
Enquête over onderhoud van de openbare ruimte 

Versie Sluipwijk en Plassengebied 

 

Dit is de papieren versie van de enquête, die naast de online versie wordt aangeboden aan 

mensen die niet in de gelegenheid zijn om de enquête online in te vullen. 

 

Kunt u de enquête wél online invullen, dan vragen we u dat dat te doen. Volg daarvoor de 

onderstaande instructies. 

 

 

Word lid van ons panel Bodegraven-Reeuwijk Spreekt 

Iedereen vanaf 16 jaar die in de gemeente woont, werkt en/of onderneemt, kan meepraten in het 

inwonerspanel. Zo werkt het: 

• Ga naar www.bodegraven-reeuwijkspreekt.nl  

• Meld u gratis aan  

• U ontvangt binnen enkele dagen een e-mail met een link naar de vragenlijst. U ontvangt ook 
als eerste de resultaten 

 

Wilt u geen lid worden van het inwonerspanel, maar wel deelnemen aan het onderzoek? Ga dan naar 

www.moventem.nl/onderhoudsplanBR en doe mee. De vragenlijst invullen kan tot en met 3 januari. 

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!  

 

Inleveren 

U kunt de enquête bij het gemeentehuis in de brievenbus doen of opsturen. 

Bezoekadres   Postadres 
Julianastraat 6   Postbus 401 
2411 CV Bodegraven  2410 AK Bodegraven 

http://www.moventem.nl/onderhoudsplanBR


Inleiding 
De openbare ruimte is de buitenruimte in de gemeente, die van ons allemaal is. De gemeente is 

verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de openbare ruimte, zoals wegen, bruggen, 

verlichting, meubilair, openbare speel- sport- en recreatievoorzieningen en groenvoorzieningen. Als 

basis moeten deze schoon, heel en veilig zijn. 

De openbare ruimte is belangrijk voor ons welzijn. Daarom is het belangrijk dat het prettig is om ons 

te verplaatsen of te verblijven in de openbare ruimte. Aantrekkelijkheid en beleving is ook belangrijk. 

Daarom wordt de openbare ruimte ook vaak ‘leefomgeving’ genoemd. 

Om te zorgen dat de leefomgeving aansluit bij de wensen van bewoners, en het beheer en 

onderhoud door de gemeente goed loopt, wordt elke vier jaar een Onderhoudsplan voor de 

Leefomgeving opgesteld in onze gemeente. In het plan maken we ook een onderhoudsagenda voor 

uw dorp. Vanaf 2022 is er een nieuw plan nodig, met een nieuwe onderhoudsagenda. Daarom 

evalueren we het vorige plan en willen we graag van u weten wat u belangrijk vindt voor het 

volgende plan. 

In deze enquête horen we graag of u vindt dat de openbare ruimte is verbeterd in de periode 2018-

2021. Van het maken van een nieuwe onderhoudsagenda voor uw dorp voor de periode 2022-2025, 

dus zijn er vragen in de enquête opgenomen waarin u kunt aangeven hoe belangrijk u bepaalde 

thema’s op dit moment vindt. 

Algemene vragen 
1. Wat is uw woonplaats?  

Als u het niet zeker weet is dat niet erg. Vult u in waar u denkt dat u (het dichtst bij) woont. 

a. Bodegraven-Noord (ten 

noorden van de Oude Rijn) 

b. Bodegraven-Zuid (ten zuiden 

van de Oude Rijn) 

c. De Meije 

d. Driebruggen 

e. Nieuwerbrug aan den Rijn 

f. Reeuwijk-Brug Oost 

g. Reeuwijk-Brug West 

h. Reeuwijk-Dorp (en Tempel en 

Buitengebied) 

i. Sluipwijk/Plassengebied 

j. Waarder 

 

  



2. Kent u het huidig onderhoudsplan voor de leefomgeving voor de periode 2018-2021? 

a. Ja, volledig 

b. Ja, enigszins 

c. Nee, wel van gehoord maar weet niet wat het inhoudt 

d. Nee, nooit van gehoord 

3. Is  de openbare ruimte in uw dorp de afgelopen jaren verbeterd? 

a. Ja 

b. Nee 

 

  



Onderdeel 1: Evaluatie aandachtspunten uit de onderhoudsagenda 
In het onderhoudsplan voor de openbare ruimte 2018-2021 is er voor uw dorp een 

onderhoudsagenda opgesteld (zie de vorige pagina). In uw dorp was de top 3 van belangrijkste 

aandachtspunten verkeersveiligheid, staat van wegen en schoon. Die ziet u bovenaan de afbeelding 

van de onderhoudsagenda weergegeven. 

