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Duurzaamheid
Duurzaamheid is een terugkerend thema. Hoe duurzaam zijn wij als inwoners van GeldropMierlo?

1 “Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente”
(Leesinstructie: Een duurzame gemeente kan omschreven worden als een gemeente
waar het wonen, werken en recreëren fijn is voor de huidige inwoners en voor de
generaties die volgen.)
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35% is het (zeer) eens met stelling 1 “Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente”, 21% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Neutraal" (41%).

Toelichting
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Als inwoner van de gemeente Geldrop-Mierlo merk ik maar nauwelijks dat de
gemeente mij betrekt in het veranderproces dat nodig is om de klimaatdoelen te
halen.
Duurzaamheid slaat door wat betreft open haarden in huis en open haarden buiten
in de tuin ( nieuwbouw in Luchen!). Stank en fijnstof probleem gaat gigantisch
toenemen; zijn daar geen normen voor, bouwers eigen huis krijgen metten
vergunning bij bouw-aanvraag; moet veel kritischer naar gekeken worden!
Een eenvoudige manier om mee te weken aan energiebesparing is om OVERAL
waar de limiet 30 km per uur is ook WERKELIJK 30 te rijden. Dat wordt grootscheeps
overtreden. Controle zou er echt meer moeten zijn. Flitspalen zou een oplossing
kunnen zijn. Als er geen consequenties aanvast zitten doen maar heeeeel weinig
mensen wat ze zouden moeten doen. Bovendien is het veel veiligerf. Twee vliegen
in een klap.
Er wordt rondom Mierlo best veel gebouwd, en de natuur/landelijkheid begint
zachtjes te verminderen. Dit is nu fijn voor degene die er kunnen gaan wonen, maar
voor generaties na ons ben ik bang dat er zeer weinig natuurgebied over blijft
Fijn lijkt me geen goede omschrijving van duurzaam. In een groot huis wonen waar
flink gestookt moet worden is misschien fijn , maar heeft geen milieu neutrale
impact.
Leesinstructie is een rare omschrijving van duurzame gemeente.
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Nog te onvoldoende, zo wordt er weinig tot niet ecologisch beheert. Vinden er
evenementen plaats waar veel plastic op straat wordt gegooid (ballonnen,
serptetines) houden winkeliers hun deuren open in de winter. Geen zonnepanelen
op gemeentelijke gebouwen enz
Wat betreft recreëren ver onder de maat. Voorheen werden er diverse activiteiten
georganiseerd maar dit wordt steefs meer aan banden gelegd waardoor steeds
minder ruimte is voor recreatie. Bewiners moeten naar een andere gemeente voor
vermaak. Erg jammer.
Wij wonen nu 3 jaar in geldrop en hebben wel een connectie met de buurt, maar
nog niet echt met Geldrop zelf
Ze denken niet echt toekomst gericht. mbt de woningmarkt!!
Las Vegas is een fijne gemeente om te wonen , werken en recreëren. Al generaties
lang ! Is dat duurzaam ? Denken jullie wel eens na als je een vraag formuleert ?
Zolang de gemeente wijkfeesten subsidieert met vervuilende barbecues en heel
veel water kostend vlees van methaanuitstotend vee en steeds maar weer straten
herinricht zonder van te voren na te denken over de gevolgen en het dus opnieuw
moet etc., etc. is de gemeente NIET duurzaam.
Van Mierlo ben ik wel redelijk overtuigd dat het redelijk duurzaam is, met Geldrop
heb ik veel minder.
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Kunt u een voorbeeld geven waarom Geldrop-Mierlo een duurzame
gemeente is? (n = 66; 47% = ik heb geen voorbeeld, 9% = weet niet)




































