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Duurzaamheid
De gemeenten Sittard-Geleen en Heerlen scoren laag als het gaat om duurzaamheid, zo blijkt
uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van Natuur & Milieu.

1 Hoe duurzaam bent u zelf? Welke stellingen passen bij u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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0%
Weet niet

10%

Geen van de bovenstaande stellingen

20%

Ik heb een anders duurzaam voorbeeld

De thermostaat gaat standaard een
graad lager als ik ga slapen

Ik gebruik zo min mogelijk papier, print
alles dubbelzijdig

Het energielabel van witgoed (koelkast,
wasmachine e.d.) speelt een
belangrijke rol voor mij bij de aanschaf

Als ik boodschappen doe, neem ik altijd
mijn eigen boodschappentas mee

Tijdens het tandenpoetsen draai ik de
kraan dicht

Ik gooi (bijna) nooit eten weg

Ik haal mijn telefoonoplader altijd uit
het stopcontact na het opladen

0%

Het meest gekozen antwoord (90%) op vraag 1 Hoe duurzaam bent u zelf? Welke stellingen passen
bij u? is: "Als ik boodschappen doe, neem ik altijd mijn eigen boodschappentas mee".

Ik heb een anders duurzaam voorbeeld, namelijk:










Afval niet buiten dumpen maar gescheiden aanleveren
Afval scheiden ++
Afval scheiden, minimaliseren, fietsen en ov ipv auto, biologisch inkopen, glazen potten om
eten te bewaren, bloemen voor insecten planten, natuurlijke verzorgings- en
huishoudproducten, kleren op wasrekje drogen, afwas opsparen, tweedehands spullen/kleren
kopen, menstruatiecup, haren niet fohnen, kleren/schoenen helemaal opgebruiken, kruik
maken ipv verwarming aan 's nachts, eet geen vlees en bijna geen dierlijke producten, douchen
om de dag, eerst spullen proberen te reparen..
Afval scheiden, zo veel mogelijk de fiets gebruiken
Alle afval scheiden
Alleen spullen vervangen als ze echt kapot of versleten zijn
Auto en vliegtuig mijden
Automatische verwarming met vastgestelde tijden om uit te gaan
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De eerste 10 km meestal te voet of fiets. veel gebruik openbaar vervoer
De thermosstaat gaat meerdere graden lager, ik leg iets coor de deuren zodat de warmte
binnenblijft/de kou buitenblijft
De thermostaat gaat 4 graden lager als ik ga slapen.
Eigen groente tuin
Fervent afvalscheider, minder autogebruik
Ga te voet of met de fiets. Milieu en gezondheid.
Gebruik regenwater indien mogelijk/Afvalscheiding
Gebruik zonne-energie
Grijswatercircuit voor toiletspoeling
Heb zonnepanelen en overal spaarlampen en led lampen
Hergebruik bij alles zo veel mogelijk materialen of tweedehands spullen kopen i.p.v. nieuw
Ik ben druk bezig mijn huis te isoleren zodat we serieus over gasloos kunnen denken
Ik fiets, wandel of neem ov zo veel mogelijk
Ik maak gebruik van een houtkachel en gebruik nauwelijks de verwarming
Ik scheid het afval zeer strikt
Ik zet de verwarming nooit hoger dan 20,5 gr. en 's nachts op 17,5 gr., warmer gekleed in de
winter dan in de zomer scheelt ook in gr. bij verwarming van het huis ... en natuurlijk kort
douchen.....
Kippen, restafval composteren , afvalschieiding.
KRUIPRUIMTE EN ZOLDER GEÏSOLEERD
Led verlichting, isolatie
Neem zoveel mogelijk de fiets of te voet ipv auto
Nieuwe woning zonder gas
Overal licht uit..1 lamp waar ik zit of kaars
Raap rommel op straat op
Regenwater opvang
Scheid mijn afval zorgvuldig
Scheiden van afval en hergebruik van diverse dingen
Thermostaat bij afwezigheid en s nachts 5 graden lager
Vaker de fiets ipv auto
We hebben zonnepanelen. Gebruiken de droger minder. Ik scheid afval en breng dingen naar de
kringloop
We scheiden ons afval goed.
Weinig vlees, vis, melkproducten
Zelf energie opwekken.
Zet de thermostaat voor snachts minstens 3 graad lager, heb géén diepvries, heb géén
wasdroger, maar ook géén spaarlampen.
Zonnenpanelen
Zonnepanelen (8x)
Zonnepanelen op mijn dak
Zonnepanelen, programma CV ketel( ook warm water uit als we weg zijn)
Zonnepanelen, zo min mogelijk (in) plastic kopen
Zonnepanelen.
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Toelichting




