
< 21 17 0,0%

21-30 44 0,0%

31-40 46 0,0%

41-50 75 0,0%

51-60 89 0,0%

61-70 88 0,0%

71-80 22 0,0%

81-90 2 0,0%

> 90 -383 0,0%

Man 194 50,4%

Vrouw 191 49,6%

Goed 333 86,3%

Matig 49 12,7%

Slecht 4 1,0%

1 28 7,3%

2 133 34,6%

3 74 19,3%

4 94 24,5%

5 30 7,8%

6+ 25 6,5%

Leefbaarheid Egchel 2014

Algemene vragen: achtergrondkenmerken

4. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend?

3. Hoe zou u in het algemeen uw gezondheid kwalificeren?

1. Wat is uw leeftijd?

2. Wat is uw geslacht?

-600

-400

-200

0

200

< 21 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 > 90

Leeftijdscategorieën

Geslacht

Man

Vrouw

Huishouden

1

2

3

4

5

6+

Gezondheid

Goed

Matig

Slecht
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Andere genoten opleidingen vindt u in: Bijlage 2

28,3%

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO, MULO, VMBO) 

9,2%

Anders

5

6

7,0%

56,4%

130

217

5. Wat is de samenstelling van uw huishouden?

27

6. Wat is de hoogst genoten opleiding die u met een diploma heeft afgerond?

Alleenwonend/ Alleenstaand

Tweepersoonshuishouden/ Samenwonend zonder kind(eren)

Gezin/ Samenwonend met kind(eren)

Eenoudergezin

33,8%

1,3%

1,6%

Andere samenstellingen van huishoudens vindt u in: Bijlage 1

65

1,6%

17,1%

Geen

Lager beroepsonderwijs (LTS, LEAO, LHNO) 

Lager onderwijs (incl. LAVO en VGLO) 15 3,9%

6

HBO/Universiteit

Anders

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MEAO, MTS, INAS)

HAVO/VWO 

46

108

35

12,1%

106

0

27,8%

0,0%

Hoogst genoten opleiding met diploma
Geen

Lager onderwijs (incl. LAVO en VGLO)

Lager beroepsonderwijs (LTS, LEAO, LHNO)

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO,

MULO, VMBO)

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MEAO, MTS, INAS)

HAVO/VWO

HBO/Universiteit

Anders

Samenstelling huishouden

Alleenwonend/ Alleenstaand

Tweepersoonshuishouden/ Samenwonend zonder

kind(eren)

Gezin/ Samenwonend met kind(eren)

Eenoudergezin

Anders
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Andere situaties vindt u in: Bijlage 3

34

6,7%

8,7%

8. Hoe hoog is uw (persoonlijke) netto inkomen per maand?

Niet van toepassing/ Geen mening/ Weet niet

€ 0 - € 1400 114 35,2%

17,0%

16,9%

Student/Scholier 

Gepensioneerd 87

Anders 12 3,1%

22,4%

Zelfstandig ondernemer 

Werkloos/AWW/WAO 

36 9,3%

14 3,6%

46,3%

Huisvrouw/Huisman 

In loondienst 180

26

7. Welke situatie is het meest op u van toepassing?

€ 1401 - € 2500 155 47,8%

€ 2501 en meer 55

66

Huidige situatie

Student/Scholier

Huisvrouw/Huisman

In loondienst

Zelfstandig ondernemer

Werkloos/AWW/WAO

Gepensioneerd

Anders

Netto inkomen

€ 0 - € 1400

€ 1401 - € 2500 

€ 2501 en meer 
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Huurwoning 40 10,3%

Koopwoning 349 89,7%

Andere soort woningen vindt u in: Bijlage 4

Appartement/Flat/Boven- of benedenwoning zonder lift 4 1,0%

Appartement/Flat/Boven- of benedenwoning met lift 0

10. In wat voor soort woning woont u?

9. Woont u in een koop- of in een huurwoning?

Tussenwoning 8 2,1%

Twee-onder-een-kap-woning 119 30,6%

26

Vrijstaande woning 230 59,1%

Zelfstandige woning voor ouderen (woon-zorgcomplex, 

aanleunwoning) 
2 0,5%

0,0%

0 0,0%

6,7%

Onzelfstandige woning speciaal bestemd voor ouderen 

(verzorgingshuis)
0 0,0%

Anders

Woning speciaal bestemd voor mensen met een handicap 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

1

Soort woning

Appartement/Flat/Boven- of benedenwoning met lift Appartement/Flat/Boven- of benedenwoning zonder lift

Tussenwoning Twee-onder-een-kap-woning

Vrijstaande woning Zelfstandige woning voor ouderen (woon-zorgcomplex, aanleunwoning)

Onzelfstandige woning speciaal bestemd voor ouderen (verzorgingshuis) Woning speciaal bestemd voor mensen met een handicap

Anders

Type woning

Huurwoning

Koopwoning
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Ja 377 97,4%

Nee 10 2,6%

Minder dan 1 jaar 11 2,8%

1-5 jaar 59 15,2%

6-15 jaar 62 16,0%

16-25 jaar 81 20,9%

Langer dan 25 jaar 175 45,1%

12. Hoe lang woont u al in Egchel?

11. Heeft u thuis de beschikking over een computer met internetaansluiting?

Internetaansluiting

Ja

Nee

Wonen in Egchel

Minder dan 1 jaar

1-5 jaar

6-15 jaar

16-25 jaar

Langer dan 25 jaar
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Vertrouwen
Weinig 

vertrouwen

Geen 

vertrouwen
Totaal N.v.t./weet niet

129 135 43 83

42,0% 44,0% 14,0% 21,3%

236 54 3 97

80,5% 18,4% 1,0% 24,9%

Anders
20

2. Wat verwacht u van het Dorpsoverleg Egchel? (meerdere antwoorden mogelijk)

Informatievoorziening en communicatie naar bewoners 280 71,8%

Stimuleren van initiatieven in Egchel 224 57,4%

Begeleiden en ondersteunen van initiatieven in Egchel 201 51,5%

Verbinden en samenbrengen van partijen en initiatieven in Egchel
183 46,9%

Organiseren dorpsbijeenkomsten in teken van leefbaarheid
157 40,3%

1. Heeft u vertrouwen in het functioneren van de gemeenteraad en andere inspraakmogelijkheden zoals het dorpsoverleg?

Het dorpsoverleg, gemeentebestuur en lokale politiek

307

293

Respons 390

Gemeenteraad

Dorpsoverleg

5,1%

Andere verwachtingen Dorpsoverleg Egchel vindt u in: Bijlage 5

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Gemeenteraad Dorpsoverleg

Vertrouwen

Vertrouwen

Weinig vertrouwen

Geen vertrouwen

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Informatievoorziening

en communicatie naar

bewoners

Stimuleren van

initiatieven in Egchel

Begeleiden en

ondersteunen van

initiatieven in Egchel

Verbinden en

samenbrengen van

partijen en initiatieven

in Egchel

Organiseren

dorpsbijeenkomsten in

teken van leefbaarheid

Anders

Verwachting dorpsoverleg
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soms 170 45,2%

Vaak 136 36,2%

70 18,6%

306Respons

Lokale marktplaats 18 5,9%

Contactgegevens van Egchelse verenigingen, bedrijven en organisaties
55

3a.  Hoe vaak bezoekt u de website www.egchel.net?

N.v.t./weet niet 14 3,6%

Nooit

3b. Waarvoor bezoekt u de website www.egchel.net? (meerdere antwoorden mogelijk)

Om op de hoogte te blijven van het nieuws uit Egchel 272 88,9%

Evenementenkalender 74 24,2%

18,0%

Anders

Andere redenen websitebezoek vindt u in: Bijlage 6

15 4,9%

Website bezoek

Vaak

soms

Nooit

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Om op de hoogte te blijven

van het nieuws uit Egchel

Evenementenkalender Lokale marktplaats Contactgegevens van

Egchelse verenigingen,

bedrijven en organisaties

Anders

Reden website bezoek
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Niets 280 91,5%

Ik mis iets 26 8,5%

Te veel Voldoende Te weinig Totaal N.v.t./weet niet

11 129 85 165

4,9% 57,3% 37,8% 42,3%

3c. Wat mist u op de website www.egchel.net?

Overzicht van opmerkingen over de website vindt u in: Bijlage 7

4. Geeft de gemeente te veel of te weinig uit aan de ondersteuning van lokale verenigingen?

Ondersteuning / subsidies aan verenigingen 225

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Ondersteuning / subsidies aan verenigingen

Ondersteuning lokale verenigingen

Te veel

Voldoende

Te weinig

Missen op website

Niets

Ik mis iets
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Te veel Voldoende Te weinig Totaal N.v.t./weet niet

2 156 32 200

1,1% 82,1% 16,8% 51,3%

1 114 54 221

0,6% 67,5% 32,0% 56,7%

6 183 14 187

3,0% 90,1% 6,9% 47,9%

5. Wordt er volgens u voldoende gedaan om de openbare orde en veiligheid in uw woonomgeving te garanderen en 

eventueel te verbeteren door het invoeren van de volgende maatregelen?