Afval inzameling
De Vliegert biljarten, schilderles
Duurzaamheid lening ter bevordering van maatregelen om duurzaamheid te vergroten
Er is veel groen
Er wordt hard gewerkt aan een centrum voor de toekomst
Er wordt veel afval apart ingezameld
Erg actief in het scheiden van afval
Gescheiden afval
Gescheiden afval inzamelen
Gescheiden afvalinzameling
Goed onderhouden van gemeentelijke tuinen en plantsoenen .
Goed opgezette wijken, veel groen en speelterreinen, veel vuilnisbakken
Goede mix wonen en recreatie. Wordt nu ook eindelijk geïnvesteerd in leefbaarheid zoals het
centrum
Het gescheiden ophalen van het afval
Het horecaplein heeft een goede impuls gegeven we hoeven niet meer ver weg voor het
weekend vertier.
Ik werk in Geldrop, kan hier bijna al mijn boodschappen doen, en er is voldoende te doen in de
vrije tijd
Inleverpunten voor recycling
Is in grote lijnen nog een echt dorp
Je kunt van klein naar groot recreeren.
Milieustraat
Omdat tuinperken van de gemeente niet met gif worden bespoten.
Onderhoud van het groen en het schoonhouden van wijken
Ondersteunen van activiteiten die er vanuit verschillende wijken al worden opgezet.
Ontwikkeling dorp + omgeving is positief. tussen Helmond en Eindhoven maar toch een dorp
gebleven
Prettig woonklimaat
Probeert voor de toekomst voorzieningen te treffen alleen niet voor de huidige ouderen
Regeling voor energiebesparende maatregelen
Strabrechtse heide
Veel groen
Veel groen en dicht bij de heide en de bossen en het is er goed wonen met toch veel
voorzieningen dichtbij, gelegen tussen de grotere steden Helmond en Eindhoven.i
Veel groen en luxe
Veel nieuwbouw waar ook aan senioren woningen wordt gedacht.
Vorig jaar goede duurzaamheidsnota vastgesteld
We zijn zo in het bos, er zijn in principe alle winkels die je nodig hebt, we hebben uitgebreide
(para) medische mogelijkheden
Ze werken met een goed door dacht systeem.
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Het licht uit doen als u een ruimte verlaat, de verwarming een graadje lager zetten, recyclen.
Duurzamer leven kan op verschillende manieren. Hoe duurzaam bent u zelf?

2 “Als ik boodschappen doe, neem ik mijn eigen
boodschappentas mee”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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95% is het (zeer) eens met stelling 2 “Als ik boodschappen doe, neem ik mijn eigen boodschappentas
mee”, 4% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (68%).

Toelichting
Zeer mee
eens







Altijd heb ik 2 tassen en een boodschappenkrat bij
Doe ik altijd
EN wij gaan altijd op de FIETS boodschappen doen!!
Het is een kleine moeite, je koopt niet te veel en het draagt makkelijk.
Met uitzondering van aankopen met een groter volume en kleding

Mee eens



Bij boodschappen neem ik mijn eigen tassen/kratten mee, maar als ik ga shoppen
voor kleding etc., dan neem ik geen extra tas mee.
Neem je de tas van je buurvrouw wel eens mee ? Tjonge, tjonge........
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3 “Het energielabel van witgoed (koelkast, wasmachine e.d.)
speelt een belangrijke rol voor mij bij de aanschaf”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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90% is het (zeer) eens met stelling 3 “Het energielabel van witgoed (koelkast, wasmachine e.d.)
speelt een belangrijke rol voor mij bij de aanschaf”, 4% is het er (zeer) mee oneens. Het meest
gekozen antwoord is "Mee eens" (55%).

Toelichting
Zeer mee
eens



Het bespaard gigantisch veel energie, en dat levert tijdens de levensduur van het
apparaat echt zelfs geld op

Mee eens




Kan je veel energie mee besparen.
Vanaf het moment dat deze energielabels werden ingevoerd, houd ik er al
rekening mee.
Wie let er niet op een energielabel ? Hallo, wakker blijven.


Mee oneens




Bij het kopen scheelt de prijs van een ster meer enorm in de prijs. Ik heb weinig
geld en vind dan de prijs te hoog.
De prijs en de kwaliteit zijn doorslaggevend.
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Naast maatregelen die uw gemeente zou kunnen nemen, kunt u uiteraard ook zelf veel doen.

4 Heeft u energiebesparende activiteiten ondernomen om
uw huis duurzamer te maken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Ja, met zonnepanelen
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Het meest gekozen antwoord (76%) op vraag 4 Heeft u energiebesparende activiteiten ondernomen
om uw huis duurzamer te maken? is: "Ja, ik maak gebruik van energiebesparende lampen".

