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1. Rechte tellingen
Hitte en droogte
De maand juli gaat de boeken in als extreem warm en droog.

1 Welk antwoord is voor u het meest van toepassing met
betrekking op deze zomer?

(n=228)

50%
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Lekker, het kan mij
Deze hitte en
Veel te warm,
niet warm genoeg droogte is niet erg hopelijk was dit een
zijn
voor een keer,
uitzondering
maar liever niet te
vaak

Anders

Weet niet

Op vraag "1 Welk antwoord is voor u het meest van toepassing met betrekking op deze zomer?"
antwoordt 43% van de respondenten: "Deze hitte en droogte is niet erg voor een keer, maar liever
niet te vaak".

Anders, namelijk:














Heel fijn, alleen +35 is te hoog
Het is maar goed dat wij mensen geen invloed op het weer hebben. Anders zou er oorlog over
worden gevoerd. Deze droogte en hitte is wel opmerkelijk en laat zien dat wij mensen
afhankelijke schepsels zijn en dat God boven alles staat.
Het is toch goed zoals het komt?
Het is zo als het is en geniet er maar van
Hoort toch bij de zomer. Kan gebeuren hoor.
Ik vind het lekker maar heb medelijden met oudere die er niet tegen kunnen
Ik vond het geweldig vakantieweer, als je moest werken was het net te warm
Ik was het grootste gedeelte van juli op vakantie naar de zon
Ikzelf kan heel goed tegen de warmte, maar ik begrijp dat er mensen zijn die er veel moeite mee
hebben.
Laat de natuur maar de natuur zijn. Het is toch altijd afwachten. Maar als het klimaat echt
veranderd dan wel maatregelen treffen voor de toekomst.
Lekker maar hoeft niet warmer
Prachtig en uitzonderlijk.
Stank
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Tempo aanpassen en er het beste van maken
Veels te warm, ben bang dat we hier nog meer zomers van gaan krijgen
Vond het wel fijn maar niet goed voor de gewassen.
Voor de natuur een ramp. Dat is belangrijker dan de mens met zijn luxe
We moeten dit accepteren.
Wij hebben geen invloed op het weer, dus nemen we het zoals het is.

Toelichting
Deze hitte en
droogte is niet erg
voor een keer, maar
liever niet te vaak



Voorkeur voor de beginperiode: veel zon, met een koel windje. later
werd het benauwder en vochtiger.

Veel te warm,
hopelijk was dit een
uitzondering



Boven 25 graden vind ik niets. Daar ik nu ik gepensioneerd ben er
eigenlijk niets aan vind.
In de tijd dat ik werkte vond ik het ook niets maar dan ben je in
beweging en sta je geregeld in een andere houding.
Chronisch patiënt. Erg veel last gehad van de hitte.
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2 Welke hinder heeft u ondervonden door de warmte en/of
droogte?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
60%

(n=227)

54%

50%
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33%
23%
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13%

10%

5%

9%

Anders

In het zwemwater zat blauwalg of
botulisme

Ik moest mijn (huis)dieren
bijvoeren, was te weinig
(natuurlijk) eten/te drinken

Ik kon slecht slapen

Ik had minder energie om iets te
ondernemen

De planten in mijn (groente)tuin
zijn verdroogd

Ik heb geen hinder ondervonden

0%

Op vraag "2 Welke hinder heeft u ondervonden door de warmte en/of droogte?" is het meest
gekozen antwoord (54%): "Ik had minder energie om iets te ondernemen".

Anders, namelijk:
















Aanpassen
Economische hinder
Gewoon aanpassen aan de temperatuur
Heel veel opstuivend zand
Huis lastig koel te houden zonder airco, wat me deed realiseren dat de veranderingen op de
energie markt (geen NL gas, hoge brandstofkosten, te weinig groene energie) een flinke
onkosten post kan worden.
Ik had moeite met slapen, maar heb een aantal nachten in de tuin op een luchtbed geslapen.
Heerlijk
Ik heb airco en gaf veel water, anders had ik hier ook last van gehad
Ik heb een landbouwbedrijf dus veel schade door lagere opbrengsten
Ik was voornamelijk ziek door de warmte
Je hebt er meer werk door in de tuin, en het kost wat meer moeite
Mijn dieren zijn ziek geworden door het drinken van met blauwalg bevattend maaswater.
Flinke veeartskosten.
Omdat ik buiten werk in de volle zon, werd ik ook in mijn werk belemmerd
Slechte verkoop bloemenzaak
Stank
Te warm in slecht geïsoleerd huis
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Veel dierenleed gezien.
Veel tijd besteed aan water geven planten in tuin en veel naar het strand geweest.
Ventilatie van de woning
Verhuizen met dit weer was niet te doen.
Wij zijn niet voor dit warme weer geschapen

