Ergernissen

1. Wat is uw ergernis top-3?
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Weet niet
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Fietsers en brommers
zonder licht

Langzaam verkeer op de
weg, dat voor u rijdt
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Automobilisten met telefoon aan het oor tijdens het rijden en die geen richting aangeven
Bellen in de auto
Brutaliteit tegenover andere mensen
Dat andere mensen zich overal op ergeren en trgebwerken
Dat er drugs gedeald (mag)worden e niet iedereen het weet maar peel en maas sluit de ogen
als ik het op schrijf wordt ik al bang dat het tegen ons gebruikt word
Gespuis op de weg 's nachts
Heb geen ergernissen
Na aangiftes bij de politie, nooit geen enkel reactie naderhand.
Onaangelijnde honden
Ongelijke trottoirs
Onveilig parkeer- en rijgedrag, arrogantie en lompheid daarmee gepaard gaande en geen
handhaving
Onverdraagzaamheid
Regels naleven
Respect voor elkaar
Slecht onderhoud speelplaatsen
Te hard rijden in bebouwde kom, fietsers die de verkeersregels op een rotonde negeren
Wielrenners
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Hondenpoep wordt gezien als een van deze ergernissen.

2. Heeft u een hond?
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Maar ruim ALTIJD hun poep
Wij hebben 3 honden uit Spanje Mishandeld en verwaarloosd. Als we
hondenbelasting zouden moeten betalen zouden we geen 3 honden hebben. Wij
lopen altijd met zakjes in de zak. Ruimen de poep op. Doen we thuis in de
container. Meer controle op het zelf opruimen van de hondenpoep zou wenselijk
zijn
Als ze de poep even zelf opruimen is er geen probleem Onze kat loopt ook rond
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Veel gemeenten heffen hondenbelasting om de opbrengst al dan niet in te zetten om overlast te
bestrijden. Peel en Maas kent geen belasting op het bezit van een hond.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

3. “De gemeente Peel en Maas moet per direct
hondenbelasting invoeren”
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.
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