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Samenvatting
Duurzaamheid
Op vraag "1 Welke van de onderstaande begrippen vallen, gezien door de ogen van uw vereniging of
organisatie, het meest onder het thema duurzaamheid?" antwoordt 68% van de respondenten:
"Duurzame energie opwekking zoals zonne-energie en windenergie". Zie pagina 7.
Op vraag "2.1 In hoeverre vindt uw vereniging of organisatie het belangrijk of onbelangrijk dat de
gemeente Beesel bezig is met duurzaamheid?" antwoordt in totaal 89% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". In totaal antwoordt 0% van de respondenten: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (58%) is: "Zeer belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan). Zie pagina 8.
Vraag "3 Welk van onderstaande thema's vindt uw vereniging of organisatie het belangrijkst wanneer
het gaat over duurzaamheid in de gemeente Beesel? Maak een top 5 bezien vanuit uw vereniging of
organisatie " Kan op verschillende manieren worden geanalyseerd, namelijk: op basis van de
gemiddelde score en op basis van hoe vaak een antwoord op de eerste plaats wordt gezet.
Als gekeken wordt naar de gemiddelde score, komt de volgende top drie naar voren:
1. Sociale duurzaamheid (2,5)
1. Duurzame energie (2,5)
3. Biodiversiteit en klimaatadaptie (2,9)
Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord op de eerste plek wordt gezet, komt de volgende top
drie naar voren:
1. Sociale duurzaamheid (42%)
2. Duurzame energie (26%)
3. Biodiversiteit en klimaatadaptie (16%)
Zie pagina 9.
Sociale duurzaamheid
Op vraag "6.1 Als gemeente Beesel willen we duurzame energie opwekken in onze eigen gemeente.
Wat vindt u als vereniging of organisatie daarvan?" antwoordt in totaal 82% van de respondenten:
"(zeer) positief". In totaal antwoordt 6% van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (53%) is: "Positief". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan). Zie
pagina 12.
Op vraag "7.1 Wat vindt uw vereniging of organisatie ervan dat u in de toekomst uw gebouw en
(douche)water aardgasvrij moet gaan verwarmen?" antwoordt in totaal 12% van de respondenten:
"(zeer) positief". In totaal antwoordt 12% van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan). Zie
pagina 13.
Bij vraag "7.1.1 Wat vindt uw vereniging of organisatie belangrijk bij de overstap naar aardgasvrij
gebouw in uw situatie? Benoem uw top 3 Maak een top 3 bezien vanuit uw vereniging of
organisatie" Kan op verschillende manieren worden geanalyseerd, namelijk: op basis van de
gemiddelde score en op basis van hoe vaak een antwoord op de eerste plaats wordt gezet.
Als gekeken wordt naar de gemiddelde score, komt de volgende top drie naar voren:
1. Dat het alternatief voor aardgas betaalbaar is (1,3)
2. Dat de toekomstige energielasten niet hoger zijn dan de huidige (3,2)
3. De duurzaamheid van het alternatief voor aardgas (3,3)
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3. Dat het technisch ook allemaal kan, wij wachten de innovaties liever nog even af (3,3)
3. Het gemak van de overstap, dat wij daarbij geholpen worden en er geen gedoe mee heb (3,3)
Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord op de eerste plek wordt gezet, komt de volgende top
twee naar voren:
1. Dat het alternatief voor aardgas betaalbaar is (89%)
2. De duurzaamheid van het alternatief voor aardgas (11%)
Zie pagina 14.
Op vraag "8 Alles wat we aan energie besparen, hoeven we niet (lokaal) op te wekken. Wat heeft u
nodig om (nog) meer energie te besparen als vereniging of organisatie?" antwoordt 27% van de
respondenten: "Niet van toepassing". Zie pagina 15.
Op vraag "9 Heeft uw vereniging of organisatie voldaan aan de informatieplicht energiebesparing?"
antwoordt 87% van de respondenten: "Weet niet / Niet van toepassing". Zie pagina 16.
Op vraag "9.1 Waarom heeft uw vereniging of organisatie hier (nog) niet aan voldaan?" antwoordt
100% van de respondenten: "Anders". Zie pagina 17.
Circulaire economie
Op vraag "11 Wat doet uw vereniging of organisatie zelf al op het gebied van circulaire economie?"
antwoordt 43% van de respondenten: "Gescheiden aanleveren van afvalstoffen". Zie pagina 19.
Biodiversiteit en Klimaatadaptatie
Op vraag "15 Welke van onderstaande maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie en/of
biodiversiteit moet de gemeente Beesel naar uw mening nemen?" antwoordt 71% van de
respondenten: "Meer bomen in de bebouwde kom en/of in het buitengebied". Eenzelfde percentage
antwoordt "Meer schaduwrijke rustplekken creëren". Zie pagina 23.
Duurzaamheid voor u als vereniging of organisatie in de gemeente Beesel
Op vraag "16 Op een schaal van 1 tot 10, hoe duurzaam vindt u uw vereniging of organisatie?"
antwoordt 29% van de respondenten: "7". Zie pagina 24.
Op vraag "17 Van wie zou uw vereniging of organisatie graag hulp willen om (nog) duurzamer te
kunnen handelen?" antwoordt 43% van de respondenten: "Van de gemeente Beesel". Eenzelfde
percentage antwoordt "Weet ik niet". Zie pagina 25.
Op vraag "17.1 Hoe kan de gemeente Beesel uw vereniging of organisatie helpen om (nog)
duurzamer te leven?" antwoordt 33% van de respondenten: "Wij willen inspraak hebben in het
duurzaamheidsbeleid". Eenzelfde percentage antwoordt "Weet niet". Zie pagina 26.
Op vraag "18 Hoe wilt uw vereniging of organisatie geïnformeerd worden over duurzaamheid in de
gemeente Beesel?" antwoordt 57% van de respondenten: "Website duurzaam.beesel.nl". Zie pagina
27.
Op vraag "19 Hoe wilt uw vereniging of organisatie betrokken worden bij het thema duurzaamheid
(door de gemeente)?" antwoordt 29% van de respondenten: "Door fysieke informatie- of
inspraakavonden bij te wonen". Zie pagina 28.
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Op vraag "20 Heeft uw vereniging of organisatie nog andere wensen of opmerkingen over
duurzaamheid in de gemeente Beesel die niet zijn behandeld in de vragenlijst?" antwoordt 71% van
de respondenten: "Nee". Zie pagina 29.
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum
















