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Duurzaamheid
Een duurzame gemeente kan omschreven worden als een gemeente waar het wonen,
werken en recreëren fijn is voor de huidige inwoners en voor de generaties die volgen.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1. Bernheze is een duurzame gemeente
45%

41%

(n=333)

41%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

8%

7%

5%

2%

1%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Toelichting
Mee eens




Neutraal




Mee
oneens







Er is zelfs iemand voor aangesteld
Niet de hoogste positieve waardering ingevuld, omdat er verbeteringen mogelijk
zijn.
De wijze waarop de gemeente investeert in de leefbaarheid van de kernen en dan
met name alle kernen met uitzondering van Heesch getuigt niet van duurzaamheid
Ik heb hierover te weinig informatie tot me genomen om een goed oordeel te
kunnen vellen.
De gemeente zou meer duurzame energie kunnen opwekken dmv. zonnepanelen op
gebouwen en het plaatsen van windmolens in het buitengebied en
bedrijventerreinen.
Kan heel veel beter! Vooral in de woningbouw
Met zoveel intensieve veehouderij op je grondgebied die zoveel vervuiling
produceert, kun je je nooit duurzaam noemen
Onkruidbestrijding mbv 3personen die het onkruid verbranden (resultaat niet
zichtbaar) vindt ik niet duurzaam.
Waar ze de wegen en de kanten levens gevaarlijk zijn doen ze niks aan
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Hoe duurzaam bent u zelf?
Vul de volgende stellingen in:

2. Ik laat mijn telefoonoplader altijd in het stopcontact zitten
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Het blijkt uit metingen immers dat een oplader nagenoeg geen verbruik kent!!!!
Dit scheelt op jaarbasis enkele centen. Zeer achterhaalde informatie dus.
Er zit geen enkele oplader in het stopcontact bij mij thuis, lampen schakelen op
tijdschakelaars.
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3. Tijdens het tandenpoetsen draai ik de kraan dicht

(n=329)
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Ben altijd extra zuinig met water, vang koud water wat uit geiser komt op en
gebruik regenwater voor kamer en buitenplanten.
De kraan loopt zeer zacht en heeft dan ook nog een (schoonmaak)functie.
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4. Als ik boodschappen doe, neem ik mijn eigen
boodschappentas mee
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70%
59%

60%
50%
40%

33%

30%
20%
10%

5%

2%

1%

0%

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Toelichting
Zeer mee
eens

Neutraal






Ik heb altijd (plastic) tassen en/of dozen bij me als ik boodschappen doe. Ook
voordat de gratis plastic tassen afgeschaft werden.
Ik koop geen plastic tassen
Je hebt geen plastictas nodig.
Soms vergeet ik het nog wel
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5. Het energielabel van witgoed (koelkast, wasmachine e.d.)
speelt een belangrijke rol voor mij bij de aanschaf
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Bepaald de aankoop voor 95%
Kijk altijd dat ze zuinig zijn.
Puur om stroomkosten te besparen, milieu is niet de reden.
Het is de prijs die de doorslag geeft...
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Stel u krijgt een zak met geld mee om de gemeente Bernheze duurzamer te
maken aan de hand van een innovatief idee.
6. Welk innovatief idee zou u uit willen voeren?



























