Publieke raadpleging onder de inwoners van Stein over
vliegenoverlast
29 mei 2019
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Samenvatting
Vliegenoverlast
Op vraag "1 Heeft u afgelopen zomer overlast ervaren van vliegen?" antwoordt 52% van de
respondenten: "Ja, zeker". 25% van de respondenten antwoordt: “Ja, een beetje”.
Op stelling 2 ‘Het is belangrijk dat de provincie en gemeente er alles aan doen om het
vliegenprobleem te verhelpen’ antwoordt in totaal 92% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In
totaal 1% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (65%)
is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Aan de hand van vraag "3 Hoe kan het aantal vliegen volgens u het best worden beperkt?" komt de
volgende top 3 naar voren:
1. Het overdekt en gekoeld bewaren van plastic afval (42%)
2. Minder opslag van plastic afval (40%)
3. Het verplicht afdekken van plastic afval (35%)
Op vraag "4 Heeft u tips voor medebewoners om zo min mogelijk overlast te ervaren van vliegen?"
geeft 38% van de respondenten een tip.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipStein, waarbij 87 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Vliegenoverlast
Afgelopen zomer kwamen er diverse klachten binnen over vliegenoverlast. De opslag van
plastic afval leidde in de haven en in de omgeving van de haven van Stein tot veel vliegen.

1 Heeft u afgelopen zomer overlast ervaren van vliegen?
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Op vraag "1 Heeft u afgelopen zomer overlast ervaren van vliegen?" antwoordt 52% van de
respondenten: "Ja, zeker".

Toelichting
Ja,
zeker

•
•

De vliegenoverlast is niet zomaar wat overlast van een paat vliegen. Ik reed
afgelopen zomer mijn straat in en het zag er zwart van de vliegen! Ook zonder
raampje open hoor je het gezoem!
Meer en langer geluids overlast doordat de vliegtuigen tot hun maximale
startgewicht zijn geladen.
Gevolg is veel langer met max. vermogen moeten starten en veel minder backup
hebben in geval van een motorstoring!

Ja, een
beetje

•

Thuis in Kerensheide viel het wel mee, het wisselde per dag, maar wat ik veel
vervelender vind zijn de vliegen in de supermarkten, het is niet erg fris als je ziet dat
vliegen over verse etenswaren lopen.

Nee

•

Afgelopen zomer heb ik geen last gehad van vliegen, maar sinds een paar weken is
er een ware plaag bij mijn balkon, ze vliegen met grote aantallen in en uit.Ik durf de
deur niet open te zetten, Het zijn grote vliegen en ik heb het idee dat er een nest in
de spouwmuur zit. Ik heb via de gemeente site hierover gemaild maar tot nu toe
geen reactie gehad,
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De provincie is bezig met gewijzigde vergunningen om zo de vliegenoverlast deze zomer te
voorkomen.

2 ‘Het is belangrijk dat de provincie en gemeente er alles aan
doen om het vliegenprobleem te verhelpen’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling "2 ‘Het is belangrijk dat de provincie en gemeente er alles aan doen om het
vliegenprobleem te verhelpen’" antwoordt in totaal 92% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In
totaal 1% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (65%)
is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•

Alle beetjes helpen.
De geluidsoverlast na 21.30h. Is dermate groter voor schoolgande kinderen dan
voorheen
Geen vergunning afgeven voor de opslag van plastic . De enige oplossing.
Voordat de vergunning er was, was er geen vliegen probleem!
Maar ook wij als burgers dienen onze verantwoording hierin te nemen. Zoals het
regelmatig schoonmaken van de kliko`s, buiten erf schoonhouden enz

Neutraal

•

Probleem ligt in eerste instantie bij de veroorzaker van de overlast d.m.v. opslag.

Weet niet

•

Tot nu toe schijnt er weinig te gebeuren gezien de klachten.
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3 Hoe kan het aantal vliegen volgens u het best worden
beperkt?
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Aan de hand van vraag "3 Hoe kan het aantal vliegen volgens u het best worden beperkt?" komt de
volgende top 3 naar voren:
1. Het overdekt en gekoeld bewaren van plastic afval (42%)
2. Minder opslag van plastic afval (40%)
3. Het verplicht afdekken van plastic afval (35%)

