
Uitslag Enquête Omgevingsvisie 

Hierbij presenteren wij U de Uitslag van de enquête Omgevingsvisie.

ondanks het niet door gaan van de openbare vergadering 

willen wij U toch op de hoogte brengen van de uitslag.

Met de 152 reacties op de enquête zijn wij erg tevreden.

Op de volgende Pagina’s kunt U de uitslagen van de diverse vragen vinden. 

Sommige vragen zijn niet door iedereen ingevuld omdat deze bv alleen aan ondernemers of 

bewoners van het buiten gebied gesteld zijn.

Bij de uitslagen staat steeds hoeveel antwoorden er zijn geweest.
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Wat mis je in De Rips het meest?
sportschool

de kans voor jongere om te bouwen die gaan weg uit de rips en die hebben we hard 

nodig om de rips leefbaar te houden en ook om de school

Diversiteit in aanbod

Bouwgrond, leefbaar houden van ons dorp en slecht onderhoud groenvoorzieningen.

De mogelijkheid voor jeugd om in de Rips te blijven (gebrek aan betaalbare woningen)

Vrijwilligers die zich willen inzetten voor elkaar, de druk op de schouders van de huidige 

vrijwilligers is veel en veel te hoog om het op lange termijn is dit niet houdbaar.

Open blik naar buiten en de toekomst, actieve en positieve dorpsondersteuner, vvv of 

marketing/verbinder. Outdoororganisatie of scouting

Thuis bezorgd

Bereidwilligheid van inwoners

Betaalbare Starters woningen

Een crossbaan voor de jeugd voor brommers ect

Straat verlichting

Ruimte voor ruimte bouw

Een actieve ontmoetingsplek

Thuisbezorgd

Algemene voorzieningen

Bouw van nieuwe huizen.

Er wonen te weinig mensen

Bouwkavels voor de jeugd, betaalbaar



Wat mis je in De Rips het meest?
Nieuw bouw en bedrijven.

Dat er huizen gebouwd worden ,zodat de jeugd hier blijft

Positiviteit en saamhorigheid

Meer inwoners

Nieuwe huizen zodat de rips groeit, dorpsactiviteit

Betaalbare huizen zodat de jeugd in De Rips blijft wonen. Daardoor blijven er meer 

voorzieningen zoals de basisschool en blijft het dorp bewoonbaar. Ik vrees echter dat 

we al (bijna) te laat zijn.

Teveel mensen die in het dorp komen wonen hebben/willen geen aansluiting met de gemeenschap.

Activiteiten

De generaties die het dorp verlaten hebben omdat er niet gebouwd kon worden.

inspraak in gemeentelijke beslissingen

Contact met de politiek, en meer zaamhirigheid in de rips

Er wordt te weinig gebouwd, maak bouwgrond veel goedkoper. Dan krijg je meer jonge 

gezinnen en kan basisschool open blijven. Is essentieel voor bestaan van dorp.

Speel sport gelegenheid voor de jeugd bv een pump track of free run parcours

Daadkracht, samenwerking,

Betrokkenheid van de inwoners

Het is moeilijker als je niet mobiel bent. Goede wegen in de bebouwde kom.

betaalbare bouwgrond

Speeltuintjes ook voor kleine kinderen

er wordt te weinig gebouwd



Wat mis je in De Rips het meest?
Echt goede kartrekkers die ons dorp leefbaar houden

vervoer voor mindervaliden (nu en in de toekomst)

Er moet meer en sneller gebouwd worden voor starters die een gezin willen stichten

zodat de verenigingen en school kunnen blijven bestaan, waarom is er niet eerder 

ingegrepen veel jeugd is al vertrokken uit de Rips , waarom wordt in andere dorpen 

wel snel en veel gebouwd, woningen naar eigen keuze en inhoud in de Rips Kan niets 

de gemeente werkt zeer traag aan medewerking voor plannen van de Rips waarom duurt dit al 15 jaar

Dorpsactiviteiten

Gezondheidszorg

Meer leefbaarheid en levendigheid => Kleine winkeltjes vanuit passie, meer kleinschalige 

horeca (niet alleen grote zalen), moderne pioniers, zeker meer verkeersveiligheid op 

doorgaande weg (nu een serieuze racebaan), meer beweegmogelijkheden voor ouderen, 

meer saamhorigheid waar ondernemers elkaar meer gunnen, meer rust in de avond nacht 

(piepgeluid fabriek uit), meer transparantie vanuit dorpsraad met betere afspiegeling 

inwoners (nu niet representatief)

Dat er weinig gebouwd wordt. Alle jeugd zien vertrekken.