Duurzaamheid
Duurzaamheid in de gemeente Beesel
Sociale duurzaamheid
Duurzame energie
Schone en slimme mobiliteit
Circulaire economie
Biodiversiteit en Klimaatadaptatie
Duurzaamheid voor u als vereniging of organisatie in
de gemeente Beesel
Afsluitende vragen
25 juni 2021 tot 9 juli 2021
48
19
22,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6 september 2021

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±22,5%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•
•
•

Op 25 juni 2021 is de enquête met een begeleidend schrijven naar verenigingen in Beesel
gestuurd.
Op 5 juli 2021 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
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1.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
In deze rapportage zijn rankingvragen opgenomen. Hierbij hebben respondenten een ranking
aangebracht op verschillende antwoordmogelijkheden. Een leeswijzer voor deze grafieken is
hieronder opgenomen.

80%
70%
60%

1,9

50%

De gemiddelde score
(hoe lager hoe beter)

1 = % als 1ste genoemd
2 = % als 2de genoemd
3 = % als 3de genoemd, etc.

2,4
2,7

40%
30%

3

20%

2

10%

1

0%
Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

LET OP! Een laag gemiddelde betekent dat het antwoord vaak (op de eerste plaats) in de top 3 of top
5 is genoemd. Bij een top 3 is het hoogst (slechtst) mogelijke gemiddelde een 4. Bij een top 5 is dit
een 6. Dit komt doordat antwoorden die niet in een top 3 worden meegenomen wel worden
meegenomen in de berekening van het gemiddelde (respectievelijk met waarde 4 of 6).
De resultaten kunnen op drie manieren worden geïnterpreteerd:
1. op basis van het gemiddelde
2. op basis van hoe vaak een antwoord opgenomen is in de top 3
op basis van hoe vaak een antwoord op ‘1’ is gezet
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2. Resultaten
2.1 Duurzaamheid
1 Welke van de onderstaande begrippen vallen, gezien door de ogen
van uw vereniging of organisatie, het meest onder het thema
duurzaamheid?
(Meerdere antwoorden mogelijk. Selecteer maximaal 5 antwoorden.)
Aardgasvrije woningen, bedrijven en gebouwen

16%

Afvalscheiding

42%

Behoud van biodiversiteit (de veelheid aan planten- en…
Beperken van voedselverspilling (bij evenementen of activiteiten)

