Reusel - Resultaten Belevingsonderzoek 2017
Top 3 (milieu)problemen:
1. geuroverlast dierhouderij (33% van de inwoners)
2. slecht onderhoud wegen en/of groen (30%)
3. geen probleem (23%)
Woonsituatie waardoor meest bezorgd over gezondheid: dierhouderij (20%), drukke straat
(7%), akkerbouw (4%)
Top 3 ernstige geluidhinder:

Top 3 ernstige geurhinder:

Top 3 ernstige hinder stof,
roet of rook:

1. Verkeer binnen kom (10%)

1. Dierhouderij (18%)

1. Dierhouderij (8%)

2. Vliegverkeer (9%)

2. Mest uitrijden (9%)

2. Open haarden (7%)

3. Bromfietsen (7%)

3. Open haarden (8%)

3. Wegverkeer (4%)

Gevolgen geuroverlast dierhouderij, meest genoemd: ramen gesloten houden (22%),
lichamelijke gezondheidsklachten (9%), prikkelbaarheid (8%)
Verschillend in vergelijking met de rest van de gemeente:
-Minder mensen werkzaam in agrarische beroepsgroep dan gemiddeld in de gemeente
-Meer mensen vinden geuroverlast dierhouderij een groot (milieu)probleem in de buurt
-Minder mensen vinden verkeersoverlast door landbouwverkeer een groot (milieu)probleem
-Minder mensen maken zich bezorgd over hun gezondheid door akkerbouw/tuinbouw
-Minder mensen ervaren geluidhinder door verkeer buiten kom
-Meer mensen ervaren matige geluidhinder door verkeer binnen kom
-Minder mensen ervaren ernstige geluidhinder door crossmotors
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Hulsel - Resultaten Belevingsonderzoek 2017
Top 3 (milieu)problemen:
1. geuroverlast dierhouderij (36% van de inwoners)
2. geen probleem (30%)
3. verkeersoverlast landbouwverkeer (19%)
Woonsituatie waardoor meest bezorgd over gezondheid: dierhouderij (43%), drukke straat
(7%), akkerbouw (6%)
Top 3 ernstige geluidhinder:

Top 3 ernstige geurhinder:

Top 3 ernstige hinder stof,
roet of rook:

1. Verkeer binnen kom (23%)

1. Dierhouderij (19%)

1. Dierhouderij (10%)

2. Verkeer buiten kom (10%)

2. Mest uitrijden (13%)

2. Open haarden (6%)

3. Dierhouderij (8%)

3. Open haarden (8%)

3. Wegverkeer (3%)

Gevolgen geuroverlast dierhouderij, meest genoemd: ramen gesloten houden (22%),
lichamelijke gezondheidsklachten (12%), prikkelbaarheid (11%)
Verschillend in vergelijking met de rest van de gemeente:
-Minder mensen vinden slecht onderhoud wegen/groen een groot (milieu)probleem
-Meer mensen vinden verkeersoverlast door landbouwverkeer een groot (milieu)probleem
-Meer mensen maken zich bezorgd over hun gezondheid door de dierhouderij
-Minder mensen ervaren geluidhinder door buren en horeca
-Meer mensen verwachten in komend jaar meer geur- en stofhinder van dierhouderij
-Meer mensen zijn erg bezorgd over de gezondheidseffecten van resistente bacteriën door dierhouderij
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Lage Mierde - Resultaten Belevingsonderzoek 2017
Top 3 (milieu)problemen:
1. geen probleem (28%)
2. slecht onderhoud wegen/groen (24%)
3. zwerfafval (18%)
Woonsituatie waardoor meest bezorgd over gezondheid: dierhouderij (17%), zendmasten of
antennes (9%), drukke straat (6%)
Top 3 ernstige geluidhinder:

Top 3 ernstige geurhinder:

Top 3 ernstige hinder stof,
roet of rook:

