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1. Rechte tellingen
Regenton
Hevige buien kunnen voor wateroverlast zorgen: straten of kelders kunnen bijvoorbeeld
onder water lopen. Inwoners kunnen zelf helpen om wateroverlast te voorkomen.

1 Welke stappen onderneemt u of heeft u ondernomen om
wateroverlast te voorkomen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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0%
Ik maak
Ik vang
Ik vervang tegels Andere stap
dakgoten vrij regenwater op
voor groen
van takjes en in een regenton
vuil

Ik doe niks om
wateroverlast te
voorkomen

Weet niet

op vraag "1 Welke stappen onderneemt u of heeft u ondernomen om wateroverlast te voorkomen?"
is het meest gekozen antwoord (62%): "Ik maak dakgoten vrij van takjes en vuil".

Andere stap, namelijk:






















Aantal regenpijpen losgekoppeld van het riool zodat water de tuin in kan
Afwatering bovengronds
Alleen maar groen en het water gaat rechtstreeks de sloot of tuin in
Alles gaat de natuur in via afwatering en wadis
De tuin niet betegelen
Een groene cottage tuin aangelegd. Geen tegels ;-)
Grind ipv tegels
Grindbedden i.p.v. dakgoten
Groene tuin met bomen
Heb al tuin met half om half groen
Heb al veel groen
Heb altijd al groen
Heb een echte tuin
Hebben veel groen in de tuin
Hemelwater afgekoppeld van de riolering
Het water van het huis wordt in de tuin afgevoerd
Houd de afvoer naar de rioolput ook schoon
Hwa aangesloten of drainleiding in tuin
Ik heb al een goede verhouding hard groen
Ik heb al weinig tegels
Ik heb al zoveel gras en nu een regenton erbij met de actie
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Ik heb een groene tuin
Ik heb een zowat tegelloze tuin achter, heb grasveld, schors, bij mij kan al het water weg.
Ik heb geen tegels voor in de tuin
Ik heb heel veel groen om water overlast te voorkomen
Ik heb heel veel groen, ook groen gelaten.
Ik heb steenvrije tuinen
Ik houd de goot in de grond vrij van bladeren.
Ik houd mijn tuin groen
Ik koppel regengoot af van riool
Ik vang regenwater op in eigen bakken
Ik woon op 1 hoog
In onze straat loopt het water niet weg omdat het riool het niet aan kan, groen in de achtertuin
helpt daar niet tegen
Infiltratie kratten in de bodem
Infiltratiebakken in de tuin
Jaarlijks laten wij onze sloten 2x vegen
Koppel regenpijp los van riool
Maak kleine grind putjes onder de stoep
Meer groen in de tuin
Mijn regepijpen komen uit in perken met struiken.
Mijn tuin is al groen
Mijn tuin is al heel groen :-)
Nieuwbouwwoning is toegerust voor wateroverlast
Onze tuin bestaat uit 90 procent groen
Onze tuin is al jaren lang totaal groen met hier en daar wat verharding. In de voortuin ligt grind
wat het water gewoon doorlaat.
Onze tuin loopt af naar de straat
Overstort aan regenpijp
Overtollig regenwater uit regenton laten uitmonden in Wadi's in de tuin.
Probeer de water afvoer putten van de straat open te houdenn
Put in tuin aangelegd
Putje maken
Regenpijp in de tuin laten lopen
Schuine stoep zodat water niet in de tuin blijft staan
Vang regenwater op in kratten onder mijn terras
Vervang tegels voor grind met waterdoorlatend worteldoek
Vervang tegels voor split
Voortuin blijft vol planten en zand
Wadi naast de woning
We hebben al veel groen in de tuin
We hebben de stoep niet verhard
We hebben een regenton overloop op alle regenpijpen gemaakt zodat regenwater voor de helft
in de natuur verdwijnt en de helft in het riool. Ook meer vnawege de droogte
We hebben gedeelte tegels/stenen en gedeelte grint. Bij t grint kan t water weg
We hebben veel groen in de tuin
Werk bij het waterschap
Wij hebben al bijna geen verharding in de tuin
Wij hebben natuurlijke afvoer, dus al perfect geregeld
Wij hebben opvang op eigen terrein (kratten in de grond), verplicht overigens op de Piekehoef in
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Berghem
Woon in appartement (2x)
Woon in appartementen complex en hebben geen tuin
Woon op een appartement
Zo weinig mogelijk tegels
Zorg voor voldoende groen naast tegels