Toelichting



Daar ik graag sport en ouder ben ga je anders met deze hitte om en ga ik s'morgens vroeg op
pad en zorg dat ik rond 11 uur weer thuis was.
Veel schade aan gewas en vee door warmte en neerslagtekort
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3 Welke positieve effecten had dit warme en/of droge weer
voor u? Ik heb vaker/veel:

28%
24%

23%

(n=225)

25%
19%

Weet niet

Anders

Op het terras gezeten

In de zon gelegen

Gezwommen in de
buitenbaden/meren

De BBQ aangestoken

4%
Ik heb geen positieve
effecten ondervonden

50%
45%
40%
35%
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10%
5%
0%

(Meerdere antwoorden mogelijk)
47%

Op vraag "3 Welke positieve effecten had dit warme en/of droge weer voor u? Ik heb vaker/veel:" is
het meest gekozen antwoord (47%): "Op het terras gezeten".

Anders, namelijk:























Fietsen (2x)
Genoten
Genoten van een lange hete zomer
Genoten van het mooie weer
Gewoon genoten van het weer
Heb heerlijk onder de boom veel boeken gelezen
Heel. Veel buiten geweest eigenlijk buiten geleefd maar de op onze huis was veel te warm
Heerlijk genoten in mijn zwembadje
Iedereen is vrolijker
Ik gedij lichamelijk beter met warm weer het warme
Ik heb altijd in de korte broek kunnen lopen
Ik hou van zon en licht, maar voor mens, natuur en landbouw is extreme droogte op termijn een
groot probleem.
Lekker buiten geschilderd in de avond
Lekker in de tuin gezeten
Lekker lang in de avond buiten zitten en daarna genieten van de koele ochtend
Meer buiten geleefd
Minder verlangd naar de zomervakantie in het buitenland. Gezien ik pas in september wegga
Mooi weer is altijd genieten
Niet veeel doen
Op zonige dagen zijn veel mensen frolike maar er zijn grenzen! Soms was het te warm voor
mensen met gezondheids probleemen
Op het water geweest
Op stap
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Opgewektere medemensen
Positieve gevoelens en gedachten
Super genoten van de vakantie
Tot laat buiten gezeten
Vaak buiten geweest, fietsen enz.
Vakantie gehouden
Vakantie in Nederland is weer interessant
Veel buiten geleefd
Veel buiten geweest
Veel buiten zijn
Veel buiten zijn.
Veel getuinierd
Veel naar stand aan zee geweest.
Vooral in de ochtend gefietst, gewandeld, hard gelopen
Waar kon fijn buiten geweest.
We zijn veel buiten geweest
Werkdagen anders ingedeeld, waardoor ik weliswaar minder productief was, maar ook meer
een vakantie gevoel had.
Zon en warmte, zomers gevoel
Zonnepanelen hebben veel energie opgewekt
Zoveel mogelijk deze hitte zien te vermijden door uit de zon zien te blijven en rustig blijven
(ouderdom).
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4 Wat heeft u gedaan om de warme en droge dagen door te
komen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=226)

79%
56%
46%
35%

31%

25%

19%
11%

Anders

Verkoeling gezocht in het
water

Siësta (middagdutje)
gehouden

Planten extra water geven

(Huis)dieren extra water
gegeven

Extra (water) gedronken

Extra ventilatie aangezet

8%
Airco een standje koeler
gezet

Niets speciaals

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Op vraag "4 Wat heeft u gedaan om de warme en droge dagen door te komen?" is het meest
gekozen antwoord (79%): "Extra (water) gedronken".

