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1. Samenvatting















Op stelling 1 “Meierijstad is een duurzame gemeente” antwoordt 22% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 19% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest
gekozen antwoord (48%) is: "Neutraal".
Op vraag "1.1 Kunt u een voorbeeld geven waarom Meierijstad een duurzame gemeente is?"
antwoordt 63% van de respondenten met: "Ik heb geen voorbeeld".
Op vraag "2 “Ik laat mijn telefoonoplader vaak in het stopcontact zitten”" antwoordt 45% van
de respondenten: "(zeer) mee eens". 52% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens".
Op vraag "3 “Tijdens het tandenpoetsen draai ik de kraan dicht”" antwoordt 81% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 15% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens".
Op vraag "4 “Als ik boodschappen doe, neem ik mijn eigen boodschappentas mee”"
antwoordt 95% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 2% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Op vraag "5 “Het energielabel van witgoed (koelkast, wasmachine e.d.) speelt een
belangrijke rol voor mij bij de aanschaf”" antwoordt 83% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 3% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Op vraag "6 Heeft u (energiebesparende) activiteiten ondernomen om uw huis duurzamer te
maken?" is het meest gekozen antwoord (74%): "Ja, ik heb overal dubbel glas in huis".
Op vraag "7 Heeft u al eens informatie ingewonnen wat u allemaal kunt doen om energie te
besparen?" is het meest gekozen antwoord (53%): "Ja, op het internet".
Op vraag "8 Welk innovatieve duurzame idee zou u uit willen voeren?" antwoordt 38% van
de respondenten met: "Ik heb geen innovatief idee".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipMooiRooi, waarbij 182 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een terugkerend thema. Hoe duurzaam zijn wij als inwoners van Meierijstad
eigenlijk?

1 “Meierijstad is een duurzame gemeente”
(Leesinstructie: Een duurzame gemeente kan omschreven worden als een gemeente
die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige
generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaa
(n=163)
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Op stelling 1 “Meierijstad is een duurzame gemeente” antwoordt 22% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 19% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".

Toelichting
Mee eens



Er wordt al heel veel gedaan op het gebied van duurzaamheid, maar ik denk dat er
altijd meer kan worden gedaan.

Neutraal






Betere omschrijving is: probeert een duurzame gemeente te zijn. Het beleid is nog
te pril om daar nu al een oordeel over te geven.
Hier weet ik te weinig van, wat de gemeente eraan doet. het is ook n nogal breed
begrip om zo te beantwoorden.
In sommige dingen niet, bijvoorbeeld blik mag in Rooi niet mee in de zak van plastic
terwijl dat in Veghel/Schijndel wel mag. Daardoor gaan mensen minder scheiden.
Dit geldt ook voor incontinentie materiaal. Oudere mensen die alleen zijn kunnen
niet naar milieustraat rijden om daar in te leveren dus gaat ook in container. De
straatlantaarns branden ooit overdag.
Intentie lijkt er te zijn, slagkracht (inefficiënte is niet duurzaam) nog gering
We kunnen altijd beter, netter, zuiniger met onze omgeving omgaan



Deze gemeente is ronduit lui als het aankomt op onderhoud, niet alleen met de




Mee
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oneens

Zeer mee
oneens

wegen maar ook met het ‘groen’. Het echte groen is weg bezuinigd en heeft plaats
moeten maken voor gras en nog veel meer gras. Hiermee is actief meegewerkt aan
niet alleen de saaie uitstraling van de kernen zelf maar belangrijker nog aan de
complete uitroei van het insectenleven. Men heeft in deze gemeente zoveel
hoveniers zitten is het dan echt zo moeilijk om te vragen naar beplanting die zowel
onderhouds als insect vriendelijk is? Gevarieerd groen is slechts een belletje naar de
specialisten weg, een kwestie van 5 minuten, mss 10 als je nog een tweede en
derde hovenier belt voor hun mening.





Met de hoeveelheid industrie (belangrijk) en zeker met de enorme hoeveelheid aan
intensieve veehouderij kan Meierijstad in de verste verte er niet voor zorgen dat de
toekomstige generaties in haar eigen behoefte kunnen voorzien.
Onder duurzaamheid valt voor mij ook sociale duurzaamheid: mensen in staat
stellen om voor zichzelf en hun omgeving een duurzaam leven op te bouwen. Door
alle bureaucratie en de slechte organisatie van gemeentelijke diensten wordt dat
wel heel moeilijk gemaakt.
Waar blijkt dat dan uit
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1.1 Kunt u een voorbeeld geven waarom Meierijstad een
duurzame gemeente is?
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Op vraag "1.1 Kunt u een voorbeeld geven waarom Meierijstad een duurzame gemeente is?"
antwoordt 63% van de respondenten met: "Ik heb geen voorbeeld".

