Kleine ergernissen
1. Waar stoort u zich het meest aan in uw eigen
woon- of leefomgeving?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:
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4.1 Ik heb geen
ergernissen
4.2 Met mijn voet in
honden-, kattenpoep
stappen in mijn eigen
buurt
4.3 Geluidsoverlast ‘s
nachts van jongeren bij het
stappen
4.4 Lange wachtrijen bij de
kassa in supermarkt
4.5 Asociaal
verkeersgedrag
4.6 Vandalisme
4.7 Achtergelaten rotzooi
in de openbare ruimte
4.8 Stankoverlast
4.9 Fietsers en brommers
zonder licht
4.10 Anders
4.11 Weet niet

Afval in natuur en langs de wegen
Aso buren
Asociale buren
Bereikbaarheid van Gemert vooral beekse brug
Bodemverontreiniging
Dat alles in Gemert wat een beetje groen is, volgebouwt, of gesloten wordt
Dat vooral Gemertse politici beslissen over een weg waar zij geen hinder van ondervinden!
Enkele malen per jaar geluidsoverlast bij evenementen in het centrum van Gemert en Wish
Fietsers die zomaar rotondes op schieten zonder zich aan de voorrangsregels te houden.
Geluidsoverlast bij allerlei buitenevenementen
Hangjeugd in speeltuinen en brandgangen / politie treedt niet op! / parkeren op trotoirs en in
bochten!!
Kinderen met een mobiel in dehand, die bijna een oud iemand omrijden of een verkeersongeluk
veroorzaken.
Links parkeren bij Albert Heijn.
Loslopemde katten
Loslopende niet belasting betalende katten. Terwijl de hond aangelijnd moet zijn en er belasting
voor betaald moet worden.
Mensen die de ontlasting van hun huisdier niet opruimen. Als hondenbezitter erger ik mij
mateloos daaraan.
Overlast van meeuwen
Overlast van wish
Rotzooi in de berm en natuur
Rotzooi langs de fietspaden
Te hoge drempels, met name in Bakel
Te veel geparkeerde bedrijfsvoertuigen
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Te veel varkens stallen in buiten gebied vooeal in de jodenpeel
Tuinfeesten waarbij 's nachts nog heel veel lawaai word geproduceerd
Verkeersgeluid
Verkeerssnelheid op de West-Om
Verwaarlozing huis en tuin vd buren
Weinig parkeerplekken
Weinig speeltoestellen voor kinderen
Wij wonen bij water. Onze buurman heeft sinds een aantal jaren eendenkooien geplaatst in zijn
tuin aan het water. Nu hebben we in de buurt erg veel last van eenden in de tuinen, maar ook
de poep die daar bij hoort.
Zebrapad Bakel stop als dit nodig is
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2.1 Hoe kan deze ergernis voor u verminderd worden?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Campagnes starten voor
een schonere gemeente

Anders

Weet niet

Anders, namelijk:




















Aanspreken van vervuilers, ook door burgers en door mijzelf dus
Afschaffen hondenbelasting
Bekeur de eigenaars
Boete op zonder licht rijden en op metmobiel in de hand fietsen of in de auto: een flinke boete,
bij een blikje offlesje op straat gooien ook.
Geluid verminderen door maatregelen te treffen/verkeer ver genoeg van woongebieden om te
leiden
Gezamenlijke verantwoording bevorderen
Hardere aanpak van vandalisme!!!!!
Honden en kattenbezitter wijzen op hun verantwoordelijkheden.,
Katten niet los laten lopen en meer handhaven (waaronder vangen)
Katten op eigen terrein houden zodat ze niet de openbare zandbakken kunnen bevuilen met
ontlasting waar ook gevaarlijke bacteriën in zitten.
Meer geld/subsidie voor speeltoestellen
Meer surveillance door politie in de uren na evenementen in het centrum
Minder asocialen
Minder grote agrarische bedrijven
Verkeer richting Erp omleiden. Parkeervergunningen verspreiden.
Verkeersmaatregelen
Verkeersmaatregelen nemen
Verplaatsen vh bedrijf waar we last van hebben
Zorgen voor meer prullenbakken met hondenpoepzakjes
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