21%

Duurzame energie opwekking zoals zonne-energie en windenergie
Elektrisch rijden en leden stimuleren om met het OV en de fiets te…

68%
5%

Energiebesparing
Gezonde kantine (vegetarisch of veganistisch eten)

58%
0%

Het delen van spullen en materialen (bijvoorbeeld de krant of de…

16%

Klimaatadaptatie: meer groen rondom de verengings- of…

37%

Lokaal kopen

26%

Luchtkwaliteit

16%

Recyclen

32%

Sociale duurzaamheid: iedereen moet mee kunnen doen

63%

Tweedehands spullen of materialen kopen

16%

Verminderen van CO2 uitstoot

26%

Waterbesparing

11%

Anders
Weet niet

(n=19)

58%

21%
0%

Op vraag "1 Welke van de onderstaande begrippen vallen, gezien door de ogen van uw vereniging of
organisatie, het meest onder het thema duurzaamheid?" antwoordt 68% van de respondenten:
"Duurzame energie opwekking zoals zonne-energie en windenergie".

Anders
•
•
•
•

Bomen planten
De GEMEENTE er op aan spreken op hun verantwoording en niet gewoon wat doen zonder
overleg en terug koppelen.
Duurzame gemeente door een rijk verenigingsleven, dan wil ook de jeugd in Beesel blijven
wonen; duurzaam woningbeleid - ook de jeugd moet hier kunnen wonen;
Minder overheidbemoeienis, meer burgerinitiatieven.
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2.1 In hoeverre vindt uw vereniging of organisatie het
belangrijk of onbelangrijk dat de gemeente Beesel bezig is
met duurzaamheid?
Zeer belangrijk

(n=19)

58%

Belangrijk

32%

Neutraal

11%

Onbelangrijk

0%

Zeer onbelangrijk

0%

Geen mening / Weet niet

0%

Op vraag "2.1 In hoeverre vindt uw vereniging of organisatie het belangrijk of onbelangrijk dat de
gemeente Beesel bezig is met duurzaamheid?" antwoordt in totaal 90% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". In totaal antwoordt 0% van de respondenten: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (58%) is: "Zeer belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Belangrijk

•

Het is een van de onderwerpen die ook hoog op de landelijke politieke agenda
staat maar binnen een gemeente zijn er nog andere belangrijke zaken

Neutraal

•

Streven naar decentralisatie. Regio's moeten selfsupporting worden. Parallelle mini
economieen.
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3 Welk van onderstaande thema's vindt uw vereniging of organisatie het
belangrijkst wanneer het gaat over duurzaamheid in de gemeente Beesel?
Maak een top 5 bezien vanuit uw vereniging of organisatie
(Door op de vierkantjes te klikken kunt u de thema's een cijfer geven. Plaats een 1 bij het thema dat volgens uw
vereniging of organisatie het belangrijkst is, een 2 bij het daaropvolgende thema etc. Wanneer u op 'Weet niet'
of 'Geen voorkeur' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)

100%
90%
80%
70%

2,5

(n=19)

2,5

60%

3,1

2,9

Circulaire
economie

Biodiversiteit en
klimaatadaptatie

50%
40%
30%

4,2

20%
10%
0%
Sociale
duurzaamheid

Duurzame energie Schone en slimme
mobiliteit
1

2

3

4

5

Vraag "3 Welk van onderstaande thema's vindt uw vereniging of organisatie het belangrijkst wanneer
het gaat over duurzaamheid in de gemeente Beesel? Maak een top 5 bezien vanuit uw vereniging of
organisatie " Kan op verschillende manieren worden geanalyseerd, namelijk: op basis van de
gemiddelde score en op basis van hoe vaak een antwoord op de eerste plaats wordt gezet.
Als gekeken wordt naar de gemiddelde score, komt de volgende top drie naar voren:
1. Sociale duurzaamheid (2,5)
1. Duurzame energie (2,5)
3. Biodiversiteit en klimaatadaptie (2,9)
Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord op de eerste plek wordt gezet, komt de volgende top
drie naar voren:
1. Sociale duurzaamheid (42%)
2. Duurzame energie (26%)
3. Biodiversiteit en klimaatadaptie (16%)
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2.2 Sociale duurzaamheid
4. In hoeverre is uw vereniging of organisatie bereid om tijd, geld en/of kennis te investeren
in onderstaande duurzaamheidsvoorstellen?

