hoeverre bent u tevreden over de kwaliteit van afhandeling van vragen/problemen 
door uw gemeente? Geef een cijfer tussen 1 en 10.  
 
Vraag 9 
Kunt u uw antwoord toelichten?  

<open> 
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Vraag 10 
Welke drie van de volgende aspecten zouden volgens u voorrang moeten hebben in het 
gemeentelijke beleid en in welke volgorde (geef prioriteit aan met 1 t/m 3)? 

• Communicatie 
• Vriendelijkheid en beleefdheid 
• Voldoende expertise 
• Slagvaardig 
• Betrouwbaarheid 
• Snelle vergunningverlening 
• Lokaal aanbesteden 
• Vestigingsmogelijkheden 
• Leveren van maatwerk 
• Duurzaamheid 

 
Vraag 11 
Zijn er nog andere aspecten die volgens u voorrang zouden moeten hebben in het 
gemeentelijke beleid?  

<open> 
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2. Open antwoorden 
 
2.1 Sterke punten 

 
Wanneer u alle factoren van dienstverlening op een rijtje zet, wat is dan in uw ogen een 
sterk punt van uw gemeente? 
 

• Aantrekkelijkheid van de dorpen voor klanten. 
• Afspraken nakomen, terugbellen. 
• Algemeen beeld is goed maar ik merk niet echt dat ze vol voor eigen 

ondernemers gaan/kiezen. 
• Alle stakeholders krijgen hun aandacht. 
• Benaderbaar 
• Bereikbaarheid (3x) 
• Bereikbaarheid (telefonisch of mail). Contact is goed geregeld. Maar let op: 

hiermee wordt niet bedoeld dat de gestelde vraag en/of opmerking dan ook 
naar behoren wordt uitgevoerd/behandeld. 

• Bereikbaarheid. Oplossen van problemen. 
• Betrokkenheid met mkb. (3x) 
• Communicatie 
• Dat een beleid is voor stimulering van bedrijvigheid. 
• De vervuiler betaalt. 
• De wil om ondernemers te helpen. 
• Denk zeer sterk aan zichzelf. 
• Directe contacten met ondernemers, bijvoorbeeld tijdens infoavonden van 

de ondernemersvereniging. 
• Energie en milieu. 
• Er wordt over het algemeen snel gereageerd via mail en telefoon. 
• Er wordt nu eindelijk werk gemaakt van de kern van Heeswijk-Dinther. 
• Geen (3x) 
• Geen idee. Geen enkel initiatief van de gemeente in mijn geval. 
• Geen idee. Ik merk niks van dienstverlening. 
• Geen problemen gehad behalve één. 
• Geen, er is niets bij ons bekend over gemeente en mkb. 
• Geen, ze doen er echt alles aan om je als bedrijf kapot te maken. Ze sturen 

iedereen naar de rechter, zijn nog te beroerd om iets te bespreken met een 
kop koffie. 

• Goede contacten. Snel reageren. 
• Groen denken. 
• Grotere dorpen laten groeien voor het mkb. 
• Het contact tussen de raad en de burgers. 
• Houden het duurzame en het milieu bovenaan het lijstje. 
• Iedereen mee laten beslissen. 
• Ik hoor nooit klachten en ben zelf tevreden. Dus het zal wel goed zijn. 
• Ik kan echt in alle oprechtheid geen sterk punt noemen, op de enorm fijne 

burgemeester na. 
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• Ik ken geen sterke punten van de gemeente. (3x) 
• Imago 
• In groen investeren. 
• Investeren in dorpskernen. 
• Inzet van financiën voor algemeen nut. 
• Klantvriendelijkheid 
• Korte lijnen. 
• Korte lijnen met OVH. 
• Laagdrempelig 
• Lijntjes zijn kort. 
• Luisteren naar de ondernemers, korte lijntjes met de meeste ondernemers. 
• Maken zich sterk voor bedrijventerrein. 
• Meedenken 
• Nemen geen overhaaste beslissingen. 
• N.v.t. (3x) 
• Overleg en verstandhouding. 
• Overleg met de OVH. 
• Overleg, afspraken nakomen. 
• Overleggen redelijk betrouwbaar. 
• Redelijk sociaal. 
• Sterk punt is als je 16 jaar een bedrijf runt en toen om een vergunning vraagt 

dan hoeft dat niet. Na 16 jaar legt de gemeente mij een vergunning op. Vind 
ik prima, maar dan moet ik wel het volle pond betalen (bijna €500,-). 