Toelichting




















Grindputjes maak je door een gat van ongeveer twee meter diep te maken en deze op te vullen
met grind en grof zand, hierover kan zo de stoep weer over.
Heb alles al groen in de tuin
Ik heb mijn plaats al aangepast -- Bijna alles groen !
Ik woon in een appartement
Ik woon 3 hoog, bovenste verdieping en heb geen idee wat ik meer zou kunnen doen.
Ik woon aan een grote wadi dus teveel water gaat weg daar naar toe {Piekenhoef}
Ik woon in de Piekenhoef en daar hebben we een prima waterafvoersysteem met wadi's. Ons
regenwater gaat niet op het riool maar gaat rechtstreeks retour naar de natuur. Ik ervaar hier
dus ook nooit wateroverlast.
Ik woon in een appartement
Ik woon in een appartement en heb geen last van wateroverlast.
Ik woon in een appartement en kan alleen zorgen dat het dak van de winkel onder mijn etage vrij
van blad e.d. blijft
Ik woon in een appartementencomplex
Ivm met landelijke ligging is de kans op wateroverlast zeer gering of de dijken moeten
doorbreken. Mensen moeten wel meer leren dar actie reactie geeft dus meer bebouwing +
stenen tuinen geeft meer overlast
Na aankoop van dit huis, ruim de helft van de tegels in de tuin vervangen door groen . Voortuin
is, op tuinpad na, volledig tegelvrij. Daarnaast een "grindput" gegraven in een deel van de tuin.
Wat betreft een regenton. Dat hadden we graag gedaan, maar we hebben in ons huis (een
tussenwoning) geen regenpijp. En de dakgoten schoonmaken dat is een taak van Brabant
Wonen, maar die zie je niet hiervoor.
Water loopt dan in de grond
We kunnen waterafvoer van het dak niet van riolering ontkoppelen omdat het water nergens
heen kan
Woon in appartement.
Woon in appartement.
Woon in een huurflat waarbij de eigenaar/vereniging voor de dakgoten etc. Zorgt
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Inwoners van de gemeente Oss kunnen meedoen met de regentonactie en krijgen 20 euro
korting op een regenton.

2 Bent u van plan om een regenton aan te schaffen?

(n=338)
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Ja, ik ga gebruik Nee, ik heb al Nee, ik heb geen
maken van de een regenton
tuin
actie

Nee

Anders

Weet niet

Op vraag "2 Bent u van plan om een regenton aan te schaffen?" antwoordt 44% van de
respondenten: "Nee".

Anders, namelijk:





