Om aan deze aandachtspunten te werken, zijn in de onderhoudsagenda onderhoudsmaatregelen, 

groot onderhoud- en  vervangingswerkzaamheden en kwaliteitsimpulsen (zoals bijvoorbeeld 

verbetering van de inrichting van het centrum of meer klinkerwegen) opgenomen. De maatregelen 

voor uw dorp kunt u zien in de afbeelding van de onderhoudsagenda. 

We zijn benieuwd of u vindt dat deze maatregelen ook hebben bijgedragen aan het verbeteren van 

de top drie van aandachtspunten voor uw dorp.  

4. De verkeersveiligheid is in de afgelopen drie jaar verbeterd. 

a. Helemaal niet mee eens 

b. Niet mee eens 

c. Neutraal 

d. Mee eens 

e. Helemaal mee eens. 

 

5. De staat van wegen is in de afgelopen drie jaar verbeterd. 

a. Helemaal niet mee eens 

b. Niet mee eens 

c. Neutraal 

d. Mee eens 

e. Helemaal mee eens. 

 

6. Het is in de afgelopen drie jaar schoner geworden. 

a. Helemaal niet mee eens 

b. Niet mee eens 

c. Neutraal 

d. Mee eens 

e. Helemaal mee eens. 

 

  



7. U ziet nu een kaart van uw dorp en de omgeving. Welke plek vindt u heel belangrijk in uw 

dorp? 

Als uw punt niet op de kaart staat, gaat u dan verder bij vraag 9. 

 

8. Geef zo duidelijk mogelijk aan waarom deze plek zo belangrijk is. Is het bijvoorbeeld een 

visitekaartje van het dorp? Of zou het dat moeten worden? Of is het een plek waar u veel 

plezier aan beleeft, of die het meest bijdraagt aan bedrijvigheid, uitstraling, of uw beleving? 

 

9. Mijn punt staat niet op de kaart (als u een punt op de kaart heeft aangegeven kunt u 

verder naar onderdeel 2 (vraag 11) van deze enquête). Waar bevindt de belangrijk plek 

zich? Noemt u de plek zo nauwkeurig mogelijk, bijvoorbeeld door straatnaam en 

huisnummer. 

 

Uw beschrijving van de plek op de kaart: 

Uw beschrijving van de precieze locatie: 



10. Geeft u zo duidelijk mogelijk aan waarom deze plek zo belangrijk is: is het bijvoorbeeld een 

visitekaartje van het dorp? Of zou het dat moeten worden? Of is het een plek waar u veel 

plezier aan beleeft, of die het meest bijdraagt aan bedrijvigheid, uitstraling, of uw beleving? 

 

 

 

Onderdeel 2: prioritering van thema’s in de openbare ruimte 
We willen graag weten hoe belangrijk u bepaalde thema’s vindt op dit moment. Denkt u hierbij aan 

de situatie in uw dorp. Voor 12 verschillende thema’s krijgt u de vraag of u vindt dat er verbeteringen 

nodig zijn, of dat het ook een tandje minder mag. 

Het is mogelijk dat sommige van de thema’s die u hier tegenkomt, ook een onderwerp waren in een 

andere enquête, bijvoorbeeld bij de dorpsvisie of een enquête van uw wijkteam of dorpsoverleg. De 

resultaten daarvan zijn bij ons bekend. Toch stellen we deze vragen, zodat we de voortgang ten 

opzichte van het vorige onderhoudsplan goed monitoren en evalueren. 

 

Kiezen van onderwerpen die méér en iets minder aandacht mogen krijgen 

U ziet 12 onderwerpen. De vraag gaat over het maken van een afweging. Eerst kiest u 4 

onderwerpen die wat u betreft het belangrijkst zijn om meer aandacht te geven. De gemeente moet 

vaak een afweging maken. Dat sommige dingen misschien wel extra aandacht nodig hebben, 

betekent vaak dat andere dingen minder aandacht moeten krijgen. Daarom vragen we u nu ook om 

een afweging te maken. Op de volgende pagina kiest u daarom ook verplicht voor 4 onderwerpen die 

het minst belangrijk zijn en daarom ook iets minder aandacht zouden kunnen krijgen. We begrijpen 

dat dit niet betekent dat u deze onderwerpen helemaal niet meer belangrijk vindt. 

11. Vinkt u aan welke 4 onderwerpen in uw afweging MEER aandacht mogen krijgen. In de 

volgende vraag vinkt u aan wat van u ook wel wat minder aandacht mag krijgen. 

 

 Bereikbaarheid. Bereikbaarheid gaat over het snel en gemakkelijk van locatie A naar B 

kunnen verplaatsen met fiets, auto, lopend, met rollator of scootmobiel. 