Anders, namelijk:


















Alles in een wat langzamer thempo
Fietsen
Gewoon gewerkt
Gordijnen gesloten houde 's avonds deuren en ramen open gezet (doortochten)
Huis afsluiten en binnen blijven
Mijn activiteiten naar de vroege ochtend gezet en het huis proberen koel te houden
Minder gesport in de avond
Minder inspanning
Naar strand aan zee geweest
Natte doeken in nek gelegd
Rustig aan gendaan
Tempo en
Warmte buiten het huis gehouden
Wat rustiger aan
Zon buiten gehouden.
Zon buitenshuis gehouden. 's-nachts alle ramen open.
Zoveel mogelijk rustig aan

Toelichting


Beregenen van de gewassen en ander beweidingssysteem en rantsoen voor de koeien
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Er wordt voorspeld dat het klimaat in Nederland extremer wordt. Langere periodes van
warmte en droogte worden afgewisseld met zwaardere regenbuien.

5 Hoe kunnen we volgens u het beste reageren op deze
veranderingen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
44%

(n=221)

43%

23%

21%

18%

19%

Weet niet

Anders

Op meer plaatsen airco
aanleggen

Gebouwen laten
begroeien voor verkoeling

Bij nieuwbouw nadenken
over isolatie

Belasting op tegels
invoeren (Tegeltax) om
mensen te motiveren om
meer groen in hun tuin…

11%

Er is geen speciale reactie
nodig, deze zomer is een
uitzondering

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Op vraag "5 Hoe kunnen we volgens u het beste reageren op deze veranderingen?" is het meest
gekozen antwoord (44%): "Bij nieuwbouw nadenken over isolatie".

Anders, namelijk:
















Aanpassing belastingstelsel
Andere werktijden invoeren zoals in Zuid-Europa
Asfaltwegen wit maken ipv zwart.
Betere afwatering
Betere wateropvang voorzieningen
Bij nieuwbouw zorgen dat je regenwater op kan vangen en hiermee de tuinen kunt besproeien
Bomen als natuurlijke airco, watervoorraden via retentiegebieden
Duurzaam omgaan met energie
Er voor zorgen dat het waterpeil voldoende hoog wordt gehouden door niet allen gericht te zijn
op te veel regen.
Gebouwen en daken wit maken niet zoveel isolatie want de geïsoleerde huizen waren bloedheet
en de hitte krijg je er niet uit vervolgens moeten airco's alles koeler maken wat veel energie kost
hoe zo energiezuinig
Gemeentes moeten verplicht worden meer groen te plaatsen en op platte daken van bedrijven
moet ook verplicht meer groen komen.
Ik kan deze enquête onmogelijk nog serieus nemen wanneer dit soort keuzemogelijkheden
gegeven worden.
In de openbare ruimte meer bomen en groen
In periode van droogtes zorgen dat in plaats van zoals met nattig het water afvoeren zorgen dat
we ook meer water op kunnen slaan voor droge periodes
Internationale aanpak
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Klimaat beleid wereld weid.
Maatregelen nemen tegen watertekort
Meer beplanting in het algemeen. plantsoentjes, groenpartijen etc.
Meer bomen planten
Meer groen
Meer groen in de dorpen en steden maar ook langs de wegen
Meer groen(bomen) in de dorpen/steden poten,microbossen aanleggen,waterdoorlatende
tegels en bestrating aanleggen
Meerdere buitenbaden ipv natuurwater
Mensen belonen als zij meer dan de helft van hun tuin niet betegelen.
Mensen bewust maken van voordeel van groen in de tuin en milieubewust maken (dus bij de
oorzaak beginnen!)
Mensen moeten er toch rekening mee houden dat we meer van zulke zomers gaan krijgen.
Anticiperen is het beste, gordijnen sluiten, zonwering omlaag, meer water drinken, aanpassingen
(aan je huis) doen
Niet zo zeuren
Nog een belasting erbij? Waar moeten we dat van betalen!? Moeten we dan ook al betalen als
we een terras in de tuin hebben? Dat zou echt schandalig zijn.
Nog meer (inheems) groen in tuinen en openbare ruimte
Ook in de openbare ruimte meer groen en bomen
Poen-voor-groen
Positief benaderen, geen tegelta
Rustig aan doen
Schaduw creëren. Gemeentes moeten ook zorgen voor begroeiing (perken, groenstroken,
bomen) en niet iedere vierkante meter willen bebouwen met woningen.
Veel meer groen in openbare ruimten. Vooral in de nieuwbouwwijken.
Warmtepompen. Dacht dat je hiermee ook kunt koelen.
Waterbassins aanleggen om regenwater op te vangen
Zelf goede zonwering verzorgen
Zie antwoord 1
Zonwering, isolatie en 's-nachts ventileren