Eigen bakken
Geen idee, ik heb niet gehoord van de actie
Geen plek in de tuin
Had er nog niet eerder van gehoord, zal er eens over nadenken
Heb er 1 gehad teveel onderhoud
Heb veel groen in mijn tuin
Hebben het bekeken maar zien geen enkele plek voor plaatsing
Hier beslissen mijn ouders over.
Ik ben nog niet op de hoogte van de actie. Ga me er zeker in verdiepen en waarschijnlijk schaf ik
er dan 1 aan.
Ik ga mijn tuin verharden, wij hebben teveel overlast van het gemeentelijk groen
Ik had regentonnen, maar deze heb ik weggedaan vanwege muggenoverlast.
Ik hoor er nu voor het eerst van
Ik ken de actie niet, waar vind ik info? wil graag een regenton
Ik wist niet van deze actie.
Ik woon in een appartement dus een regenton is geen optie.
Ik zou misschien wel gebruik willen maken van de actie maar ik hen er niet over gehoord geen
krant ontvangen. Tevens hebben wij al 3regentonnen staan
Ja, maar die aktie slaat nergens op
Jammer dat dit geldt bij bouwmarkten, je hebt in Oss een zaak die regentonnen verkoopt,
waarom deze niet meegenomen
Jaren geleden, hebben we een regentonnetje aan de afvoerpijp gehad , dat was geen succes..
Leuk actie maar ik wist niet dat deze er was
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Ligt eraan wat voor een soort regenton (hout?) het is. Ik heb al plastic regentonnen. Daarbij zijn
die regentonnen voor 12 euro in Duitsland te koop. Voor dat bedrag kan de gemeente ze ook als
stimulering gratis geven. Dat is goedkoper.
Misschien. Het ligt aan de prijs
Nee aangezien er nog teveel geld bij moet. Het wordt niet aantrekkelijker om deze te kopen
Nee ivm muggen
Nee, geen regenpijp aanwezig.
Nee, ik vind de regentonnen nog steeds te duur.
Nee, nog zeer duur
Nee, wij hebben geen dakgoten
Regenpijp komt bij mijn buurman naar beneden, helaas kan het niet
Waarschijnlijk, afh van de prijs
Weet nog niets van de aktie
Welke actie is het?
Welke actie?
Wij hebben een grondwaterpomp
Wij hebben een vijver
Woon in appartement mag niet dus
Zo ver ik weet niet. Weet ook niet waar ik t neer moet zetten
Zou dit wel willen overwegen maar ben niet op de hoogte van de actie.

Toelichting
Ja, ik ga
gebruik
maken van
de actie



Vorige week hebben we via de actie al een regenton aangeschaft. We wilden al
langer een regenton kopen, maar door de actie werden we over de streep
getrokken.

Nee




20 euro echt weinig op een regenton
20% korting klinkt voor de mensen meer als 20 euro, men kan dan ook een ander
model nemen wat aanzienlijk duurder is en meer wat erop slag heeft.. Zoals bv
met een bloempot erop.
De regenpijpen die over zijn, zijn rechthoekig en in een muur gebouwd. Ik zie
geen mogelijkheden deze aan te sluiten op een regenton. Dus wrs ga ik geen 2e
regenton aanschaffen
Helaas heb ik niet de mogelijkheid om een regenton te plaatsen
Ik ben bang voor muggen in de tuin. Maar wil nog wel even zeggen 250 tonnen
voor de hele gemeente gaat het probleem niet verhelpen... schrok ervan lijkt
mooi initiatief maar is slechts een druppel zo..
Ik kan hem nergens plaatsen
Ik zou niet weten waar ik die dn moet plaatsen
Maar vind dit wel een goede actie
Mijn tuin staat vol! twee containers plastic glad papier.. het houd een keer op
We hebben jaren geleden een regenton gehad, maar gebruikten de opgevangen
water weinig.










Weet niet




Hoe moet ik de ton aansluiten op mijn bestaande afvoer
Ik ken de actie nog niet. Denk dat een ton teveel plek in neemt
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Ik wil al heel een regenton aanschaffen, maar dat kost veel geld. Daarnaast moet
ik ook o.a. regenpijpen kopen en dan hulp van iemand ga zoeken. Want ik kan het
niet zelfs doen. Al bij al kost het te veel voor mij. Daarom twijfel ik nog.
Ik wilo wel een regenton, maar ik heb maar een hele kleine tuin
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De gemeente Oss en Waterschap Aa en Maas nemen maatregelen om wateroverlast in de
openbare ruimte te voorkomen. Waar mogelijk vervangen ze stenen door groen, waardoor
water makkelijker de grond in kan.