Ja, anders namelijk:


















Ben bezig om zonnepanelen te gaan plaatsen
Betere cv ketel aangeschaft
CV 2 gr lager
Drie dubbel glas
Energie besparen: afwas, kleding wassen, badkamer, koeling / diepvries
Gedeeltelijk geisoleerd, regenwaterton geplaatst voor plantenwater
Gedeeltelijk thermopane
Gestart met de begane grond isolatie. Eerste verdieping moet nog aangepast worden...oud
huis!
Groene energie verwarming.
Hr++ ketel
Huurhuis dus zonnepanelen ed zijn niet mogelijk.
Ons huis uit 1980 is opgewaardeerd naar energielabel B
Op tijd de verwarming lager zetten, als we langdurig weg zijn, een minimum lagere temperatuur
instellen, alles scheiden van het afval
Stook niet te warm
Tenzij er iets gehaald moet worden dat niet op de fiets vervoerd kan worden, ga ik altijd op de
fiets naar het dorp.
Veel gebruikte lampen zijn led-lampen, veel gebruikte leefkamers hebben dubbelglas.
Verwarming lager en eerder uit
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Verwarming uit op plaatsen dat het niet nodig is
Warm water platen op het dak. Hybride auto
Was buiten laten drogen



Wij houden de woning ook in de winter aangenaam warm, niet heet. Koken soms voor
meerdere dagen tegelijk.
Wij rijden electrische auto's
Wil wel ligt aan woonbedrijf
Zelfdenkende thermostaat





Toelichting


Afwas: met de hand de vaat was doen. Het gebruikte afwaswater in de spoelbak laten staan en
de volgende keer gebruik je dat voor het voorspoelen van de vaat. De voorgespoelde vaat weer
afwassen met warm water. Je hebt wel dubbele spoelbakken in je aanrechtblad nodig anders
werkt het niet.
Kleding wassen: vraag je steeds af of het echt nodig is iets in de wasmachine te stoppen. Kleding
in de frisse wind ophangen wil ook helpen, stinkend rond lopen hoeft natuurlijk niet.
Rechtstreeks warm water in de machine ( kan met een bovenlader ), en halveer het waspoeder
wat de fabrikant heeft voorgeschreven. Voordeel; de machine heeft niet zo'n lang
wasprogramma nodig. De was tenslotte centrifugeren in een ouderwetse centrifuge, de was
komt er bijna droog uit, daarna op de waslijn. Dus weg met de wasdrogers. Let op: als je dochters
hun kamer gaan opruimen komt het vaak voor dat al de rond slingerende kleding die niet
gedragen is in de wasmand wordt gegooid want moeder is zo gek om alles te wassen te strijken
en vervolgens in de kast te leggen, ja zo kan ik ook opruimen.











Badkamer: als je gaat douche vraag je dan af of dit nu echt nodig is, we douchen veel te veel en
te vaak. Aan de wastafel met een washandje werkt ook prima.
Koeling / diepvries: in veel huishoudens staat een koeldiepvries toestand waarvan je je kunt
afvragen is dat nu echt nodig. Ik heb een koekkast met daarin een klein diepvriesje wat prima
voldoet. Je moet goed plannen met wat je koopt, of een paar keer extra naar de winkel, ofwel die
winkelier kan mijn diepvries spullen die ik nodig heb ook koelen.
Bij tocht leggen we bijvoorbeeld tochtstrippen aan. Vaak kun je voor weinig geld al een optimaal
resultaat behalen op dit gebied.
Het is een huurhuis dus lastig om zonnepanelen te plaatsen
Het vervelende van dit is dat de verhuurder niet in actie komt
Ik wil het heel graag, maar helaas heb ik in mijn situatie als huurder geen invloed op wat de
huisbaas beslist.
Ik zou wel zonnepanelen willen plaatsen, maar A. ze zijn te duur B. met onze leeftijd halen we
het er niet meer uit.
Met name gedacht aan mijn eigen beurs!
Mijn woning heeft label 2. Op mijn leeftijd heeft het geen zin meer om zonnepanelen te
overwegen. Te duur en verdien het niet meer terug
Wij zouden wel zonnepanelen maar helaas is ons dak oppervlak te klein hiervoor.
Zonnepanelen besparen niet ! Zij verplaatsen het verbruik van "hoogspanningsmast" naar je
eigen dak.. Nadenken voordat je een vraag stelt !
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5 “Ik overweeg energiebesparende activiteiten om mijn huis
(nog) duurzamer te maken”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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56% is het (zeer) eens met stelling 5 “Ik overweeg energiebesparende activiteiten om mijn huis (nog)
duurzamer te maken”, 6% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens"
(45%).