Toelichting







Droogte is 1 ding, maar veel van de hitte (vooral ‘s-avonds) komt door nagloeiende bebouwing
en bestrating. Ik vind het bijzonder dat velen het over airco’s hebben, terwijl dat niet het eerste
is waaraan men moet denken. Creër schaduw, houd de zon buiten en besef je dat je eigen
betegelde tuin warmte afgeeft. Ga daarna pas kijken naar energieslurpers als airco’s. Ons
energie verbruik gaat ook al flink stijgen als we van het aardgas afmoeten.
Er word met name door de vele media veel te paniekerig gedaan over dit soort verschijnselen
Goed gedrag belonen ipv tegeltax
Het is nodig om met serieuze maatregelen het veranderende klimaat aan te pakken.
Meer groen in de wijken bomen gras beplanting water sloten
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Burgerinitiatieven
De overheid legt de bal steeds meer terug bij burgers als het gaat om leefbaarheid en sociale
initiatieven. Veel gemeenten stellen subsidie beschikbaar voor burgerinitiatieven.

6 Heeft u wel eens het initiatief genomen om met hulp van
de gemeente uw leefomgeving te verbeteren?
(Leesinstructie: bijvoorbeeld samen met buurtgenoten een speeltuin onderhouden of
een boodschappenservice opzetten)
80%

(n=220)

69%

70%
60%
50%
40%
30%

25%

20%
6%

10%
0%
Ja

Nee

Weet niet

Op vraag "6 Heeft u wel eens het initiatief genomen om met hulp van de gemeente uw leefomgeving
te verbeteren?" antwoordt 69% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja






Buurtborrel
Heb in de wijkraad binnenstad gezeten. Maar daar ben ik gestopt omdat er weinig tot
geen vorderingen waren
Heb meegewerkt aan project ikv bevordering leefbaarheid dorp.
Iedereen dient minimaal 10 meter rondom zijn huis en erf - dus buiten je eigen
bedoeninkje - de boel schoon te houden: geen hondenstront, geen plastic en ander vuil.
Openbare ruimte is van iedereen, dus ga er mee om alsof het van jezelf is. Want dat is
het. Rommelmakers flink beboeten.
Ik ben bestuurslid van de dorpsraad
Ik doe veel vrijwilligers werk tbv leefbaarheid en maatschappelijke ondersteuning in de
Bommelerwaard
We houden onze eigen straten schoon en hebben whatsapp om elkaar te informeren

Nee





Ik begreep dat er altijd eigen geld van inwoners bij betaald moest worden!
Ik woon hiervoor nog te kort in deze gemeente.
Wel met de woningbouwvereniging.

Weet
niet



Doordat meer mensen klagen over de ongezellige WITTE ledverlichting hier in de straten
en galerij en als men van de snelweg afkom, is de leefomgeving er niet gezelliger op
geworden maar achteruit gegaan, als men wilt besparen dan kan dat ook met Warme
ledverlichting, heel jammer!
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6.1 Hoe is uw burgerinitiatief verlopen?
(Meerdere antwoorden mogelijk bij meerdere projecten)
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

(n=54)

43%

28%

11%

11%
7%
2%

Succesvol
afgerond

Succesvol
opgestart en
loopt nog

Opstarten is Opstarten is niet
gelukt, maar na
gelukt
een tijdje
bloedde het
dood

Anders

Weet niet

Op vraag "6.1 Hoe is uw burgerinitiatief verlopen?" is het meest gekozen antwoord (43%): "Succesvol
afgerond".