• Snel digitaal reageren. 
• Snel van reactie. 
• Sterk punt is een slechte medewerking het hooghouden van de 

gemeentebelasting. 
• Veiligheid op industrieterreinen. 
• Visie op kansen voor toerisme en recreatie in het buitengebied. 
• Vlotte afspraken. 
• Waardeloos 
• Weet niet. (10x) 
• Wij hebben heel weinig contact met de gemeente. 
• Ze zijn beter voor de inwoners dan voor de ondernemers. 
• Zij staan open voor nieuwe ideeën en gaan daar graag over in gesprek. 

 
2.2 Zwakke punten 
 
Wanneer u alle factoren van dienstverlening op een rijtje zet, wat is dan in uw ogen een 
zwak punt van uw gemeente? 
 

• 0 initiatief. 
• Afspraken nakomen en ondernemers aan hun lot overlaten. 
• Agrarische sector. 
• Als ondernemer wil je duurzame energie opwekken. Maar een boom die in 

de weg staat voor zonnepanelen mag niet gekapt worden. In tegen stelling 
inderdaad kern van Bernheze waar tientallen prachtige bomen zo maar zijn 
gekapt. Dit geeft een oneerlijk gevoel 
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• Ambtelijke organisatie is te veel naar binnen gericht en heeft te grote afstand 
tot en te weinig gevoel voor ondernemers 

• Bernheze heeft aangetoond een autistisch gemeen(t)e te zijn met enkel oog 
voor projectontwikkelaars. Ook daar zijn veel vragen over. Rechters hebben 
zich negatief over de gemeente uitgesproken. Of het nu de rechtbank of 
raad van state is, ze hebben overal lak aan. Zelfs aan gerechtelijke uitspraken. 
Aantoonbaar bewijs is voorhanden. 

• Communicatie (3x) 
• Continuïteit van beleid. 
• Dat de ondernemers in de kleine kernen wel eens "vergeten" worden. 
• De website. 
• De weg is bijzonder slecht. Door zwaar verkeer en diepe putdeksels gaan 

huizen scheuren. Daar wordt wel erg laconiek op gereageerd en zeker niets 
aan gedaan. Ondanks eerdere klachten die binnen zijn gekomen. 

• Deskundigheid 
• Deskundigheid en korte lijnen in overleg. 
• Erg slecht onderhoud van de groenvoorzieningen rondom het 

bedrijventerrein in Nistelrode. 
• Flexibiliteit m.b.t. regelgeving. 
• Gaan woningbouw realiseren om bedrijventerrein hadden bedrijven moeten 

verplaatsen om woningen dichter bij centrum te plaatsen. 
• Geen 
• Geen, er is niets bij ons bekend over gemeente en mkb. 
• Geld voor dorpskernen. 
• Gerechtigheid 
• Groen voorzienig snoeien, opruimen van afval in bossen. 
• Groenbeleid en omgang met groen en natuur binnen de gemeente. 
• Handelingssnelheid 
• Heb nog geen enkele actieve actie gezien van de gemeente betreffende het 

beleid van stimulering van bedrijvigheid. 
• Heesch gaat voor andere gemeente. 
• Heesch is belangrijk en de andere kernen tellen nauwelijks mee. 
• Heeswijk-Dinther loopt ver achter in onderhoud van wegen en fietspaden. 
• Hoe kun je nu een nieuwbouwwijk om een bedrijventerrein bouwen? Zeker 

als je grote bedrijven als v.d. heuvel nog laat uitbreiden ook. 
• Hoge ozb. 
• Ik denk geen of weinig deskundige medewerkers. 
• Is niet in staat regelgeving aan huidige normen en ontwikkelingen door te 

voeren, waardoor kansen voor ondernemers die door willen ontwikkelen 
wegvallen. 