- Meer zonnepanelen en warmtepompen aanschaffen voor woningen en bedrijven. Geen
windmolens.
- Meer luisteren naar inwoners en die ideeen uitvoeren, zie Nistelrode centrum. Dat kost alleen
maar geld en heeft geen uitstraling.
- Waalboss anders aanpakken
30km handhaven....niemand houdt zich eraan.
Aardwarmte, zonnepanelen
Alle daken van gemeentelijke gebouwen volleggen met zonnepanelen.
Alle huizen zonnepanelen geven dus schoner
Alle materialen voor de mileustraat thuis op laten halen. (Tegen betaling). Hierdoor beland er
minder chemisch afval in de gewone afvalbak. Niet alleen chemisch afval zoals potten verf , maar
ook hout, plastic gebruiksvoorwerpen
En windmolens plaatsen. Evt aanschaffen samen met de burgers
Alle openbare gebouwen energie neutraal door zonnepanelen.
Alle platte daken in van winkels e.d. vol zetten met zonnepanelen.
Als men een aanvraag indient om een c p o. woning, of met een plan komt ouderen opvang te
verbeteren en uit te breiden meer rendabel te maken zeker nu de ouderen zorg bij ons zelf te
recht komt , Dat hier de aangestelde ambtenaren met de politiek woning bouw verenigingen
meer innovatief aan het werk mee te gaan !! ik ben er mee bezig geweest met een architect er
bij die verstand van zaken heeft , maar wij kregen geen aan sluiting!! hier uit bleek dat er geen zo
vermoeden wij bekwamen ervaren politieke en ambtenaren het innovatief van begrepen, zeer
slecht voor Bernheze,er zal snel en hard aan gewerkt moeten worden om noodzaak van dit
aankomende probleem goed op te lossen en wel ook op tijd.
Belasting heffen op kerosine. Waarom volop op benzine en niet op kerosine. Ook
vliegtuiggebruikers mogen meebetalen aan een beter milieu
Betere en gebruikersvriendelijke methode om afval gescheiden in te zamelen.
Betere fietspaden, meer oplaat punten E-Bike.
Betere onderhoud groen voorziening in het buiten gebied.
Bij allen openbare ruimten wasmachines plaatsen welke zonder zeep met koud water wassen.
Gebruik van fietspaden aantrekkelijker maken door ze schoon te houden, vrij te maken van
onkruid en bermbegroeiing en vrij te houden van begroeiing als brede struiken.
Bijvoorbeeld kijken hoe er stroom bespaard kan worden in plaats van duurzaam stroom
opwekken. daar is veel meer mee te winnen.
Binnen de bebouwde kom in het dorp de 30 km
doorvoeren.
Burgers goed informeren wat mogelijk is om duurzamer te kunnen leven.
Zelf als gemeente het voorbeeld geven.
Buurttuin aanleggen vanuit permacultuur principe. Alles biologisch telen.
Collectief zonne energie
Dat alle gemeente eigendommen zo veel als mogelijk energiearm kunnen zijn! Van sport tot
culturele zaken!
De wegen in het randje van loosbroek
De wincenten weg
Drempels weg, straatverlichting op zonne-energie
Duurzaam, gasloos bouwen
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Een centrum creëren waar het goed toeven is voor alle leeftijdsgroepen met speciale aandacht
voor wonen, winkelen en recreatie van senioren.
Een eigen partij beginnen
Een hulpmiddel voor in de keuken dat je altijd plastic/papier/glas/etenswaren kunt scheiden
Een werkgroep die een zak geld beheert kan bekijken welke
bedrijven/verenigingen/projecten/stichtingen zorgen voor het duurzamer maken van de