Eem verlicht fietspad van de Rips naar Milheeze.

dat het geld wat dmv subsidie's (loggebied) niet in De Rips besteed wordt maar in de 

grotere dorpen ( zie ridderplein)

goedkopen woningen/appartementen voor jongeren of alleenstaande

sociaal contact



Wat mis je in De Rips het meest?
Positieve energie

Eens gezindheid

dat de nieuwbouw zo tegen gehouden word

Goede kwaliteit wegen + geluidsreductie Middenpeelweg

Regelmatig snoeien van de heg naast de Middenpeelweg. Levensgevaarlijk als dit niet optijd gedaan wordt.

laatste jaar de kermis carnaval

Samenhorigheid. Woningen voor jeugd. We lopen nu leeg naar omringende dorpen. 

Een plan met goed uitzicht naar de toekomst voor de rips en de gemeenschap kijkend 

naar inwoners aantallen en de jeugd.

Zebrapaden met verlichting bij rotonde (veiligheid), hondenspeeltuin

Nostalgie, alle oudheden zijn jaren terug vernietigd bv, de kerk, kiosk, gemeenschapshuis, 

van de ven waar nu gerrits staat, prachtig gebouw .

Betrokkenheid en inzet van veel mensen

aandacht door de Gemeente Gemert -Bakel

Winkeltjes en leuke horec

Meer bouwen na wens en niet wat de gemeente wil. Meer bouwkavels in de vorm van 

hofjes verspreid door de rips langs de middenpeelweg richting elsendorp en richting 

oploo zoveel mooie plekjes ook de oude rips en ook moderne laag bouw wat momenteel niet kan .

Wat wij zelf willen je moet het teslotten zelf betalen en grond prijs na beneden 

dat is toch normaal als weinig voorzieningen hebt .



Wat mis je in De Rips het meest?
Appartementen voor de jeugd in de oude kerk dan wel moderne

Meer fietspaden door ons mooie bos meer bankjes op mooie plekjes .

Door heel nl kan dit behalve hier .

We moeten de rips op de kaart zetten dit kan door groot restaurant of vacantie park 

hier na toe te halen dan komen de mensen hier natoe en verdwijnt het negetieve van 

het loggebied in positieviteit en plezier.

Verder zou de gemeente eens wat meer mee kunnen denken met ons ipv tegenwerken 

zoals je bij ons kunt zien .

Dorp moet opgepimt worden het is nu echt slecht onderhouden .

Nieuwbouw mogelijkheden

Mogelijkheden voor nieuwbouw en groei van het dorp

Sociale activiteiten en een positieve groei

gezellig plein in het hart van het dorp

Frisse buitenlucht, stilte in het buitengebied. Fietspaden in het bos. Betaalbare 

woningen voor jongeren.

samenhang

Restaurantjes, winkeltjes, pannakooi, padelbaan, hippe zaken en activiteiten (met de tijd mee gaan)

dat er te weinig huizen zijn gebouwd voor nieuwe inwoners

meer stappen ondernemen om de vergrijzing tegen tegaan.

Iets voor de jeugd tussen 15 en 20 jaar.

WONINGBOUW

Voorziening voor ouderen



Wat mis je in De Rips het meest?
iets meer winkels, betrokkenheid bij ontwikkelingen rondom vliegbasis de Peel, 

zorg zoals een huisarts of kraamzorg. Ik mis een honden uitlaatservice.

Algemene voorzieningen

een goede groenvoorziening

Winkels, grotere supermarkt met meer aanbod

Groei voor de nodige leefbaarheid.

nieuwe woningen

Jeugdige die in De Rips blijven wonen. Dit is belangrijk voor de toekomst van t dorp

groei en vooruitgang

Woningbouw in De Rips en een industrieterrein voor kleinschalige bedrijven

Grote betrokkenheid en meedenken vanuit de Gemeente. Minder regels en juist 

directe mogelijkheden op maat om zaken gedaan te krijgen. Meer inspraak. 

Te veel zit nu gebeiteld in regels met lange procedures en kosten. Ieder dorp heeft haar 

eigen behoeften en wil deze ook graag gerealiseerd zien vanuit grote betrokkenheid door 

de gemeente/Provincie. Communicatie is hier nog een moeilijk punt, er valt nog veel te leren.

woningbouw

Meer saamhorigheid en opkomen voor de toekomst van ons dorp. 