Straat en pleinverboden voor jongeren 190

Technische veiligheidsmaatregelen (bijvoorbeeld 

cameratoezicht)
169

Maatregelen tegen onveilig makende activiteiten 

(cafés, horeca) 
203

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Straat en pleinverboden voor jongeren Technische veiligheidsmaatregelen

(bijvoorbeeld cameratoezicht)

Maatregelen tegen onveilig makende

activiteiten (cafés, horeca)

Maatregelen openbare orde en veiligheid

Te veel

Voldoende

Te weinig
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Ruim voldoende Voldoende Onvoldoende Totaal N.v.t./weet niet

10 146 152 82

3,2% 47,4% 49,4% 21,0%

12 143 49 186

5,9% 70,1% 24,0% 47,7%

6 89 42 253

4,4% 65,0% 30,7% 64,9%

12 140 15 223

7,2% 83,8% 9,0% 57,2%

27 222 83 58

8,1% 66,9% 25,0% 14,9%

10 135 203 42

2,9% 38,8% 58,3% 10,8%

332

Bus 308

6. Vindt u dat voorzieningen voor voetgangers en middelen van vervoer in voldoende mate aanwezig zijn in uw 

woonomgeving?

137

Gladheidsbestrijding 348

Taxi 204

Belbus

Voetgangersvoorzieningen

Vrijwilligersvervoer / senioren vervoer 167

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Voorzieningen voor voetgangers en middelen van vervoer

Ruim voldoende

Voldoende

Onvoldoende
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Tevreden Matig tevreden Ontevreden Totaal N.v.t./weet niet

368 8 2 12

97,4% 2,1% 0,5% 3,1%

243 55 9 83

79,2% 17,9% 2,9% 21,3%

340 31 1 18

91,4% 8,3% 0,3% 4,6%

334 14 1 41

95,7% 4,0% 0,3% 10,5%

302 38 36 14

80,3% 10,1% 9,6% 3,6%

7. Bent u tevreden over uw woning wat betreft de volgende eigenschappen?

Ligging 378

372

Type (appartement, rijtjeswoning, vrijstaand, etc.)  349

Parkeermogelijkheden 376

Huurprijs / hypotheekkosten 307

Grootte (aantal kamers)

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Tevredenheid eigenschappen woning

Tevreden

Matig tevreden

Ontevreden
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Op loopafstand
Niet te ver met 

vervoer
Te ver Totaal N.v.t./weet niet

37 330 15 8

9,7% 86,4% 3,9% 2,1%

38 336 8 8

9,9% 88,0% 2,1% 2,1%

30 335 9 16

8,0% 89,6% 2,4% 4,1%

0 323 54 13

0,0% 85,7% 14,3% 3,3%

382

Ziekenhuis 377

8. Vindt u dat de volgende voorzieningen op bereikbare afstand van uw woning liggen?

Zorg en welzijn

Huisartsenprakijk / -post 

Tandarts 374

382

Apotheek

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Huisartsenprakijk / -post Apotheek Tandarts Ziekenhuis

Afstand voorzieningen

Op loopafstand

Niet te ver met vervoer

Te ver
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Ja, ik denk het 

wel

Dat zal wel 

moeilijk zijn

Nee, ik denk het 

niet
Totaal N.v.t./weet niet

312 46 18 14

83,0% 12,2% 4,8% 3,6%

274 62 27 27

75,5% 17,1% 7,4% 6,9%

285 63 21 21

77,2% 17,1% 5,7% 5,4%

9. Denkt u dat u in geval van nood een beroep kunt doen op een of meer van de volgende sociale netwerken?

376

Vrienden 369

Buurt 363

Familie

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Familie Buurt Vrienden

Sociale netwerken in geval van nood

Ja, ik denk het wel

Dat zal wel moeilijk zijn

Nee, ik denk het niet
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Op loopafstand
Niet te ver met 

vervoer
Te ver Totaal N.v.t./weet niet

291 58 1 40

83,1% 16,6% 0,3% 10,3%

113 226 1 50

33,2% 66,5% 0,3% 12,8%

24 261 19 86

7,9% 85,9% 6,3% 22,1%

11 220 69 90

3,7% 73,3% 23,0% 23,1%

2 134 134 120

0,7% 49,6% 49,6% 30,8%

Middelbare school 340

Instelling voor middelbaar beroepsonderwijs 304

Universiteit 270

Instelling voor hoger beroepsonderwijs

Basisschool 350

10. Vindt u dat de volgende onderwijsvoorzieningen op bereikbare afstand van uw woning liggen?

300

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Basisschool Middelbare school Instelling voor

middelbaar

beroepsonderwijs

Instelling voor hoger

beroepsonderwijs

Universiteit

Afstand onderwijsvoorzieningen

Op loopafstand

Niet te ver met vervoer

Te ver
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Mee eens
Gedeeltelijk 

mee eens
Niet mee eens Totaal N.v.t./weet niet

280 86 15 9

73,5% 22,6% 3,9% 2,3%

289 84 3 14

76,9% 22,3% 0,8% 3,6%

289 81 8 12

76,5% 21,4% 2,1% 3,1%

Ik kan gemakkelijk contacten leggen met mensen uit 

mijn woonomgeving. 
378

11. Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen:

In mijn woonomgeving is het gemakkelijk om andere 

mensen te ontmoeten. 
381

Ik voel me thuis bij en herken me in mensen uit mijn 

woonomgeving. 
376

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

In mijn woonomgeving is het

gemakkelijk om andere mensen te

ontmoeten.

Ik voel me thuis bij en herken me in

mensen uit mijn woonomgeving.

Ik kan gemakkelijk contacten leggen

met mensen uit mijn woonomgeving.

Sociale contacten

Mee eens

Gedeeltelijk mee eens

Niet mee eens
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Tevreden Matig tevreden Ontevreden Totaal N.v.t./weet niet

255 87 9 39

72,6% 24,8% 2,6% 10,0%

307 47 4 32

85,8% 13,1% 1,1% 8,2%

Het culturele aanbod in uw gemeente

25

63,3%

Te weinig mogelijkheden 13 3,6%

Culturele evenementen (carnaval, concert, fanfare, 

straatmarkt)

Cultureel aanbod (museum, schouwburg, theater, 

filmhuis, bibliotheek, mediatheek)
351

13. Bent u tevreden over de beschikbaarheid van culturele voorzieningen in uw woonomgeving?

12. Zijn er naar uw mening voldoende mogelijkheden om in uw woonomgeving actief bezig te zijn op het gebied van sport 

en cultuur?

Meer dan genoeg mogelijkheden 121 33,2%

Voldoende mogelijkheden 231

358

Niet van toepassing/ geen mening/ weet niet 6,4%

Sportieve en culturele activiteiten

Meer dan genoeg mogelijkheden

Voldoende mogelijkheden

Te weinig mogelijkheden

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Cultureel aanbod (museum, schouwburg, theater, filmhuis,

bibliotheek, mediatheek)

Culturele evenementen (carnaval, concert, fanfare,

straatmarkt)

Beschikbaarheid culturele voorzieningen

Tevreden

Matig tevreden

Ontevreden
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Tevreden Matig tevreden Ontevreden Totaal N.v.t./weet niet

319 47 7 17

85,5% 12,6% 1,9% 4,4%

312 42 4 32

87,2% 11,7% 1,1% 8,2%

301 32 7 50

88,5% 9,4% 2,1% 12,8%

14. Bent u tevreden over de beschikbaarheid van sportieve voorzieningen in uw woonomgeving?

Recreatief aanbod (recreatiepark, natuurpark, 

wandel- en fietsroutes)
373

340

Sportvoorzieningen en -evenementen 358

Speelvoorzieningen voor kinderen

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Recreatief aanbod (recreatiepark,

natuurpark, wandel- en fietsroutes)

Sportvoorzieningen en -evenementen Speelvoorzieningen voor kinderen

Beschikbaarheid sportieve voorzieningen

Tevreden

Matig tevreden

Ontevreden
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Op loopafstand
Niet te ver met 

vervoer
Te ver Totaal N.v.t./weet niet

56 321 6 7

14,6% 83,8% 1,6% 1,8%

70 304 4 12

18,5% 80,4% 1,1% 3,1%

42 309 28 11

11,1% 81,5% 7,4% 2,8%

90 278 14 8

23,7% 73,4% 3,7% 2,1%

Financiële dienstverlening (bank)

Post 382

De lokale en regionale economie

15. Vindt u dat de volgende commerciële voorzieningen voldoende dicht bij dan wel op bereikbare afstand van uw woning 

liggen?