Toelichting
Zeer mee
eens



Je loopt wel een eeuw achter als je pas nu gaat "overwegen"

Mee eens




Door het plaatsen van zonnepanelen
Helaas gaat het bij huur huizen in Mierlo niet zo snel als ik zelf zou willen. Graag
had ik gezien dat Compaen daar (mbv de gemeente) slagvaardiger in zou zijn
Ik zou graag duurzame oplossingen willen in plaats van gas maar dat heeft ook
mede met de ellende in Groningen te maken.
In de toekomst zonnepanelen wellicht



Neutraal













Alleen een warmtepomp zou het duurzamer kunnen maken, maar ik wacht tot
onze hele wijk van het gas moet.
Heb huurflat dus ben afhankelijk van wat de verhuurder ermee wil, wel proberen
we te activeren.
Ik heb een huurhuis, doe wat ik kan iom Woonbedrijf
Ik heb een huurwoning waar we weg willen
Ik heb voor het moment al voldoende gedaan. Bij nieuw uitgedachte activiteiten
die binnen mijn budget passen, zal ik wel overwegen om daarin mee te gaan.
Ik woon in een huurhuis
Omdat ik wellicht mijn woning ga verkopen wil ik nu niet te veel investeren.
Tot nu toe het maximale gedaan vwb mijn mogelijkheden.
We hebben het huis waar we binnenkort gaan wonen energieneutraal gemaakt
We hebben volgens mij al het nodige gedaan,
Zover is toegestaan in huurhuis
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Mee
oneens



Financieel niet haalbaar.

Weet niet



164080365
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6 Heeft u al eens informatie ingewonnen wat u allemaal kunt
doen om energie te besparen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (62%) op vraag 6 Heeft u al eens informatie ingewonnen wat u
allemaal kunt doen om energie te besparen? is: "Ja, op het internet".

Ja, op een andere manier namelijk:













Afhankelijk van woningbouwvereniging.
Beursbezoek, vakliteratuur
Door er heel veel over te lezen; ben zelf ook bouwkundige
Energiebeurs
Heb al maatregelen genomen
Ikzelf
Lezingen volgen
Logisch nadenken
Maar ik wil GEEN LENING!
Project nul op de meter
VVE
Woningbouw ver.

Toelichting



Gewoon de krant lezen, TV programma's kijken
Tijdens de verbouwing van ons huis veel aandacht voor gehad
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Als u eigenaar-bewoner bent van een woning in Geldrop-Mierlo kunt u een lening aanvragen
voor het nemen van energiebesparende maatregelen. U kunt minimaal 2.500 euro en
maximaal 15.000 euro lenen. De rente ligt momenteel op 2,1% .

7 Wist u dat een dergelijke lening bestond?

(n=187)
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51% antwoordt "Nee" op vraag "7 Wist u dat een dergelijke lening bestond?."

Toelichting
Ja




Ik heb me aangemeld maar ik kreeg helaas een maildat het voorlopig te druk is.
Maar ik zou er geen gebruik van maken want lenen kost GELD

Nee






Alleen voor koopwoning
Geen interesse in een lening.
Ik ben een huurder, dus de kans dat ik dergelijke informatie misloop, is redelijk
groot.
Wat raar. Lijkt een verlate 1 april-grap



Ik was van mening dat deze lening enkel geldt voor aanschaf zonnepanelen?

Weet niet
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8 Voor welke maatregelen zou u gebruik willen maken van de
lening?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (49%) op vraag 8 Voor welke maatregelen zou u gebruik willen maken
van de lening? is: "Ik zou geen gebruik maken van de lening".

Anders, namelijk:









Ga zelf regenwater opvangen om de tuin te besproeien ( dit is in de maak)
Ik woon in een huurhuis
NEE want lenen kost geld.
Niet, ik wil niet lenen, je kunt ook zelf goed sparem en dan in stapjes maatregelingen nemen
Nvt
We hrbben dit toevalig pas gedaan boor aanschaf zonnepanelen die komen er 30 april op
Wij willen GEEN LENING maar sparen er liever voor (al is dat erg moeilijk in onze situatie)
Wij zijn beide al met pensioen dus wat we doen halen wij er nooit meer uit

Toelichting






Ik heb geen eigen woning
Ik woon in een huurhuis
Ik word geacht zuinig op energie te zijn. Maar dat doe ik alleen als de overheid (gemeente) mij
met een super goedkope lening tegemoet komt. ? A-sociaal !!!!
Nvt woon in huurhuis
Woon in een huurhuis.
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Stel u krijgt een zak met geld mee om de gemeente Geldrop-Mierlo duurzamer te maken aan
de hand van een innovatief idee.