gemeente. Deze werkgroep moet actief zijn per kern en niet voor de hele gemeente. Elke kern
heeft toch meer affiniteit met haar eigen achterban. Het geld moet dan ten goede komen aan
genoemde groepen. Ook kan geld besteed worden aan het werven en behouden van vrijwilligers.
daar is een groot tekort aan.
Elk varken in onze gemeente inwisselen voor een zonnepaneel die op de daken van de stallen
gelegd worden. Dat is 4 keer winst, geen stank, geen bioindustrie, geen milieuvervuiling en
ziekmakende fijnstof in de omgeving. Gratis opwekking van energie, met recht een groene
gemeente!
Er wordt zo vaak gesproken over fijnstof. Dan moet men eens vlug ophouden om die split langs
de wegen te strooien.Ben je op de fiets en er komt een auto voorbij dan zie je bijna 5 minuten
niks. Is dat geen milieuvervuiling.Schandalig gewoon. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ergens op een braakliggend terrein buiten de bebouwde kom zonnepanelen plaatsen!
Experimenteren met hergebruik van materialen (cradle to cradle)
Extra subsidie op zonnepanelen
Flinke subsidie op warmtepomp en zonne-/wind-energie
Gebruik van zonnepanelen
Geen Idee wij wonen in een B wijk met een koop woning maar daar is alles te veel voor.
Gemeentelijke afvalverbranding waarbij de restwarmte gebruikt wordt voor de verwarming van
bv openbare gebouwen e.d.
Goede straten die geen verkeer ophouden. Anders meer eenrichtingstraten om de doorloop van
verkeer te bevorderen. Minder uitstoot van autogassen.
Minder drempels deze stagneren alleen maar en meteen een goede snelheidscontrole om het
racen meteen in te dammen.
1) toch inkomsten uit boetes althans in het begin.
2) minder uitstoot van gassen door het betere doorstromen.
Wij wonen aan een drempel en zien de toestanden elke dag.
Gratis afval storten, gesorteerd.
nieuwe huizen verplicht zonnepanelen
Gratis inleveren van afval,gfk en klein huishoudelijk chemisch afval
Groen/gras-stroken inrichten als groente/fruit verbouw voor de buurt, die door de buurtgenoten
onderhouden worden. Kweekt saamhorigheid, mensen kennen en zien elkaar weer en levert ook
nog biologische gezonde voeding waar ze kunnen oogsten.
Groot veld met zonnepanelen
Heesch West vol leggen met zonnepanelen.
Heesch West volledig inzetten voor productie van duurzame energie uit biomassa (varkensmest),
windmolens en zonnepanelen plaatsen. Eigen inwoners de mogelijkheid geven te investeren en
zelf stroom af te nemen.
Herindeling van het centrum
Het is geen innovatief idee maar wel belangrijk. Help de inwoners kennis te laten maken hoe je
je woning van duurzame materialen kunt bouwen, hoe je bestaande woningen kunt isoleren.
Wat en hoe je spullen kunt hergebruiken. er zijn bedrijven die aan de weg timmeren en die de
steun van de gemeente goed kunnen gebruiken. Hoe kan de gemeente een rol spelen om dit op
de markt te brengen. Hier ligt voor een 'duurzame' gemeente een super kans die ze met 2
handen aan mogen pakken!
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Het lijkt me heel erg leuk als de gemeente zich zou verdiepen in Cargo Hitching. Een
demonstratieproject is op dit moment in Millingen aan de Rijn van start gegaan.