Wat is de kracht van De Rips?
Samenhorigheid

De saamhorigheid

Rust

Gemoedelijkheid

de saamhorigheid

Betrokken inwoners

Veel betrokkenheid en veel mensen die van aanpakken houden

Betrokkenheid als het er echt toe doet en de ligging bij de natuur (bossen).

De grote kracht van zaken samen aanpakken

Organiseren

Ons kent ons

Rijk bosgebied

Betrokken saamhorigheid

Groen dorp

Ons kent ons en geeft om elkaar

Bossen

Agrarische bedrijven

Samen

Veilig en landelijk wonen tegen een redelijke prijs, 

veel voorzieningen op redelijke afstand, snel te bereiken, bossen, natuur.

Creatief

Ondernemend, de kracht van de mensen.



Wat is de kracht van De Rips?
Hechte gemeenschap

Natuur

Rustig dorp

Mooie omgeving

Gezellig

De Rips is mijn thuis.

Dat iedereen betrokken is

Saamhorigheid, vriendelijkheid en open

gastvrijheid en betrokkenheid

Ondernemend en actief.

De rust en ruimte ik vind de

Leuk dorp, mooi groen, vertrouwd en veilig

Ik zou het niet weten

Samen creeeeren

rust en natuur

Kleinschalig, gezellig, noodzakelijke voorzieningen aanwezig

Als kleine kern, kun je veel voor elkaar betekenen ( eenzaamheid)

Je bent ervoor elkaar als het erop aan komt.

Kleinschalig, open minded, sociale cohesie

kleinschaligheid

De samenhorigheid iedereen kent iedereen de gezelligheid veel contacten



Wat is de kracht van De Rips?
Als het nodig is komen we op voor behoud van ons dorp!

Dorps gemoedelijk

De prachtige natuur, al het groen

Saamhorigheid

Sociaal contact

De saamhorigheid en de natuur. Zelf woon ik nu ruim 3 jaar in de Rips en voel 

me helemaal ingeburgerd. Ik voel me welkom.

gemoedelijk

Flexibiliteit

samen staan we sterk

Diverse verenigingen

eensgezindheid

Mooie kleine kern in het natuur. Veel ruimte voor recreatie en ontspanning. 

Een gemeenschap die openstaat voor nieuwkomers.

samenhorigheid

Iedereen is welkom. Mooi wonen.

gezelligheid

samen sterk en toch onafhankellend van elkaar

Op individuele zaken sterk. Veel ondernemers.

de ziel is uit het dorp.

Dat je met de meeste mensen een gesprek kan houden

RUST NATUUR DORPSE-GEZELLIGHEID



Wat is de kracht van De Rips?
Was de generatie die nu bij de KBO zit, die alles vol energie opgebouwd hebben. 

Jammer dat nu veel door een beperkte groep overeind wordt gehouden, 

maar veel inwoners niet in de gaten hebben dat als ze nergens aan deelnemen, 

veel activiteiten en verenigingen doodbloeden of omvallen.

Sociale controle maar dan in de positive zin.

Mooie groene plaats om te wonen

Saamhorigheid en bereidheid elkaar te helpen.

Middenpeelweg iedereen kent deze hier moeten we meer gebruik van maken .

Klein dorp met krachtige verenigingen

Gezelligheid, kleine verenigingen met veel doorzettingsvermogen

Iedereen kent elkaar

als er een dorps activiteit is staan ze er allemaal achter

Gemoedelijk

Niet zo veel van te merken in het buitengebied. 

De Rips is braaf wat betreft nieuwe plannen van de gemeente.

natuur

Gezelligheid en veiligheid

Iedereen groet elkaar en er is veel groen

Door het kleinschalige is men meer bij elkaar betrokken

De saamhorigheid

we moeten er met zijn allen iets van maken.

Gezelligheid



Wat is de kracht van De Rips?
Gemeenschapsgevoel

klein maar fijn, dichtbij natuur

de saamhorigheid onder de dorpsbewoners

Klein maar fijn, ruimte en groen

Betrokkenheid en verbondenheid met elkaar

saamhorigheid ons kent ons

Dat iedereen wel iets voor t dorp wil betekenen.

ondernemende mensen

Iedereen doet er toe

Kleinschalig, redelijke saamhorigheid, groen,

Dorpsoverleg, werkelijk richting geven aan beleid, dat maakt een klein dorp groot.

vrijwilligers die verenigingen in stand houden en de natuur.