379

Detailhandel (winkel, supermarkt) 383

Horeca (hotels, restaurants, cafés) 378

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Detailhandel (winkel,

supermarkt)

Horeca (hotels, restaurants,

cafés)

Financiële dienstverlening

(bank)

Post

Beschikbaarheid commerciële voorzieningen

Op loopafstand

Niet te ver met vervoer

Te ver
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Zeer belangrijk Belangrijk Onbelangrijk Totaal N.v.t./weet niet

200 154 20 16

53,5% 41,2% 5,3% 4,1%

246 89 21 34

69,1% 25,0% 5,9% 8,7%

47 112 177 54

14,0% 33,3% 52,7% 13,8%

119 146 88 37

33,7% 41,4% 24,9% 9,5%

17. Met welke van onderstaande stellingen stemt u het meest in:

356

56,4%

Er is in de omgeving geen geschikt werk te vinden 30

Er is in de omgeving genoeg geschikt werk te vinden 75 31,1%

Kerk 336

Er is in de omgeving weinig geschikt werk te vinden 136

12,4%

Niet van toepassing/ geen mening/ weet niet 149 38,2%

Het Erf 374

Basisschool

16. Hoe belangrijk vindt u de volgende voorzieningen in uw directe woonomgeving?

Dorpscafé 353

Werk in de omgeving

Er is in de omgeving genoeg geschikt werk te vinden

Er is in de omgeving weinig geschikt werk te vinden

Er is in de omgeving geen geschikt werk te vinden

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Het Erf Basisschool Kerk Dorpscafé

Belang voorzieningen

Zeer belangrijk

Belangrijk

Onbelangrijk
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Tevreden Matig Tevreden Ontevreden Totaal N.v.t./weet niet

339 25 2 24

92,6% 6,8% 0,5% 6,2%

274 63 29 24

74,9% 17,2% 7,9% 6,2%

Te weinig groen 30

90,1%

Luchtkwaliteit 366

Waterkwaliteit 366

19. Bent u tevreden over de kwaliteit van water en lucht in uw leefomgeving?

7,8%

Niet van toepassing/ geen mening/ weet niet 7 1,8%

18. Is uw woonomgeving naar uw mening voldoende 'groen' (bomen, park, plantsoen)?

Het milieu in uw directe leefomgeving

Te veel groen 8 2,1%

Voldoende groen 345

'Groene' woonomgeving

Te veel groen

Voldoende groen

Te weinig groen

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%
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Tevreden Matig Tevreden Ontevreden Totaal N.v.t./weet niet

189 143 30 28

52,2% 39,5% 8,3% 7,2%

77 147 128 38

21,9% 41,8% 36,4% 9,7%

137 141 83 29

38,0% 39,1% 23,0% 7,4%

169 135 51 35

47,6% 38,0% 14,4% 9,0%

196 130 40 24

53,6% 35,5% 10,9% 6,2%

Opruimen van herfstbladeren 355

Onderhoud van groenvoorziening

20. Bent u tevreden over het bestrijden van vervuiling in uw leefomgeving?

352

Bestrijding van onkruid

21. Duurzame energie als waterkracht, zonlicht of windkracht, trekt tegenwoordig veel aandacht. Vindt u dat duurzame 

energie in uw woonomgeving voldoende wordt toegepast?

Wordt te veel toegepast 20 6,2%

Wordt voldoende toegepast 189

361

Bestrijding van zwerfafval 362

Bestrijding van hondenpoep

16,9%

35,5%

Niet van toepassing/ geen mening/ weet niet 66

366

58,3%

Wordt te weinig toegepast 115
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Duurzame energie
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Wordt te weinig toegepast
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Vaak Soms Nooit Totaal
N.v.t./weet 

niet

270 58 42 20

73,0% 15,7% 11,4% 5,1%

69 229 66 26

19,0% 62,9% 18,1% 6,7%

Vaak Soms Nooit Totaal
N.v.t./weet 

niet

4 65 305 16

1,1% 17,4% 81,6% 4,1%

19 140 215 16

5,1% 37,4% 57,5% 4,1%

Burgerschap Egchel 2014

Bijeenkomsten van het 

dorpsoverleg/werkgroepen/commissies
374

Ronde tafelgesprekken (voorheen raadscommissies) 374

22. We zouden graag van u weten of u politiek actief bent/wilt worden.

Bent u geïnteresseerd in het werk van de 

gemeenteraad? 

Het gemeentebestuur en de lokale politiek

Gaat u stemmen als er verkiezingen zijn voor de 

gemeenteraad? 
370

364

23. Bezoekt u wel eens een van de volgende bijeenkomsten?
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Gaat u stemmen als er verkiezingen zijn voor de gemeenteraad? Bent u geïnteresseerd in het werk van de gemeenteraad?

Politieke activiteit
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Soms

Nooit
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uitgaven voor 

sociale 

voorzieningen 

(WMO / AWBZ)

subsidies voor 

sport en cultuur 

(organisaties en 

evenementen)

Totaal N.v.t./weet niet

81 174 135

31,8% 68,2% 34,6%

159 80 151

66,5% 33,5% 38,7%

255

239

24. Als de gemeente zou moeten bezuinigen, welke van onderstaande uitgaven of subsidies zou zij dan als eerste en 

vervolgens als tweede mogen verlagen?

Als eerste verlagen

Als tweede verlagen
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subsidies voor sport en cultuur (organisaties en

evenementen)
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Tevreden Matig tevreden Ontevreden Totaal
N.v.t./weet 

niet

67 65 61 197

34,7% 33,7% 31,6% 50,5%

92 74 43 181

44,0% 35,4% 20,6% 46,4%

123 67 22 178

58,0% 31,6% 10,4% 45,6%

173 44 11 162

81,6% 20,8% 5,2% 43,3%

51 66 59 213

24,1% 31,1% 27,8% 50,1%

27,2%

Te voet 2 0,5%

Niet van toepassing/ geen mening/ weet niet 8 2,1%

26. In hoeverre bent u tevreden met het huidige woningaanbod per woningtype in Egchel?

Huurwoning 193

Levensloopbestendig -213

Uw directe leef- en woonomgeving

Fiets of bromfiets 104

276 72,3%Per auto

25. Hoe verplaatst u zich in de regel als u boodschappen gaat doen? (het gaat dus om het vervoermiddel dat u het meeste 

gebruikt als u boodschappen gaat doen)

Met openbaar vervoer (trein, bus, taxi, belbus) 0 0,0%

Starterswoning 209

2-onder-1-kap 212

Vrijstaand 228

Vervoermiddel boodschappen

Met openbaar vervoer (trein, bus, taxi, belbus)

Per auto

Fiets of bromfiets

Te voet

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%
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Tevredenheid woningaanbod

Tevreden

Matig tevreden

Ontevreden
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59 15,1%Niet van toepassing/ geen mening/ weet niet

27. Ongeacht uw huidige woning - als u de keuze had, welk type woning zou dan uw voorkeur hebben?

32 9,7%

Niet of niet geheel vrijstaande woning (rijtjeswoning, twee-onder-een-

kap-woning of hoekwoning) 45 13,6%

Appartement (met of zonder lift)

Vrijstaande woning 254 76,7%

28. Denkt u binnen nu en 3 jaar te gaan verhuizen?

Ja 31 8,5%

Misschien 68 18,6%

73,0%

Niet van toepassing/ geen mening/ weet niet 24 6,2%

Nee 267

Voorkeur woontype

Appartement (met of zonder lift)

Niet of niet geheel vrijstaande woning (rijtjeswoning,

twee-onder-een-kap-woning of hoekwoning)

Vrijstaande woning

Verhuizen binnen 3 jaar

Ja

Misschien

Nee
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14

28a. Waar gaat u (waarschijnlijk) op zoek naar een woning?

16,7%

Niet van toepassing/ geen mening/ weet niet 15 15,2%

Buiten de gemeente Peel en Maas

In hetzelfde dorp 51 60,7%

In een ander dorp in de gemeente Peel en Maas 19 22,6%

Nieuwe locatie na verhuizing

In hetzelfde dorp

In een ander dorp in de gemeente Peel en Maas

Buiten de gemeente Peel en Maas
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Ja 204 52,6%

Nee 184 47,4%

Ja 153 39,4%

Nee 235 60,6%

29. Wat doet u, als belangrijke voorzieningen (school, dagvoorziening, sportverenigingen) uit uw woonplaats verdwijnen?

85 21,8%

Ik kom samen met andere bewoners in actie om de voorziening te 

behouden

Ik doe niets

185 60,7%

Ik zou het vervoer naar de verder weg gelegen voorziening organiseren 90 29,5%

Zorg, welzijn en onderwijs

30. Bent u actief als vrijwilliger?

30 9,8%

Niet van toepassing/ geen mening/ weet niet

31a. Verzorgt u of heeft u in de afgelopen 12 maanden een hulpbehoevend persoon uit uw omgeving geholpen?

Vrijwilliger

Ja

Nee

Verzorging  persoon uit omgeving

Ja

Nee

Verdwijning voorzieningen

Ik kom samen met andere bewoners in actie om de

voorziening te behouden

Ik zou het vervoer naar de verder weg gelegen

voorziening organiseren

Ik doe niets
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Ja, ik doe dit al
Ja, ik ben dit van 

plan
Nee Totaal

N.v.t./weet 

niet

21 14 196 159

9,1% 6,1% 84,8% 40,8%

47 24 166 153

19,8% 10,1% 70,0% 39,2%

13 14 200 163

5,7% 6,2% 88,1% 41,8%

Respons 153

Partner, thuiswonend kind, ouder, broer, zus of huisgenoot 49 32,0%

Iemand in Egchel 49 32,0%

31b. Voor wie zorgt u of heeft u gezorgd? (meerdere antwoorden mogelijk)

Niet van toepassing / geen mening / weet niet 3 1,9%

Iemand buiten Egchel 69

32. Niet alleen leraren, maar ook ouders zijn betrokken bij schoolactiviteiten, zowel binnen als buiten de school. Doet u 

mee of bent u van plan mee te doen aan onderwijsgebonden activiteiten?