• Je hoort of ziet ze nooit. Ik heb niet het idee dat ze weten wat er leeft onder 
de ondernemers. Voor investeringen die ze doen worden wij ook nooit 
aangesproken. 

• Ken niet echte zwakke punten. 
• Kennis 
• Kleine dorpen heeft het mkb geen kans om te blijven vestigen 
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• Lastendruk en kwaliteit ambtelijk apparaat. Kleine gemeente kan niet 
opboksen tegen uitdaging in het werk en het loongebouw in de grote(re) 
gemeenten en dus onvermijdelijk ambtelijke kwaliteit verliezen op termijn. 

• Lokaal aanbesteden is zeer slecht. Het lijkt er af en toe op dat een partij van 
buiten de gemeente meer kans krijgt c.q. eerder wordt gekozen om mee 
wordt opgetrokken of opdrachten uit te voeren dan de eigen ondernemers. 
Dat voelt al jaren zo. Je hebt niet het gevoel dat er alles aan wordt gedaan 
om met lokale partijen het werk te maken. De gemeente mag ook weleens 
partijen proactief benaderen in het geval van kansen/mogelijkheden. Dat mis 
ik. Ze schermen dan met aanbestedingsbeleid maar daar zijn bij andere 
gemeentes wel mogelijkheden door er creatief mee om te gaan. Daar krijgen 
bedrijven uit de eigen gemeente wel de voorkeur bij opdrachten c.q. nieuwe 
ontwikkelingen. De gemeente moet daar veel actiever in zijn richting de 
ondernemers. De ambtenaren moeten daar ook in mee. De politiek heeft er 
de mond vol van maar de ondernemers merken er weinig van. Rij maar eens 
een rondje door de kernen en zie hoeveel partijen van buiten de gemeente 
er alleen al aan het werk zijn. 

• Meedenken met ondernemer. (3x) 
• Meedenken met ondernemers en niet alleen maar tegenwerken. 
• Na 4 weken nog geen reactie op digitale melding gekregen. Mogen we dus 

wel een zwak punt noemen. 
• Nakomen van de afspraken. 
• Niet zorgzaam voor ondernemers. Afspraken niet na komen en niet 

openstaan voor nieuwe mogelijkheden. Het is fijner dat een bedrijf vertrekt 
dan dat ze mee denken naar mogelijkheden. 

• Nog niet mee te maken gehad. 
• N.v.t. (2x) 
• Ondernemen is bijzaak. 
• Ondernemersklimaat 
• Oog voor de groei van ondernemingen en het ondersteunen van de 

ondernemers daarin, met voortvarende aanpak van 
uitbreidingsmogelijkheden. 

• Openingstijden van de ambtelijke molen. 
• Slecht onderhoud groenvoorziening, veiligheid verkeer. 
• Slecht onderhoud wegen. 
• Slechte bereikbaarheid (op bepaalde domeinen). 
• Slechte communicatie naar ondernemers toe. Ik weet niet eens welke 

dienstverlening er verleend wordt door de gemeente. Nog nooit iets van 
gemerkt. 

• Snelheid van handelen. 
• Sneller afhandelen van zaken. 
• Starheid omtrent regelgeving bij vestiging binnen de gemeente. Als een 

situatie daar om vraagt en er niemand schade van onder vindt dan is het zaak 
dat een gemeente mee denkt i.p.v. mooie initiatieven van de tafel te 
schuiven omdat ze niet in een star pakket van regels passen (regels die al 
jaren zo zijn en niet van deze tijd zijn). 