Andere manier, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BHelemaal geen plastic afval opslaan. Onze zomer is totaal bedorven hierdoor. Ook
groenbakken wekelijks leegmaken in de zomer.
Dat moet niet aan de inwoners gevraagd worden, maar aan experts
Geen opslag
Geen opslag in de buurt van woongebied
Geen opslag in ruime omtrek woongebieden
Geen opslag van huishoudelijk kunststof afval
Géén opslag van plastic
Geen opslag van plastic afval
Geen plastic afval in Stein!!!
Geen plastic opslaan
In de zomer vaker ophalen
Meer kansen voor natuurlijke vijanden
Meteen laten ophalen en verwerken
Niet zo lang laten liggen, direct afvoeren .
Niks opslaan maar aanvoer beperken en direct verwerken.
Onderzoek naar oorzaken
Plastic afval niet meer scheiden maar gewoon verbranden
Schoonmaken
Zelf de flessen en verpakkingen afwassen en dad pas in de zak doen helpt heel erg goed
Zodanig opslaan dat de vliegen er niet in kunnen komen
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Toelichting
•
•
•
•

Ik weet niet waar al die vliegen vandaan komen
Minder 'open' voor vliegen aantrekkelijk afval en verder denk ik dat er wel nog andere
mogelijkheden zijn maar ben ook geen expert hierin. Het lijkt me in het ieder geval moeilijk
aan te pakken.
Misschien niet opslaan, maar gelijk bewerken en besprayen met een product waar de vliegen
en vliegeitjes (larven) niet tegen kunnen.
Voordat de opslag van plastic plaats vond in de haven had ik nooit een vlieg in mijn woning.
Aan mijn woning is niets verandert, maar het aantal vliegen er in wel.
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Stel er komt deze zomer alsnog een vliegenplaag doordat de oorzaak niet goed is aangepakt.

4 Heeft u tips voor medebewoners om zo min mogelijk overlast te ervaren
van vliegen? (n=85)
Tip (38%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afspoelen leg bakjes
Afval in de daarvoor bestemde bakken
Alles wat open staat horren erin plaatsen.
Blijven melden bij de overheden
Deuren en ramen dicht laten
Geen opslag
Gooi geen voedsel in de tuinen,dieren raken het niet aan het gaat rotten en de ellende is
daar.Laat ook de groenafval containers niet te lang staan ook dat lokt vliegen aan.
Groenbakken elke week schoonmaken en uitspoelen.
Horren (2x)
Horren plaatsen
Horren, horren en horren
Klagen,klagen.
Lokzak ophangen op locatie je zelf geen overlast ervaard. Plastic afval inpandig opslaan en
uitspoelen voordat in zak wordt gedaan.
Minder plastic verpakking
Overal horren maar daar hangt natuurlijk kostenplaatje aan.
Plaats horren
Plastic afval schoon opbergen
Probeer een verdelgingsmiddel
Ramen dichthouden; geen vleeswaren in de keuken op het aanrecht, groenbak binnen
Ramen en deuren gesloten houden of met horren werken
SCHOONMAKEN!
Spoel alle afval af alvorens in de zak te deponeren en doe de gesloten zak omgekeerd in een
andere en sluit deze goed af.
Ver buiten bewoond gebied
Vlees- en kaasverpakkingen afspoelen
Vliegenvanger
Vuilnis op tijd opruimen en niet laten liggen in open lucht, vaker plastic afval komen ophalen
door gemeentelenzakkei
Wij hebben van die vliegen kom zakken gekocht kosten wel 14 euro per zak maar het
verlicht wel
Wij zetten staafjes wierook op tafel
Zelf de flessen en verpakkingen afwassen en dad pas in de zak doen helpt heel erg goed
Zie punt 3
Zorg thuis en in je woonomgeving dat geen afval rondslingert

Ik heb geen tips (51%)
Weet niet (12%)
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Toelichting
Tip:
Ik heb
geen
tips

•
•
•

Ik weet niet wat je hieraan zou kunnen doen als eenling,
De vliegenoverlast die wij hier in Meers hebben. Daar hebben ik als burger geen
enkele invloed op. Bij mij in de buurt worden varkens, zwanen, ezels, ectr
gehouden. Het is mogelijk dat de zwerm vliegen daar het eerste naar toe gaan.
Hoe wil je nu een tip geven als de plastic opslag blijft duren. Dat is het probleem en
met tips aan de inwoners los je niks op!
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipStein
Vliegenoverlast
Evaluatie TipStein
15 mei 2019 tot 27 mei 2019
87
10,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)*
4
29 mei 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 10,5%. De resultaten in dit onderzoek kunnen
10,5% afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een
representatief onderzoek. Dit is hier niet het geval. Beschouw de onderzoeksresultaten als een
indicatie.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

Door onderzoeksbureau Toponderzoek zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 15 mei 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 22 mei 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipStein
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Stein vergroten. Via het
panel TipStein kunnen alle inwoners in de gemeente Stein hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.
Op www.tipstein.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipStein is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipStein maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel marktinformatie
op te halen over Stein en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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4. 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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