Klein, stil, rustig en groen dorp. Maar de kunst is om dit vast te houden en 

groei is daarin echt wel mogelijk maar let op dat het niet verloren gaat

Klein saamhorig

Saamhorigheid, ons kent ons, sociale controle,

Wijk af van alle bestaande grenzen en (bestemmings)plannen en heb vertrouwen 

dat mensen mooie dingen willen toevoegen en faciliteer dat dan. 

De mond vol van leefbaarheid maar als het puntje bij paaltje komt willen alle 

oude mensen niet veranderen. Kom op mensen, ga mee met de tijd en denk aan 

alle fietsers en toeristen die voorbij komen. Zorg dat ons dorpje weer gaat bruisen!

Dat iedereen welkom is mits ze zich willen aanpassen aan een klein dorp.



Wilt u verder nog iets kwijt?
Ik woon er, geboren in Amsterdam, erg naar mijn zin
laat de gemeente eens doorpakken en zorg dat er iets van de grond komt geen getreuzel
Hoge heggen zorgen voor verkeersonveilige situaties
Vrijwilligers voor verenigingen vinden blijkt lastig te zijn. Ook dit is van belang voor de 
leefbaarheid. Mss hier apart een dorpsavond over houden, doel: begrip voor belang invulling 
deze taken, lijst met in te schrijven taken en belang van overbrengen op de jeugd die dat ook 
zouden moeten gaan doen.
Naar mijn idee dient gepromoot te worden om professionele partijen te betrekken bij het 
leefbaar houden van ons dorp. Denk hierbij aan woningcorporaties die nieuwe woningen zetten 
voor de sociale huursector. Denk aan woningzoekende welke actief worden geïnformeerd over 
de nieuwbouw mogelijkheden in het dorp.
Dat geneuzel over mensen van buiten moet stoppen. De rips bestaat alleen maar uit friezen etc
alleen de een woont er wat langer dan de ander.
Luister naar de toekomst, er is al te veel jeugd vertrokken uit de Rips!
Zorgen dat de wilde zwijnen minder worden

Start met de bouw aan de paterslaan !!!!

voor leefbaarheid zal er gebouwd moeten worden . Al jaren trekken jongeren weg uit 

het dorp omdat ze geen mogelijkheid krijgen om zich tevestigen waar het elders wel 

kan. Ook de gemeente heeft een verantwoordelijkheid tavleefbaarheid en deze laat 

het al heel lang afweten ! Als geboren en getogen heb ik nooit echte betrokkenheid 

met dorp gevoeld vanuit gemeente en dat ook voor samenvoeging !



Wilt u verder nog iets kwijt?
Ben zuinig op de rust en het groen.
Zorg dat er meer mensen komen wonen
Leuk een enquête, hoe krijgen we allemaal een terug koppeling? En welke acties gaan van 
hieruit vervolg krijgen. Intuïtief is goed, succes
De ripse rotonde met mooie panten aanplanten,nu ziet het er niet uit.
Met belastende dingen weten ze de Rips wel te vinden maar waar het dorp van floreerde niet.
Eindelijk komt het project aan de paterslaan los. Dit heeft veel te lang geduurd. Het dorpsoverleg 
had hier een actievere/hardere houding in moeten nemen.
Ook wanneer de eerste steen is gelegd bij de Paterslaan zal het dorpsoverleg er mede voor 
moeten zorgdragen dat dit een succes gaat worden. Eigenlijk moet het doel zijn om hierin een 
inhaalslag te maken.
Maak me zorgen over de leefbaarheid van het dorp. Vele jonge mensen verlaten De Rips. Huizen 
worden gekocht door mensen buiten het dorp. Er is dan minder binding met het dorp en 
verenigingen.
Ik vind de Rips het afvoerputje van de gemeente.... De mensen van de groenvoorziening doen 
hun best maar sommige plantsoenen zien er zo uit dat ze daar niet aan beginnen