Let op! laag aantal respondenten.
Anders, namelijk:







Ambtelijke molens, enz
Grote monden en bedreigingen als je op vernielingen en troep let en mensen erop aanspreekt
Succesvol en prettig overleg met ambtenaren, in praktijk bleek issue (veiligheid op
straat/snelheid) lastig te verhelpen, op lange termijn geschoven.
Via Dorpsraad
Via rechter lijkt er eindelijk wat gedaan te zijn.
We doen dit ot volle tevredenheid via onze dorpsraad

Toelichting


Strenger toezien op zwerfvuil camera’s plaatsen en beboeten
Wat
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6.1 Zou u zich in de toekomst willen inzetten voor een
burgerinitiatief in uw buurt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=151)

40%
34%

35%
30%

27%
23%

25%

20%

20%
15%
10%

7%

5%
0%
Ja

Ja, op tijdelijke
basis

Ja, maar niet als
kartrekker

Nee

Weet niet

Op vraag "6.1 Zou u zich in de toekomst willen inzetten voor een burgerinitiatief in uw buurt?" is het
meest gekozen antwoord (34%): "Ja, maar niet als kartrekker".

Toelichting









Ben 75 jaar,mijn man79,we laten het maar overaan de jongere mensen.
Hangt van veel dingen af of ik ergens tijd en energie voor kan maken
Het zal dan vooral gaan om het buitengebied. Dit probeer ik in eerste instantie via LTO te
regelen
Ik ben niet van plan om de rest van mijn leven hier in deze gemeente me te huisvesten.
Ligt aan het onderwerp
Niet meer in bestuur en blijven doen wat ik nu doe.
Nu heel druk met mantelzorgen
We ‘moeten’ al zoveel taken op ons nemen nu de verzorgingsstaat steeds verder wordt
uitgekleed. Participatie is leuk en nobel, maar we mogen ook geen 9-5 mentaliteit hebben,
geen zesjes mentaliteit, we moeten onze kinderen opvoeden en iedereen moet op de
arbeidsmarkt bijdragen en huishoud- en zorgkosten blijven stijgen. Hoeveel uur zitten er in
een dag?
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Stel u krijgt de gelegenheid om de gemeente een tip te geven.

7 Welke tip zou u de gemeente geven om inwoners meer te
betrekken bij hun leefomgeving?
45%
39%

40%
35%

(n=215)

34%

30%

27%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
TIP:

Ik heb geen tips

Weet niet

Op vraag "7 Welke tip zou u de gemeente geven om inwoners meer te betrekken bij hun
leefomgeving?" antwoordt 39% van de respondenten: "Ik heb geen tips".

TIP:






