Voorbeeld:


















Afvalscheiding
Belangrijk thema binnen de nieuwe woonvisie
Energie zuinige huurwoningen
Er worden diverse ondernemersbijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers die duurzaam
zaken willen doen.
Geen peticide meer gebruiken om onkruid te verwideren tegenwoordig laten ze het gewoon
groeien.
Gescheiden afval inzamelen
Gescheiden afval ophalen, onkruidbestrijding dmv verbranden.
Gescheiden afvalverzameling
Gescheiden inzameling huisvuil
Gespreide vuilnis ophalen
Meewerken zonne-energie
Solar panelen en .....
Steeds meer led verlichting word er gebruikt
Stimuleerd het gebruik van zonnenpanelen
Subsidies voor energie besparing zuinige straat verlichting
Veel aandacht voor groen
Zeer slechte Straatverlichting 's avonds in de wijk
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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 “Ik laat mijn telefoonoplader vaak in het stopcontact
zitten”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=180)
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Op vraag "2 “Ik laat mijn telefoonoplader vaak in het stopcontact zitten”" antwoordt 45% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 52% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".

Toelichting
Zeer mee oneens



Het snoer gaat altijd uit het stopcontact
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3 “Tijdens het tandenpoetsen draai ik de kraan dicht”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op vraag "3 “Tijdens het tandenpoetsen draai ik de kraan dicht”" antwoordt 81% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 15% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
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4 “Als ik boodschappen doe, neem ik mijn eigen
boodschappentas mee”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op vraag "4 “Als ik boodschappen doe, neem ik mijn eigen boodschappentas mee”" antwoordt 95%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". 2% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
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5 “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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Op vraag "5 “Het energielabel van witgoed (koelkast, wasmachine e.d.) speelt een belangrijke rol
voor mij bij de aanschaf”" antwoordt 83% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 3% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".

Toelichting
Zeer mee eens



Energie besparen is erg belangrijk

Weet niet



Woon bij ouders
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6 Heeft u (energiebesparende) activiteiten ondernomen om
uw huis duurzamer te maken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
80%

74%

72%

(n=179)
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30%
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Ja, ik heb overal dubbel glas in
huis

Ja, ik heb een warmtepomp

Ja, ik maak gebruik van
energiebesparende lampen

Ja, ik hem mijn huis op
duurzame wijze geïsoleerd

Ja, met zonnepanelen

0%

op vraag "6 Heeft u (energiebesparende) activiteiten ondernomen om uw huis duurzamer te
maken?" is het meest gekozen antwoord (74%): "Ja, ik heb overal dubbel glas in huis".

Ja, anders namelijk:




















Aan het bekijken hoe het nog beter en practischer te doen.
Afval scheiden
Alle genoemde opties zijn van toepassing voor mij/ons
Dakisolatie, vloerisolatie, HR cv ketel
Denker over om zonnepanelen aan te schaffen
Domotica
Gasfornuis vervangen door inductieplaat
Gedeeltelijk dubbel glas.
Gewoon zuinig zijn: licht uit als ik er niet ben, verwarming uit in ruimte waar niet nodig etc.
Heb alleen dubbel glas beneden. Ramen en deuren voorzien van isolatierubbers.
HR++ glas
Isolatie van buitenmuren
Muurisolatie/vloerisolatie
Over een maand lggen er zonnepanelen.
Rolluiken boven
Trippel glas
Waterontharder geïnstalleerd
We hebben al veel gedaan qua isolatie, maar doen dat beetje bij beetjeals we weer wat
hebben gespaard.
Winddelen
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Toelichting




Ik heb overal aan de buiten kant rolluiken
Ik huur dus een aantal dingen zijn hier nvt anders had ik ze ook gedaan
Ik woon in een huurhuis van woonmij en die doen verder niets aan energie besparing
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7 Heeft u al eens informatie ingewonnen wat u allemaal kunt
doen om energie te besparen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
60%

(n=179)
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Nee

op vraag "7 Heeft u al eens informatie ingewonnen wat u allemaal kunt doen om energie te
besparen?" is het meest gekozen antwoord (53%): "Ja, op het internet".

Ja, op een andere manier namelijk:










Ben hier al jaren mee bezig
Deelgenomen aan actie Nederland bespaart en gebruik gemaakt van Vlagheidefonds
Duurzaam huis gekocht
Eigen studie en info verzamelen
Media
Op a;;er;ei manieren
Scrumteam
Zelf doen
Zelf gezocht op o.a. internet

Toelichting



Maar we gaan verhuizen, dus investeren niet meer in verduurzaming van onze huidige woning.
Weet niet waar deze is en hoe dit moet
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Stel u krijgt een zak met geld mee om de gemeente Meierijstad duurzamer te maken aan de
hand van een innovatief idee.

8 Welk innovatieve duurzame idee zou u uit willen voeren?
38%
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Op vraag "8 Welk innovatieve duurzame idee zou u uit willen voeren?" antwoordt 38% van de
respondenten met: "Ik heb geen innovatief idee".

