Ergernissen
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl

1 Wat is jouw ergernis-top 3? (meerdere
antwoorden mogelijk)
70%
60%
60%

50%

52%
46%

40%
30%

32%

20%

25%
15%
Anders

Fietsers en brommers zonder licht

Langzaam verkeer op de weg, dat voor
je rijdt

Achtergelaten rotzooi bij evenementen
of in de openbare ruimte

17%
Verkeersoverlast tijdens evenementen

Geluidsoverlast ’s nachts van jongeren
bij het stappen

Met je voet in hondenpoep stappen in
je eigen buurt

0%

18%
Lange wachtrijen bij de kassa in
supermarkt

10%

Toelichting














2, 3, 5, 6, 8: burenoverlast
2, 5, 7, 8: als voetganger door het centrum lopen ivm fietsers en reclameborden winkeliers, of
als fietser te fietsen en daarbij alle voetgangers probeer te ontwijken.
2, 5, 7, 8: Geen vuilnisemmers waar ze wel horen te staan!!!
2, 8: fietsers in het winkelgebied van het centrum
2, 8: fietsers op rotondes die de regels niet nakomen
2, 8: katten van andere mensen die bij mij in de tuin poepen!!!
3, 5, 7, 8: trage besluitvorming politiek
3, 8: hardop bellen in gezelschap van anderen
3, 8: paardenpoep op het fietspad
4, 6, 8: wegomleggingen in Horst en dan vervolgens op de omleidingsroute polititecontrole
4, 7, 8: trimmers op de rijbaan i.p.v. op het het voet pad of op de stoep
5, 7, 8: geluidsoverlast na 1 uur in de nacht
5, 7, 8: Powerman op 1
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5, 7, 8: rommel in zijn algemeenheid op straat, kleine en weinig parkeerplaatsen
5, 8: Agressief weggedrag
5, 8: a-sociale weggebruikers
5, 8: autos die geen knipperlicht uitzetten
5, 8: Geen duidelijke fietsstroken in centrum horst
5, 8: grafitty
5, 8: het slechte onderhoud van de bossen ,, de vogelkers viert hoogtij .
5, 8: rotzooi langs de weg.
5, 8: scheurende motoren en boomboomauto`s in het buitengebied
5, 8: slecht geholpen" worden door betwterige en betuttelende ambtenaren, zowel van de
Gemeente als van andere overheden."
5, 8: Verkeer wat veel TE langzaam rijdt
5, 8: vooroordelen en vooringenomenheid
5, 8: wielrenners op fietspad
6, 8: plastic en andere rotzooi in de bladerenbak en zwerfvuil rondom de basisschool
6, 8: Bellende fietsers die niet op het verkeer letten
6, 8: dat ik geen derde ergernis kan bedenken :-)
6, 8: geluidsoverlast van honden uit de buurt
6, 8: Hangjongeren die hun rotzooi niet opruimen in de speeltuin (bierflesjes, wietzakjes, met
watervaste stift getekend)
6, 8: muziek van de buren die te hard staat
6, 8: Verkeerd aangelegde wegversmallingen
7, 8: Automobilisten die geen richting aangeven!
7, 8: burenherrie, troep in de natuur weggooien
7, 8: de rootzooi langs de wegen en fietspaden. allemaal lege blikjes en plastic flesjes
7, 8: een speeltuin die al heel lang niet klaar is om in te spelen(westsingel, Horst)
7, 8: geen parkeerplaats
7, 8: geluidsoverlast in het algemeen
7, 8: geur van mest of gier
7, 8: Lang en onnodig wachten bij de spoorweg overgang Horst/Sevenum dit is vaak echt niet
normaal.
7, 8: mentaliteit en opvoeding van de jeugd
7, 8: rotzooi in de openbare ruimte/sloten: weggegooide flesjes/plastic en andere troep
7, 8: ROTZOOI LANGS DE WEG WAT IEDEREEN ZOMAAR WEGGOOIT EN NIET MEE NAAR HUIS
NEEMT OM HET THUIS IN DE AFVALBAK TE GOOIEN.
7, 8: verkeersdrempels en wegversmallingen
7, 8: Verkeersoverlas bij eigen woning
8: auto`s met slecht licht
8: autos die geen richting aangeven
8: beperk de stallenbouw, Limburg en braband hoeft niet de veestal van Europa te worden
8: Blaffende honden
8: fieetser die geen hand uitsteken bij links of rechts afslaan
8: lawaai van Ã©Ã©n buur
8: loslopende katten
8: spullen jatten en kapot maken van de speelplaatsen van scholen De Twister
8: verkeer dat te hard rijdt
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8: verkeersdrempels, 30 km.zones buiten de echte dorpskern
als je je niet ergert, maar verwondert, wordt je geen zestig maar honderd.
Een grote ergernis is als je met de wandelwagen van Meerlo naar Tienray boodschappen gaat
doen. In de bocht na de brug is geen overzicht van het verkeer en direct erachter moet je zelfs
op straat lopen met de wandelwagen. Levensgevaarlijk als je beseft hoe hard dat er gereden
wordt.
geen van allen
geluidsoverlast evenementen in kasteelse bossen
gemeentelijke regels
Hondenpoep in zakjes op de stoep
ik erger me niet
ik erger me niet zo vlug (meer)
Ik heb geen overlast!
onbezonnen snelle reacties op half nieuws
Privé feesten waar tot `s morgens vroeg de muziek overlast veroorzaakt
Skaters e.d.
verkwisting door overheid
vernielingen na uitgaande jeugd

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op leeftijd en
geslacht.
Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO.
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