Daarmee scoren we [2 personen, vrijstaand huis (bouwjaar-1962) dubbele beglazing echter
verder niet geïsoleerd] Elektrisch 1160 kWh/jaar en 1650 m3-gas/jaar. dat is toch al naar
omstandigheden redelijk "duurzaam" dacht ik.
Duurzaamheid is een moeizaam begrip: de intentie is er, maar de praktijk is soms
weerbarstiger.
Gewoon een kwestie van een beetje oppassen. Maar er kan natuurlijk meer.
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2 Welke innovatieve en duurzame ideeën heeft u voor uw
eigen gemeente? Met andere woorden, ziet u nog andere
mogelijkheden voor uw gemeente om duurzame energie op
te wekken?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

(n=208)

41%
37%

22%

Ja

Ik heb geen duurzame en
innovatieve ideeën

Weet niet

41% antwoordt "Ja, namelijk:" op vraag "2 Welke innovatieve en duurzame ideeën heeft u voor uw
eigen gemeente? Met andere woorden, ziet u nog andere mogelijkheden voor uw gemeente om
duurzame energie op te wekken?."

Ja, namelijk:


















Afsluiten van gas
Afvalscheiding
Alle straatlampen ledlicht en alleen branden als er mensen komen en gaan dmv
bewegingsmelders
Begin een kerncentrale
Bijdragen bij huishoudens om zonnepanelen e.d. aan te schaffen
Blikjes etc in een speciale container ipv bij plastic
Cios terrein vol leggen met zonnepanelen
Collectief energie opslaan van wind en zon
Daar waar mogelijk (pleintjes ed) nagaan of de omringende bewonets intresse hebben in een
gezamelijke installatie voor aardwarmte
De mens verantwoordelijlheid bijbremgen voor schone nette opgeruimde omgeving..vanwege
tenslotte rattenplaag
Een buurtwindmolen voor mensen die aan het veld wonen g
Energie besparende maatregelen op openbare voorzieningen.
Energie uit restwarmte Chemelot
Energiecooperaties en postcoderoosprojecten ondersteunen
Gebruik maken van de aardwarmte. Gebruik maken van de restwarmte van Chemelot en de
daarbij behorende Nak installaties
Geef de inwoners een pas van het gemeente lager ..en maak inleveren grofvuil gratis zo voorkom
je zwerfvuil en vervuiling van de omgeving ... minder mankracht voor het zwerfvuil en minder
uitlaatstoffen
Geheel duurzaam gebouw kiezen voor huisvesting bestuur en ambtenaren
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Geldt in het algemeen; als men de "vrije-energie" apparaten de afgelopen 80 a 90 jaar niet
"onderdrukt" had, dan was energie allang in overvloed, gratis, met nul-emissies voor iedereen ter
beschikking.
Gemeentelijk beleid om zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te leggen.
Gratis elektrisch vervoer tussen gemeente kernen en Zuyderland Born, Sittard en Geleen
Gratis ov vervoer tussen de in de gemeente liggende dorpskernen. "Oude" gebouwen
hergebruiken.
Gratis zonnecollectoren voor mensen met een uitkering. Winmolens langs de A2, waar dat niet
kan zonnecollectoren langs of boven de weg.
Grootschalige toepassing zonnepanelen
Https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2018/02/180222-Rapport-Quickscangemeenten.pdf + insectvriendelijke drachtbloemen en -planten zaaien door de gehele gemeente
Ik ben op zoek om mijn woning duurzamer te maken. Je komt uit op veel compromissen. Het
blijft onduidelijk of hetjuiste rendement wordt behaald. Ik denk dat er meer op gemeente niveau
moet worden samengewerkt door deskundigen om de juiste investering op het goede moment
te doen. Dit is voor een individu ondoenlijk
In het beleidsplan mogelijk maken dat voor zonnecellen hinderlijke bomen ingesnoerd worden.
Mensen investeren veel geld in zonnecellen en daar kan de gemeente bereidwilligheid tegenover
stellen.
Ipv geld uit te geven aan die belachelijke kunstwerken zou men al eens kunnen beginnen met de
gemeente kantoren te voorzien van duurzame energie. Zonnepanelen, zonneboilers etc.
Kiezen voor green procurement
Kinderen en burgers betrekken, veel aandacht voor natuur- en milieu-educatie
Korting voor bewoners op zonnepanelen
Maak (meer?) gebruik van restwarmte van het Chemelot terrein
Max 30 km/u in de bebouwde kom
Meer gebruik van zonneenergie, dus bij de bouw van bv nieuwe kantoren direct zonnepanelen
op het dak !
Meer subsidie geven