3 Kunt u een plek in de openbare ruimte noemen die onze
gemeente zou moeten vergroenen?
45%

40%

(n=335)

38%

40%
35%
30%
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22%

20%
15%
10%
5%
0%
Locatie:

Er is voldoende groen in onze
gemeente

Weet niet

Op vraag "3 Kunt u een plek in de openbare ruimte noemen die onze gemeente zou moeten
vergroenen?" antwoordt 40% van de respondenten: "Locatie:".

Locatie:























Alle betaald parkeerterreinen
Alle parkeerplaatsen half verharden ipv dichte betegeling
Bedrijventerreinen
Berghkwartier
Bergkwartier , alleen maar steen in straten
Bergos kwartier
Bermen
Bij de parkeerplaats wolfskooi aan baljuwstraatzijde. Gemiste kan pas aangelegd
Binnenstad, de palletbanken hadden had ook groen kunnen zijn.
Bouw niet alles vol!
Brede stoep thv Oostwal 2 - 16
Centrum (20x)
Centrum en buurten zoals de Vogelwijk
Centrum en directe omgeving Rusheuvel en de horizonschool ernaast
Centrum en kortfoort
Centrum en omgeving
Centrum Oss groener maken...
Centrum van Oss
Centrum van Oss en Schadewijk
Centrum zelf en bijv horzak2 betondorp
Centrum, er staan wel bomen maar daar ligt 'grind' omheen.
Centrum/Heuvel
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Centrumgebied, parkeerplaatsen
Centrumpark
Centrumpark v&d tbl
Centum
Daar waar nu wateroverlast is
De bleek ravenstein
De gebieden in het centrum en de grote parkeerplaatsen
De rontondes zouden wel wat groener mogen
Deel parkeerplaats station Oss centraal.
Denk aan sporthallen en het gemeentehuis, hier indien mogelijk groene daken van maken. Goed
voor milieu en isolatie.
Diverse parkeerterreinen
Eikenboomgaard
Eikenboomgaard, tapijtplwin
Flat aan de Lisztgaarde
Grote parkeerplaatsen omvormen met grasbetontegels
Hazenkamplaan
Heischeutstraat
Het centrum (3x)
Het centrum van Oss
Het centrum, daar kan meer aan groenvoorziening gedaan worden.
Het dak van het toekomstige gebouw waar de v&d staat. Een stadspark met uitzicht.
Vergelijkbaar met Strijp TQ in Eindhoven
Het verhoogde trottoir op parkeerplaats eikenboomgaard/terwaenen. Hier stonden bomen en
zijn allemaal weg. Een groenstrook zou hier niet misstaan.
Heuvel en Walstraat.
Heuvel Oss
Heuvelplein in de binnenstad
HOUTSTRAAT
Iedere locatie is welkom
In het centrum
In zijn algemeenheid: minder gras en meer struiken en bloemen
Industrieterein elzenburg
Industrieterrein Willaerdstraat
Kale pleintjes in de staringstraat
Kortfoort zou wat meer groen mogen
Kunstgras velden voetbal
Meer groen in de stedelijke gebieden
Meer groen in het centrum.
Meer groen in straten rondom het centrum
Meerdere
Meerdere plekken
Minder asfalt en meer tegels op diverse plekken
Minder asfalt meer klinkers
Misschien op grote parkeerplaatsen
Nabij het centrum
Oijense straat
Omgeving lidl
Op die plekken waar ze het groen zelf hebben weggehaald op geld uit te sparen op onderhoud
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Op schoolpleinen..
Op Zo veel mogelijke plekken waar dat kan
Oss Centrum
Oud V&D complex
Park albardastraat
Park in centrum zoals laatste voorstel
Parkeerplaats Rusheuvel als dat kan
Parkeerplaats Ussen
Parkeerplaats zwembad
Parkeerplaatseb
Parkeerplaatsen
Parkeerplaatsen Oostwal west en garage Oostwal oost
Parkeerterrein Bosbes
Parkeerterrein carmalietenstraat
Plein en parkeerplaats Kardinaal de Jongplein. Asfalt en tegels: dat kan beter!
Plein rondom de grote kerk en t grote parkeerplein vlakbij ah burchtplein.
Plein Terwaenen
Pleintje bij Klaphekkenstraat.
Raadhuishof
Rode fietspaden
Rond de diamantvijver zou bijgehouden kunnen worden, maar is al best groen.
Rondom de AH en Jumbo Berghem, aan de Wilibrordusweg. En op de industrieterreinen, vooral
langs de Weg van de Toekomst.
Rondom molen Nieuw Leven
Rotonde Berghem, weg van de toekomst
Ruwaard rond Euterpelaan
Schadewijk (2x)
Schoolplein
Schoolplein Lith
Schoolpleinen (2x)
Schoolpleinen (oa BS de Fonkeling in Berghem)
Schooltuinen aanleggen. Schoolplein Troelstrastraat bijvoorbeeld.
Stad
Straat meer groen
Trottoirverharding in de stad waar nooit iemand op loopt vervangen door groen
Tussen AH en Horzak
V en d gebouw
Verdistraat waar ze net een heleboel volwassen bomen hebben gekapt, om er parkeerplaatsen
voor nieuwe huizen van te maken. Ipv een parkeergarage of een parkeertoren. Zo zijn er vele
straten waar de bomen worden gesloopt omdat ze "in de weg staan." Ergens wordt dan een
miezerig boompje ervoor in de plaats aangeplant.
Vergroening vraagt verzorging, als ik nu naar de bermen kijk van de gemeente is dat al een
probleem. Laten we dat dus maar niet doen, tot er voldoende budget is voor dat achterstallig
onderhoud.
Vlashoek
Vogelwijk, straten ten noorden van Singel 40/45
Waar V&D heeft gestaan
Winkelcentrum Heihoek
Winkelcentrum ussen , gewandeweg , letsel aan etc
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Zoveel plekken

