
Enquête  
TT Castricum 

Castricum in beeld 



Response   

• Nieuwsbrief gaat naar 265 lezers 

• 29 reacties (ingevulde enquêtes) ~ 10% 



Leest nieuwsbrief 

• Vooral frequente lezers reageren (en dat is natuurlijk logisch) 



Wat spreekt je aan in de nieuwsbrief? 



Wat wil je vaker lezen in de nieuwsbrief? 

• Welke acties we kunnen ondernemen om met name de dorpspolitiek bij de les te houden. 

• database toegankelijk maken voor bv literatuur bepaalde onderwerpen of internetsites 

• Ook enthousiasmerende ontwikkelingen bij andere (inter)nationale TT-initiatieven 

• Meer stimulans om in het dorp zoveel mogelijk de fiets te gebruiken. 

• Als er lokale weetjes zijn van het nivo bakker brakenhof bakt nu met zonnebloemolie uit de tuin  van guus 

• vind dat er veel interessants te lezen valt en de verwijzingen  naar een website over het onderwerp is prima 

• De laatste ontwikkelingen rond klimaat verandering en de gevolgen daarvan. 

• Over circulaire lokale economie 

• Ik wil lezen hoe de overheid gedwongen wordt om geen zaken met de NAM te doen.  

• Ik wil lezen over hoe mensen opgevoed worden om minder te vervuilen en minder te consumeren.  

• "Doen jullie ook dingen op scholen met en voor jongeren? Permacultuur" 

• Konkrete veranderingen en resultaten, stappenplannen, netwerkuitbreiding 



Bezoek aan het TT Café 



Populaire onderwerpen 



Zelf iets presenteren/doen? 



Meer doen? Wat heb je nodig… 

• Tijd & Energie om te gaan (veel genoemd) 

• Verhalen van mensen / transitievoorbeelden 

• Doorbreken apathie (zelf en anderen) 

• Ik vind het al heel erg fijn en goed dat de transitie activiteiten steeds weer 
georganiseerd worden.  

• Meer discussies over energietransities en bijvoorbeeld “Gas Vrij” 

• Meer vrijwilligers voor de Duintuin en voedselbos zou wel heel fijn zijn.  

• Verder vind ik dat de gemeente mee zou moeten doen 

• Mensen die samen bepaalde activiteiten willen organiseren.  

• Meer concrete acties 