45,1%

Buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld 

overblijfouder, schoolreisje)
237

Inspraak op het onderwijs (bijvoorbeeld 

medezeggenschapsraad)
227

Ondersteuning van leeractiviteiten (bijvoorbeeld 

leesouder)
231
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schoolreisje)

Inspraak op het onderwijs

(bijvoorbeeld medezeggenschapsraad)

Schoolactiviteiten ouders

Ja, ik doe dit al

Ja, ik ben dit van plan

Nee
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Niet belangrijk 83 30,6%

Niet van toepassing/ geen mening/ weet niet

33. Vindt u het belangrijk dat u in uw buurt een school kan kiezen, die past bij uw opvatting en/of levensbeschouwing?

119 30,5%

Ja, dat is onder alle omstandigheden belangrijk 101 37,3%

Ja, tenzij het niet meer kan 87 32,1%

School die past bij uw opvatting en/ of levensbeschouwing

Ja, dat is onder alle omstandigheden belangrijk

Ja, tenzij het niet meer kan

Niet belangrijk
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Vaak Soms Nooit Totaal
N.v.t./weet 

niet

347 36 0 7

90,6% 9,4% 0,0% 1,8%

219 120 37 14

58,2% 31,9% 9,8% 3,6%

17 69 266 38

4,8% 19,6% 75,6% 9,7%

197 96 39 58

59,3% 28,9% 11,7% 14,9%

205 127 33 25

56,2% 34,8% 9,0% 6,4%

376

Het culturele aanbod in Egchel

34. Hoe vaak heeft u volgende sociale contacten?

383

Contact met anderen via werk 332

Contact met anderen via verenigingen, clubs

Contact met familie en gezin

Contact met anderen via kerk of geloofsgemeenschap 352

Contact met anderen via internet, e-mail of sociale 

media
365

11 4,0%

Niet van toepassing / geen mening / weet niet 115 29,5%

35. In mijn kennissenkring heb ik het meeste contact met mensen die:

Geboren en getogen zijn in Egchel 160 58,2%

Elders geboren zijn, maar ingeburgerd in Egchel 104 37,8%

Nieuwkomers zijn
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Contact met anderen via
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media

Sociale contacten

Vaak

Soms

Nooit

Kennissenkring

Geboren en getogen zijn in Egchel

Elders geboren zijn, maar ingeburgerd in Egchel

Nieuwkomers zijn
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142

165 51,4%

Niet van toepassing/ geen mening/ weet niet 69 17,7%

36a. Bent u actief of bent u van plan actief te worden om als vrijwilliger activiteiten te organiseren op het gebied van sport 

en/of cultuur?

Ja, ik ben actief 142 44,2%

Ja, ik ben van plan actief te worden 14 4,4%

Ik ben niet actief

36b. In welk verband bent u actief? (Meer antwoorden zijn mogelijk)

Ik ben actief in een vereniging, buurtcentrum of club 128 90,1%

Ik neem actief deel aan de organisatie van evenementen (festivals, etc.) 39 27,5%

Ik ben actief in de organisatie van sportactiviteiten 24 16,9%

Niet van toepassing / geen mening / weet niet 3 2,1%

Ik ben actief in de organisatie van recreatieve activiteiten (wandelingen, 

etc.) 
13 9,2%

Respons

Vrijwillgersactiviteiten sport en/ of cultuur

Ja, ik ben actief

Ja, ik ben van plan actief te worden

Ik ben niet actief
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Ik ben actief in de organisatie van
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Ik ben actief in de organisatie van

recreatieve activiteiten

(wandelingen, etc.)

Activiteiten
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54 14,6%

Niet van toepassing/ geen mening/ weet niet 19 4,9%

37a. Hoe vaak bezoekt u culturele dorpsactiviteiten?

Vaak 73 19,7%

Soms 244 65,8%

Nooit

109 29,4%

Niet van toepassing/ geen mening/ weet niet 19 4,9%

37b. Hoe vaak bezoekt u sportevenementen?

Vaak 85 22,9%

Soms 177 47,7%

Nooit

Bezoek culturele dorpsactiviteiten

Vaak

Soms

Nooit

Bezoek sportevenementen

Vaak

Soms

Nooit
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Goede oplossing
Minder goede 

oplossing
Slechte oplossing Totaal

N.v.t./weet 

niet

32 108 206 44

9,2% 31,2% 59,5% 11,3%

19 101 221 49

5,6% 29,6% 64,8% 12,6%

343 15 5 27

94,5% 4,1% 1,4% 6,9%

De lokale en regionale economie

38. Wat doet u, als belangrijke commerciële voorzieningen (bijvoorbeeld winkel of supermarkt) uit uw buurt verdwijnen?

Me inzetten om voorzieningen te behouden 145 44,5%

Ik zou het vervoer naar de verder weg gelegen voorzieningen 

organiseren
90 27,6%

39. Wat zijn volgens u goede oplossingen om werkgelegenheid zeker te stellen?

Ik doe niets 91 27,9%

Niet van toepassing/ geen mening/ weet niet 64 16,4%

Pensioenleeftijd verhogen / langer doorwerken 346

Mensen van elders in het land of uit het buitenland 

aantrekken
341

Meer mensen aan het werk helpen, die nu aan de 

zijlijn staan
363

Verdwijning commerciële voorzieningen

Me inzetten om voorzieningen te behouden

Ik zou het vervoer naar de verder weg gelegen

voorzieningen organiseren

Ik doe niets
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Bijstands-

uitkering

Arbeids-

ongeschiktheidsu

itkering

Werkloosheidsw

et

Ouderdomswet 

en pensioen
Totaal

N.v.t./weet 

niet

109 19 95 11 156

46,6% 8,1% 40,6% 4,7% 40,0%

39 49 21 142 139

15,5% 19,5% 8,4% 56,6% 35,6%

234

251

40. Als de overheid zou moeten bezuinigen, welke uitgaven zou ze dan als eerste en welke als laatste mogen verlagen?

Als eerste verlagen

Als tweede verlagen
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41. Bent u bereid om u in te zetten voor het onderhoud van het groen in uw leefomgeving?

Ja 61 18,2%

Ja, maar alleen in samenwerking met de gemeente 93 27,7%

Nee, dit is een taak van de gemeente

Het milieu van uw directe leefomgeving

182 54,2%

201 56,8%

Niet van toepassing/ geen mening/ weet niet 36 9,2%

Niet van toepassing/ geen mening/ weet niet 54 13,8%

42. Wie moet als eerste in actie komen als er sprake is van milieuoverlast zoals geluidshinder, stank of 

waterverontreiniging?

Ik kom als eerste in actie 41 11,6%

De gemeente moet als eerste in actie komen 112 31,6%

De veroorzaker (het bedrijf) moet als eerste in actie komen

Eigen inzet onderhoud van het groen in leefomgeving

Ja

Ja, maar alleen in samenwerking met de gemeente

Nee, dit is een taak van de gemeente

Verantwoordelijkheid milieuoverlast

Ik kom als eerste in actie

De gemeente moet als eerste in actie komen

De veroorzaker (het bedrijf) moet als eerste in actie

komen
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43. Heeft u interesse om duurzame energie uit Egchel af te nemen?

Ja 212 76,0%

Nee 67 24,0%

Weet niet / geen mening 111 39,8%

64 30,2%

Anders 6 2,8%

Respons 212

Andere vormen van duurzame energie vindt u in: Bijlage 8

43a. Welke vormen van duurzame energie zou u af willen nemen? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Aardwarmte 101 47,6%

Windenergie 146 68,9%

Zonne-energie 175 82,5%

Bio-energie

Duurzame energie

Ja

Nee
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1 2 3 4 5 6

17 9 25 25 40 126

7,0% 3,7% 10,3% 10,3% 16,5% 52,1%

105 79 30 13 9 7

43,4% 32,6% 12,4% 5,4% 3,7% 2,9%

57 55 46 38 24 22

23,6% 22,7% 19,0% 15,7% 9,9% 9,1%

25 41 46 42 56 33

10,3% 16,9% 19,0% 17,4% 23,1% 13,6%

18 29 37 58 72 29

7,4% 12,0% 15,3% 24,0% 29,8% 12,0%

21 30 59 67 41 25

8,7% 12,4% 24,4% 27,7% 16,9% 10,3%

Indien u nog opmerkingen heeft over uw woonomgeving of deze enquête, kunt u daarvoor de ruimte hieronder gebruiken.

Algemene opmerkingen vindt u in: Bijlage 9

45,1%

Gematigd positief, als het een uitbreiding van maximaal 5 extra zijn 

vind ik het oke

Lokale politiek

118 35,0%

Negatief, windmolens tasten het landschap aan 67 19,9%

Geen mening/ weet niet 53 13,6%

44. Hoe staat u tegenover de uitbreiding van het windpark in het gebied tussen de kanaaldijk en de Haambergweg (zone 

tussen de Karissendijk en de Heibloemseweg)?