1. Verkeer binnen kom (10%)

1. Open haarden (9%)

1. Open haarden (9%)

2. Vliegverkeer (8%)

2. Mest uitrijden (7%)

2. Wegverkeer (5%)

3. Bromfietsen (7%)

3. Dierhouderij (7%)

3. Dierhouderij (4%)

Gevolgen geuroverlast dierhouderij, meest genoemd: ramen gesloten houden (7%), lichamelijke
gezondheidsklachten (5%), prikkelbaarheid (4%)
Verschillend in vergelijking met de rest van de gemeente:
-Minder mensen vinden geuroverlast dierhouderij een groot (milieu)probleem
-Meer mensen maken zich bezorgd over hun gezondheid door zendmasten of antennes
-Minder mensen ervaren matige geluidhinder door verkeer buiten kom en buren
-Minder mensen ervaren ernstige geurhinder door dierhouderij
-Minder mensen verwachten in komend jaar een toename in geurhinder door dierhouderij
-Meer mensen zijn het eens met de stelling dat ‘type en schaal van het agrarisch bedrijf moet passen
bij de locatie’
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Hooge Mierde - Resultaten Belevingsonderzoek 2017
Top 3 (milieu)problemen:
1. slecht onderhoud wegen/groen (38%)
2. geen probleem (24%)
3. verkeersoverlast landbouwverkeer (19%)
Woonsituatie waardoor meest bezorgd over gezondheid: dierhouderij (17%), drukke straat
(9%), akkerbouw (9%)
Top 3 ernstige geluidhinder:

Top 3 ernstige geurhinder:

Top 3 ernstige hinder stof,
roet of rook:

1. Verkeer binnen kom (9%)

1. Open haarden (9%)

1. Open haarden (8%)

2. Vliegverkeer (8%)

2. Mest uitrijden (7%)

2. Wegverkeer (3%)

3. Buren (5%), crossmotors

3. Dierhouderij (7%)

3. Dierhouderij (3%)

(5%)
Gevolgen geuroverlast dierhouderij, meest genoemd: ramen gesloten houden (11%),
lichamelijke gezondheidsklachten (8%), prikkelbaarheid (5%)
Verschillend in vergelijking met de rest van de gemeente:
-Minder mensen vinden geuroverlast dierhouderij een groot (milieu)probleem
-Meer mensen vinden slecht onderhoud van wegen/groen en verkeersoverlast door landbouwverkeer
een groot (milieu)probleem
-Minder mensen ervaren geluidhinder door verkeer buiten kom en door bouw-/sloopactiviteiten
-Minder mensen ervaren ernstige geur- of stofhinder door dierhouderij
-Minder mensen ervaren geurhinder door bouw-/sloopactiviteiten
-Minder mensen verwachten in komend jaar een toename in geluidhinder door wegverkeer
-Minder mensen verwachten in komend jaar een toename in geurhinder door dierhouderij
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Buitengebied Zuid - Resultaten Belevingsonderzoek 2017
Top 3 (milieu)problemen:
1. slecht onderhoud wegen/groen (37%)
2. zwerfafval (26%)
3. geen probleem (24%)
Woonsituatie waardoor meest bezorgd over gezondheid: dierhouderij (18%), windturbines
(14%), drukke straat (11%)
Top 3 ernstige geluidhinder:

Top 3 ernstige geurhinder:

Top 3 ernstige hinder stof,
roet of rook:

1. Verkeer buiten kom (13%)

1. Dierhouderij (9%)

1. Wegverkeer (6%)

2. Crossmotors (5%)

2. Mest uitrijden (6%)

2. Dierhouderij (6%)

3. Bromfietsen (4%)

3. Open haarden (5%)

3. Open haarden (4%)

Gevolgen geuroverlast dierhouderij, meest genoemd: ramen gesloten houden (12%), slecht
slapen (7%), prikkelbaarheid en stress (4%)
Verschillend in vergelijking met de rest van de gemeente:
-Meer mensen werkzaam in agrarische beroepsgroep
-Minder mensen vinden geuroverlast dierhouderij en luchtverontreiniging een groot (milieu)probleem
-Meer mensen vinden hinder door windmolens een groot (milieu)probleem
-Meer mensen maken zich bezorgd over hun gezondheid door windturbines
-Meer mensen ervaren ernstige geluidhinder door verkeer buiten kom
-Meer mensen ervaren matige geluidhinder door crossmotors
-Minder mensen ervaren geluidhinder door verkeer binnen kom, buren, vliegverkeer, horeca en bouwen sloopactiviteiten
-Minder mensen ervaren geur- of stofhinder door open haarden/allesbranders
-Meer mensen verwachten in komend jaar een toename in geluidhinder door wegverkeer
-Meer mensen verwachten in komend jaar een afname in geluid-, geur- en stofhinder door dierhouderij
-Minder mensen zijn bezorgd over de invloed van de dierhouderij op de gezondheid
-Meer mensen zijn het eens met de stellingen dat ‘er ruimte is voor alle soorten agrarische bedrijven’,
dat ‘recreatie of natuur en intensieve dierhouderij prima in hetzelfde gebied kunnen’, dat ‘als grote
stallen goed zijn ingepast in het landschap en ontsloten vanaf de weg dit geen probleem is’ en dat ‘de
agrarische sector essentieel is voor het beheer van het buitengebied’.
-Minder mensen zijn het eens met de stellingen dat ‘het type en schaal van het bedrijf moet passen bij
de locatie’ en dat ‘volksgezondheid het belangrijkste is in het zoeken naar oplossingen’.
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Buitengebied Noord - Resultaten Belevingsonderzoek 2017
Top 3 (milieu)problemen:
1. geuroverlast dierhouderij (33%)
2. zwerfafval (32%)
3. slecht onderhoud wegen/groen (23%)
Woonsituatie waardoor meest bezorgd over gezondheid: dierhouderij (32%), akkerbouw (12%),
drukke straat (10%)
Top 3 ernstige geluidhinder:

Top 3 ernstige geurhinder:

Top 3 ernstige hinder stof,
roet of rook:

1. Verkeer buiten kom (16%)

1. Dierhouderij (25%)

1. Dierhouderij (13%)

2. Crossmotors (10%)

2. Mest uitrijden (15%)

2. Wegverkeer (7%)

3. Vliegverkeer (9%),

3. Open haarden (6%), buren

3. Open haarden (6%)

dierhouderij (9%)

(6%)

Gevolgen geuroverlast dierhouderij, meest genoemd: ramen gesloten houden (27%),
prikkelbaarheid (15%), slecht slapen en piekeren (9%)
Verschillend in vergelijking met de rest van de gemeente:
-Meer mensen werkzaam in agrarische beroepsgroep
-Meer mensen vinden zwerfafval en verkeersoverlast landbouwverkeer een groot (milieu)probleem
-Meer mensen maken zich bezorgd over hun gezondheid door dierhouderij en akkerbouw
-Meer mensen ervaren ernstige geluidhinder door verkeer buiten kom, door dierhouderij en door
crossmotors
-Minder mensen ervaren geluidhinder door verkeer binnen kom, buren en horeca
-Meer mensen ervaren ernstige geurhinder door dierhouderij en door mest uitrijden
-Meer mensen ervaren ernstige stof-, roet- of rookhinder door dierhouderij
-Meer mensen verwachten in komend jaar een toename in geluid-, geur- en stofhinder door
wegverkeer
-Meer mensen verwachten in komend jaar een toename in geluid- en stofhinder door dierhouderij
-Meer mensen ervaren gevolgen van geur- en geluidoverlast door dierhouderij
-Minder mensen zijn bezorgd over de invloed van de dierhouderij op de gezondheid
-Meer mensen zijn het oneens met de stellingen dat ‘het beter is als grote intensieve dierhouderijen
worden gecentreerd’, dat ‘volksgezondheid het allerbelangrijkste is in het zoeken naar oplossingen’ en
dat ze ‘vertrouwen hebben in de gemeente’
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