Publieke raadpleging onder de inwoners van Veghel over
het bomenbeleid in Meierijstad
Raadpleging 10
13 augustus 2019
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Samenvatting
Aan de hand van vraag "1 Wat zijn volgens u de drie belangrijkste waarden van bomen in de
gemeente Meierijstad?" komt de volgende top drie van gemiddelde scores naar voren:
1. Bomen vangen/slaan koolstofdioxide (CO2) op (1,9)
2. Bomen zorgen voor een mooier straatbeeld (2,6)
3. Bomen verhogen de biodiversiteit (3,1)
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVeghel, waarbij 401 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Bomenbeleid Meierijstad
De gemeente Meierijstad organiseert boomcafés (inspraakavonden) om een start te maken
voor het nieuwe bomenbeleid. Aan de hand van verschillende thema's wordt de inwoner
gevraagd om mee te denken. - Bomen hebben een bepaalde waarde. De een vindt bomen
zeer waardevol, een ander niet. Ieder kijkt anders naar de waarden van bomen, een mus,
toerist of kind zullen anders kijken naar de waarde van een boom.
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1 Wat zijn volgens u de drie belangrijkste waarden van
bomen in de gemeente Meierijstad?

1

(Nummer 1 is de waarde die u het belangrijkste vindt, nummer 2 is de één na
belangrijkste waarde etc.)
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(n=308)
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Aan de hand van vraag "1 Wat zijn volgens u de drie belangrijkste waarden van bomen in de
gemeente Meierijstad?" komt de volgende top drie van gemiddelde scores naar voren:
1. Bomen vangen/slaan koolstofdioxide (CO2) op (1,9)
2. Bomen zorgen voor een mooier straatbeeld (2,6)
3. Bomen verhogen de biodiversiteit (3,1)

Andere waarde van bomen, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bomen produceren zuurstof (2x)
Bomen produceren zuurstof en Werken rustgevend op mensen (groen in het algemeen)
Bomen zijn mooi om te zien mits het geen hars laat vallen of boomwortels naar boven groeit
Bomen zijn niet alleen mooi, maar bieden de mens ook sfeer en gemoedsrust.
Bomen zorgen voor rust in een steeds hectisch wordende maatschappij
Bomen zorgen voor schaduw in de hitte, vooral fijn als je bij 40gr de hond uit moet laten...
Er zijn er al teveel gekapt word tijd dat we dat met zijn alle de natuur herstellen
Geven ook veel overlast
Geven schaduw waardoor de bodem minder snel zal uitdrogen.
Hopelijk geen eiken meer
Je voelt je welkom en verbonden met de plek waar je woont en verblijft
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•
•
•
•
•
•
•

Opvangen van fijnstof
Prachtig om naar te kijken en belangrijk voor de vogelstand
Schoonheid.
Te grote (hoger als een huis) bomen in woonwijken moeten geruimd worden
Ze zijn mooi, het blad geeft in het najaar fraaie tinten en laat dat blad nou eens liggen,
gronddiertjes willen ook eten en water sijpelt door de gangetjes die zij maken beter weg.
liggen
Zorgen voor de zuurstof in de lucht.
Zuurstofleverancier

