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1. Samenvatting
Op stelling "1 ‘Ik ben blij dat een eventuele afschaffing van de kerstboomverbranding niet op de
politieke agenda staat in onze gemeente’" antwoordt in totaal 52% van de respondenten: "mee
eens". In totaal 22% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Op vraag "1.1 Om welke reden(en) bent u het eens met bovenstaande stelling?" antwoordt 65% van
de respondenten: "Het is een fijne traditie".
Op vraag "1.1 Om welke reden(en) bent u het oneens met bovenstaande stelling?" antwoordt 91%
van de respondenten: "Het is vervuilend voor het milieu".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Mook & Middelaar, waarbij 101 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Kerstboomverbranding
In Mook gingen begin januari een kleine 500 bomen in brand op het terrein van Scouting Don
Bosco. Er kwamen dit jaar iets minder toeschouwers kijken, er waren ondanks het
regenachtige weer zo'n honderd mensen. Ondanks de vonkenregen in Scheveningen tijdens
de jaarwisseling staat een eventuele afschaffing van de kerstboomverbranding voor de
gemeente Mook en Middelaar niet op de politieke agenda.

1 ‘Ik ben blij dat een eventuele afschaffing van de
kerstboomverbranding niet op de politieke agenda staat in
onze gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling "1 ‘Ik ben blij dat een eventuele afschaffing van de kerstboomverbranding niet op de
politieke agenda staat in onze gemeente’" antwoordt in totaal 52% van de respondenten: "mee
eens". In totaal 22% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

Het is een aardige traditie

Mee eens

•
•

Het is al jarenlang een 'scoutingactiviteit', en dat verloopt goed.
Mooie traditie, maar moet wel onder goed toezicht plaats vinden.

Neutraal

•

Op het terrein van Don Bosco lijkt me niet bepaald een handige plek. Dit jaar was
het regenachtig, maar voor hetzelfde geld is het heel droog. Wat er in
Scheveningen is gebeurd is een voorbeeld hoe het mis kan gaan. Een weiland, op
behoorlijke afstand van woonhuizen en bos lijkt me de goede plek.

Zeer mee
oneens

•
•
•

Niet meer van deze tijd waarin je biobrandstof steeds belangrijker gaat worden
Verbranding is niet meer van deze tijd
Vonkenregen zou een heel bos in de as kunnen leggen.

3

1.1 Om welke reden(en) bent u het eens met bovenstaande
stelling?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=54)
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Op vraag "1.1 Om welke reden(en) bent u het eens met bovenstaande stelling?" antwoordt 65% van
de respondenten: "Het is een fijne traditie".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle redenen hierboven
Andere opties vervuilen ook
Brengt burgers bijeen
En bovendien is het ook een sociaal gebeuren. Ik zie niet in dat versnipperen
mileuivriendelijker zou zijn.
Gun de kinderen hun pleziertje
Het voorkomt dat de bomen gedurende meerdere weken langs de straat liggen. Nu zijn de
meeste in één keer opgeruimd.
Het voorkomt dat her en der brandjes gesticht worden
In Nederland zijn we geneigd vanwege een incident spastisch te reageren.
Milieubelasting is onzin vergeleken met olietankers en vliegtuigen
Mooie traditie we moeten niet alles overboord willen gooien
Verbinding scouting
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1.1 Om welke reden(en) bent u het oneens met
bovenstaande stelling?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1.1 Om welke reden(en) bent u het oneens met bovenstaande stelling?" antwoordt 91%
van de respondenten: "Het is vervuilend voor het milieu".

Andere reden, namelijk:
•
•
•

Duurzamere oplossing is beter
We willen als gemeente CO2 neutraal worden, dan moet je zeker geen bomen verbranden
Zie bij extra toelichting vorige vraag
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Mook & Middelaar
Kerstboomverbranding
24 januari 2019 tot 05 februari 2019
106
9,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
5 februari 2019
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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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