Aandacht voor kleine kernen
Absoluut niet herindelen met Maasdriel
Actief belonen of motiveren
Als gemeente een goed voorbeeld geven met bijv. het opruimen van zwerfvuil
Andersom denken: vooral ook aan de kleine kernen denken
De dorpsraden in stand houden en evt meer bevoegdheden geven
De gemeente Maasdriel heeft al een goede actie: Goed idee, doe er iets meer. De gemeente
helpt zowel financieel als met andere hulp.
De mensen opzoeken dmv dorpsbezoeken
Dit soort vragen te stellen aan burgers.
Doe meer in de kernen
Dorpsraad vroeger betrekken bij plannen zodat ze tijdig inwoners duidelijk kunnen informeren.
Echt een keer er naar luisteren en dan dat doen ipv luisteren en dan het tegenovergestelde doen.
Echt luistern
Eerlijk zijn tegenover je inwoners
Enquêtes
Faciliteren
Ga gesprekken aan met bewoners die buurtpreventie hebben
Gebruik van E-mail aan alle bewoners
Gemeente moet actiever zijn in handhaving van normen en waarden. OOK UITVOEREN. Goede
voorbeeld geven. Maar je krijgt niet eens antwoord op een mail.
Gemeente moet zorgen dat het openbare groen op orde is, pas dan kan zij inwoners hierop
aanspreken
Goed faciliteren; vrijwilligers werk is wel goedkoop maar kan niet gratis
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Ideeen honoreren
In ieder geval aangeven dat de voortuinen goed onderhouden worrden
Iniatieven omarmen en daarwerkelijk ondersteunen
Inloopavonden
Inwoners proberen in Zaltbommel te houden zoals een lidl beloven en niet nakomen terwijl de
meeste Ja stemde en meerdere kledingwinkels zoals H&M bv zodat er niet zoveel naar Den Bosch
gaan of andere stad
Klachten serieus nemen en mensen niet van het kastje naar de muur sturen.
Kom achter dat bureau uit.
Kom van het gemeente kantoor naar de mensen toe
Laat je vaker zien
Luisteren (2x)
Maak contracten met bewoners
Makkelijk aanspreekpunt
Meer aandacht voor de medemense.
Meer groen in de bebouwde kom
Meer handreikingen doen als er om een speeltuin of groen gevraagd wordt
Meer informatie over de mogelijkheden
Meer naar de wijkraad luisteren en dan sneller handelen
Meer rechtstreeks contact
Meer tijdig informeren dan nu. zodat er nog door de burgers gereageerd kan worden. En als
nieuwe ontwikkelingen eerder bekend worden en niet door de gemeente, dan geen
rookgordijnen optrekken en zeggen dat de mensen er in een later stadium bij betrokken worden.
Dus als de kogel al door de kerk is.
Meer toezicht en meer herkenbaar
Meer vrijheid van bouwen
Mening over onderwerpen peilen via internet
Mensen hebben het al heel druk: fulltime job, huishouden, vrienden etc. de gemeente moet
meerwaarde bieden aan de inwoners om ze in beweging te krijgen zodat het een MUST do wordt
Mensen meer verantwoordelijkheid geven voor woonomgeving
Mensen moeten juist wat minder wantrouwen in gemeente hebben, er is genoeg betrokkenheid
mogelijk, maar men mekkert pas als een ontwikkeling letterlijk in het zicht komt
Minder zeikerig met regeltjes, bv bladkorven in de herfst waarop staat dat je er alleen bladeren
van straat of stoep in mag doen, niet uit de tuin. Tja, het moet van twee kanten komen
Misschien moet dr gemeente beter luisteren naar wat ook nieuwe mensen in de gemeente graag
willen. Of in elk geval hierin meer het voortouw nemen. Wij merken dat het heel erg een ons
kent ons gemeendschap is en dat een echte buitenstaander zonder familie of vrienden heel
moeilijk aansluiting kan krijgen of dat dit ontzettend lang duurt.
Mogelijkheid tot directer contact na kantooruren
Niet alleen bij verkiezingen aandacht hebben voor inwoners
Niet te vaak, doelgericht, nier dwingend, maar wervend.
Nieuwsbrieven/mailing/huis-aan-huis folders etc.
Nog meer stimuleren van burgerinitiatieven
Openbaar groen in je straat water geven, dat heb ik al 2 mnd gedaan
Openbare ruimte is van iedereen
Organiseren van activiteiten waarbij buurtgenoten elkaar ontmoeten
Parken vaker schoonmaken van rommel en prullenbakken legen
Praat met mensen in de buurt en niet OVER mensen
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Reactie terug geven wat voor actie is ondernomen als je iets (‘kapotte lantaarnpaal’) hebt
gemeld. Maasdriel meldt nooit terug.
Sta tussen de burgers IPV boven. Voorbeeld die belachelijke parkeerplaatsen voor b&w bij
gemeentekantoor.
Tuinen verplicht herinrichten, verhardingen vervangen door beplanting, desnoods financieel
ondersteunen.
Volg geen tips van enkelingen. Misschien denkt de buurt er ander over.
Wees eens transparant
Wijkraden, maar dat is al ingevoerd. En jullie initiatief overnemen.
Ze zijn al betrokken
Zelf eennplan laten makenben middelen beschikbaar stellen
Zoek contact met de buurten die aan buurtpreventie doen. Daar komt best wel een positieve
werking uit voort
Zorg dat er budget is om burgerinitiatieven echt te laten gebeuren
Zorgen dat ambtenaren gebiedsgericht werken, nu vaak nog niet het geval
Zorgen dat de normale regels worden nageleefd dat scheelt al veel.
Zorgvuldig omgaan met het aanwezige groen en trottoirs zijn er voor voetgangers en niet voor
auto's
Zou ik nu eens echt contact met de bewoners en luister ook eens voor de verandering. Laat dit
niet over aan ambtenaren, die zijn niet echt geinteresseerd. Vinden dit alleen maar lastig.