• Stroperigheid ambtenarij. 
• Te hoge lasten voor wat je krijgt. 
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• Te hoge WOZ t.o.v. hetgeen er terug gedaan wordt voor de ondernemers. 
• Te veel en te dure belastingen, niet willen meedenken, nergens voor 

openstaan, voornamelijk gunning van werk aan bedrijven buiten regio 
• Te weinig ondernemer-minded. 
• Tempo van handelen. 
• Te veel om op te noemen. 
• Tussentijdse terugkoppeling gedurende lang lopende trajecten. 
• Uitgeven van bouwvergunningen (snelheid). 
• Vaak te lang wachten op antwoord. 
• Verkeersveiligheid 
• Weet ik niet. (12x) 
• Wegen. Geen oog slecht boomsnoeien. Door gaande wegen zitten vol laag 

hangen takken onder 4.20. Of bomen op de weg gegroeid, lantarenpalen 
zijn in de bomen gegroeid. 

• Werken zeer vertragend. 
• Wethouder die er te lang zit. 
• Ze hebben de gemeente ongeveer structureel onbereikbaar gemaakt voor 

vrachtverkeer door zeer veel verkeer remmende maatregelen die ervoor 
zorgen dat de bereikbaarheid zeer slecht is. Met als gevolg dat het zeer 
onaantrekkelijk is als kleine ondernemer om in Bernheze gevestigd te zijn. Dit 
had anders gekund/gemoeten. Een groot deel van de kleine ondernemers is 
namelijk gebaat bij een goede bereikbaarheid, maar wat heb je aan 
schitterende snelwegen als je daarna alsnog stapvoets over 15 
verkeersdrempels moet. Hier zie je het gebrek aan praktijkervaring en de 
koppigheid om het te verbeteren. 

• Zelf geen investeringsmogelijkheden. Willen (terecht) geen risico lopen. 
• Zijn niet eerlijk, eigenbelang gemeente staat bovenaan. 

 
2.3 Bedrijfscontactfunctionaris 
 
Wat verwacht u van een bedrijfscontactfunctionaris? 
 

• 100% inzet en meedenken over het verdere bestaan van het mkb in kleine 
dorpen. 

• Aanjager van processen en beslissingen. 
• Aanspreekpunt voor al mijn vragen ten aanzien van mijn onderneming. 
• Actief naar buiten. Ondernemers kennen, weten wat er speelt. Zaken hoog 

op de agenda zetten. 
• Advies in de breedste zin. 
• Alles 
• Als onze gemeente die al een heeft (ik heb er nog nooit van gehoord) dan 

zou het wenselijk zijn dat die ook buiten de ivoren toren van het 
gemeentehuis zich bij ondernemers zou laten zien en met hen in contact zou 
treden. 

• Begripvol, meedenkend en ondernemend. 
• Belangen van ondernemers behartigen binnen bestuurlijke mogelijkheden en 

het informeren/overleggen met ondernemersverenigingen. 
• Brug slaan tussen gemeente en ondernemers. 
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• Dat deze contact heeft met bedrijven. 
• Dat die helpt/ondersteunt. 
• Dat die zich dan eerst maar eens bekend maakt. 
• Dat er actie wordt ondernomen op meldingen. 
• Dat hij bekend is met de ondernemers en bekend is met de 

problemen/wensen van de ondernemers. 
• Dat hij de belangen van de bedrijven beter behartigt. 
• Dat hij helpt waar nodig dan wel verwijst naar de juiste persoon. 
• Dat hij je helpt met vragen over allerlei zaken wat betreft het ondernemen. 
• Dat hij meedenkt met de ondernemer. 
• Dat hij of zij indien mogelijk de ondernemers het ondernemen 

vergemakkelijkt en nieuwe ideeën en milieuvriendelijke initiatieven helpt ten 
uitvoer te brengen. 

• Dat hij zich inzet voor het mkb en het te vertalen naar de gemeente waarom 
dingen soms onnodig moeilijk worden gemaakt. 

• Dat weet ik nog niet. Onze gemeente heeft pas heel recent een 
bedrijfscontactfunctionaris aangesteld. Tenminste zover wij weten. 

• De ondernemer indien gewenst begeleiden/ondersteunen in relatie met zijn 
dossier bij de gemeente. 