4. In hoeverre is uw vereniging of organisatie bereid om tijd,
geld en/of kennis te investeren in onderstaande
duurzaamheidsvoorstellen?
4.4 Door deel te nemen aan initiatieven van
bijvoorbeeld Stichting De Groene Vogel en
energiecoöperatie Joris Wekt Op
4.3 Door mee te denken en te werken aan een meer
duurzame inrichting van de omgeving van ons
gebouw of terrein

(n=18)
11%

22%

33%

4.2 Door duurzame keuzes te maken in wijze van
handelen, bijvoorbeeld met aankopen van spullen,
carpoolen naar activiteiten, bewust om te gaan…
4.1 Door te investeren in ons gebouw of terrein en
gebruik ervan met duurzame keuzes

11% 11%

6%

22%

50%

28%

44%

39%

17%

11% 11%

17%

17%

50%

Hier ben ik zeker toe bereid

Hier ben ik waarschijnlijk toe bereid

Hier ben ik misschien toe bereid

Hier ben ik niet toe bereid

Niet van toepassing / Weet niet

Toelichting
Hier ben ik
waarschijnlijk toe
bereid

•

Wij hebben al jaren zonnepanelen op ons dak liggen. De overstap van gas
naar waterstof zou een mooie volgende actie zijn.
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5. In hoeverre heeft uw vereniging of organisatie voldoende
of onvoldoende tijd, geld en/of kennis om duurzamer te
handelen?
(n=18)

5.3 Geld om maatregelen te betalen om duurzamer
te handelen

22%

5.2 De tijd om maatregelen te nemen om duurzamer
6%
te handelen
5.1 De kennis om duurzamer te handelen

17%

50%

78%

61%

Ruim voldoende

Voldoende, maar kan nog beter

Onvoldoende

Helemaal niet

28%

17%

6% 17%

Niet van toepassing / Weet niet
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6.1 Als gemeente Beesel willen we duurzame energie
opwekken in onze eigen gemeente. Wat vindt u als
vereniging of organisatie daarvan?
Zeer positief

(n=17)

29%

Positief

53%

Neutraal

12%

Negatief

6%

Zeer negatief

0%

Geen mening / Weet niet

0%

Op vraag "6.1 Als gemeente Beesel willen we duurzame energie opwekken in onze eigen gemeente.
Wat vindt u als vereniging of organisatie daarvan?" antwoordt in totaal 82% van de respondenten:
"(zeer) positief". In totaal antwoordt 6% van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (53%) is: "Positief". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
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7.1 Wat vindt uw vereniging of organisatie ervan dat u in de
toekomst uw gebouw en (douche)water aardgasvrij moet
gaan verwarmen?
Zeer positief

6%

Positief

6%

Neutraal

35%

Negatief

6%

Zeer negatief

6%

Niet van toepassing / Weet niet

(n=17)

41%

Op vraag "7.1 Wat vindt uw vereniging of organisatie ervan dat u in de toekomst uw gebouw en
(douche)water aardgasvrij moet gaan verwarmen?" antwoordt in totaal 12% van de respondenten:
"(zeer) positief". In totaal antwoordt 12% van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Neutraal

•

Het is mede afhankelijk van het alternatief en de kosten ervan: is het betaalbaar?
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7.1.1 Wat vindt uw vereniging of organisatie belangrijk bij de overstap naar
aardgasvrij gebouw in uw situatie? Benoem uw top 3 Maak een top 3 bezien
vanuit uw vereniging of organisatie
(Door op de vierkantjes te klikken kunt u de onderwerpen een cijfer geven. Plaats een 1 bij het
onderwerp dat volgens uw vereniging of organisatie het belangrijkst is, een 2 bij het daaropvolgende
onderwerp etc. Wanneer u op 'Weet niet' of 'Geen voorkeur' klikt dan worden uw gegeven cijfers
gewist.)
100%

1,3

90%
80%
70%
60%
50%
40%

3,2

30%

(n=9)
3,3

3,3

3,3

20%
10%

4,0

3,8

3,9

3,8
4,0

4,0

1

2

Niet van toepassing

Anders

Omdat wij in het gebouw huren,
hebben wij hierover niet zoveel te
zeggen

Het gemak van de overstap, dat wij
daarbij geholpen worden en er geen
gedoe mee heb