Meer te letten op wat werknemers die voor gemeente werkzaam zijn uitvoeren..
Meer uitbouw van he groene net. Mensen hierover beter informeren.
Meer zonne energie gebruiken
Meer zonnepanelen
Meer zonnepanelen en led verlichting. Winkels deuren dicht als t koud is. Mensen stimuleren
minder gebruik vd auto te maken.
Minder straatverlichting en zeker in de nacht minder licht. Afval gratis ophalen
Op alle openbare gebouwen zonnepanelen installeren
Op daken van kantoren e.d. zonnepanelen, investeren in warmtepompen in wijken, subsidies
voor besparende aanschaffen, statiegeld op blik en plastic
Overal LED verlichting, enkel elektrische gemeente voertuigen, ambtenaren verplicht 3 x per
week op de fiets naar hun werk,geen reiskostenvergoeding voor raadsleden, oude diesels uit de
beide stadscentra leeg maken van bak restafval nog duurder maken, min. 2 x per maand P.D.M
ophalen..
Overal zonnepanelen en verhuurders verplichten om woningen optimaal isoleren en
zonnepanelen plaatsen
Overheid moet alle openbare gebouwen vol leggen met zonnepanelen
Sluit aan bij het zonnepanelenproject Parkstad. Stimuleer met subsidies energiebesparende
maatregelen
Snellere omschakeling van gas op stroom
Sradsvewarming, windenergie
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Stads verwarming via Chemelot
Stadsverwarming duurzaam uitbreiden en zonneparken
Stimuleren energiezuinig wonen, statiegeld uitbreiden, autogebruik verminderen
Stop met biomassa stoken
Straatverlichting temperen op 'minder intensieve' uren; Alle platte daken van
overheidsgebouwen en wooncorporaties verplicht laten voorzien van zonnecollectoren en waar
mogelijk sneller aanleg van stadsverwarming
Subsidie verstrekken op duurzame investeringen in eigen woningen. Bovendien moet de
overheid eens naar zichzelf kijken hoe gemakkelijk ze reorganisaties doorvoeren die vervolgens
abnormaal hoge reiskosten ( dus ook milieu kostende verplaatsingskosten) met zich
meebrengen. Mooi voorbeeld is de Nationale Politie met een belachelijke toename van de
reiskosten.
Teams maken die plastic afval oprapen. Plastic afval ligt niet alleen veel in zee maar ook kortbij
op straat
Toestaan van windmolens in buitengebied om de gehele gemeente te voorzien van groene
stroom...en die dan zeer geodkoop te maken
Voorzie alle overheidsgebouwen van zonnepanelen
Waar mogelijk zonnepanelen plaatsen evt met subsidies.
Waarom zo n grote envelop voor het verkiezings papier
Warmte energie via Sabic/windmolens
Watermolens inzetten.
Weer verkeer dat niet het centrum van beidevstadsdelen tot bestemming heeft. Verwijs dit
verkeer naar de rondweg.
Wij zouden graag ons huis duurzamer willen maken, maar financieel lukt dat nog niet. Een
subsidie zou erg helpen!
Windmolens
Windmolens en zonnepanelen
Windmolens, zonnepanelen
Windmolens, zonnepanelen, gassen van chemelot voor verwarming
Zet op gebouwen zonnecolletoren neer. Ryimte en gelegenheid zat
Zonne panelen, ledverlichting, geen lichten s'nachts vooral in winkels
Zonnenpanelen, wko,
Zonnepanelen
Zonnepanelen op alle daken
Zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen in de stad.
Zonnepanelen op alle openbare gebouwen
Zonnepanelen op alle overheidsgebouwen en sociale huurwoningen
Zonnepanelen op alle platte daken bedrijven en overheidsgebouwen
Zonnepanelen op daken van grote gebouwen zoals kerken en platte daken van gemeentelijke
panden
Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen gebouwen. Veel meer aandacht hiervoor bij
besluitvorming
Zonnepanelen op het gemeente huis en scholen
Zonnepanelen op iedere mogelijk dak of wat dan ook
Zonnepanelen op openbare gebouwen. subsidie gasloze woning. subsidie verandering
hemelwaterafvoer. woningisolatie beter stimuleren. windmolens. grondwarmte gebruik.
Zonnepanelen op overheidsgebouwen
Zonnepanelen opoverheidsgebouwen of kleine eindmolens
Zonnepanelen plaatsen op het dak
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Zonnepanelen, postcoderoosprojecten
Zonnepanelenpark , windmolens
Zorg dat iedereen zonnepanelen neemt door vast te laten leggen dat je niet duurder uit komt
hiermee in de toekomst
Zoveel als mogelijk zonnepanelen op overheidsgebouwen