• Deskundigheid en slagvaardigheid. 
• Dit weet ik niet precies, heb me hier niet in verdiept. 
• Duidelijkheid en deskundigheid. 
• Geen alwetendheid, maar moet zonder meer in een eerste gesprek aan 

kunnen geven waar en bij wie een ondernemer terecht kan met een 
specifieke vraag en dat moet ook voor de ondernemer geregeld worden. 
Geen doorverwijzing, maar een direct contact dan wel afspraak met 
betrekking tot de desbetreffende vraag. 

• Geen idee, alles loopt prima. 
• Geen idee, ik ken de functie niet. (2x) 
• Gehoor 
• Hij is pas nieuw, maar ik verwacht er veel van. 
• Ik verwacht dat hij of zij ondernemers begeleid binnen de kaders die de 

gemeente heeft. Als het nodig is om een bestemmingsplan te herzien, dan 
mogen we ook verwachten dat ie hierin ondersteund wordt óf dat heel snel 
duidelijk is dat dit niet kan. Dus concreet de verwachting: helderheid 
brengen. 

• Jaarlijks overleg. 
• Komen we misschien tegen in de toekomst. 
• Korte lijnen met de gemeente zowel in als uitgaande. 
• Meedenken in mogelijkheden maar dat gebeurd helemaal niet. Wanneer je 

in gesprek gaat vinden ze je plannen helemaal geweldig en begrijpen je 
helemaal en ook wethouders en burgemeester vinden het geweldig wat je 
doet en vervolgens vindt een ambtenaar het niets en maakt fout over fout, 
door geen dossier aan te leggen en vergeten je te een bericht te sturen. Bij 
een bedrijf is de klant koning maar bij de gemeente de ambtenaar maar deze 
wordt de hand boven het hoofd gehouden. Jammer, jammer en dit gebeurt 
niet alleen bij ons maar lees de vergaderverslagen maar na. Staat er: het 
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verdiend niet de schoonheidsprijs maar we doen het toch zo. En de 
ondernemer is weer de dupe. 

• Met onze zaak/ werkzaamheden zien wij hierin totaal geen nut, behalve weer 
een extra fte binnen de gemeente... Dat neemt niet weg dat voor andere 
bedrijven hier vast wel ergens ver weg een klein beetje misschien ooit een 
enkele vraag kan worden beantwoord door een bedrijfscontactfunctionaris. 

• Mogelijkheden van vergunning(en) doornemen met het bedrijf en bij 
aanvragen hiervan het intern begeleid bij de gemeente. Contact houdt met 
het bedrijf over voortgang van de zaken en eventuele knelpunten aangeeft 
en over meedenkt. 

• N.v.t. (2x) 
• Niets (2x) 
• Niks, ik doe zaken met de portefeuillehouders op de diverse beleidsterreinen 
• Nog niets, die beste man pas zeer kortgeleden gezien en ervan gehoord. 
• Ondersteuning 
• Regiefunctie bij vragen. 
• Snel te kunnen schakelen. 
• Tussenpersoon naar de gemeenteraad. 
• Veel inlevingsvermogen. 
• Verbanden leggen en voor de ondernemer gaan staan als gemeentebestuur 

processen vertraagd of laat verwateren. 
• Versterken ondernemersklimaat en de ondernemersbelang beter op de kaart 

zetten intern bij de gemeente. 
• Weet ik niet. (5x) 
• Wijzen van de weg in regelgeving. 
• Ik verwacht dat een bedrijfsfunctionaris zich hard maakt voor mooie 

initiatieven en mee denkt hoe ze gerealiseerd kunnen worden. Denken in 
mogelijkheden i.p.v. in onmogelijkheden. 

 
Hoe ervaart u het contact met de bedrijfscontactfunctionaris in het algemeen? 
Kunt u uw antwoord toelichten? 
 
Positief 

• Hij is net nieuw, maar erg geïnteresseerd en het lijkt erop dat hij ervaringen 
in de praktijk heeft opgedaan. 