Wilt u verder nog iets kwijt?
Dorp waar geboren Ripsenaren het goed kunnen doen en kansen krijgen, Niet Ripsenaren
moeten echt hun plek verwerven en op passen hun mening te geven. Zij worden eerder 
aangevallen omdat ze de historie niet kennen en daardoor geen verstand van zaken hebben. 
Wordt vaak bij voorkeur al negatief bevonden dan. Dat is niet fijn.
Het zou goed zijn dat er eindelijk eens wat meer transparantie komt binnen het dorpsoverleg de 
huidige cultuur binnen het do is naar mijn mening absoluut niet meer van deze tijd. Daarnaast 
moet het do staan voor wat de naam suggereert namelijk dorpsoverleg en niet een overleg voor 
een bepaalde sector.
Succes!
Dat we af en toe de fabriek nog ruiken ondanks de grote pijp erop
Jammer dat je in deze enquête niet de mogelijkheid hebt om 'geen mening' in te vullen. Op een 
aantal plaatsen wel misschien..... maar ik mis het bij verschillende vragen dat geeft wellicht 
straks een vertekend beeld in de antwoorden.
Ben al in de 80, heb jaren veel gedaan voor ons dorp, en wil graag dat dit door de jongeren ook 
zo overgenomen wordt!!!!!
Fijn dat jullie een enquête hierover doen, zodat je ook inspraak hebt
Absoluut geen uitbreidingen van varkensstallen kippenstallen en geitenstallen en ,als kan minder 
varkensstallen door ze uit te kopen
Het LOG gebeid heeft voor de Rips grote nadelige gevolgen
We zitten al met veel overlast van stank en vliegen



Wilt u verder nog iets kwijt?
Dit komt de leefbaarheid ook niet ten goede
Niemand wil in de stank wonen en veel overlast
Betrek alle eigen inwoners meer bij alles en blijf transparant, wijk af van oude structuren en kijk 
naar dorpsraden in andere dorpen. Er is de laatste jaren steeds meer ontevredenheid over onze 
dorpsraad.
Ik vind het heel belangrijk dat de basisschool blijft in de Rips. Ben bang dat anders de Rips 
vergrijsd. Daarom moet het woningaanbod (nieuwbouw) voor starters aantrekkelijk zijn. Ben 
bang dat de bouwplannen bij de paterslaan voor onze Rips vriendengroep (25-30 jaar) te laat 
komen. 2 stellen wonen in de Rips, de rest (14 stellen) zijn vertrokken naar omliggende dorpen.
fijn dorp maar moet wel groeien
Goed dat jullie dit doen! Samen moeten we werken en positieve marketing voor De Rips. Want 
we zijn een dorp waar we trots op mogen zijn!
Laat Senzer hun personeel eens controleren. Zitten wel erg veel in hun keet . Al helemaal erg dat 
de gemeente daar in trapt en extra geld uittrekt voor extra ploeg. Goeie enquête, alleen even op 
d-en t's letten.
Goed dat deze enquête wordt gehouden en dat wij dus als inwoners van De Rips mee mogen 
denken!
de agrarise bedrijven moeten zich kunnen ontwikkelen
ik woon er nu ruim 40 jaar en vind het een vooral fijn dorp



Wilt u verder nog iets kwijt?
Zorg voor leefbaarheid. En zet dit goed af naar andere dorpen en de mogelijkheden aldaar. Maak 
van de rips een nice om te wonen. En draag dit uit. We lopen daarmee flink achter op milheeze
en de mortel. Daar kan veel qua huizen en manieren van bouwen.
Helaas, onze rotonde ziet er lelijk uit..Kunnen we iets er groien?
Hoop dat we met z'n allen de schouders onder een geweldig eeuwfeest zetten, waardoor ook 
nieuwe inwoners zich betrokken zullen voelen om De Rips bloeiend te houden. Succes ermee!
Het valt op hoe slecht de groenvoorziening wordt onderhouden. Vooral als je de bermen langs 
de middenpeelweg in het dorp bekijkt. En loop je het dorp rond zie je overal hoe slecht de 
Gemeente het onderhoud. Zo jammer voor zo'n mooi dorpje
Ons dorp bloeit een beetje dood.
er moeten meer winkeltjes en leuke horeca komen.
zou fijn zijn als er naar jongere generaties wordt gekeken en niet alleen naar oude mensen.
anders vertrekken wij en ook andere jonge(re) inwoners en dat zou jammer zij toch.
Meer communicatie vanuit Dorpsoverleg naar De Ripse inwoners, meer hoorbaarheid geven aan 
inwoners. De Ripse inwoners moeten meer op de hoogte gehouden worden over waar het 
Dorpsoverleg mee bezig is of wat voor plannen ze hebben.
Het is van cruciaal belang dat er nieuwbouw gerealiseerd kan worden voor de leefbaarheid van 
De Rips
Meer denken aan de jeugd!