Toelichting
Locatie:






















Aan de ene kant van de kerk ligt een mooi park. Maar aan de andere kant is het vooral
steen met een paar jonge bomen die nog geen uitstraling hebben. Voor de rest is alles
stoep en steen. Heel ongezellig. Daar kan dus wat mij betreft wat meer perk bij.
Langs de Weg van de Toekomst langs de industrieterreinen is het troosteloos. Heel
naargeestige binnenkomst in Oss. Er staan bijna geen bomen aan de zijkanten of ander
opvrolijkend groen. De middenberm is wel erg mooi. Op industrieterreinen is elke cm
bijna bestraat. Daar kunnen zeker ook meer bomen, groene perkjes e.d. Geeft het ook
meer een natuurlijke en vriendelijke uitstraling.
Bij beetje regen loopt het niet weg; straat staat blank, water hoopt op tot stoeprand
(10-15cm)
De gemeente Oss heeft een heel slecht groenbeleid!! Nu gaan ze weer groen
aanplanten. Een paar jaar geleden veel eruit gegooid en gras er in. We hebben het ooit
over geld over de balk gooien!! In Oss zijn ze er in gespecialiseerd!!😤😤😤
De plekken die ik noem bevatten vaak erg veel steen, waarbij het groen zich beperkt
tot een paar bomen en een haag. Dit zou waar mogelijk meer mogen. Bijvoorbeeld
door te bepalen waar looproutes zijn en waar niet, zodat je wat meer groen kunt
aanbrengen op de grotere stukken steen. Buiten het centrum is er op veel plaatsen
behoorlijk veel groen. Voor een gezondere lucht is niet alleen groen, maar ook minder
verkeer nodig. Maar misschien kan rond de drukkere wegen wel gekeken worden
welke groenvoorzieningen de beste invloed hebben op de luchtkwaliteit en of de
mogelijkheden optimaal zijn benut.
Deels speeltuin, deels volkstuin. Dubbele functie: pret en gezond vertier voor de
kinderen. Hobbyboeren voor geïnteresseerde buurtbewoners. Plein tussen
Staringstraat 35 en 37.
Eerder heb al geuit dat Oss teveel vol bouwt. Teveel hutje mutje bouwt.
Er zijn vele grote parkeerpleinen, je zou de ruimtes waar de auto's staan kunnen
voorzien van half verharding zodat water de grond in kan trekken.
In het centrum is het een en al bestrating, er kan daar veel meer gedaan worden aan
groenvoorziening, zodat daar regenwater ook beter weg kan.
Maak gebruik van grote grijswatertanks bij nieuwbouw om opgevangen regenwater te
kunnen gebruiken als spoelwater voor toiletten in de gebouwen/woningen. Water
wordt dan op een goede manier (her)gebruikt en het vermindert ook het gebruik van
schoon water drastisch.
Met name in de Dommelstraat deze staat er bij hevige regenval helemaal blank soms
wel tot enkel hoogte, dit is niet een kwestie van te weinig groen ! maar een niet
werkende of te weinig capaciteit van het schoon/ vuil water riool. Het water komt dan
door het toilet terug in bedrijf/woning. Dit is al vaak gemeld maar er gebeurt niets.
Mooie locatie voor een stadstuin, de oude V&D met het parkeerterrein! Prachtig
midden in het centrum een ontmoetingsplaats!!
Op de plek van de V&D zou een mooi stadspark met horecapaviljoen kunnen komen.
Ook in de Kortfoort mag wel wat meer park komen.
Opdelen in het midden met groene strook of voorzien van klinkers ipv asfalt
Park Eikenboomgaard is een super goed plan van onze centrummanager! De
gemeente zou er alles aan moeten doen om dit plan te realiseren. Niet alleen goed
voor groen maar ook voor de aantrekkelijkheid van Oss.
Parkeerstrook voor ons huis (Heischeutstraat 74 Oss) wordt bijna niet gebruikt voor
12