Het comfort van het alternatief

Dat het technisch ook allemaal kan, wij
wachten de innovaties liever nog even
af

De vrijheid om het alternatief voor
aardgas zelf te kiezen

De mogelijkheid om het samen met
mijn buurt te doen

De duurzaamheid van het alternatief
voor aardgas

Dat de toekomstige energielasten niet
hoger zijn dan de huidige

Dat het alternatief voor aardgas
betaalbaar is

0%

3

Bij vraag "7.1.1 Wat vindt uw vereniging of organisatie belangrijk bij de overstap naar aardgasvrij
gebouw in uw situatie? Benoem uw top 3 Maak een top 3 bezien vanuit uw vereniging of
organisatie" Kan op verschillende manieren worden geanalyseerd, namelijk: op basis van de
gemiddelde score en op basis van hoe vaak een antwoord op de eerste plaats wordt gezet.
Als gekeken wordt naar de gemiddelde score, komt de volgende top drie naar voren:
1. Dat het alternatief voor aardgas betaalbaar is (1,3)
2. Dat de toekomstige energielasten niet hoger zijn dan de huidige (3,2)
3. De duurzaamheid van het alternatief voor aardgas (3,3)
3. Dat het technisch ook allemaal kan, wij wachten de innovaties liever nog even af (3,3)
3. Het gemak van de overstap, dat wij daarbij geholpen worden en er geen gedoe mee heb (3,3)
Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord op de eerste plek wordt gezet, komt de volgende top
twee naar voren:
1. Dat het alternatief voor aardgas betaalbaar is (89%)
2. De duurzaamheid van het alternatief voor aardgas (11%)
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8 Alles wat we aan energie besparen, hoeven we niet (lokaal) op
te wekken. Wat heeft u nodig om (nog) meer energie te besparen
als vereniging of organisatie?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Energieadvies

13%

Meer informatie over de technische maatregelen

20%

Meer informatie over de financierings- en
subsidieregelingen
Een fysiek loket in onze gemeente, waar wij met onze
vragen terecht kunnen
Een digitaal gemeenteloket, waar wij met onze vragen
terecht kunnen

13%
13%
7%

De gemeente kan inzetten op collectief inkoopacties

13%

Anders

13%

Wij hebben al alle mogelijkheden om de vereniging of
organisatie te verduurzamen uitgevoerd

0%

Wij hebben geen behoefte, want wij gaan verhuizen

7%

Wij huren en wachten op onze verhuurder

13%

Onze vereniging of organisatie is al aardgasvrij
Wij hebben niets nodig
Weet niet
Niet van toepassing

(n=15)

7%
0%
7%
27%

Op vraag "8 Alles wat we aan energie besparen, hoeven we niet (lokaal) op te wekken. Wat heeft u
nodig om (nog) meer energie te besparen als vereniging of organisatie?" antwoordt 27% van de
respondenten: "Niet van toepassing".

Anders
•

•

Als huurder heb je vooral invloed op het gedrag. de overige antwoorden richten zich vooral op
eigenaren of exploitanten van gebouwen. Kom met een challenge. Stel bespaarde
energie(kosten) als extraatje ter beschikking aan de vereniging. Goed gedrag = lagere
contributie
Duidelijke regelgeving
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9 Heeft uw vereniging of organisatie voldaan aan de informatieplicht
energiebesparing?
Verbruikt uw bedrijf of organisatie per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? Dan bent u op
grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met
een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.
Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet
milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.
Dat doet u in het eLoket van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

(n=15)
Ja

7%

Nee

7%

Weet niet / Niet van toepassing

87%

Op vraag "9 Heeft uw vereniging of organisatie voldaan aan de informatieplicht energiebesparing?"
antwoordt 87% van de respondenten: "Weet niet / Niet van toepassing".
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9.1 Waarom heeft uw vereniging of organisatie hier (nog)
niet aan voldaan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Wij hebben hier geen tijd voor

0%

Wij zijn niet op de hoogte van de informatieplicht

0%

Anders

Weet niet

(n=1)

100%

0%

Op vraag "9.1 Waarom heeft uw vereniging of organisatie hier (nog) niet aan voldaan?" antwoordt
100% van de respondenten: "Anders".