• Hij komt zelf ook uit het bedrijfsleven. 
• In het verleden een aantal maal positief overleg gehad. 
• Nog maar één keer mee gesproken, mooie woorden, nu de daden gaan 

ervaren in de toekomst. 
• Onze kennismaking tijdens de infoavond van onze ondernemersvereniging 

was positief. Verder hebben wij nog geen contact gehad. 
• Staat open voor overleg en verbetering. 

 
Neutraal 

• Er gebeurde niet veel. 
• Iedereen is aardig maar ja zeggen en nee doen schiet niet op. 
• Net een nieuwe. 
• Nog geen persoonlijk contact mee gehad. 
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• Slechts een keer kort gesproken. 
• Zie eerdere reacties, ondanks dat ik keurig te woord ben gestaan vind ik het 

erg jammer dat alle gesprekken doodbloeden op het verschuilen achter 
regeltjes. 

 
Negatief 

• Geen terugkoppeling gehad op meldingen. 
 

2.4 Website 
 
Mist u informatie op de website of vindt u iets lastig te vinden? 
 
Ja, namelijk… 

• Aankopen van bouwgrond. 
• Bestemmingsplannen (2x) 
• Concrete informatie over vergunningen. 
• Contactgegevens nieuwe bedrijfsfunctionaris/aanbod bouwkavels enkel in 

Heeswijk. 
• Duidelijke uitleg welke zaken nodig zijn voor een (simpele) aanvraag. 
• Er ontbreekt veel, stukken zijn niet integraal te bekijken. 
• Heldere communicatie. 
• Helderheid en voorlichting. 
• Info voor ondernemers is lastig te vinden. 
• Lastig zoeken van de verschillende onderdelen. 
• Met wie je afspraken moet maken over wijziging bestemmingsplan. 
• Niet altijd duidelijk wie we nu voor wat moeten hebben. 
• Niet makkelijk te vinden. 
• Onoverzichtelijk 
• Site is zeer onoverzichtelijk, en onderwerpen moeilijk vindbaar. 
• Tot welke categorie bestemming mag vestigen. 
• Wie is de bedrijfscoördinator en wat doet hij. 

 
Wanneer zou u wel van onze website gebruik maken? 

 
• Als dat voor mij van toegevoegde waarde zou zijn. 
• Als er meer aandacht aan wordt gegeven. 
• Als er meer over en voor ondernemers op staat. 
• Als er veel voordeel te behalen viel voor de ondernemer. 
• Als het een veilige site is. 
• Als ik er mijn kennis op kan verbeteren. 
• Als ik geweten had dat er een site was. (3x) 
• Als ik veel tijd heb. 
• Als ik wist /geïnformeerd was over wat erop staat. 
• Als ik zakelijk uit ging breiden. 
• Als we iets van de gemeente nodig hebben, zullen we de website bekijken, 

maar dat is eigenlijk niet of nauwelijks van toepassing. 
• Als werken die binnen de gemeente actueel zijn daar op een soort van 

pagina aangeboden worden voor plaatselijke ondernemers. 
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• Bij een betere site, aantrekkelijker. 
• Meer digitaal maken van meldingen dan wel aanvragen. Meldingen in de zin 

van aanpassingen verordeningen, regelgeving die van belang zijn voor het 
mkb. Aanvragen kunnen/moeten al digitaal, maar kunnen nog 
vereenvoudigd worden. 

• Nog nooit nodig gehad. 
• Nu ik dit weet, zal ik er eens naar gaan kijken. 
• Nuttige informatie voor zzp’ers. 
• N.v.t. 
• Ondernemers proactief wijzen op mogelijkheden/aanbestedingen en zo 

inkleden dat de gunning naar lokale partij uit eigen gemeente gaat. 
Natuurlijk moet prijs wel marktconform zijn maar daar moet je het dan samen 
over hebben. Dat hoeft niet via website maar moet de algemene gedachte 
zijn binnen het gemeentehuis. 