 Parkeren. Parkeren gaat over voldoende geschikte parkeerruimte voor auto, fiets of 

brommer, voldoende dichtbij waar je moet zijn, zoals bij huis of bij winkels en werk. Ruimte 

voor parkeren kan ten koste gaan van groen, recreatieve voorzieningen of sport- en 

speelvoorzieningen. 

 Kwaliteit van wegen. Kwaliteit van wegen gaat over comfortabel verplaatsen over wegen, 

fietspaden, wandelpaden en trottoirs van locatie A naar B (zonder hobbels en kuilen). 

Uw beschrijving van de belangrijke locatie: 



 Verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid betekent veilig door het verkeer van A naar B kunnen 

komen met de auto, fiets, lopend, met rollator of scootmobiel. Routes en kruispunten zijn 

overzichtelijk en duidelijk. 

 Sociale veiligheid. Sociale veiligheid betekent dat je je veilig voelt terwijl je je (per fiets of te 

voet) verplaatst of op een plek in de openbare ruimte verblijft. Er is voldoende verlichting, 

toezicht vanuit woningen, er zijn geen ‘achteraf’-plekken. 

 Schoon. Schoon gaat over de hoeveelheid zwerfafval, hondenpoep, onkruid, graffiti etc. in de 

openbare ruimte. 

 Speel- en sportvoorzieningen. Speel- en sportvoorzieningen gaat over het aanbod aan 

speelveldjes, speeltoestellen, jongerenplekken en sportvoorzieningen zoals voetbalgoaltjes 

en voetbalkooien (met uitzondering van grote sportparken). Ruimte voor speel- en 

sportvoorzieningen kan ten koste gaan van parkeren, groen of recreatieve voorzieningen. 

 Recreatieruimte. Recreatieruimte gaat over ruimte om te recreëren en ontspannen zoals 

parken, weidegebied, wandel- en fietsroutes en water. 

 Recreatieve voorzieningen. Recreatieve voorzieningen gaan over het aanbod aan 

voorzieningen om te recreëren zoals bankjes, vissteigers etc. Ruimte voor recreatieve 

voorzieningen kan ten koste gaan van groen, parkeren of sport- en speelvoorzieningen. 

 Kwaliteit van voorzieningen. De kwaliteit van voorzieningen gaat over bankjes, afvalbakken, 

lichtmasten en ander straatmeubilair. Deze zijn heel (vrij van beschadigingen) en staan recht. 

Afvalbakken worden op tijd geleegd. 

 Aantrekkelijkheid. Aantrekkelijkheid gaat over de vormgeving en uitstraling van de openbare 

ruimte. De inrichting ziet er prettig uit. De typen en materialen van voorzieningen zoals 

lichtmasten en banken zien er plezierig uit.  

 Identiteit en historie. Identiteit en historie gaat over de herkenbaarheid van de openbare 

ruimte. Door gebruik van de juiste materialen en inrichting sluit de openbare ruimte goed 

aan bij het (historische) karakter van de plekken in het dorp. 

 

Nu kiest u voor 4 onderwerpen die het minst belangrijk zijn en daarom ook iets minder aandacht 

zouden mogen krijgen. Samen met de vraag op de vorige pagina maakt u op deze manier een 

afweging tussen de belangrijkste en minst belangrijke onderwerpen. We begrijpen dat dit niet 

betekent dat u deze onderwerpen helemaal niet meer belangrijk vindt. 

12. Welke vier onderwerpen mogen MINDER aandacht krijgen in uw (directe) omgeving? 

Vinkt u hier ook 4 onderwerpen aan 

 

 Bereikbaarheid. Bereikbaarheid gaat over het snel en gemakkelijk van locatie A naar B 

kunnen verplaatsen met fiets, auto, lopend, met rollator of scootmobiel. 

 Parkeren. Parkeren gaat over voldoende geschikte parkeerruimte voor auto, fiets of 

brommer, voldoende dichtbij waar je moet zijn, zoals bij huis of bij winkels en werk. Ruimte 

voor parkeren kan ten koste gaan van groen, recreatieve voorzieningen of sport- en 

speelvoorzieningen. 

 Kwaliteit van wegen. Kwaliteit van wegen gaat over comfortabel verplaatsen over wegen, 

fietspaden, wandelpaden en trottoirs van locatie A naar B (zonder hobbels en kuilen). 

 Verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid betekent veilig door het verkeer van A naar B kunnen 

komen met de auto, fiets, lopend, met rollator of scootmobiel. Routes en kruispunten zijn 

overzichtelijk en duidelijk. 