Toelichting
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

.
Alleen doet de gemeente er verstandig aan de bomen extra water te geven in deze droge
tijden.Vooral rond apartementen Veghel Zuid. Zonde dat ze nu al voor tweede jaar met
verdorde bladeren staan.
Alleen Veghel heeft een paar keer een artistieke boomchirurg ingezet om bomen te snoeien,
nou dat geld hadden ze net zo goed in het riool kunnen gooien , in onze straat staan alleen nog
verminkte bomen, een schande (2x)
Allemaal!
Als het maar geen eikenbomen zijn ivm processierups
Bij de keuze welke soort bomen, is het belangrijk te letten op onder welke bomen auto's staan.
Want er niks zo vervelend om je auto te moeten parkeren op een parkeerplaats en vervolgens
je hele ventilatiesysteem vol rotzooi te hebben zitten of je hele dak en moterkap vol met
spetters van iets wat uit de boom valt.
Bomen groeien en moeten dus regelmatig gekapt worden en vervangen. Vaak kan dat niet op
dezelfde plaats. Ook moeten er diversiteit zijn, niet alleen maar beuken bijvoorbeeld. Ik mis
populieren vroeger gebruikt in de klompen industrie nu zijn deze windvangers er niet meer.
Verschillende bomen langs de kant van de weg vermindert ook overlast zoals met de eiken
processie rups. Dus ja meer bomen en ja meer verschillende bomen en ja sommige grote
bomen kappen en vervangen door 2 of meer jonge bomen.
Bomen over bomenbeleid is voor mij te polderiek voor woorden. Ik zou het beter vinden dat er
geboomd wordt over maatregelen tegen de gevolgen van verdroging. Hoe kunnen we het
water van stortbuien opvangen om het in tijden van droogte te gebruiken voor het begieten
en besproeien van planten?
Bomen zijn de longen van de aarde...het is niet drie belangrijkste dingen vlgs mij...alle
antwoorden zijn bijna allemaal van toepassing.
De gemeente zou nog eens goed na moeten denken of ze het viaduct boven de Sluisstraat
willen verwijderen en alle bomen daar kappen voor nieuwbouw. Als je vanuit de Poort van
Veghel de Rembrantlaan op rijdt, lijkt het of je in het bos bent. Dit bos is zeer waardevol. En al
het verkeer onderlangs de Sluisstraat over laten steken bij de benzinepomp geeft zeer veel
extra files. Dat moet je niet willen.
Er zouden in Meierijstad veel meer bomen bij geplant moeten worden. Vele straten/ wijken
(met name in Veghel) zijn boomloos. Met alle industrie, veehouderij en drukke wegen rondom
zijn veel meer bomen zeer hard nodig!
Geen bomen voor hoge gebouwen want deze belemmeren het uitzicht
Graag bomen die bij de straat horen, al zijn het er maar een paar aan het begin en eind van de
straat ; Populierlaan dus populieren : Meidoornstraat dus meidoorn etc.
Het belang van bomen planten is groot en breed. Noodzakelijk!
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•

Het beleid van de gemeente is om zo min mogelijk bomen te planten. Zie Bernhardstraat
Veghel een sterile straat. Voorheen met vele bomen.
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•

•
•

Het is al een lange tijd natuurlijk al duidelijk welke koers We op moeten.
Buiten de dingen die We doen om alle excessen van de mens op te vangen (beheerde
visvangst, milieu en afvalverwerking, betere waterbeheersing etc.)
Wanneer gaan We nu een naar een beleid en bewustwording dat We gewoon steeds met
meer op de wereld zijn?
Bewust voor 1 kind kiezen Etc. Scheelt in de toekomst weer meer asfalt aanleggen om files te
verminderen.
Ik zag dat de populatie in Nederland en Duitsland (nieuwgeboren kinderen) steeds minder
word....Waarom Is dit een slecht iets? Dit Is juist gezond.
Laat deze geluiden juist meer naar voren komen deze in tijden.
Is goed om de verlies van arbeid door automatisering te compenseren, betere lonen, minder
dieren nodig in megastallen etc.
Maak hier een agendapunt van (eerst lokaal en hopelijk slaat dit over naar andere
gemeenten).
Behoud je mooie gemeente Door minder nieuwbouw, minder verbruik middelen en bezetting
van gronden voor de natuur.
Maar dan wel bomen planten die hier thuis horen. Exoten zorgen niet voor biodiversiteit, ze
huisvesten geen, of nauwelijks organismen. Zomereik herbergt meer dan 200 organismen
maar de geimporteerde Amerikaanse eik slechts 8
Zorgen dat er bomen geplaatst worden waar deze een esthetische waarde hebben. Dat zal
altijd het draagvlak vergroten. Alle andere eigenschappen van bomen zijn mooi meegenomen.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipVeghel
Stadskrant Veghel
Windmolens in Veghel
Bomenbeleid Meierijstad
03 mei 1905 tot 12 augustus 2019
401
4,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
1
13 augustus 2019

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 ±4,8%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o
o

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Stadskrant Veghel.
Op 1 augustus 2019 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 8 augustus 2019 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipVeghel
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Veghel vergroten. Via
het panel TipVeghel.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Veghel hun mening kenbaar maken
over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipveghel.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipVeghel.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipVeghel.nl maakt het gemakkelijk om zonder
veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Kermis, ‘Sinterklaasintocht’ en ‘Afval’.
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4. 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
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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