Voor Nistelrode lijkt het me wel interessant in hoeverre het dorp hieraan mee zou willen werken.
Het belangrijkste doel: duurzaamheid! Meer informatie: http://www.cargohitching.nl/
Hoge bomen toppen zodat bewoner ook zonnecollectoren kan plaatsen.
Voel mij gediscrimineerd dat dit niet gedaan wordt en zonnecollectoren voor mij geen zin
hebben.
Huurwoningen laten voorzien van zonnepanelen
Iedereen van het gas afgrijzen. Alternatieven bieden in samenwerking met locale installateurs/
ondernemers
Ik zou alle gebouwen van de gemeente en verenigingen met zonnepanelen legen en kijken of een
zonneboiler rendabel is
Ik zou de gemeente Heesch bereikbaar met openbaar vervoer maken vanuit de andere kernen, of
eens per week een dependance openen in die kernen, zodat mensen voor een bezoek aan het
gemeentehuis niet zo veel tijd, geld (en uitstoot) hoefden te besteden.
Ik zou een windmolenpark gaan bouwen
Ik zou koolmezenkasten projecten opzetten. Veel uitleggen hoe werkt natuur.Koolmezen eten
eikenprocessierupsen op. Weg allergenen, welkom mooie eik. Kastjes maken als project op
school. Daar begint duurzaamheid!
In elke straat een persoon voor een klein bedrag betaal ling de sraat schoon te Houden.
In plaats van subsidie te geven aan clubs, die clubs zonnepanelen op hun clubgebouw laten
leggen.
Innovatief is het niet, maar ik zou iets doen aan het afvalbeleid. Zwerfafval verminderen en
kosten van kliko legen anders regelen. Meer stimuleren om afval te scheiden. Het scheiden
eenvoudiger maken en vooral de kosten voor het overige afval drastisch verhogen ten opzichte
van bv groen afval.
Kijken of we met al het afval in de gehele gemeente Bernheze misschien wel meer dan 95%
kunnen recyclen.
Kleine gemeente loket 2 halve dagen in de week
rondom heesch
Koeling onder de zonnepanelen en deze warmte gebruiken voor warmtepomp regeneratie
Laat de noord-zuid as het indelingsplan bij nieuwe straten en buurten de inrichting bepalen om
een optimaal gebruik van zonnepanelen te kunnen garanderen en energieneutraal bouwen
mogelijk te maken
Lantaarnpalen op zon energie laten werken. Vergelijkbaar met bv tuinverlichting ed. Op elke pasl
een zonnecollector.
Lantaarnpalen op zonne energie laten branden
Maak alle woningen gasvrij en ondersteun met isolatie.
Meer 'groen' en minder steen in de tuin en het openbare groenstroken.
Meer auto's uit het centrum weren door in de buurt van het centrum parkeergelegenheden te
creëren i.p.v. alles vol te bouwen. Ook het kruispunt eens goed aanpakken, want het is geen
reclame voor Heesch als je via het kruispunt het dorp binnenkomt!
Meer doen met eigen mensen kost misschien iets meer maar over het algemeen verdient men.
Meer energie opwekken uit stroomendwater, met name uitafvalwater riolering
Meer gebruik van alternatieve energiebronnen. Dat is nu nog minimaal
Meer groen
Meer groen er is in de laatste jaren veel groen weggehaald en er is niets voor in de plaats
gekomen
Meer groen? Iets met openbare verlichting? Dimmers?
Meer informatiebijeenkomsten in de kernen
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Meer mogelijkheden om in leegstaande stallen bedrijven te vestigen.
Meer toepassen van zonnepanelen
Meer woningen voor ouderen.