Positief, ik ben een voorstander van het opwekken van duurzame 

energie
152

Directe leefomgeving

Zorg en welzijn

Cultureel aanbod

Lokale economie

Milieu

Leefbaarheid van de omgeving
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Lokale economie

Milieu

Uitbreiding windpark

Positief, ik ben een voorstander van het opwekken van

duurzame energie

Gematigd positief, als het een uitbreiding van maximaal 5

extra zijn vind ik het oke

Negatief, windmolens tasten het landschap aan
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Anders, namelijk:

3 jongvolwassenen, (nog) inwonend bij ouders
Woon nog thuis
echtpaar en een volwassene
echtpaar en inwonende volwassene
inwonend bij mijn ouders
net gescheiden

Leefbaarheid Egchel 2014

5. Wat is de samenstelling van uw huishouden?
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Anders, namelijk:

aangevuld met curssussen en studies
mbo + div. curssussen op HBO niveau
momenteel 5 VWO

Leefbaarheid Egchel 2014

6. Wat is de hoogst genoten opleiding die u met een diploma heeft afgerond?
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Anders, namelijk:

Flexwerk
WIA
geestopt met bedrijf
huisman en in loondienst
huisvrouw en in loondienst
huisvrouw en in loondienst
huisvrouw en in loondienst
in loondienst en huisvrouw
part timer
pre-pensioen
vrijwillig gestopt met werken
werkloos en in loondienst

Leefbaarheid Egchel 2014

7. Welke situatie is het meest op u van toepassing?
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Anders, namelijk:

50 plus woning
Hoekwoning
Mwonend, gehuurd
Vrijstaande woning, thuiswonend
Vrijstaande woning, thuiswonend
eengezinswoning
eengezinswoning
eengezinswoning
eengezinswoning
eengezinswoning
eengezinswoning
gedeelde boerderij
geschakelde woning
geschakelde woning
geschakelde woning-hoek
inpandig
levensbestendige hoekwoning
mulitifunctionele woning
semi bungalow
thuiswonend
thuiswonend
thuiswonend/vrijstaand
thuiswonend/vrijstaand
tijdelijk appartement totdat ons nieuwe huis klaar is
tussenwoning
twee-onder-eenkap en thuiswonend
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10. In wat voor soort woning woont u?
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Anders, namelijk:

Brug tussen bewoners en gemeente
Communicatie naar B en W raad
Communicatie vn ondewerpen die leven in egchel richting de gemeente
Dat ze veel werk verrichten voor Egchel
Naar gemeente milieu kwestie (stankoverlast) blijven aankaarten
Ondersteunen van verenigingen/ondernemers en initiatieven in Egchel
behartig belangen van Egchel binnen Peel en Maas
behartigen van de belangen van Egchel binnen de gemeente Peel en Maas
countervaicin power t.o.v. gemeente
geen idee
het beste voor Egchel volgens de inwoners
kan ook door andere verenigingen binnen Egchel gebeuren
nvt
signaalfunctie
vraag is niet ingevuld
vraag is niet ingevuld
vraag is niet ingevuld
vraag is niet ingevuld
vraag is niet ingevuld
weinig
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2. Wat verwacht u van het Dorpsoverleg Egchel?
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Anders, namelijk:

Dagelijkse fotoreportages
Is geen dorpswebsite!
Niet specifiek ergens voor
Thies kookt
Wanneer er nieuws over mijn directe omgeving opstaat.
advertentie plaatsen voor gevonden voorwerp
checken geruchtenstroom
foto's
info vereniging
per toeval of humor
reactie plaatsen
vraag niet ingevuld
vraag niet ingevuld
weer
zelf nieuws te delen
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3b. Waarvoor bezoekt u de website www.egchel.net?
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Opmerking:

?
Hij zou meer nieuws moeten geven
Ik bezoek de site ook voor Jan Schaareman. Hij doet het toch maar iedereen dag.
Is actueel. Prima!
Meer interviews
Nieuws Peel en Maas
Pagina waarin missie en visie van het dorpsoverleg staat. Wie er in het dorpsoverleg zitten met foto/contactgegevens en eventueel kort stukje over zichzelf
Professionaliteit
Soms wordt er op een dag geen nieuws gemeld, terwijl dat er wel is.
Structuur en vormgeving
Structuur, goede zoekfunctie
Structuur. Site is rommelig
Waarom kunnen we fotos niet opslaan op de computer
Wanneer welk afval aan de weg moet.
Zoekfuntie. En logica in de gegevens van verenigingen
alles
commerciele berichten/uitgebreidere bedrijfsinfo uit egchel
ik vind de site niet duidelijk en toegankelijk genoeg, mag ook een frisser modernere uitstraling hebben, laagdrempeliger
interviews, verdieping
mag overzichtelijker
meer interviews met bewoners
meer vraag en aanbod, ook op hulp etc
openingstijden t erf
soms lastig om iets terug te vinden. b.v. een vereniging zet iets op de dagelijkse site, maar dit zou ook op de site van de vereniging mogen komen. Zeker als men zich ergens voor moet aanmelden.
uitbreiding van de website/ mogelijkheden vd website benutten door vraag en aanbod (ruil)
veel oude fotos
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3c. Wat mist u op de website www.egchel.net?
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Pagina waarin missie en visie van het dorpsoverleg staat. Wie er in het dorpsoverleg zitten met foto/contactgegevens en eventueel kort stukje over zichzelf

soms lastig om iets terug te vinden. b.v. een vereniging zet iets op de dagelijkse site, maar dit zou ook op de site van de vereniging mogen komen. Zeker als men zich ergens voor moet aanmelden.
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Anders, namelijk:

Alleen jammer dat als we wat geregeld hebben dat dan weer het subsidie potje leeg is.
Nieuwbouw kan veel duurzamer; dan geen zonne-energie e.d. nodig. Voorkeur voor zo simpel en natuurlijk mogelijk. (Geen geluidmakende, tochveroozakende instalaties)
eigen zonnenpanelen
eigen zonnenpanelen
maakt niet uit
water stof

Burgerschap Egchel 2014

43a. Welke vormen van duurzame energie zou u af willen nemen?
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Nieuwbouw kan veel duurzamer; dan geen zonne-energie e.d. nodig. Voorkeur voor zo simpel en natuurlijk mogelijk. (Geen geluidmakende, tochveroozakende instalaties)
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Opmerking:
      * onvoldoende onderhoud aan zijkant/berm weg (vele gaten)* kruispunt :Hoekerstr/Gielenhofweg: gevaarlijke situatie. Groene struiken te hoog, slecht uitzicht* In geheel Egchel ongelijke voetpaden* Dringend gewenst: duidelijk aan

    - Alle illegale zakken vullers die niet willen werken --> uitgaven stop zetten.- Geen buitenlanders banen bezorgen maar eigen jeugd aan het werk helpen.- Er zitten mensen in de dorpsraad voor hun eigen belang en niet voor dat van anderen.
  - De gemeente heeft een grote fout gemaakt door varkensbedrijf Rutten niet uit te kopen darr het Giel Peetershof neer te leggen - nu constant problemen met stank en de geurnorm.Het LOG had verder weg moeten liggen bijv. op de Schorf.

    - De te verwachte stankoverlast in Egchel in de toekomst.- Het verspillen van geld (Giel Peetershof - LOG) veroorzaakt door falend beleid van de gemeente.- De onlogisch opgestelde vragen in deze enquete.
  - Waarom wordt hier ind e gemeente nooit grof vuil opgehaald eens in de zoveel tijd?- Parkeer gelegenheid op Rctor Thomassenstraat is zeer slecht

      - Wandelvoorziening (trottoir) verbeteren/veiliger maken.- Bekendheid en uitnodiging dorpsoverleg, zodat jongeren betrokken worden.- Zorg bieden voor mensen met een hulpvraag.- Als met al ben ik tevreden over Egchel!
  -Optie ophalen grof vuil eens in de 2/3 maanden.- Mijn vader heeft diversen pogingen gedaan om groenstrook te kopen op de Rector Thomassenstraat 3maar is niet mogelijk terwijl hij dit zelf wil betalen en verwezenlijken. Kost de g

Afvalverwerking rommelig in straatbeeld en intenstief om te scheiden. En uiteindelijk toch nog duur
Alle straten in Egchel worden opgeknapt alleen over de Muldersweg hoor je nooit niks. Bij café Manders zou alsnog de straat aangepast moeten worden zodat het realiseren van een fatsoenlijk terras mogelijk is .
Als uitbreiding in de lokale economie (bij een bestaande ondernemer) zou een dhl-service punt een welkome toevoeging zijn.
Bankjes plaatsen bijv bij zandpad richting Melkweg, maar ook op meerdere plaatsen bankjes neerzetten.
Bekijk de veiligheid op staat eens met een lasergun want er wordt veel te hard gereden ook door de Egchelnaeren zelf, en het parkeren van hun auto's op het trootrair zodat een kinderwagen op de openbare weg moet
Beter controleren mensen met uitkering of hulp bieden
Beter letten op te hard rijden door bijv. camera's te plaatsen

      Beter onderhoud aan wegen/sloten/bermenSlechte planning wegwerkzaamheden (op dit moment wordt overal in Egchel aan de weg gewerkt)Dorpscafé moet blijven
  Bezuinigen op materialisme niet op zorg cultuur  en jeugden op volwassene sport en cultuur

Bij de Rector Thomassenstraat is een gigantisch parkeer probleem. Ik heb diverse malen aangeboden om een stuk groenstrook te kopen/huren tussen twee bomen maar krijg steeds nee te horen, is te duur, terwijl ik dit zelf wil beko
    Bij vraag 40: salarissen overheid verlagen.bij vraag 44: windmolens lossen niet op.- luchtvervuiling door het log.

