Bloemen in Rooi
Bijen hommels bloemen en vlinders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

1. Heeft u bloemen in uw tuin of op uw balkon waar de bijen,
hommels en vlinders nectar en stuifmeel kunnen halen?
90%

(n=215)

82%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%

10%

2%

4%

1%

Nee, ik heb geen
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Weet niet
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Anders, namelijk:









Alleen voortuin
Beperkte keuze aan planten; niet zo'n grote tuin
Ik heb een klein balkon
Ik heb een paar bloemen in de tuin
Niet heel veel maar er zijn voor en achter wat bloemen
Normaal gesproken wel maar van het jaar is het om een of andere rede niet echt tot bloei
gekomen de struiken zijn bijna zonder bloemen, ik denk veel verbrand met de vroege zon
Tuin in aanleg
Vooral gras
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Stel u zit met familie buiten een drankje te doen en er komt een bij of hommel voorbij
gevlogen.

2. Welke omschrijving past het beste bij u?
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Anders, namelijk:


Ik blijf er rustig naar zitten kijken
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3. Als u Roois Landschap een tip mag geven om inwoners te stimuleren om
meer bloemen te laten groeien, wat zou u dan zeggen?
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Aantrekkelijk actie, aanbod van planten, op de jaarmarkt met voorlichting waarom het nodig is
om deze planten in de tuin te hebben. Tevens het verschil in beeld brengen tussen enerzijds
hommels en bijen en anderzijds wespen.
Adviseer de inwoners wat ze het beste kunnen zaaien.
Artikel in MRK en ED
Begin eerst maar eens alle onkruid weg te halen en strooi dan veldbloemen overal.
Bermbeheer op af stemmen
Bermen inzaaien met diverse flora
Bermen laten groeien
Bermen van de gemeente en groenstroken weer mooi maken...
Beschikbaar stellen van planten tegen een lage prijs
Bloemen brengen leven in uw tuin.
Bloemenmengsels aanbieden aan inwoners tegen aantrekkelijke prijs, meer info over belang van
bloemen. In openbaar groen meer bloemen planten.
Bloemenzaadjes uitdelen b.v. Aan de kassa in de supermarkt of bij de benzinepomp
Bloemzaad (gratis) uitreiken
Compenseer voormalige agrariërs met als tegenprestatie dat zij deze bloemenmengsel inzaaien.
Dat het mengsel gezaaid word zodat de inwoners er geen moeite voor hoeven te doen .
Dat weten de kenners zelf het beste.
Dat ze zich niet moeten bemoeien met prive tuinen en voor de rest bij de gemeente moeten zijn
De beloofde ruilverkaveling en aanplating waarmaken. Er liggen nog steeds niet afgewerkte
percelen.(Broekdijk oa)
De bloemen ut laten bloeien tot dat het zaad zich heeft verspreid heeft.
De gemeente een voorbeeld moet zijn, maar nu is het een zeer slecht onderhouden 'groen' door
heel Rooi.
Dit voorbeeld is geen stimulans voor de inwoners van Rooi om meer bloemen te laten groeien.
De gemeente zou bermen langs wegen en straten kunnen inzaaien.
Doe mee met het verspreiden van bloemen voor de natuur
Doen
DOEN !!
Een aardige prij(zen)s verloten onder mensen die een fleurige tuin of balkon
verzorgen/onderhouden.
Financiële beloning, gratis bloemen aanbieden
Ga zo voort en leg de bewoners uit waarom dit belangrijk is.
Gebruik de gemeenteperkjes waar nu alleen gras staat
Geef aan WAT te planten om meer bijen, hommels en vlinders te lokken
Geef gratis zakjes bloemenzaad met uitleg hoe te zaaien en de reden hierachter. Wanneer Rooi
er weer fleuriger uitziet, komen er misschien meer toeristen. Op deze manier verdient het
zichzelf terug.
Geef veel voorbeelden als advies
Geef zakjes bloemenzaad aan de inwoners zodat iedereen de kans heeft om bloemen te zaaien.
Of laat inwoners de keuze dat ze zakjes bloemzaad kunnen ophalen in het roois gemeentehuis
Geef ze kado
Geen tegels of andere verharding in de tuin maar planten en bloemen.
Geniet meer van de natuur, we hebben die nodig. En dat beetje onderhoud werkt ook zeer
ontspannend.
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Gewoon in de zomer bloemen zetten .
Goed idee
Goed voor de natuur!
Gratis bloembollen in plaats van voetbal plaatjes bij de bootschappen
Gratis zaden regelen om te zaaien
Grote stand op de jaarmarkt met info, en bv. Wedstrijd mooiste bijentuin aanleggen op locatie,
waar je geschikte planten kunt kopen. Toon een korte! en leuke animatie waarin de gevolgen
duidelijk worden. Onderwijs/educatief programma op scholen.
Grote tuin veel bloemen zaaien
Het belang hiervan uitleggen in de MooiRooi krant en op TV Meierij
Het is niet alleen een kwestie van meer bloemen inzaaien. Het is vooral een kwestie van weiden
de kans te geven, dat daar bloemen kunnen groeien. Zodra het gras 20 cm hoog is wordt het