Toelichting
Ja,
namelijk:









Weet
niet



Bijna alle van de huidige 'duurzame' energie leunt op een fossiele backup voor de
basislast. Dat kost nog bergen co2. De enige oplossing is die centrales te vervangen
door kerncentrales aangezien die ook co2 vrije energie kunnen leveren en die in de
3e en 4e generatie gewoon inherent veilig zijn.
Ik heb CNME DE Rollen leren kennen en was verrast. De medewerkers van het CNME
ondersteunen met kennis van zaken het onderwijs in natuurbeleving en lessen over
duurzaamheid. Dit CNME heeft veel potentie en ambitie maar te weinig menskracht.
De gemeente doet er verstandig aan dit centrum een prominente rol te geven en
eerder te betrekken bij de uitvoering van projecten als Dubbel Duurzaam, De
Tuinman van SG, voorlichting over Het Groene Net, gescheiden afval
inzamelen/aanbieden op scholen, etc.
Meer te letten op werknemers zoals groen voorziening. Als er 3 of 4 man aanwezig
zijn is er meestal maar 1 aan het werk. De anderen staan te bellen of liggen in hun
bus met een draaiende motor. Zo ook het vaak onzinnige werkzaamheden die soms
wel dubbel uitgevoerd worden. Brieven die men ontvangt over dubbel bewonen
waar men dan uiteindelijk verkeerde informatie over heeft verkregen. Kost man
uren, verspilde post aan papier en verzendkosten. Denk dat de gemeente zelf eens
de handen in eigen boezem moet steken en de zonnebril mag afdoen. Veel mooie
oude gebouwen slopen en er nieuwe lelijke randstad dingen voor terug plaatsen. Pas
laten bouwen als de leegstand van bedrijfspanden is weg gewerkt. Er zijn zoveel
zaken op te noemen waar je beslist geen geleerde voor hoeft te zijn. Laat de
gemeente bij zaken eens de burger mee denken en om hun mening vragen. Weet
zeker dat er goede plannen uit komen en veel geld aan onderzoek bureaus uit
spaart.
Personen die een uitkering krijgen wat laten doen in straat opruiming . In
verzorgingshuis aantal uren mee draaien koffie etc noem maar op of gewoon een
babbeltje
Zie aflevering 12 van cosmos
Als ik dat duurzame idee zou hebben waarom zou ik dan zo dom zijn om er niet zelf
aan te verdienen en de gemeente dit zomaar kado doen omdat ze al zoooooooo
goed zijn voor de werkende burger??? Dacht 't niet
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Naast maatregelen die uw gemeente zou kunnen nemen, kunt u uiteraard ook zelf veel doen.

3 Heeft u energiebesparende activiteiten ondernomen om
uw huis duurzamer te maken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%

43%
27%
12%

13%

Nee

Ja

Ja, ik heb een
warmtepomp

Ja, ik maak gebruik van
energiebesparende
lampen

Ja, ik heb mijn huis op
duurzame wijze geïsoleerd

Weet niet

3%

2%
Ja, met zonnepanelen

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n=212)

Het meest gekozen antwoord (70%) op vraag 3 Heeft u energiebesparende activiteiten ondernomen
om uw huis duurzamer te maken? is: "Ja, ik maak gebruik van energiebesparende lampen".