Weet
niet





parkeren, dit kan wel en groenstrook worden.
Verder kan in groenstroken meer wadi's worden aangelegd; en dan ook gelijk graag
meer bloemrijke vegetatie.
Zo jammer dat de rozebottelstruiken enige jaren geleden verdwenen zijn uit de
bermen. Maar goed, in het kader van wateroverlast telt deze niet echt mee.
Parkeerterrein achter gemeentehuis/Lievekamp zou wel wat groener mogen.
Er kan me niet genoeg groen zojn, hoe meer hoe liever, misschien in het centrum nog
meer.
Goed plan om waar mogelijk stenen te vervangen door groen; zou echter geen
concrete plek kunnen noemen
Ik zou zo geen plek weten die mag vergroenen. het valt me wel op dat steeds meer
groene stukken volgebouwd worden: zoals bv tegenover de rusheuvel en in in het park
van de beehovengaarde.
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De parkeerplaats van winkelcentrum Ussen aan de Wolfskooi krijgt bijvoorbeeld nieuwe
bestrating. Deze bestrating zorgt ervoor dat er meer water de grond in gaat en minder het
riool in.

4 Ervaart u op een parkeerplaats in onze gemeente
wateroverlast als het daarvoor hevig geregend heeft?
60%

(n=336)

52%

50%
40%
30%
30%
20%

17%

10%
0%
Ja, op de volgende parkeerplaats:

Nee, ik ervaar geen
wateroverlast op
parkeerplaatsen

Weet niet

Op vraag "4 Ervaart u op een parkeerplaats in onze gemeente wateroverlast als het daarvoor hevig
geregend heeft?" antwoordt 52% van de respondenten: "Nee, ik ervaar geen wateroverlast op
parkeerplaatsen".