9 Welk duurzame idee zou u uit willen voeren?

(n=182)
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39% antwoordt "Ik heb geen innovatief idee" op vraag "9 Welk duurzame idee zou u uit willen
voeren?."

Innovatief idee:
















6 windmolens
Allw inkels verplichten hun deuren DICHT te houden als hun verwarming aan staat, kerktoren
niet meer verlichten na 22.00 uur
Beter ov Geldrop - Mierlo - Eindhoven
Bij alles wat je weg wil gooien, eerst goed nadenken wat je er zou mee kunnen doen. Zelfs het
filter van de droger kan op den duur een kussenvuling worden.
Bij nieuwbouw projecten verbaast het mij dat in 'groene gemeente' geldrop geen blok
warmtepompvoorzieningen worden vereist.
Collectief veld zonnepanelen aanleggen
Collectief zonnepanelen
Collectief zonnepanelen op boerenschuren en bedrijven
De buurt aan zet, een gemengde wijk van huurhuizen, koopwoningen, school, wijkgebouw etc.
die samen energie opwekken, een eetbare tuin hebben, een gezamenlijke tiny duurzame
hub/office. Een wijk die zich op maakt voor de toekomst!
Delen van zonne energie (corporaties)
Een community bouwen die onderling nieuws en tips lokaal uitwisselt, van collectief inkopen tot
moestuin
Elke woning energie neutraal maken
Focussen op de kern van duurzaamheid, en over te gaan op uitvoering, om te voorkomen dat het
bedenken van duurzame maatregelen hun doel voorbijschieten.
Geen bonen kappen maar ju8st meer groen. Overheidsgebouwen zoals scholen en bibliotheek
met zonnepanelen.
Geen rekening hoeven te betalen voor het afsluiten van gas (Wat wij wel hebben moeten doen)
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Geldrop meedoen aan Buurauto
Gemakkelijker inleveren oude medicijnen, op composteerbaar 'plastic' beter aangeven dat het
géén plastic is, statiegeld blikjes en kleine plastic flesjes, mensen samen iets laten bouwen zoals
een kleine windturbine of andere energieopwekker zoals koken op een gebogen spiegelende
plaat in de zon.
Heel Mierlo op zonne-energie en verwarmen met aardwarmte.
Hondenpoepzuigers stoppen en met hand scheppen!
Inwoners blijven informeren om duurzaam te leven
Inwoners die hun voortuin bestraat hebben, deze laten beplanten en onderhouden door de
gemeente.
Lantarenpalen op zonnen energie
Maatwerkadviezen voor iedereen die dat wil
Meer bomen
Meer bomen planten, want er zijn/worden al teveel gekapt
Meer gebruik maken van zonne energie
Minder autogebruik centum mierlo
Op alle gebouwen in eigendom van gemeente of particulier zonnepanelen aanbrengen.En daar
waar ruimte is in braakliggende weilanden ook zonnepanelen plaatsen waarbij de opbrengst ten
goede komt van de gemeenschap.
Op alle huizen zonnepanelen
Op z'n minst zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken die geschikt daarvoor zijn.
Permanent de luchtkwaliteit meten en daarop handelen
Proberen bij bedrijven en stallen van boerenbedrijven zonnepanelen te plaatsen
Project voor collectieve warmteaanvoer door aardwarmte/restwarmte bedrijven/biogascentrale
Slechte woningen aanpakken
Stadsverwarming
Stichten van het meest duurzame onderwijs en cultuurcentrum van Nederland
Stimuleren van groen in tuinen ipv bestratingen
Sturen op minder vlees eten
Subsidie voor gezinnen om van gas af te gaan
Subsidies voor vervanging gas
Tarieven voor huur winkelpanden verlagen (met subsidie) om zo leuke startups en pop up
initiatieven te steunen en geldropo aantrekkelijker te maken voor winkelend publiek. Nu veel
leegstand en steeds meer 'goedkope winkelketens
Veel meer zonnepanelen
Verbod op sloop oudere panden van voor 1960 en geef het een nieuwe invullig, er is al teveel
afgebroken om een duurzaam gevoel te geven.
Verkeer weren in en rondom het centrum, meer fietspaden
Vloerisolatie
Voertuigen van handhavers en andere gemeentelijke voertuigen overgaan op elektrisch
materieel.
Warmtepomp aanschaffen
Wat jammer dat er niet een open vraag is waar je nog een opmerking kan geven dit als laatste
vraag
Wijk warmte pomp met ringleidingen
Windm
Windmolens
Windmolens bouwen
Zelf denken
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Zet in het buitengebied op de weilanden veel zonnepanelen en windmolens dan kunnen de
gemeentelijke kosten van alle inwoners omlaag
Zie voorgaande info
Zonne-energie
Zonnepanelen (2x)
Zonnepanelen die mooi geïntegreerd zijn in het dakvlak en niet van die lelijke dingen die je overal
ziet liggen
Zonnepanelen en warmtepomp
Zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen en windmolens langs de A67
Zonnepanelen op overheids gebouwen ( gemeente huis ).
Zonnepanelen tegen kostprijs om voorop te lopen en de eigen burger tegemoet te komen om de
maandlasten zo naar beneden te brengen, geld dat ze overhouden gaat weer de economie in
Zonnepanelen waar de opbrengstverdeeld wordt over de inwoners
Zoveel mogelijk, waar mogelijk, zonnepanelen neerzetten (denk aan scholen, gemeentehuis,
zwembad De Smelen)