Ja, door:




















Aandelen windenergie
Afkoppeling regenwater
Alles, kan het helaas niet betalen,heb een uitkering.
Bezig met bouwen nieuwe woning met zonnepanelen,extra isolatie en warmte pomp in
Roermond
Bijverwarmen door pelletkachel
Dakisolatie
Ddoelgerichte ventilatie
Dubbel glas aan te vragen bij woningvereniging
Dubbel glas, hr ketel
Dubbele beglazing
Dubbele beglazing, HR-ketel.
Goed inregelen CV
Huurflat kan niets doen?
Isolatie dak
Isolatieglas
Kunstof ramen dubbelglas
Kunststof en HR ramen en kozijnen, minder licht aan, minder lang douchen. Water over dan in de
gieter. Regenwatertonnen voor tuin.
Mag in het centrum sittard geen zonnepanelen plaatsen volgens de welstandcommisie
Minder gebruik van elektrische apparaten, b.v alleen wasdroger gebruiken als buiten niet kan

9












Nieuwe energie zuinige apparaten
Op gemeente niveau samen te werken. Voor een individu bijna niet te doen. Te onduidelijk en
complex. Plus groot inkopen is voordeliger.
Opvang regenwater
Oude verwarmingsketel vervangen door combi en dubbel glas in woning
Probeer zo bewust mogelijk duurzaam te leven.
Rolluiken te laten plaatsen.
Taskgroep gemeente zelf.
Warmteboiler, pelletkachels
Warmtepomp droger
Zonnenoiler

Toelichting










Heb huurhuis
Hoewel ik energie besparende lampen heb in al mijn lichtpunten, ben ik niet zuiniger uit, omdat
de levensduur relatief kort blijkt te zijn ondanks de beschrijving.
Huurwoningen hebben geen enkele invloed op energie besparen .
Ik woon in een appartementencomplex dus de individuele appartementen duurzamer maken
dmv zonnepanelen, warmtepompen ed, is niet realiseerbaar
Ik zit gehuurd en heb helaas geen inspraak.
In het centrum sittard is het volgens de gemeente niet mogelijk om zonnepanelen te plaatsen
volgens welstandcommisie
Wil hier ook niet aan. Doe al zo veel zaken die een beetje maar bij elkaar veel opleveren. De
zaken die U opnoemt kosten de burger zelf veel geld. Waar gaan we met de accu's en
zonnepanelen heen over 10 / 20 jaar?
Zie mijn antwoorden vraag 1 en 2. Ik wacht dus totdat "MEN" eindelijk "vrije-energie" toelaat in
onze GELD-maatschappij.
Zonnepanelen en isolatie gelden niet voor mijn huur-appartement.
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4 Heeft u al eens informatie ingewonnen wat u allemaal kunt
doen om energie te besparen?
80%

(n=212)

69%

70%
60%
50%
40%

28%

30%
20%
10%

3%

0%
Ja

Nee

Weet niet

69% antwoordt "Ja" op vraag "4 Heeft u al eens informatie ingewonnen wat u allemaal kunt doen om
energie te besparen?."

Toelichting
Ja






Ben aan het informeren over zonnepanelen.
In het algemeen
Maar mogen niet of onbetaalbaar als huurder .
Via internet hierover kennis opgedaan..

Nee



Ik loop dagelijks met mijn hond en als ik dan zie hoe de natuur door de gemeente naar de
klote geholpen wordt door o.a. bomen te slopen dan kun je wel huilen. Met motorzagen
die voor overlast en milieu vervuiling zorgen. Fijne bomen gesloopt en het hout zeker
opstoken zodat er weer meer vervuiling is etc. En kom niet aan met dat de bomen ziek zijn
de enigste die ziek is is de opdracht gever. Denk niet dat de burger niet ziet dat er niets
met de meeste bomen aan de hand is.



Zie antwoordt bij vraag 3
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4.1 Waar heeft u deze informatie ingewonnen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=144)

100%
90%

86%

80%
70%
60%
50%

38%

40%

32%

30%
20%
8%

10%
0%
Via internet

Via vrienden

Via een gespecialiseerd Via een andere manier
bedrijf

Het meest gekozen antwoord (86%) op vraag 4.1 Waar heeft u deze informatie ingewonnen? is: "Via
internet".

Via een andere manier, namelijk:












Ben uit 1946, dus van huis uit opgevoed om spaarzaam te zijn en daar blijf je van doordrongen
tot je dood :)
Congressen, boeken, tijdschriften, e.d.
Door bedrijven laten voorlichten, allerlei media
Dubbel duurzaam (initiatief van de gemeente Sittard-Geleen)
Essent
Lezen van landelijke dagbladen
Media
Milieu Centraal, RVO, Hier opgewekt
Via essent!
Werk
Winkel in sittard die namens de gemeente daaris
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Zoals ook in de vorige raadpleging vermeld is, staat Nederland aan het begin van een
operatie om gasvrij te worden. Zeven miljoen huishoudens gebruiken momenteel aardgas. De
bedoeling is dat het grootste deel hiervan vanaf 2030 de energie niet meer uit aardgas haalt.