Meer zonnecollectoren in bloemvorm plaatsen voor de openbare verlichting, zoals in Oss staan
naast de weg van de toekomst staan. Stadsbussen op aardgas of elektriciteit. Nieuwe huizen
bouwen zonder gas toevoer.
Meer zonnepanelen , en alle nieuw te bouwen won. Verplichten om door te pakken en alle won.
energie neutraal te bouwen .zowel parteculieren , als woningbouw won. Dat geld ook voor alle
gemeente gebouwen ,verlichting , en wegenbouw ,en invullen van openbare ruimten .
Meer zonnepanelen op alle daken. Zodat iedereen er baat bij heeft en niet alleen mensen die
geld hebben.
Meer zonnepanelen op braakliggende percelen
Meer zonnepanelen op scholen en gebouwen in Bernheze
Meer zonnepanelen plaatsen.
Mensen ontmoedigen met auto's door het centrum te rijden. Mensen bemoedigen in het
centrum te voet of per fiets te komen.
Mijn huis goed opknappen
Milieustraat goedkoper zodat het vuil niet overal gedumpd wordt
Minder straatverlichting.
Minder verlichte reclame-uitingen na een bepaald tijdstip
Meer zonnepanelen
Miniwindmolens, aardwarmte, groendaken
Nieuwe trottoirs in de hoofdstraat, onderhoud van de straten Irenestr. Torenstr. Irenestr.
voorrang voor de hoofd weg door Heeswijk-Dinther.
Nieuwe woonwijken met warmtepomp en zonnepanelen
verbetering fietspaden en parkeren voor fietsen
Onmiddellijk alle sociale nieuwbouw huizen energie neutraal maken en indien er geld over is dit
doorzetten naar bestaande sociale huurhuizen. Indien geen geld over de deze huurders alvast
mee laten profiteren van de lagere energielasten die de bewoners van de nwe huizen al hebben.
Zo is er sprake van solidariteit en 'echte solidariteit'is mi een juiste voorm van duurzaamheid.
Op elk huurhuis zonnepanelen en mensen in
koophuizen een premie geven als ze dit ook doen.
In het buiten gebied windmolens.
Led straatverlichting
Op elke sporthal in de gemeente zonnepanelen
Op vakantie met kinderen .
Want dat zit er met de bezuinigen niet meer in.
Oprichten van een dorpsmolen waar iedereen samen eigenaar van is en ook meeprofiteert van
het financiele en duurzame voordeel.
Overal in het gebied waar mogelijk stimuleren van aanplant van functioneel groen om zuurstof te
produceren, fijnstof af te vangen en CO2 op te slaan
Overal LED-verlichting
Recreatieve plaatsen voor kinderen maken.
Park aanleggen, met zwemwater die in de winter gebruikt kan worden als schaatsbaan.
Een gezellig centrum met terras het marktplein.
Sociale dorpstuinen creëren op pleintjes en hofjes.
Solar dakpannen op ieder huis.
Project 'Honey Highway' realiseren.
Verpakkingsvrije supermarkt.
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Op scholen meer aandacht geven aan milieuproblematiek en oplossingen dmv speciale
lesprogramma's.
Huishouden stimuleren duurzamer te leven.
Speeltoestellen bij t kuipke................
Standaard zonnepanelen op alle nieuwbouw
Straatverlichting kontroleren op overvloedig
En of nuttig
Straatverlichting met een zonnepaneel
Straatverlichting na middernacht uit en smorgens pas aan en vervangen door led verlichting
Subsidie op zonnepanelen waardoor meer mensen deze gaan plaatsen. Windmolens plaatsen
Tynie housing...! Voor starter in de gemeente. Hier had de gemeente de juiste snaar kunnen
raken met duurzaamheid
Verplichten energie neutraal te bouwen en daar supsidie voor geven.
Tevens voor de nieuwe wijken geen gasleiding meer aanbieden.
Ook hergebruik van HWA voor alles wat niet nodig is voor consumptie.
Voor openbare gebouwen een centraal systeem waarmee met 1 druk op de knop alle verlichting
en computers uitgeschakeld kunnen worden,
Vooral de jeugd voorlichten ovm het afval niet in de openbare ruimte achter te laten.
Warmte pompen
Warmte pop
Warmte terugwinning stimuleren.
Wat eerst de productie dennenbossen voor meestal mijnbouwhoutwaren veranderen in mooie
loofboom bossen heel goed voor gezondheid. Niet zozeer terugkijken hoe de Maashorst er b.v.
100 of 200 jaar geleden uitzag .(hoe die er2000 jaar geleden uitzag daar heeft niemand het over.
Dus vooruit kijken!!! Zonne panelen op grote gebouwen b.v. scholen openbare
gebouwen industrie gebouwen grote varkens en andere koeien en kippen stallen of op een stuk
Maashorst daar kan dat ook makkelijk.
Weer zoveel mogelijk verkeer uit het dorp (Hoofdstraat/Sint
Servatiusstraat/Torenstraat/Kerkstraat/Abdijstraat)
Windmolens plaatsen, niet die met 3 wieken maar de moderne variant.
Woning lening gemeente voor het plaatsen van zonnepanelen op de eigen woning van burgers
Woninglening gemeente om zonnepanelen van burgers te kunnen financieren. Evt. Renteloos
Zonne colector park op Heesch-west aanleggen.
Zonne-energie voor gemeenschapshuizen
Zonne-energie voor straatlantaarns
Voorraadkast warmte voor heel Vorstenbosch
Zonnecellen op alle huizen
Zonnepanelen
Windmolens
Zonnepanelen (4x)
Zonnepanelen op Heesch west
Zonnepanelen op of in de weg.
Zonnepanelen op openbare gebouwen leggen.
Zonnepanelen plaatsen
Zonnepanelen.
Zorg dat je een gratis bewaakte fietsenstalling hebt met oplaadpunt voor elektrische fietsen
Zwerfvuil opruimen
op braakliggende terreinen zonneparken opzetten
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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 > 40 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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