gemaaid. Laat het groeien en maai/hooi twee keer per jaar, zodat bloemen en kruiden de kans
krijgen om zich te ontwikkelen.
Het is ook voor de mensen genieten van de bloemen en bijen, hommels.
Je helpt er de natuur mee.
Het is z mooi en rustgevend
Het stimuleren van geveltuinen en ik ben voor de invoering van 'tegeltax'
Steeds meer mensen willen een huis met een voortuin om die vervolgens helemaal hard te
maken. hier zou een vergunning voor moeten worden aangevraagd. Die dan maar zelden wordt
toegekend en dan nog tegen een fikse vergoeding. Verhardde tuinen hebben nauwelijks bloemen
, zijn een overbelasting voor ons rioolsysteem en hebben een negatieve invloed op de hoogte
van het grondwater.
Hoe meer, hoe beter.
Houd een jaarlijkse bloemzaaidag roois landschap zorgt voor de zaadjes de deelnemers betalen
deze gezamenlijk de gemeente heeft vrije plekjes genoeg
Ik vind dat er in Rooi voldoende begroeid is.
Ik zaai zoveel mogelijk bloemen waar bijen op af komen
Ik zou zeggen, plant zoveel mogelijk bloemen en planten waar insecten voedsel kunnen halen. En
wees niet bang voor insecten, aangezien zij vaak niet veel kwaad willen of doen. Sinds wij hier in
sint Oedenrode zijn komen wonen, is het aantal bijen en hommels en wespen echt ontzettend
gedaald, waarschijnlijk door de landbouwgiffen (wij wonen in het buitengebied en daar wordt
heel veel gespoten), maar waarschijnlijk ook door andere zaken.
In de berm weidebloemen
In MooiRooi krant artikel plaatsen over het belang van honing en stuifmeel dragende planten en
bomen voor insecten die weer tot voedsel dienen voor vogels.
Beschermen van natuur is ook beschermen van het voortbestaan van leven van de mens.
Kijk naar de dorpen in Frankrijk, wordt in bepaalde straten een wedstrijd met bloemen
Koop bloemen en planten met stuifmeel.
Laat bloemen en planten staan. Pluk of verniel ze niet.
Laat de gemeente alle bermen maar inzaaien(mits het veilig blijft voor alle verkeer) met diversen
bloemen e.d voor de vlinders, bijen en hommels. Ook stukken land die niet in gebruik zijn kan
men in laten zaaien met bloemen mengsels.
Leef duurzaam . Wij hebben deze biodiversiteit absoluut nodig.
Meer aanplantin in tuin
Meer bloemen in de tuinen van de mensen.
Meer informatie vertrekken over de voordelen van het laten groeien van bloemen.
Meer stemuleren
Minder gras en meer bloemen! Dan ziet Rooi er tenminste ook weer wat vrolijker uit ipv overal
van dat stomme gras wat niet eens fatsoenlijk gemaaid wordt!
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Minder tuinen verharden, en meer groen in de tuinen.
Misschien gezamenlijk planten inkopen en goedkoop beschikbaar stellen(niet iedereen kan dure
plantjes betalen) en met name oudere inwoners helpen met het bijhouden van hun tuintje
Net als jaren geleden met korting aanbieden
Niet allen zinvol, maar brengt ook sfeer
Niet alles betegelen.
Niet alles verharden. Probeer tuin onderhouds vriendelijk te maken, maar wel met planten.
Niet in de omgeving van kinderspeelterein
Niet spuiten met vergif
Onkruid weg en bloemen terug
Organisser een tuin wedstrijd
Pluktuinen inrichten.
Prima
Promoot daktuinen
Soort competitie maken wie de meeste vlinders in de tuin krijgt. Om kinderen te stimuleren een
soort bloementuin bij scholen, alle schoolpleinen zijn bijna allemaal verhard, scholenproject,
beginnen bij de basis.
Spreek de boeren hier op aan, en gratis bloemenzaad!
Stel gratis zaden ter beschikking met een grote diversiteit
Stroken inzaaien met bloemenmengsel prima, maar we zien veel stroken waar meer onkruid is
dan bloemen en het een schande is hoe het er bij staat.
Stukje in mooirooi krant plaatsen met korte uitleg waarom bloemen belangrijk zijn.misschien
kleine zakjes met paar zaadjes weg geven?
Tuinen netjes met bloemen afwerken.
Uitreiken zakje bloemzaad aan ieder inwoner
Veel wilde bloemen planten door zaad uit te strooien.
Veel wilde variatie bloemen
Vermelden in krant en andere media hoe dit te doen
Vindt ik een goed idee om de stroken en bermen in te zaaien met bloemen en grassen
Voor elke tegel in de tuin eruit een plant beschikbaar stellen.
de wijken ook meer zelf de onderhoud en samenstelling mogen laten bepalen van hun omgeving.
Voorlichting geven.
Wij zetten de bloembollen die we zo nu en dan krijgen in bakjes voor bij de dommel aan de
waterkant .heel fleurig gezicht
Zaadjes uitdelen en bewust maken van het nut van bloemen
Zak je zaden in de brievenbus
Zakje gemengde bloemzaadjes meegeven met mooi rooi krant. Info in mooi rooi krant tav nut
van bloemen...bijen
Zeg het met bloemen
Zorg dat het evenwicht in de natuur terug komt !!!
Zorg voor goed onderhoud
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