Herfstdip
De dagen worden korter, de temperatuur daalt en het landschap wordt langzaamaan minder
groen door de vallende blaadjes. De herfst is weer bijna in aantocht. In hoeverre bent u het
(on)eens met de volgende stelling?

1 “Ik zie op tegen de herfst”
35%

(n=83)

31%

30%

27%

25%

22%

20%
13%

15%
10%

7%

5%
0%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Toelichting
Zeer mee
eens



Als je de bladeren bij elkaar veegt zitten er gegarandeerd hondendrollen tussen en
je moet echt plastic handschoenen dragen om de rommel op te ruimen en naar de
bladerbak te brengen en bij thuiskomst de schoenen goed nakijken want er zit
gehaaid hondenstront onder je schoenen.
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Moeten wij bladeren ruimen. De gemeente doet hier te weinig aan!
De herfst komt ieder jaar terug, dit heeft ook zijn charme. En wat te denken van de
mooie feestdagen
Nee ik ruim de bladeren op
En als dat iedereen een keer per week doet is het enkele weken weg



Zeer mee
oneens




Herfst heeft ook zijn charmes en dan is het nog vaak super mooi weer o leuke dingen
te doen.
Ik vind de herfsttijd een prachtige tijd v h jaar en dan moeten we de vallende
bladeren etc. maar op te koop toe nemen en onze eigen plaats en voor het huis
trottoir en langs stoeprand schoonhouden

1.1 Kunt u dit kort toelichten?







































Alle periode's hebben hun charme
Dan komt de winter,
De herfst heeft zijn moois, net als de andere jaargetijden
De hertfst zoals wij die kennen hoort bij ons leven
De seizoenen hebben nauwelijks invloed op mijn gemoed
Donkere dagen, kou, hogere energiekosten
Een heerlijk jaargetijd
Elk seizoen heeft zijn charme
Elk seizoen heeft zijn mooie tijd
Geen probleem met de herfst
Heb altijd moeite met veranderende weersomstandigheden en gezondheid
Heb last van een tekort aan daglicht
Heerlijk, op tijd de gordijnen dicht, kaarsjes aan. En het wordt echt weer lente.
Herfst hoort er bij
Herfstv is rachtig inclusief de bladeren opruimen
Herst is een mooie tijd al die kleuren
Het hoort bij de seizoenen
Ieder jaargetijde heeft zijn charme (2x)
Ik hou niet van warmte
Ik ondervind wel vaak hinder
Ik vind de herfst altijd een van de mooiste jaargetijden
Ik vind de herfst erg mooi. Vallende bladeren, mist, regenachtig. Af en toe is dit heerlijk. Vooral als er
daarna een mooie winter achteraan komt.
Ik vind de herfst heerlijk!
In de zomer komen op sommige plaatsen de maden uit de afvalzakken
Is mijn jaargetij
Kale bomen en struiken en dus bladeren ruimen.
Moet variatie blijven in de weersgesteldheid.
Mooie tijd
Mooie verkleuring van de bladeren, meer sfeer in huis. Bakseizoen!
Nu het blad weer van de bomen valt eerder korven plaatsen voor bladinzameling
Ook de herfst is een mooi seizoen! Maar ik heb het warme weer dit jaar wel een beetje gemist...
Tijdens de herfst verliezen de gemeentebomen aan de overkant hun bladeren en vruchten. Die komen in o.a.
mijn dakgoten. Als de vervuiler betaalt (afvalheffing) waar kan ik dan de rekening voor de diverse opruimkosten
declareren?
Veel regen en gure wind
Verwarming moet aan, kost veel geld
Vindt het ook wel wat hebben. Lekker binnen zitten waar het warm is. Alleen de aanloop er naar toe,
zoals het vroeg donker worden moet ik in het begin altijd erg aan wennen.
Hoort er bij
Hou van de zomer met zijn lange dagen!
Houd van zon

2 Ervaart u een dip als de herfst voor de deur staat?
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Accepteer het gegeven en doe iets leuks
Altijd bladeren die niet van ons zijn in de tuin.
Blijf genieten van de mooie dingen
De herfst is een mooi jaargetijde, net zoals alle andere, het moet gewoon niet 'te' zijn, maar dat geldt voor
alles toch?
Elke jaar getijde heeft wel war gewoon genieten.
Geniet van elek dag
Heb aan geen enkel jaargetijde een hekel, ieder heeft zijn charme en lastige dagen.
Herfst hoort bij ons land. Daar hebben we geen invloed op.
Herfst is 1 van de 4 jaargetijden en elk jaargetijde heeft z'n charmes
Ieder jaargetij heeft zijn sjarmes
Prachtig seizoen
Prachtige kleuren in de tuin en de feestmaand in december.
Seizoenen horen bij ons klimaat
Seizoenen zijn geweldig, dan kun je je weer verheugen op ander weer. Vraag mensen in China maar eens
wat ze ervan vinden om altijd hetzelfde warme weer te hebben.
Vind herfst gezellig

2.1 Hoe uit deze herfstdip bij u?
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3 Wat is uw tip tegen een herfstdip?
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Plaats eerder in het seizoen bladerbakken en zorg voor terreinen waar honden uitgelaten
kunnen worden. Of voer weer de hondenbelasting in!
Snap het verband met afvalinzameling eerlijk gezegd niet
bovendien had er iets gevraagd kunnen worden mbt de blader opvangbakken, dan had ik
nog wel wat tips geweten.....!!
Vier jaargetijden wandelen. Elk seizoen heeft zijn charmes. Ook de winter en de herfst .