• Weet ik niet. (4x) 
 

2.5 Afhandeling van vragen/problemen 
 
In hoeverre bent u tevreden over de kwaliteit van afhandeling van vragen/problemen 
door uw gemeente? Kunt u uw antwoord toelichten? 
 
5 of lager 

• Dat sommige aanvragen wel erg lang duren. 
• Dit gaat eigenlijk niet over ondernemers maar over de veiligheid bij mij op 

het plein waar ik woon. Ik heb al een brief geschreven aan de gemeente 
omdat op het schuurkerkplein veel te hard gereden wordt, zelfs door de 
bewoners. Enkele jaren geleden werd hier een kind aangereden, alle 
bewoners stonden erbij, maar het begrip hield niet lang voor. 2 jaar geleden 
werd mijn kind ook bijna aangereden voor mijn ogen door de buurvrouw. Die 
had nog niet eens lef genoeg om uit te stappen en iets tegen mijn kind te 
zeggen. Ik ben zo teleurgesteld dat ik niet eens antwoord had op mijn 
hulpvraag, namelijk of we hier niet een drempel kunnen plaatsen, het zou mij 
echt waard zijn om hier ook een financiële bijdrage aan te leveren. 

• Duurt allemaal erg lang, men weet zich vaak geen raad, betrokkenheid 
ambtenaren is slecht. 

• Duurt heel lang en weinig of geen overleg mogelijk. 
• Emotie regeert. 
• Er wordt een halsstarrig beleid gevoerd en een eenzijdig advies gegeven en 

niet afgewogen wat het beste is voor het milieuondernemers en 
infrastructuur. 

• Er zijn grote problemen ontstaan nadat we ons netjes hadden gemeld. Het 
ontaarde in rechtszaken en pesten van ondernemers i.p.v. hulp of 
oplossingen te bieden. Stigmatisering en demonisering door B&W. 

• Gesprek met wethouder gehad, leek begripvol en je krijgt daarna een lullig 
mailtje van een van zijn medewerkers waar je niks mee kunt. 

• Heeft u al eens meer dan 10 jaar op een vergunning moeten wachten? 
• Heesch is Heesch is niet meer. Het dorp gevoel is weg. 
• Laconieke reactie op klachten die van diverse kanten zijn binnen gekomen 
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• Mail verkeer duurt lang voor antwoord. 
• Meedenken is er niet bij waardoor wij kansen aan ons voorbij zien gaan die 

ondernemers in onze branche in onze naburige gemeenten wel worden 
geboden. Ik ervaar dat als ongelijk speelveld. 

• Te lange doorlooptijd, zonder tussentijdse info over de status. 
• Vaak lang wachten. 
• Vergunningsaanvraag wordt 4 maanden na indienen pas op gereageerd. 
• Ze geven een vergunning voor kersenbomen en gaan hierna wetten maken 

en zelfs zeggen u zult er weinig kersen plukken, dankzij een corrupte 
wethouder. 

 
6 of 7  

• Aantal keren wat opgezocht, soms ging dit soepel maar meestal lastig te 
vinden wat ik zocht. 

• Afhandeling duurt te lang en denkt niet mee om een oplossing te vinden. 
Alleen dat het niet kan. 

• Alleen ervaring met vergunningen en controle door gemeente. 
• Door de gelaagdheid (teveel lagen waarmee een ondernemer te maken 

krijgt) Verder wordt er te weinig gedaan tegen de regeldruk. 
• Mis de deskundigheid. Samenwerkingen worden aangegaan BSOB bv, pakt 

niet altijd goed uit. 
• Nee (3x) 
• Netjes te woord gestaan als er een vraag is. 
• Sommigen zijn stug, anderen wel medewerkingsbereid. 
• Soms goed, soms alleen maar regelzucht en verstoppen achter regels waar 

andere gemeenten veel netter mee omgaan. 
• Tijd speelt een factor. 
• We zijn al jaren bezig met een conflict met onze buren en we worden steeds 

van het kastje naar de muur gestuurd. 
• Wordt nog te veel uitgegaan van de regeltjes en niet naar de oplossingen. 