Ja, op de volgende parkeerplaats:





















Achter voormalig belastingkantoor
Angoralaan
Arendstaraat achterzijde van de flays
Baljuwstraat
Bij D'n Iemhof
Bij de basisschool de nieuwe link
Bij golfbad
Bij ons voor de deur
Centrum
Centrum, aan de terwaenen
De grote parkeerplaats bij de bowlingbaan bij de Rusheuvel
Distelweg op de hoek Gewandeweg
Diverse
Divewrse plaatsen kuijpers-rietbergstraat en zijstraten daarvan
Eikenboomgaard en ruwaard
Gedeelte Rusheuvel
Geen parkeerplaats maar een fietspad dat na stevige regen blank staat. Het fietspad
tegenover de brandweer langs de flat weth van esch straat
Gerrit van de veenplein
Gerrit van de Veenstraat bij basisschool De Nieuwe Link.
Gerrit vd veenstraat
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Golfslagbad, parkeervakken in de kortfoortstraat
Heihoek
In de straten
In onze wijk.schapedreef
Industrieterrein Willaerdstraat
Ingang leygraafhof staat onder water
Jakob goldsmidstraat eo
Kuipers rietbergstraat .hagelkruisstraat. g vd veenplein
Lievekamplaan
Megen Brimeuplein
Nwe heescheweg achter flats
Oltc Hartog
Parkeerplaats zwembad
Parkeerplaatsen aan de Berghemseweg (rond de dans- / balletschool)
Parkeerplaatsen in de zijstraten van singel 1940-1945
Parkeerterrein Bosbes
Pastoor van Ierlandstraat aan de overkant van huisnummer 2
Ridderhof
Rossinistraat voor garage van Veen
Rusheuvel
Ruwaard
Ruwert (2x)
Sibeliuslaan
Smidse Geffen
Staringstraat oneven bij de basisschool
Ten noorden van de singel
Tussen AH en Horzak
Van der Duyn van Maasdamstraat
Voor de gelderse poort
Wc ruwaard
Wijk Schadewijk
Winkelcentrum de ruwaard (2x)
Winkelcentrum Heihoek
Wolfskooi en fietsenstalling bij het CS
Ziekenhuis poli
Zwembad

Toelichting
Ja, op de
volgende
parkeerplaats:






Allemaal leuk en aardig bedacht, al sinds jaar en dag loopt bij ons in de buurt
de kortfoortstraat vanaf de bussluis tot en met het zwembad de straat vol en
komt het water tot aan de voordeur het is wachten op de ene keer dat het
huis vol loopt. We hebben toch iets wat men riolereing noemt. Misschien is
het vergroten van het afvoer systeem in de hoofd routes een goede optie
om water overlast te voorkomen in de wijken.
De straat staat blank met een hevige regenval
In de zijstraten van Singel '40-'45 staat na een hevige regenbui alles blank.
(bijv. Gustav Gelderstraat, Willy Andriessenstraat, , etc.)

15



Nee, ik ervaar
geen
wateroverlast op
parkeerplaatsen






Ik ga in de stad vrijwel nooit met de auto.
Niet op parkeerplaats, wel op de openbare weg. Tijdens een flinke regenbui
stond een een groot gedeelte van de heischeutstraat (ter hoogte van
heischeutstraat 74 onder water. Dit probleem kan denk ik opgelost worden
door parkeerstroken weg te halen en meer groenstroken aan te leggen.
Voorstander om meerdere parkeerplaatsen aan te pakken.
In de groen bermen opvang mogelijkheden voor extreme regenval.
Wel veel wateroverlast op de fietsstraat Verdistraat





Het heeft het laatste half jaar niet geregend
Ik heb geen auto dus kom ik niet op pakeerplaatsen.
Wij hebben geen auto dus komen niet op parkeerplaatsen



Weet niet

In onze straat (Pastoor van Ierlandstraat) zijn geen putten waardoor het
water snel weg kan. Voor ons huis (nummer 2) aan de overkant van de straat
zijn enkele parkeerplaatsen die altijd onder water staan als het flink regent.
Ook de staat de schepenen staat blank
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2. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Oss
Regenton
Openingstijden centrum Oss
23 oktober 2018 tot 02 november 2018
340
5,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
3 minuten en 8 seconden
2 november 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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