  Cafe Manders behouden.Proberen er voor te zorgen dat mensen die van buiten Egchel komen zich meer binden met het verenigingsleven binnen Egchel. ( komen te veel mensen in Egchel wonen en de verenigingen krijgen het ste
De gemeente had het woongebied Giel Peetershof veilig moet stellen met de verplaatsing van het varkensbedrijf Jacobusstraat voor het LOG. Dit is een grote blunder van de gemeente.

  De gemeente mag het groen op de mulderseweg beter bijhouden. bankjes plaatjes bij de horsten
De gemeente zou wat coullanter jegens verenigingen en ondernemers moeten zijn wat betreft vergunningen voor het organiseren van activiteiten. Je wordt nu meer tegengewerkt als geholpen
Degene die de plaats van het LOG heeft aangweken is onbekwaam. Geen overeenstemming bereikt verplaatsing varensbedrijf Rutten naar het LOG. Het voorgenoemde is zeer ongunstig voor Egchel en niet meer terug te draaien.
Egchel is een heerlijk dorp om in te wonen

      Egchel moet zorgen dat het dorpscafé behouden wordt.Meer onderhoud aan voetpad, wegen en zijkant wegen.Het ontbreekt in Egchel aan goedkopere woningen, zowel voor senioren (huur/koop) als jongeren (huur/koop)Meer goed
Enquete was soms te stellig en had te weinig opties. Het was te vaak het een of het ander, terwijl het in de praktijk niet zo werkt. Daartussen ligt een groot grijs gebied met een boel opties. Daarom vaak n.v.t in moeten vullen.
Er is behoefte aan een bushalte.

  Er is geregeld stankoverlast van de bedrijven vanuit het LOGG.In het buitengebied wandelen is geen aanrader.
Er is op dit moment alleen een beleid tegen hondenpoep. Minstens net zo hinderlijk zijn de enorme hopen paardenpoep midden op straat en op de stoep waar kinderen spelen. Ik zou het enorm waarderen als hier wat aan gedaan wordt.
Erg politiek getint. Enquete levert een vertekend beeld, ondanks het vele werk wat er door velen is ingestoken.
Geen extra regels
Gemeente houdt hun grond niet goed bij, heb afgelopen jaar geen gemeente gezien en het onkruid stond letterlijk een halve meter hoog. en er mag meer eenheid komen tussen alle straten. bijv. iets in de lantarnpalen hangen zoda
Goede actie om alle inwoners van Egchel te betrekken bij de ontwikkeling en besluitvorming over de toekomst van Egchel. Nog veel succes!
Graag meer inzet om de nachtelijke stank overlast van de plaatselijke varkenshouder in te dammen /tegen te gaan

  Groot verschil in soorten verenigingen die subsidie/ondersteuning krijgen. Sport en kinderverenigingen moeten geholpen worden.Maar de carnaval bijv. (zuipvereniging met veel onderlinge strubbelingen) horen niet in een cultureel
Helaas ontbreekt de mogelijkheid om een bijlage bij te voegen. Veel vragen zijn voorzien van antwoorden/keuzemogelijkheden die voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Ik zal een en ander in een apart document verwoorden en toest
Het internet hier is echt klote omdat er geen glasvezel ligt. Fix dat
Het is erg sturend in ja of nee, vrijen intepretaties zijn nergens te geven. De luchtkwaliteit is slecht in Egchel met bepaalde wind ruiken we mestgeur, en dat nu al en het LOG niet vol ligt. De gemeente heeft onverstandige keuzes ge
Het valt me op dat de huurwoningen in Egchel steeds vaker gebruikt woren voor de 'opvang' van niet-Egchelse probleem gezinnen die zich minder sociaal gedragen en geen binding met hum buren hebben. Na een paar jaar vertre
Het zou fijn zijn als mensen die buiten Egchel wonen en actief zijn in Egchel ook een enquete krijgen. Bijv. helden/panningen Dit zijn er erg veel
Het zou prettig zijn als alle ouders die schoolgaande kinderen hebben hun auto's thuis lieten staan.
Hier en daar zijn de vragen suggestief en laten ze geen ruimte voor afwijkende antwoorden.

Burgerschap Egchel 2014

Indien u nog opmerkingen heeft over uw woonomgeving of deze enquête, kunt u daarvoor de ruimte hieronder gebruiken.
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Ik heb het gevoel dat de Egchelse bevolking mb.t. het LOG, stanknormen ect wordt belazerd
Ik maak me ernstig zorgen over het ev te vestigen kippenbedrijf in onze naaste omgeving. We hebben nu al stankoverlast van nertsen bij mistig weer. De plannen van het LOG zijn voor mij een reden om op deze locatie niet mijn ou

          Ik mis enquete vragen over:1. LOG2. Geurnormen in Egchel3. Bouwen en wonen in GGiel Peetershof4. Mis vragen over tevredenheid/ontevredenheid over de communicatie van de gemeente naar de burgers in Egchel.5. De vrage
    Ik vind de enquete niet goed. De echte issues komen niet aan bod. Voor mij zijn dit:1. Woningaanbod. Ik vind het waanzin wat er gebouwd wordt in Egchel en complete waanzin wat er nog aan nieuwbouwplannen ligt. Lettende op d

    Ik vind mijn leefomgeving in Egchel redelijk goed. De stankoverlast van de nertsenfarm en agrarisch bedrijf is af en toe een bron van ergernis.De gelegenheid tot sociaal contact vind ik heel goed.Ik mis voldoende woningen voor ouderen.
Ik zou graag eens samen met mijn nicht Danielle Selen, met het bestuur van het dorpsoverleg samen brainstormen over ideeen die ik heb over egchel, evenementen, activiteiten, website en dorpsoverleg functie. Groetjes Moniek G
In de herfst zou het fijn zijn al op meer plaatsen in het dorp bakken voor bladeren worden neergezet. Ik ben can mening dat dit meer mensen stimuleert om de bladeren op te ruimen, wellicht ook nog de bladeren die buiten de eigen
In het buitengebied erg weinig verlichting Molenheg-Karissendijk. Op Molenheg staat 3 lantaarnpalen --> Kinderen hebben geen veilig gevoel! Geldt ook voor ouders
Inrit Rec. Thomassenstr 6 is niet aanwezig. Deze zou ik graag aangelegd hebbben. Nu komt het vaak voor dat andere auto's voor onze inrit parkeren zodat wij er niet in kunnen. Ook gaan de banden van de auto hier door stuk. We

  Jammer dat jullie als dorpsoverleg niet zelf de vragen hebben gesteld. Zo'n organisatie Neimed staat toch verder weg van het dorp. Ook geen vragen over het LOG of de nertsenfarm. Zal wel weer met geld te maken hebben.Succe
Maak me grote zorgen over de luchtkwaliteit i.v.m. Uitbreiding LOG in Egchel en de bedrijven die er net buiten liggen de belasting door deze uitbreiding verslechtert de lucht kwaliteit.
Met betrekking tot vraag 44 , als ik die vraag lees, dan veronderstel ik dat er al windmolens staan, maar er is DAAR nog GEEN windpark?? welke uitbreiding??

  Mogelijk burenfeesten wat minder harde muziek enz. Ook een nette tijd stoppen.
NVT
Nauwelijks/geen vragen over wensen/mogelijkheden van 65+
Nee
Niet tevreden over de ligging. Te ver van de stad af. Verplaats Egchel maar richting Roermond

  Opknappen of afbouwen van de carrière woningen, Egchelhook. Ruim 2 jaar uitzicht op fundering en hekwerk. Vaker onderhoud op de, nog te kopen, bouwkavels. I.v.m. Onkruid en hondenpoep.
Opmerking mbt de luchtkwaliteit in Egchel. Teveel mestlucht en houtrook door open haarden en houtkachels. Wat betreft de houtrook op de website van MILIEUDEFENSIE: In medische rapporten wordt gewaarschuwd tegen deze 
Opvallend dat er geen kritische itmes betreffende de activiteiten en handelswijzen van B en W aan de orde komen. bv. Beantwoorden van vergaderstukken, Log en Giel Peetershof en WMO (zwaar onvoldoende)

  Reclameborden: ontevredenJacobusstraat en Gielenhofweg zorgen voor gevaarlijke situaties( te snel rijden en geluidsoverlast)
Steeds meer huurwoningen in Egchel worden gebruikt voor woonwagenbewoners en hebben geen binding met het milieu. Rondom het huis ligt afval en rotzooi. De gemeente doet hier te weinig aan.