Innovatief idee:
















Afscheid nemen vanb schijndel en veghel en als zelfstandige gemeente doorgaan.
Alle groene ruimtes binnen de bebouwde kom behouden
Alle openbare gebouwen voorzien van zonnepanelen
Auto op water laten rijden en veel minder veehouderij
Buurtbussen
Collectief met een wijk op aardwarmte,zonnepanelen en zonneboiler overstappen
Daken van grote hallen vaker benutten voor zonnepanelen. Dergelijke plannen worden op meer
plaatsen collectief uitgevoerd.
De daken van alle overheidsinstellingen vol leggen met zonnepanelen, de opgewekte energie
stoppen in accu's, daarna doorleveren aan de eigen bevolking.
Duurzaamheidsleningen verstrekken met lage rente zodat mensen rente en lening kunnen
betalen uit de besparingen op energieverbruik.
Gasvrij maken van alle woningenGasv
Geen Gemeentehuis
Gemeente Meierijstad mag me uitnodigen en onder genot van een kop koffie en
getransformeerd denken worden we samen wijzer en sterker naar de toekomst toe.
Gezond bouwen voor mens en aarde - een autarke bio-ecologische wijk ontwikkelen met een
natuurlijk groene omgeving waarbij de openbare ruimte uitnodigt tot ontmoeten en de privé
tuinen vervangt. Ieder huis heeft wel zijn eigen privé buitenruimte - Gaaf Groen Wonen
Grootschalig zonnepanelen en windmolens, en de bewoners hier van mee laten profiterenbij
betrekken.
Iedereen zonnepanelen aanbieden tegen gereduceerd tarief, waterzuivering aan huis tegen
gereduceerd tarief
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Ik zou een aantal grote varkensbedrijven opkopen en hiervoor in de plaats bomen planten.
Ik zou openbare verlichting geheel vervangen door led
Inzetten op IoT met smart city oplossingen
Klimaatneutrale woning. Zelf opwekken wat je verbruikt.
Kookplaat
Maak duurzame hubs waar de SDG's een grote rol spelen.
Maatregelen om huizen vrij van gas te maken
Meer zonnepanelen en nog meer afval gescheiden ophalen bv. Blik
Meer zonnepanelen op daken van stallen plaatsen eventueel met subsidie.
Meer zonnepanelen op platte daken
Minder auto's in het centrum door fietsen beschikbaar te stellen vanaf parkeerplaatsen buiten
het centrum. Meer groen en minder stenen.
Nieuwbouw project ontwikkelaars verplichten klimaat neutrale gebouwen te plaatsen. En
subsidies voor huiseigenaren die hun woning klimaat neutraal maken.
Nieuwbouw stimuleren tot duurzaam bouwen. Eventueel subsidie op warmtepomp. Aardgas
aansluiting de-motiveren.
Nieuwe duurzamere land- en tuinbouw
Onderzoek naar wijk verwarming
Op buren-,straat- en wijkniveau duurzame voorzieningen treffen
Oprichten lokale energiecollectieven om op circulaire wijze aardgasloos te raken
Oudere huizen van voor de oorlog door vde gemeente te laten isoleren .
Personeel juist inplannen en niet heel de dag rond laten rijden en pauzes nemen in hun auto of
op de werk plek ipv telkens terug te rijden naar de werf.(3 keer per dag)
Stadsverwarming
Stim
Stimuleren duurzaamheid d.m.v. gemeentelijke belastingen
Stoppen met onkruidverbranden. Help totaal niet!
Stoppen met onnodig gebruik van gemotoriseerde gereedschappen
Subsidie om huizen energie neutraal te maken
Veel zonnepanelen
Vegetatie daken op nieuw te bouwen publieke gebuwen zoals bv. scholen. Deze ook meteen
energie zuinig of het liefst energie neutraal proberen te maken.
Veld met zonnepanelen
Verbod chemische middelen & belonen natuurbevordering ( ivm insektenterugval
Versneld Meierijstad gasloos maken.
Warmte pomp
Warmtepomp installatiws niet per huis maar per straat of woonerf. Kosten delen; voordeligerr
Waterkrachtcentrale in de Dommel
Weghalen alle drempels,minder afremmen en versnellen ,minder Co2 uitstoot.
Zonne energie. Duurzame straatverlichting.
Zonnepanelen (2x)
Zonnepanelen / warmtepomp
Zonnepanelen en wind molens
Zonnepanelen op alle overheidsgebouwen en meer subsidie voor particulier
Zonnepanelen op bedrijfs panden
Zonnepanelen op de oude vuilnisbelt
Zonnepanelen op plattedaken van kantoorgebouwen
Zonnepanelen waar het maar kan
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Zorg dat de fietspaden in en om Rooi begaanbaar zijn en niet van kuil stuiter kuil, dan gaan meer
mensen met de fiets, dus.....energie besparend

Toelichting
Innovatief
idee:



Een zak geld is niet erg bepalend,het is de missie en het beleid van de gemeente
wat belangrijk is.Het geld wordt terugverdiend ! Elke aanpak is goed.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiRooi
Duurzaamheid
17 mei 2018 tot 28 mei 2018
182
7,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
9
2 minuten en 2 seconden
29 mei 2018
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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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