Toelichting
Innovatief
idee:















Er is een plan om een nieuw onderwijscentrum te stichten voor bijzonder en
openbaar onderwijs gecombineerd met een nieuw cultuur en
verenigingencentrum. Naast het meest innovatieve gebouw kan dit ook het meest
duurzame worden. Landelijke promotie van Mierlo als duurzame Gemeente. Info
De Eenbes en Natuurlijk Goed Mierlo
Er speelt zo veel op dit gebied, dat het ondoenlijk is om met een goed uitvoerbaar
idee te komen. Volgens mij is er al zo veel gebrainstormd, dat het beter is om nu
alle pijlen op de uitvoering te richten.
Graag in een volgende enquete rekening houden met personen die in een huurhuis
wonen!!!
dan zouden zij de woningcorporatie kunnen aanspreken over verduurzamen van
hun huis.
Ik zie steeds meer voortuinen bestraat worden, of verwaarloosd, heel jammer. In
sommige straten wordt het groen onderhouden door bedrijven ingehuurd door de
gemeente, dit zou misschien ook op een of andere manier kunnen bij mensen die
zelf niet willen of kunnen tuinieren.
Moeten jullie als vragenstellers ook eens doen. Het is zo zwak wat jullie keer op
keer met dit onderzoek presteren.
Poepzuigers maken erg veel herrie hele dag door!
Stoten veel uitlaatgassen uit!
Chauffeur beweegt te weinig beter lopend hondenpoep opscheppen !
Rendement is laag weinig hondenpoep in de bak! Machine rijdt meeste drollen
plat omdat hij ze niet ziet vanuit cabine!
Hondenpoep is mest dus goed voor grasperkjes
Veel huizen zijn tegenwoordig al reeds voorzien van dubbele ramen en
gevelisolatie. Vloerisolatie komt naar mijn idee niet veel voor, terwijl de kou juist
vanuit de grond omhoog trekt. Hierdoor hebben mensen het gevoel dat het koud
is, en draaien de verwarming nog eens verder open..
Wanneer mensen samen dingen bedenken en uitvoeren komen er goede ideeën. Ik
vraag mij heel vaak af wat er met de fantastische uitvindingen van de TU gebeurt
zoals de bus die op 'mierenzuur' rijdt: simpel, niet vervuilend etc. Waarom komt
het niet op de markt?
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Weet niet



Zijn veel woningen binnen gemeente geldrop-mierlo die in een label d,e,f en zelfs g
zitten. Laat de gemeente cooperaties dwingen hier iets aan te doen. Met de
nieuwe energie btw heffingen komen veel mensen in de problemen.



Ga terug naar de basis, zoals ik eerder heb aangegeven.
Mensen neem de fiets, laat die auto staan. Gebruik de auto alleen voor de afstand
boven x aantal km, dat zal voor iedereen anders zijn.
Trek eens iets warms aan.
Afval scheiding, als je dat goed doet en gebruik maakt van de mogelijkheden die er
zijn in Geldrop / Mierlo dan hoef je bijna nooit een container buiten te zetten.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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