    Van waaruit wordt deze enquete gedaan? Landellijk, provincie, gemeente? Staat nergens.- bij 5: De straatverlicht te vroeg uit, het is nu nog donker.- bij blad 6. vraag 6: Ik krijg geeen inzicht in vervoersvoorzieningen bij slecht ter be
Veel te weinig vragen over oudere inwoners betrekking hebben, en voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar.
Verkeersmaatregelingen op Jacobusstraat en de gehele Gielenhofweg. bijv. vrachtwagensluw maken. Dit zijn twee gevaarlijke wegen voor fietsers (veelal kinderen en middelbare schooljeugd.

    Vraag 35: onvolledig: Ik heb vooral kenissen buiten Egchelvraag 40: een overheid kan het pensoein niet verlagen.vraag 42: Geluidshinder van allerlei evenementen in tenten, sportkantines en buitenfestiviteiten is het meest hinderli
Vraag 44: Voorgekauwde antwoorden. Ik ben positief over duurzame energie, maar zie niet veel in windparken, gezien de meest recente ontwikkelingen. Om subsidie te krijgen van de EU worden nog goede windmolens vervangen
WINDMOLENVRAAG: wie zet er nu windmolens in een regio waar het nauwelijks waait?????? ging vast om veel subsidie
Waarom is er geen pinautomaat of komt deze er niet in bijv. 't Erf ?  Dit zou voor veel mensen een uitkomst zijn.
Wat ik zo al hoor dat bijv. het log geen aantasting geeft op het wonen in ons dorp daar zou ik graag  zien dat de mensen die zich met de leefbaarheid van Egchel bezig houden dit veel kritischer zouden bekijken en niet voor wat wo

    Weinig echt ter zake doende specifieke vragen, niet zo'n goede enquete. Vraag 39 bv. is echt slecht.Laat mensen oorzaken voor krimp of uitloop van dorpen of vergrijzing benoemen.Nieuwbouw van huizen is desastreus, maakt be
Weinig vragen over levensbestendigehuizen die er in Egchel te weinig zijn of gebouwd worden
Wij wonen in de buurt van 't Erf. Als er activiteiten zijn, wordt er veel in de straten in de buurt van 't erf geparkeerd. maakt het mooie straatbeel erg rommelig; in -en uitrijden eigen oprit is zelf daardoor soms erg lastig. achter het erf i
Wij wonen op rec thomassenstr 6 en we hebben als enige in de straat geen inrit. We hebben die gevraagd bij de gemeente maar dan zouden we dat zelf moeten betalen om dat te laten maken. Nu staan er vaak auto¿s van andere
Windmolens kosten meer dn dat het oplevert
Zorg de volgende keer dat die vragen niet zo moeilijk beschreven worden. De meeste mensen in en uit Egchel zijn maar van boeren afkomst
aandacht voor verkeersveiligheid van schookinderen en wandelaars (trottoir geielenhoef en jacobusstraat
actieve deelname aan het in stand houden van de leefbaarheid van een kern zoals Egchel is van levensbelang

      bij vraag 2: bijeenkomsten in het teken van leefbaarheid hoort bij verenigingen.bij vraag 4: we hebben ook eigen verantwoordelijkheidbij vraag 14: kunnen ook zelf initiatieven nemen dat ontbreekt wel eens bij mensenvraag 44: win
dorpscafe is belangrijk

  het afbouwen van een betonnen fundering waar ik al bijna 4 jaar tegenaan kijk. voorstel: maak er levensbestendige woningen van, zonder boven verdieping, badkamer en slapen beneden.Betaalbaar kopen of verhuren. Dan kan de
het zou wenselijk zijn om de veiligheid  dmv straat verlichting te vergroten in onze straat.
ik erger mij aan de manipulatieve houding van de gemeente om zaken door te drukken.
ik mis vragen over het belang van samenhang van verenigingen

      in de dorpsenquete geen vragen over:- het log- nieuwe woonwijk Giel peetershof-  Geur (problematiek) norm Egchel
nvt

        ons is steeds voorgehouden:egchel gaat er niet op achteruit.De plannen voor het log kunnen mij geenszins overtuigen.We worden vaak voor het lapje gehouden met de mededeling:de luchtwassers lossen veel, zonoet alles op.Vaa
ontbreken speeltuintje linskesweg
over veiligheid mis ik de wijkagent, contact er mee en controle op stille donkere plekken in de kern op dealen 's avonds.te weinig politie zichtbaar in 't dorp(zie oom agent nooit)
panningen ligt zo lekker dichtbij dat het mij niet uitmaakt al zouden in Egchel alleen maar huizen staan. Succes ermee!
parkeren bij gemeenschapshuis 't erf wordt veelal in onze straat gedaan -> Kap. Nausstraat ipv achter op parkeerplaats. Wellicht zijn daar wel wat meer plaatsen nodig, maar in de straat is het vaak erg rommelig
succes
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    * Dringend gewenst: duidelijk aangegeven oversteekplaats voor kinderen Jacobusstr/Muldersweg (aanduiding op weg/bord plaatsen)Vechten voor behoud dorpscafé*
- Er zitten mensen in de dorpsraad voor hun eigen belang en niet voor dat van anderen.

  Het LOG had verder weg moeten liggen bijv. op de Schorf.- Hodenbezitters die last veroorzaken door de honden overal te laten poepen - hard aanpakken

- Mijn vader heeft diversen pogingen gedaan om groenstrook te kopen op de Rector Thomassenstraat 3maar is niet mogelijk terwijl hij dit zelf wil betalen en verwezenlijken. Kost de gemeente niets terwijl parkeren hier een groot probleem is.

Bij de Rector Thomassenstraat is een gigantisch parkeer probleem. Ik heb diverse malen aangeboden om een stuk groenstrook te kopen/huren tussen twee bomen maar krijg steeds nee te horen, is te duur, terwijl ik dit zelf wil bekostigen. Het is strool van 11 5ml. Wat is hier toch het probleem> René Reijnen - Rector thomassenstraat 3 - 5987 AE Egchel

Proberen er voor te zorgen dat mensen die van buiten Egchel komen zich meer binden met het verenigingsleven binnen Egchel. ( komen te veel mensen in Egchel wonen en de verenigingen krijgen het steeds moeilijker te bestaan vind ik persoonlijk wel jammer voor een dorp als Egchel. )

Degene die de plaats van het LOG heeft aangweken is onbekwaam. Geen overeenstemming bereikt verplaatsing varensbedrijf Rutten naar het LOG. Het voorgenoemde is zeer ongunstig voor Egchel en niet meer terug te draaien. Voor de toekomst stel ik u voor als dorpsoverleg, tegen te stemmen tegen de voorstellenvan de gemeente die nadeling zijn voor Egchel.

Meer goed

Er is op dit moment alleen een beleid tegen hondenpoep. Minstens net zo hinderlijk zijn de enorme hopen paardenpoep midden op straat en op de stoep waar kinderen spelen. Ik zou het enorm waarderen als hier wat aan gedaan wordt.

Gemeente houdt hun grond niet goed bij, heb afgelopen jaar geen gemeente gezien en het onkruid stond letterlijk een halve meter hoog. en er mag meer eenheid komen tussen alle straten. bijv. iets in de lantarnpalen hangen zodat het mooier uitziet, geeft sfeer

Maar de carnaval bijv. (zuipvereniging met veel onderlinge strubbelingen) horen niet in een cultureel centrum/geen ondersteuning
Helaas ontbreekt de mogelijkheid om een bijlage bij te voegen. Veel vragen zijn voorzien van antwoorden/keuzemogelijkheden die voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Ik zal een en ander in een apart document verwoorden en toesturen naar het Dorpsoverleg

Het is erg sturend in ja of nee, vrijen intepretaties zijn nergens te geven. De luchtkwaliteit is slecht in Egchel met bepaalde wind ruiken we mestgeur, en dat nu al en het LOG niet vol ligt. De gemeente heeft onverstandige keuzes gemaakt TAV het LOG dat had ergens achteraf moeten liggen. Vroeger kocht de gemeente de boeren bedrijven uit in de kern van Egchel, straks kan de gemeente heel Egchel uitkopen vanwege de geur. Niet slim bezig.
Het valt me op dat de huurwoningen in Egchel steeds vaker gebruikt woren voor de 'opvang' van niet-Egchelse probleem gezinnen die zich minder sociaal gedragen en geen binding met hum buren hebben. Na een paar jaar vertrekken ze weer en laten een uitgewoond huis achter. Dat is geen verbetering voor de leefbaarheid
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Ik maak me ernstig zorgen over het ev te vestigen kippenbedrijf in onze naaste omgeving. We hebben nu al stankoverlast van nertsen bij mistig weer. De plannen van het LOG zijn voor mij een reden om op deze locatie niet mijn oude dag te gaan doorbrengen. Hoe kan toch bedacht worden om dergelijke bedrijven zo dicht bij ons mooie Egchel te leggen. Vroeger stond Egchel bekend als stinkgat. Nu is het hier schitterend wonen. Gaan we weer een stinkgat w
5. De vragen zijn te zeer algemeen voor een landelijke enquete. Voor een enquete uit Egchel verwacht ik meer specifieke vragen.

    1. Woningaanbod. Ik vind het waanzin wat er gebouwd wordt in Egchel en complete waanzin wat er nog aan nieuwbouwplannen ligt. Lettende op de demografische ontwikkeling en het op dit mometn al zeer ruime woningaanbod, zou er mijns inziens niets gebouwd moeten worden. Er zijn woningen genoeg. Verder vind ik dat de gehele stankproblematiek nabij de kern van Egch
Ik mis voldoende woningen voor ouderen.