Anders
•

Nvt
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10. Waar heeft uw vereniging of organisatie behoefte aan als het
gaat om schone en slimme mobiliteit?
(n=15)
10.6 Er is behoefte om meer gebruik te maken van
elektrisch rijden of openbaar vervoer om daarmee CO2uitstoot te verminderen

7% 7%

47%

10.5 Er is behoefte aan (meer) deelauto’s/deelfietsen zodat
medewerkers en leden van de vereniging minder gebruik
maken van de auto als vervoermiddel

67%

10.4 Uitleenbare Duofiets (met elektrische ondersteuning)
of vergelijkbaar bedoeld voor mensen die niet zelf kunnen
of durven te fietsen

10.1 Er is behoefte aan openbare laadvoorzieningen voor
medewerkers, leden of bezoekers van onze vereniging

33%

73%

10.3 Meer scholing voor mensen die niet goed overweg
kunnen met elektrische fiets en/of het openbaar vervoer

10.2 Er is behoefte aan het verder verbeteren van
fietspaden en fietsenstallingen zodat meer mensen gebruik
maken van de (elektrische) fiets voor woon-/werkverkeer

40%

27%

53%

7% 13%

7%

13%

33%

47%

27%

20%

40%

40%

Een sterke behoefte
Enige behoefte
Op dit moment geen behoefte, maar wellicht in de toekomst wel
Geen behoefte
Niet van toepassing / Weet niet
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2.3 Circulaire economie
11 Wat doet uw vereniging of organisatie zelf al op het
gebied van circulaire economie?
In een circulaire economie bestaat geen afval en gaan we bewuster om met
grondstoffen. We gebruiken zo min mogelijk nieuwe grondstoffen en we hergebruiken
zo veel moge

Gescheiden aanleveren van afvalstoffen

43%

Verder doen wij aan

21%

Wij doen hier niets aan

Weet niet

(n=14)

36%

0%

Op vraag "11 Wat doet uw vereniging of organisatie zelf al op het gebied van circulaire economie?"
antwoordt 43% van de respondenten: "Gescheiden aanleveren van afvalstoffen".

Verder doen wij aan
•
•
•

Materialen alleen vervangen als het echt nodig is
Papier apart verzamelen
Stimulering kringlooplandbouw

Toelichting
Wij doen hier niets aan

•

Niet van toepassing
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12. Wat vindt uw vereniging of organisatie van onderstaande
stellingen over circulaire economie?
(n=14)

12.7 Spullen enkel kopen als die écht nodig zijn

36%

12.6 Het (vaker) kopen van tweedehands spullen in
plaats van nieuwe

21%

12.5 Het zo veel mogelijk (laten) repareren van
kapotte apparaten en spullen

12.4 Het ervoor kiezen om apparaten of spullen die
niet zo vaak nodig zijn niet te kopen maar te huren
(denk bijvoorbeeld aan aanhangwagen,
hogedrukreiniger of partytent)

Positief

Neutraal

Negatief

43%

43%

Zeer negatief

7%

29%

43%

29%

50%

12.1 Het (meer) scheiden van afval dat binnen de
vereniging of organisatie ontstaat en het daarna
gescheiden laten verwerken.

Zeer positief

36%

29%

14%

7%

14%

36%

36%

12.3 Het onderling uitwisselen van spullen of
apparaten met andere verenigingen, organisaties,
leden, etc.

12.2 Het, indien het in de toekomst wettelijk
toegestaan is, meeliften in de (gescheiden)
huishoudelijke afvalinzameling van de gemeente en
het hiervoor betalen van reinigingsdienstenheffing.

50%

29%

7%

29%

7%

14%

7% 14%

43%

14%

14%

Geen mening / Weet niet

Toelichting
Positief

•

In de gymzalen en sporthal is er geen mogelijkheid voor gescheiden inleveren van
afval
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2.4 Biodiversiteit en Klimaatadaptatie
13. In hoeverre merkt u in uw gebouw, op uw terrein of in de omgeving iets van de
klimaatveranderingen?

13. In hoeverre merkt u in uw gebouw, op uw terrein of in de
omgeving iets van de klimaatveranderingen?
(n=14)

13.4 De afname van biodiversiteit

13.3 Extreme hitte

13.2 Wateroverlast

13.1 Extreme droogte

In extreme mate

21%

14%

7%

In grote mate

14%

43%

14%

7%

21%

21%

29%

21%

In enige mate

21%

21%

Nauwelijks

14%

29%

7%

21%

14%

21%

14%

21%

Helemaal niet

Weet niet

Toelichting
In enige
mate

•

Bij hitte is de lucht en temperatuur in gymzalen en sporthal nauwelijks bij te
sturen....het is er dan vooral heet

Weet niet

•

Wij huren de sportaccommodatie en die ziet er altijd goed verzorgd uit.
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14. Welk van de volgende maatregelen neemt u als
vereniging of organisatie al of zou u willen nemen door de
verandering van het klimaat en/of afname van biodiversiteit?
(n=14)
14.3 Opvangen van regenwater