5 Welke rol moet de overheid volgens u voornamelijk spelen
in de omslag naar energieneutraal Nederland?
70%

(n=205)

64%

60%
50%
40%
30%
20%

15%
8%

10%

8%

3%

2%

0%
De overheid
De overheid
Dit is geen
De overheid
moet hierin het
moet een
kerntaak van de
moet een
voortouw
adviserende rol overheid, dit
wildgroei aan
nemen
nemen
moet worden
bijvoorbeeld
overgelaten aan zonneparken en
burgers en
windmolens
bedrijven
voorkomen

Anders

Weet niet

64% antwoordt "De overheid moet hierin het voortouw nemen" op vraag "5 Welke rol moet de
overheid volgens u voornamelijk spelen in de omslag naar energieneutraal Nederland?."

Anders, namelijk:













Begin eerst bij de grootgebruikers, dan bij de burgers.
De overheid kan de winsten van het gas inzetten om voor de burgers energiebesparende
maatregelen te nemen
De overheid moet een eenduidig en structureel subsidiebeleid hebben ipv die constant lege
potjes
De overheid moet het voorbeeld geven en dat uitdragen
Energieneutraal klinkt mij als een fatansiewens in de oren...
Financiële hulp by aanschaf zonne boiler of pomp
Gaat niet ik woon flat
Het vorige jaar mijn verwarmingsketel vervangen, Toen was mbt dit voornemen nog niets
bekend. Van mijn pensioen kan ik niets meer sparen. Sterker nog, ik teer heftig in op mijn
laatste spaargeld. Grote uitgaven mbt gasvrij maken van de woning kan ik onmogelijk betalen.
Maakt me zelfs compleet radeloos en depri hoe gemakkelijk de overheid alles uitstrooit op de
lasten van de burger.
Hoge subsidies anders zal het niet intressant zijn voor de consument
Milieubelasting investeren in duurzame ontwikkelingen voor burger
Niet zoals dat gaat met inbraakpreventie moet de gemeente aktief bewoners benaderen
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Overheid moet goed voorlichten en subsidieren
Overheid zou moeten voor-financieren, terug betalenmet de besparing die het oplevert.
uiteraard renteloos,goed voor milieu en werkgelegenheid
Subsidies (2x)
Subsisies
Voortouw, advies,wilgroei voorkomen,subsidie
Zie toelichting.

Toelichting
De overheid
moet hierin
het voortouw
nemen





Ik heb nu een nieuwe cv-ketel nodig. Heb gekeken naar andere opties dan op
gas, maar die zijn niet haalbaar qua benodigde ruimte of investeringen.
Sluit zoveel mogelijk woningen aan op het warmtenet. Stimuleer de bouw van
zonneparken en windmolenparken.
Vooral bedrijven verplichten energie zuinige en milieu vriendelijker te werken

Dit is geen
kerntaak van
de overheid,
dit moet
worden
overgelaten
aan burgers
en bedrijven



De overheid moet een aan de Groningers vragen waar zij zelf hun warmte en
kookenergie vandaan halen. Er was op tv een overzicht waar gemeenten
volledig op energieneutraal overgingen. Hier was een kaart van Nederland met
de plaatsen. In Groningen niets dat verbaasde mij. Dacht dat hier mee voorop
zouden lopen. Toen de kolen uit de grond gehaald werden wie kwam er voor de
Limburgers op die schade leden???

Anders,
namelijk:



De "OVERHEID" had de al wel bijna honderd jaar aan de gang zijnde
ontwikkelingen op het gebied van 'vrije-energie' moeten toelaten ....... laat ze
dat doen !!! Nog nooit gehoord over zoiets dan "zoek-eens-op" : Nikola Tesla
reed in 1939 al weken lang door de USA in een "dikke-Amerikaan" zonder een
druppel benzine/diesel. Nog eerder Dr. Thomas Henry Moray voer zonder
benzine/diesel/etc al 1928 met een boot urenlang rond ergens in Californië
(duizenden mensen waren hiervan getuige)
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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 > 60 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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