Ik zou graag eens samen met mijn nicht Danielle Selen, met het bestuur van het dorpsoverleg samen brainstormen over ideeen die ik heb over egchel, evenementen, activiteiten, website en dorpsoverleg functie. Groetjes Moniek Gommans Jacobusstraat 17 5987ak egchel 06-25328222 moniekgomnans73@gmail.com
In de herfst zou het fijn zijn al op meer plaatsen in het dorp bakken voor bladeren worden neergezet. Ik ben can mening dat dit meer mensen stimuleert om de bladeren op te ruimen, wellicht ook nog de bladeren die buiten de eigen tuin liggen.

Inrit Rec. Thomassenstr 6 is niet aanwezig. Deze zou ik graag aangelegd hebbben. Nu komt het vaak voor dat andere auto's voor onze inrit parkeren zodat wij er niet in kunnen. Ook gaan de banden van de auto hier door stuk. We hebben die gevraagd bij de gemeente maar dat kost 600 euro en we zouden dat zelf moeten betalen, terwijl ieder huis hier op de straat een inrit heeft. Kunnen jullie hier iets aan doen?
Succes voor het dorpsoverleg!! Vrijwilligers doen goed werk!

Opmerking mbt de luchtkwaliteit in Egchel. Teveel mestlucht en houtrook door open haarden en houtkachels. Wat betreft de houtrook op de website van MILIEUDEFENSIE: In medische rapporten wordt gewaarschuwd tegen deze z.g."neighborhood pollution". De hele buurt wordt dan vervuild door houtrook. Alle bekende en minder bekende gifstoffen die in houtrook zitten hopen zich dan op in de woningen van de buren en, met een omweg, weer terug in de w

      - bij blad 6. vraag 6: Ik krijg geeen inzicht in vervoersvoorzieningen bij slecht ter been zijnde b.v. naar huizen.- Vraag 22: blijz. 11: niets over armoedebeleid.- Geen vraag naar geloofsovertuiging. Zo verdwijnt dit steeds meer naar de achtergrond en nog meer lege kerken!- Het alarm op de 1e van de maand, horen w

vraag 42: Geluidshinder van allerlei evenementen in tenten, sportkantines en buitenfestiviteiten is het meest hinderlijk. Daarin voorziet deze vraag niet. Hier moet de politie optreden naar 22.00
Vraag 44: Voorgekauwde antwoorden. Ik ben positief over duurzame energie, maar zie niet veel in windparken, gezien de meest recente ontwikkelingen. Om subsidie te krijgen van de EU worden nog goede windmolens vervangen. Puur een geldkwestie en aan het milieu wordt niet gedacht. Ook windmolens plaatsen om landelijke en provinciale doelstellingen te halen terwijl het rendement niet bewezen is, is een prestigekwestie en heeft niets met het milieu te maken.

Wat ik zo al hoor dat bijv. het log geen aantasting geeft op het wonen in ons dorp daar zou ik graag  zien dat de mensen die zich met de leefbaarheid van Egchel bezig houden dit veel kritischer zouden bekijken en niet voor wat wonningen vallen want die krijgen we evengoed! Want leefbaar houden is belangrijk maar niet door masale woningbouw.
Nieuwbouw van huizen is desastreus, maakt bestaande oudere huizen waardeloos. Stimuleer vervangingsbouw of sloop in plaats van nieuwbouw op alle woonsoorten. Gemeente begruikt bouwgrond nog steeds om i nkomsten te genereren, ten koste van bestaande bouw van va

Wij wonen in de buurt van 't Erf. Als er activiteiten zijn, wordt er veel in de straten in de buurt van 't erf geparkeerd. maakt het mooie straatbeel erg rommelig; in -en uitrijden eigen oprit is zelf daardoor soms erg lastig. achter het erf is een parkeerplaats. gebruikers 't erf daarnaar verwijzen. mogelijker achter het erf meer parkeerplaatsen realiseren.
Wij wonen op rec thomassenstr 6 en we hebben als enige in de straat geen inrit. We hebben die gevraagd bij de gemeente maar dan zouden we dat zelf moeten betalen om dat te laten maken. Nu staan er vaak auto¿s van anderen voor onze inrit zodat wij er niet op kunnen, ook is dit slecht voor de auto banden. Kunnen jullie hier iets aan doen?

vraag 44: windmolens horen aan zee waar het waait

  Betaalbaar kopen of verhuren. Dan kan de pastoor koningsstraat eindelijk eens helemaal bestraat worden.Een ding is zeker als we de ouderen (die Egchel hebben opgebouwd) willen behouden, dan zal er betaalbaar gebouwd moeten worden voor deze generatie, zodat we

Vaak staan de huidige luchtwassers niet aan en bij de geplande kuikenbedrijven worden geen luchtwassers gebruikt.
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e kan toch bedacht worden om dergelijke bedrijven zo dicht bij ons mooie Egchel te leggen. Vroeger stond Egchel bekend als stinkgat. Nu is het hier schitterend wonen. Gaan we weer een stinkgat worden waar het wonen niet meer aantrekkelijk wordt?

Verder vind ik dat de gehele stankproblematiek nabij de kern van Egchel slecht is aangepakt. Mensen in het buitengebied, zoals ik zelf, moeten niet klagen. Die weten wat ze in een agrarisch buitengebied kunnen verwachten. Maar de hele discussie over de stallen rondom de kern bij Egchel is slecht aa

urt wordt dan vervuild door houtrook. Alle bekende en minder bekende gifstoffen die in houtrook zitten hopen zich dan op in de woningen van de buren en, met een omweg, weer terug in de woning van de gewaarschuwd tegen deze z.g."neighborhood pollution". De hele buurt wordt dan vervuild door houtrook. Alle bekende en minder bekende gifstoffen die in houtrook zitten hopen zich dan op in de woningen van de bure

    - Het alarm op de 1e van de maand, horen we dat in Egchel? Ik niet.- Vraag 44: Ken de locatie van de windmolen niet en weet niet hoe de mensen van wie het land is erover denken.5987 AC nr. 32

eu wordt niet gedacht. Ook windmolens plaatsen om landelijke en provinciale doelstellingen te halen terwijl het rendement niet bewezen is, is een prestigekwestie en heeft niets met het milieu te maken.

  n vaak oudere particulieren die met huis blijven zitten.LOG in Egchel is een lachertje, schaadt vertrouwen in politiek: grote nieuwe stal blijft vlakbij kern liggen; ander uitgekocht bedrijf begint helemaal niet opnieuw in LOG. Acties richting opgerichte windenergie waren ook zwak: gemeente was tegen, toch kwamen die turbines op de grens, slecht voor vertrouwen in politiek en blijk van slechte samenwerking. Energiebeleid moet juist landelijk en niet lokaal, als particulieren zonne-energie willen is dat natuurlijk prima, maar duurzame energie op groter niveau zou centraal gerege
Een ding is zeker als we de ouderen (die Egchel hebben opgebouwd) willen behouden, dan zal er betaalbaar gebouwd moeten worden voor deze generatie, zodat we gezamenlijk voor deze groeiende groep mensen kunnen blijven zorgen.
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llen rondom de kern bij Egchel is slecht aangepakt. Er zijn heel veel woorden aan vuilgemaakt, veel belastinggeld aan uitgegeven en feitelijk is er nauwelijks iets gebeurd. Het ene bedrijf is gestopt (zonder naar het LOG te verhuizen), het andere bedrijf is slechts deels verpl

hele buurt wordt dan vervuild door houtrook. Alle bekende en minder bekende gifstoffen die in houtrook zitten hopen zich dan op in de woningen van de buren en, met een omweg, weer terug in de woning van de stokers. Met soms zeer ernstige aandoeningen van longen en hart tot gevolg.

LOG in Egchel is een lachertje, schaadt vertrouwen in politiek: grote nieuwe stal blijft vlakbij kern liggen; ander uitgekocht bedrijf begint helemaal niet opnieuw in LOG. Acties richting opgerichte windenergie waren ook zwak: gemeente was tegen, toch kwamen die turbines op de grens, slecht voor vertrouwen in politiek en blijk van slechte samenwerking. Energiebeleid moet juist landelijk en niet lokaal, als particulieren zonne-energie willen is dat natuurlijk prima, maar duurzame energie op groter niveau zou centraal gerege
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s slechts deels verplaatst en  heeft  op de plek zelf nog kunnen uitbreiden. Alles bij elkaar heeft dit heel veel belastinggeld 

LOG in Egchel is een lachertje, schaadt vertrouwen in politiek: grote nieuwe stal blijft vlakbij kern liggen; ander uitgekocht bedrijf begint helemaal niet opnieuw in LOG. Acties richting opgerichte windenergie waren ook zwak: gemeente was tegen, toch kwamen die turbines op de grens, slecht voor vertrouwen in politiek en blijk van slechte samenwerking. Energiebeleid moet juist landelijk en niet lokaal, als particulieren zonne-energie willen is dat natuurlijk prima, maar duurzame energie op groter niveau zou centraal gerege
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