Wilt u verder nog iets kwijt?
we zijn blij met de glasvezel maar moet er dan rotzooi van komen trottoir chat en scheef de 
groen voorziening zit er belabberd uit er is zeer weinig onderhoud het kerkhof ligt er beter bij 
dan de openbare groen voorziening het gras wordt met een snelheid van een autocoureur 
gemaaid heggen worden niet geknipt al met al doe er dan niets aan als het zo moet. gr een 
bedroefde Ripsenaar
Laat de bedrijven de erfbeplanting naleven. De Rips wordt groener en voor het milieu is het 
beter. Stop onmiddellijk met nog meer stank van agrarische bedrijven. Verplicht de landbouwers 
om de beregeninsinstallaties te isoleren tegen geluidsoverlast.
had graag wat vragen neutraal ingevuld....
Er moet snel eens onderzoek komen naar de verkeersveiligheid. Wij wonen in de Lambertweg en 
het is niet normaal hoe hard auto’s over de Ripsestraat racen. Ze komen dagelijks ook de hoek 
omgevlogen onze straat in, levensgevaarlijk!!! Ook moet er gekeken worden naar alle 
vrachtauto’s en zwaar verkeer dat door het dorp rijdt. De Rips is gewoon een sluiproute en er 
wordt niets aan gedaan. Alleen doorgang voor bezorgend verkeer staat er als je ons dorp 
binnenkomt???! Kom controleren, leg drempels en zet camera’s dan is het zo over.
Jammer dat je op veel verplichte vragen alleen ja of nee kunt antwoorden. Soms is het voor mij 
geen ja of nee maar heb ik er eigenlijk geen mening over omdat ik er te weinig vanaf weet, ligt 
het antwoord er tussen in, is het op mij niet van toepassing of het ik een toevoeging/toelichting 
op het antwoord.
alles goed bij jullie ???



Wilt u verder nog iets kwijt?
soms denk ik we missen in het ons dorp diverse grote kar trekkers om er een sterker dorp van te 
maken!
Groen onderhoud moet echt verbeteren. Het is echt vaak een puinhoop. Heel veel onkruid en 
verwilderde perken
Laat jonge mensen blijven, zet nieuwbouw in centrum daarom voort voordat het dorp leegloopt. 
Maak het leefbaar en jaag mensen niet weg door de stankoverlast en vliegbasis de Peel met 
geluidsoverlast. Proberen te voorkomen bouw grote zonneparken, windmolens maar maak 
gebruik van bijv. daken (agrarische) bedrijven en werk samen/ collectieven opstellen tbv inkoop 
energie. Centraal stellen vermindering stikstof ten behoud van mens, dier en natuur.
We ervaren regelmatig na 11 uur nog luide muziek of gegil. Benieuwd of hier binnen (of buiten) 
het dorp iets aan gedaan wordt/kan worden.
ik heb enorm het gevoel dat De Rips voor de gemeente de minste prioriteit heeft; als het gaat 
om woningbouw, om groenvoorziening of om vervuiling door de intensieve veeteelt. Dit moet 
veranderen. Ik ben van mening als de huidige bewoners het naar de zin hebben en zich positief 
over De Rips uit laten, de jeugd zich ook weer zal gaan vestigen in ons dorp.
Dat we moeten proberen om de rips jeugd in ons dorp t houden. Door woning vouw en steun 
aan verenigingen en school. En niet dat die naar een ander dorp gaan om daar actief te worden.
Veel groen is belangrijk, daar zorgen ook agrarische bedrijven voor. Moeten we trots op zijn!



Wilt u verder nog iets kwijt?
Diefstallen/ niet-pluis ontmoetingen in het buitengebied/ 'onbewoond' huis/ zijn moeilijk te 
tackelen, maar geven een onveilig gevoel.
Complimenten voor ons dorpsoverleg. Ik heb het idee dat er nu pas werkelijk iets samen staat te 
gebeuren. Hoopvol......
Beperking intensieve veehouderij. Stimulering bouw op zeeeer korte termijn, zodat niet alle 
jeugd buiten de Rips moet gaan zoeken. Betaalbaar en zo min mogelijk bemoeienis van de 
gemeente.
De fietspaden inde peel v beurdenweg en richting Oploo zijn ze er slecht.
De Gemeente neemt klachten van de Rips niet serieus
Maken ons zorgen over toekomst wanneer Plan Paterslaan definitief niet door zou gaan. Naar 
een alternatief plan wordt niet gekeken. Geen nieuwbouw / uitbreiding zou ramp zijn voor 
leefbaarheid en toekomst van De Rips.
Mensen moeten wat vooruitstrevender zijn. Er zijn ook veel jonge mensen die vooruit willen en 
lekker willen leven en sporten en genieten.