Toelichting
TIP:





Niet eerst een heel belangrijk besluit aannemen en dan de inwoner inlichten een besluit
waar de inwoner een stem zou moeten hebben bedoel ik dan,dus wat ons ook aangaat.
Tussen bestuurders en burgers
Veel meer nadruk leggen op OPENBAAR is van IEDEREEN, dus van JEZELF.
VERANTWOORDELIJKHEID benadrukken. Dat betekent ook dat de overheid niet zomaar
struiken mag rooien en ongevraagd gras of distels kan planten. Tégen individualisering,
vóór SAMEN. Vrijheid van een individu gaat niet zelden gepaard met onvrijheid voor de
ander. Voor de een is scheuren met de motor op de Waaldijk het ultieme genot, de ander
wordt daardoor in zijn vrijheid beknot (angst, herrie, stank etc. etc). Het uitlaten van de
hond en het her en der deponeren van drollen zonde deze op te ruimen moet voor velen
kúnnen. De ander wordt daardoor in zijn bewegingsvrijheid beperkt (stront aan je
schoenen, kinderen met stront aan de handen, stank etc.)

16

Kermis
Inwoners en kermisexploitanten verheugen zich elk jaar op de kermis in Kerkdriel. In veel
andere kernen is de kermis verdwenen of loopt de belangstelling terug.

8 Hoe vaak gaat u naar een kermis?
(Leesinstructie: Als u meer dan één keer dezelfde editie van een kermis bezoekt, telt
dat als één keer.)
80%

(n=220)

69%

70%
60%
50%
40%
30%

20%

20%
9%

10%

2%

0%

0%
Eén keer per jaar

Een paar keer per Eén keer per maand
jaar
of vaker

Nooit

Weet niet

Op vraag "8 Hoe vaak gaat u naar een kermis?" antwoordt 69% van de respondenten: "Nooit".

Toelichting
Eén keer
per jaar





Nooit










Weet niet



Afgelopen jaar overvallen op kermis Ammerzoden dus klaar met die hele kermis
nadat politie je niet eens fatsoenlijk te woord kan staan.
Alleen. in eigen dorp,om het in stand te houden
Als ik op vakantie ben in zeeland is er altijd een hele grote kermis in Vlissingen. Die
bezoek ik
Ga meer naar. Evenementen aan de andere kant van de Bommelerwaard zoals
verlichtingsdagen en truckpulling
In Zaltbommel lopen al die Marokkanen te kloten
Kermis is voor de tokkies. Drank en kermis is altijd de juiste cocktail voor
vechtpartijen
Maar veel mensen beleven er veel plezier aan
Maar voor mensen die er van houden en voor kinderen is het leuk
Sinds de kermis uit de regio is verdwenen ga ik er niet meer heen. Zou anders zeker
een of meer bezoekjes afleggen, zeker met de kleinkinderen
Zo weinig mogelijk, liefst nooit
Zou wel gaan als in de gemeente kermis zou zijn
Ik ga niet naar Kerkdriel voor de kermis, maar als het in Zaltbommel gehouden zou
worden zou ik zeker gaan, misschien gaan we nog naar Den Bosch
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8.1 Waarom bezoekt u de kermis(sen)? Vanwege:

37%

(n=63)

30%

29%

22%

14%

11%
Weet niet

Anders

Mijn vrienden en
bekenden die ik
tegenkom

Het programma
rondom de kermis heen
(bands/Dj’s)

Een (familie)traditie

De sfeer en gezelligheid

De horeca

2%
De attracties
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0%

(Meerdere antwoorden mogelijk)
76%

Op vraag "8.1 Waarom bezoekt u de kermis(sen)? Vanwege:" is het meest gekozen antwoord (76%):
"De sfeer en gezelligheid".

Anders, namelijk:








De kids vinden het leuk
Dochter vind het leuk
In stand houding
Met de kinderen is het een uitje
Oliebollen...traditie
Plichtsgevoel:)
Voor mijn kinderen

Toelichting




Helaas is dat geen kermis hier in de gemeente. Daar zijn we na 3 jaar echt op afgehaakt om
eerder genoemde rede.
N.v.t.
We gaan wel 1x per jaar maar wat mij betreft mag het afgeschaft worden, zoveel herrie.
Verschrikkelijk
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8.1 Waarom gaat u nooit naar een kermis? Vanwege:
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=148)

80%
69%
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30%
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20%
20%

15%

10%

17%

3%

0%
De drukte op de
kermis

De kosten

De tijd

Geen interesse

Ik ben er niet Andere reden
mee opgegroeid

Op vraag "8.1 Waarom gaat u nooit naar een kermis? Vanwege:" is het meest gekozen antwoord
(69%): "Geen interesse".
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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.

20