14.2 Terrein en directe omgeving beter geschikt
maken voor dieren en insecten (bijv. door plaatsen
nestkastjes of meer bloemen en struiken)

21%

7%

14.1 Meer groen op mijn terrein en mijn gebouw of
in de omgeving voor koelte en schaduw

7% 14%

29%

36%

43%

14%

21%

14%

36%

36%

Deze maatregel neem ik al

Deze maatregel zou ik willen nemen

Aan deze maatregel heb ik geen behoefte

Niet van toepassing op mijn situatie

14%

7%

Weet niet
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In voorgaande vragen hebben we u gevraagd naar maatregelen die u als vereniging of
organisatie zelf heeft genomen of wilt nemen. Graag willen we ook weten wat u van de
gemeente verwacht op het gebied van klimaatadaptatie en/of biodiversiteit.

15 Welke van onderstaande maatregelen op het gebied van
klimaatadaptatie en/of biodiversiteit moet de gemeente Beesel naar
uw mening nemen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ecologisch beheer gemeentelijk groen (bijvoorbeeld minder
vaak maaien zodat er meer en langer bloemen blijven
staan)

50%
(n=14)

Meer groenvoorzieningen

43%

Meer bomen in de bebouwde kom en/of in het
buitengebied

71%

Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

21%

Nest-, schuil-, en voedergelegenheid in openbare ruimte
voor vogels, insecten en kleine zoogdieren (egels,
eekhoorns, vleermuizen, etc.)

43%

Meer schaduwrijke rustplekken creëren

71%

Meer natuur(gebiedjes) ontwikkelen

43%

Wij vinden andere maatregelen belangrijk, namelijk:

0%

De gemeente hoeft hiertoe geen maatregelen te nemen

0%

Weet niet

7%

Op vraag "15 Welke van onderstaande maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie en/of
biodiversiteit moet de gemeente Beesel naar uw mening nemen?" antwoordt 71% van de
respondenten: "Meer bomen in de bebouwde kom en/of in het buitengebied". Eenzelfde percentage
antwoordt "Meer schaduwrijke rustplekken creëren".
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2.5 Duurzaamheid voor u als vereniging of organisatie in de gemeente Beesel
16 Op een schaal van 1 tot 10, hoe duurzaam vindt u uw
vereniging of organisatie?
Duurzaamheid is een manier van denken en doen.
1 – totaal niet duurzaam

0%

2

0%

3

0%

4

0%

5

(n=14)

7%

6

21%

7

29%

8

14%

9

14%

10 – zeer duurzaam
Weet niet

0%
14%

Op vraag "16 Op een schaal van 1 tot 10, hoe duurzaam vindt u uw vereniging of organisatie?"
antwoordt 29% van de respondenten: "7".

Toelichting
Weet niet

•

Niet aan de orde voor ons
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17 Van wie zou uw vereniging of organisatie graag hulp
willen om (nog) duurzamer te kunnen handelen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Van de gemeente Beesel

43%

Van de Provincie Limburg

29%

Van de Nederlandse overheid

29%

Van de EU

7%

Van het bedrijfsleven

0%

Van een adviesbureau

0%

Van leden uit mijn vereniging of organisatie

7%

Koepel(s) en brancheorganisatie(s)

0%

Van andere partijen

0%

We heb geen hulp nodig om (nog) duurzamer te
ondernemen
Weet ik niet

(n=14)

7%
43%

Op vraag "17 Van wie zou uw vereniging of organisatie graag hulp willen om (nog) duurzamer te
kunnen handelen?" antwoordt 43% van de respondenten: "Van de gemeente Beesel". Eenzelfde
percentage antwoordt "Weet ik niet".

Toelichting
•
•

Alle overheden dienen veel "dwingender" gaan besluiten en handelen (uitvoeren) van de
noodzakelijke maatregelen. Met name de Nederlandse overheid. We moeten de "Parijse
akkoorden" eindelijk eens gaan uitvoeren.
Nvt
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17.1 Hoe kan de gemeente Beesel uw vereniging of
organisatie helpen om (nog) duurzamer te leven?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Wij hebben informatie nodig over

17%

Wij hebben advies nodig over

17%

Wij hebben geld / subsidie nodig voor

17%

Wij verwachten regelgeving/beleid

17%

Wij willen inspraak hebben in het
duurzaamheidsbeleid
Wij hebben iets anders nodig

(n=6)

33%
17%

Weet niet

33%

Op vraag "17.1 Hoe kan de gemeente Beesel uw vereniging of organisatie helpen om (nog)
duurzamer te leven?" antwoordt 33% van de respondenten: "Wij willen inspraak hebben in het
duurzaamheidsbeleid". Eenzelfde percentage antwoordt "Weet niet".

