Duurzaamheidsonderzoek
resultaten 2021
De beschreven resultaten hebben betrekking op
het onderzoek onder inwoners.

1 op de 3 inwoners vindt zichzelf zeer duurzaam,
ruim de helft vindt zichzelf een beetje duurzaam.
zeer duurzaam

beetje duurzaam

De respondenten van dit onderzoek bestaan uit:*
- 618 (5%) inwoners
- 19 van de 102 (18,6%) van de verenigingen
- 40 van de 323 (12,3%) van de bedrijven

En werden bereikt via:
- Huis-aan-huisbrief
- Social media posts
- TipBeesel
- Mail database gemeente Beesel

88% gemeente bezig is met duurzaamheid.
vindt het (zeer) belangrijk dat de

* onderstaande resultaten hebben alleen betrekking op het
onderzoek onder inwoners

Duurzame
energie

Sociale
duurzaamheid

Sociale duurzaamheid

Duurzame energie
op de vijf respondenten zijn (zeer) positief
80% Vier
over de wens van de gemeente om lokaal

De meerderheid heeft voldoende tijd,
geld of kennis om duurzamer te leven.

77%

vindt het (zeer) belangrijk om te investeren in
de woning, tuin of het leefgedrag met duurzame
keuzes.

54%

vindt het (zeer) belangrijk om te investeren in
de verduurzaming van de buurt.

64%

geeft aan dat ze (misschien) bereid zijn om deel te
nemen aan initiatieven zoals stichting De Groene
Vogel en energiecoöperatie Joris Wekt Op.

			Circulaire

economie

			
73%
			
		

geeft aan zelf al iets te doen aan hergebruik
van spullen en grondstoffen. Denk hierbij aan 		
afvalscheiding of tweedehands spullen kopen.

			
			
			
		
			

Met name het repareren van kapotte apparaten
en spullen (81%), alleen spullen kopen die je
echt nodig hebt (79%) en veranderingen in de 		
manier van afval inzamelen (77%) worden
positief beoordeeld.

			

Er is geen meerderheid voor een hogere 			
afvalstoffenheffing.

duurzame energie op te wekken.

De respondenten vinden het belangrijk dat:
- Zonne-energie vooral wordt opgewekt door 		
zonnepanelen op daken of plekken die ook nog
		 een ander doel hebben en dat dit niet ten koste 		
gaat van de lokale natuur;
- Windenergie niet voor te veel overlast zorgt en
dat de omwonenden mee kunnen profiteren;
- Het initiatief lokaal is: de winsten moeten lokaal 		
terugvloeien.

Schone en slimme
mobiliteit

Circulaire
economie

Biodiversiteit en
klimaatadaptie

www.duurzaam.beesel.nl

84%

84% van de respondenten wenst mee te
participeren in de opwekking.

46%

staat (zeer) positief tegenover aardgasvrij wonen
en 22% (zeer) negatief. Belangrijke aspecten 		
hierbij zijn dat het alternatief:
- Betaalbaar is;
- De energielasten niet verhoogt;
- Duurzaam is;
- Technisch mogelijk is;
- Vrij te kiezen is.

Duurzaamheidsonderzoek
resultaten 2021

Communicatie en participatie
geld of subsidie nodig van de gemeente 		
40% heeft
om mee te doen aan verduurzaming.
22% geeft aan informatie nodig te hebben.
58%

Bijna iedereen wil geïnformeerd worden en 		
dan het liefst via: duurzaam.beesel.nl, de
gemeentepagina in de Puik, de duurzaamheidsnieuwsbrief (e-mail).
wil betrokken worden bij het thema duurzaamheid.
Dit door bijvoorbeeld mee te doen aan enquetes of
door (digitale) informatieavonden bij te wonen.
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Schone en slimme mobiliteit

kiest voor meer groen in de tuin voor koelte en
schaduw. 14% wil deze maatregel nog gaan 		
nemen.

			

heeft de tuin geschikter gemaakt voor dieren
en insecten. 15% gaat dit nog doen.
eet vaker vegetarisch. 15 % wil dit vaker gaan doen.
kiest bewuster voor reizen met de auto of
vliegtuig. 20% wil dit ook gaan doen.
vangt regenwater op en gebruikt het in de tuin.
42% wil dit nog gaan doen.

			

Schone en slimme
mobiliteit

Circulaire
economie

			

De respondenten zien vanuit de gemeente graag:
- Meer bomen in de bebouwde kom en/of het 		
buitengebied;
- Ecologisch beheer gemeentelijk groen;
- Nest -, schuil-, voedergelegenheid voor vogels,
		 insecten en kleine zoogdieren;
- Meer natuurontwikkelingen;
- Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken.
			

Biodiversiteit en
klimaatadaptie

www.duurzaam.beesel.nl

63%

De sterkste behoefte ligt bij het verbeteren van 		
fietspaden zodat meer mensen gebruikmaken
van de fiets voor woon-/werkgebied.
Er is het minste behoefte aan onderwijs over
duurzaam vervoer. Ook is er weinig tot geen
behoefte aan meer deelvervoer.
63% van de respondenten geeft aan te
verwachten dat de gemeente haar eigen vervoer
verduurzaamt.