 
8 of hoger 

• Betrokken en deskundige reacties. 
• Bij melding wordt direct contact opgenomen en verwerkt, complimenten. 
• Die keren, dat ik voor vragen bij de gemeente moest zijn, ben ik redelijk tot 

goed behandeld. 
• Ik krijg niet altijd het antwoord waar ik op had gehoopt, maar in Bernheze 

communiceren ze redelijk snel en helder. Ook heb ik wel het idee dat ze op 
een eerlijke manier beoordelen en het grote plaatje goed voor ogen hebben. 

• Met name de veiligheid op industrieterreinen, de reactie op problemen en 
opmerkingen 

• N.v.t. 
• Op zich wordt er wel goed gereageerd op vragen. Los van het antwoord. 
• Over het algemeen goed. (3x) 
• Redelijk snel met antwoord. 
• Snel contact maken met degene die ergens voor verantwoordelijk voor is, 

korte lijnen, snelle reactie. 
• Soepel meedenkend contact. 
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• Uit praktische ervaring. 
• We hadden recent gemaild dat de verlichting van een lantaarnpaal tegenover 

ons kantoor was uitgevallen. Deze is vrij snel daarna vervangen. 
 
Weet niet/geen mening 

• Geen ervaring mee. 
• Niet aan de orde. 
• Nooit aan de hand gehad. 
• Nooit contact gehad m.b.t. het bedrijf. 
• Noot enig initiatief vanuit de gemeente ondervonden. 
• Wij hebben nog nooit contact gehad met de gemeente Bernheze. 

 
2.6 Gemeentelijk beleid 
 
Zijn er nog andere aspecten die volgens u voorrang zouden moeten hebben in het 
gemeentelijke beleid? 
 

• Aandacht blijven houden voor de kleine kernen. 
• Bereikbaarheid t.o.v. het gemeentehuis zelf, nu is dit enkel op afspraak. Als 

burger zijnde zou je toch gewoon binnen moeten kunnen wandelen zonder 
afspraak? 

• Beter minder ambities op dit gebied, dan veel maar ze vervolgens niet 
uitvoeren. Minder regeldruk wordt al jaren opgevoerd, maar vervolgens 
minimaal uitgevoerd. 

• Duurzaamheid 
• Een portefeuille mkb met een verantwoordelijk wethouder. 
• Eerlijk beleid en geen verborgen agendapunten. 
• Eerlijkheid. 
• Geen woningbelasting. 
• Gewoon open naar je medemensen en luisteren naar iedereen. 
• Gezien de gang van zaken en de handelswijze zou Bernheze bovenaan de 

lijst moeten staan om opgeheven te worden. Volgens de provincie, staan ze 
dat ook. 

• Het totaal voor ogen blijven houden. Als een bestemming veranderd moet 
worden, of een vergunning niet verleend kan worden om een "onnozele" 
reden waar ondernemers én inwoners slechter van worden, dan mag de 
gemeente zich van mij coulant blijven opstellen. Ik heb het idee dat dit in 
Bernheze beter is dan in de omliggende gemeentes en dit is en blijft 
belangrijk. 

• Hoe om te gaan met de kleinere dorpen voor de vestiging van mkb. 
• Initiatief 
• Kosten van beleid. 
• Lagere lastendruk, die is veel te hoog. 
• Leveren van maatwerk. 
• Meer snelheid. 
• Geen (3x) 
• Niet ons geld besteden aan regelzucht zoals extra mensen voor handhaving: 

gewoon belachelijk om ons geld te besteden aan mensen die ons gaan 
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bestraffen voor dingen die in 98% van de gemeentes in Nederland geen 
probleem zijn. 

• N.v.t. 
• Openstaan voor inspraak en er ook iets mee doen. 
• Positieve houding naar de ondernemer toe. 
• Verlichting buitengebied. 
• Vriendelijkheid en beleefdheid. 
• Weet ik niet. 
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