Wij hebben informatie nodig over
•

De mogelijkheden die er voor ons zijn

Wij hebben advies nodig over
•

Vergroening

Wij hebben geld / subsidie nodig voor
•

Vergroening

Wij verwachten regelgeving/beleid
•

Duidelijkheid in beleid op lange termijn, met name: maatregelen, tegemoetkoming, harde
datums.en

Wij hebben iets anders nodig
•

Kordate opvolging van vragen mbt duurzaamheid
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18 Hoe wilt uw vereniging of organisatie geïnformeerd
worden over duurzaamheid in de gemeente Beesel?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=14)
Website duurzaam.beesel.nl
Gemeentelijke sociale media kanalen
(Instagram/Facebook)

57%
7%

Gemeentepagina in de Puik (www.puiklokaal.nl)
Duurzaamheidskrant huis aan huis

43%
21%

Duurzaamheidsnieuwsbrief via de mail
Brieven over duurzaamheidsacties
Geen van deze

36%
21%
14%

Op vraag "18 Hoe wilt uw vereniging of organisatie geïnformeerd worden over duurzaamheid in de
gemeente Beesel?" antwoordt 57% van de respondenten: "Website duurzaam.beesel.nl".

Toelichting
•

•
•

Het zou goed zijn verenigingen samen te zetten. Volstorten met nog meer informatie is weinig
effectief. Het zijn de spaarzame vrijwilligers die hun takenpakket verder zien groeien, Creeer
kleine kortlopende acties, sprints om daarmee een groter doel te dienen. Hierin zou gemeente
en ook de exploitanten en eigenaren van de gebouwen een rol kunnen hebben
Hoe meer concrete informatie in een zich periodiek herhalende vorm, hoe beter. Gebruik
maken van duurzaamheidsgebeurtenissen om daarop aan te sluiten met berichtgeving.
Niet nog meer nieuwsbrieven. richt 1 plek in waar we kunnen abonneren en of zelf halen. Af en
toe een goed gesprek met de gemeente die eigenaar is van onze gebouwen
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19 Hoe wilt uw vereniging of organisatie betrokken worden
bij het thema duurzaamheid (door de gemeente)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
We doen graag mee aan een duurzaamheidspanel

21%

Door mee te doen met enquêtes

21%

Door mee te doen met groepsgesprekken
(kwalitatief onderzoek)
Door digitale informatie- of inspraakavonden bij te
wonen
Door fysieke informatie- of inspraakavonden bij te
wonen

14%
21%
29%

Door deel te nemen aan workshops
Door mee te schrijven aan een (beleids)nota

(n=14)

14%
7%

Door onderdeel te zijn van een burgerinitiatief

14%

We willen op een andere manier betrokken worden

14%

We willen niet betrokken worden bij het thema
duurzaamheid

21%

Weet niet

21%

Op vraag "19 Hoe wilt uw vereniging of organisatie betrokken worden bij het thema duurzaamheid
(door de gemeente)?" antwoordt 29% van de respondenten: "Door fysieke informatie- of
inspraakavonden bij te wonen".

We willen op een andere manier betrokken worden
•
•

Gewoon een goed 1:1 gesprek
Periodiek overleg met betrokken "bestuurders.
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20 Heeft uw vereniging of organisatie nog andere wensen of
opmerkingen over duurzaamheid in de gemeente Beesel die
niet zijn behandeld in de vragenlijst?

Ja

14%

Nee

Weet niet

(n=14)

71%

14%

Op vraag "20 Heeft uw vereniging of organisatie nog andere wensen of opmerkingen over
duurzaamheid in de gemeente Beesel die niet zijn behandeld in de vragenlijst?" antwoordt 71% van
de respondenten: "Nee".

Ja
•

•

Het vanuit de gemeente inrichten en instellen van een organisatie, die niet politiek gekoppeld,
de hele energietransitie vorm gaat geven en uitvoeren. Dan komen niet alleen de kosten voor
rekening van de gemeente en hun inwoners, maar ook de baten. En gaan niet de grote
internationale organisaties hun "zakken vullen".
Iedere vereniging subsidie geven aangaande aantal leden
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3. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Herstraat 20
5961 GJ Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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