 Sociale veiligheid. Sociale veiligheid betekent dat je je veilig voelt terwijl je je (per fiets of te 

voet) verplaatst of op een plek in de openbare ruimte verblijft. Er is voldoende verlichting, 

toezicht vanuit woningen, er zijn geen ‘achteraf’-plekken. 

 Schoon. Schoon gaat over de hoeveelheid zwerfafval, hondenpoep, onkruid, graffiti etc. in de 

openbare ruimte. 

 Speel- en sportvoorzieningen. Speel- en sportvoorzieningen gaat over het aanbod aan 

speelveldjes, speeltoestellen, jongerenplekken en sportvoorzieningen zoals voetbalgoaltjes 

en voetbalkooien (met uitzondering van grote sportparken). Ruimte voor speel- en 

sportvoorzieningen kan ten koste gaan van parkeren, groen of recreatieve voorzieningen. 

 Recreatieruimte. Recreatieruimte gaat over ruimte om te recreëren en ontspannen zoals 

parken, weidegebied, wandel- en fietsroutes en water. 

 Recreatieve voorzieningen. Recreatieve voorzieningen gaan over het aanbod aan 

voorzieningen om te recreëren zoals bankjes, vissteigers etc. Ruimte voor recreatieve 

voorzieningen kan ten koste gaan van groen, parkeren of sport- en speelvoorzieningen. 

 Kwaliteit van voorzieningen. De kwaliteit van voorzieningen gaat over bankjes, afvalbakken, 

lichtmasten en ander straatmeubilair. Deze zijn heel (vrij van beschadigingen) en staan recht. 

Afvalbakken worden op tijd geleegd. 

 Aantrekkelijkheid. Aantrekkelijkheid gaat over de vormgeving en uitstraling van de openbare 

ruimte. De inrichting ziet er prettig uit. De typen en materialen van voorzieningen zoals 

lichtmasten en banken zien er plezierig uit.  

 Identiteit en historie. Identiteit en historie gaat over de herkenbaarheid van de openbare 

ruimte. Door gebruik van de juiste materialen en inrichting sluit de openbare ruimte goed 

aan bij het (historische) karakter van de plekken in het dorp. 

 

 

Aankruisen van punten die méér aandacht kunnen krijgen op de kaart 

U heeft in de vorige vragen vier onderwerpen aangegeven die meer aandacht mogen krijgen. 

Hieronder ziet u een kaart. Wilt u voor elk van de onderwerpen die u koos, een plek op de kaart 

aankruisen waar dit onderwerp meer aandacht nodig heeft? Daarna vult u de vragen onder de kaart 

in. 

Wij spiegelen uw reactie aan de onderhoudsplanning voor de komende jaren. Heeft u een melding 

van een direct probleem, meldt u dat dan via de MijnGemeente app of de website van de gemeente 

(een link vindt u aan het eind van deze enquête). 

13. Bij vraag 11 koos u vier onderwerpen. Waar hebben deze onderwerpen meer aandacht 

nodig? Geeft u die plekken aan met een nummer. 



Kiest u voor elk van de 4 onderwerpen één plek. Punten die niet op de kaart staan kunt u 

beschrijven in vraag 15. 

14. Waarom is deze plek een aandachtspunt? 

 

Probeert u zo specifiek mogelijk te zijn: is er een probleem? Voor wie is het een probleem, wat is 

de oorzaak, op welke momenten doet het probleem zich voor? 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 



15. Eén of meerdere van mijn plekken staan niet op de kaart (anders kunt u door naar vraag 

17). Waar bevindt de belangrijk plek zich? Noemt u de plek zo nauwkeurig mogelijk, 

bijvoorbeeld door straatnaam en huisnummer. 

Waar bevindt het aandachtspunt zich? Noemt u de plek zo nauwkeurig mogelijk, 

bijvoorbeeld door straatnaam en huisnummer. 

 

16. Waarom is deze plek een aandachtspunt?  

 

 

Probeert u zo specifiek mogelijk te zijn: is er een probleem? Voor wie is het een probleem, wat is 

de oorzaak, op welke momenten doet het probleem zich voor? 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Uw beschrijving van de precieze locatie: 



17. Wat vindt u, voor dezelfde onderwerpen, een plek waar het juist heel goed gaat? Geeft u 

die plekken aan met een nummer. Deze plekken zijn voorbeelden van hoe het wél kan. 

Punten die niet op de kaart staan kunt u beschrijven in vraag 19. 

18. Wat gaat er op deze plekken goed? 

Probeert u zo specifiek mogelijk te zijn: wat vindt u goed gaan, waarom werkt het hier goed? 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 



19. Eén of meerdere van mijn plekken waar het wel goed gaat, staan niet op de kaart (anders 

kunt u door naar vraag 21). Waar bevinden deze plekken zich?  

 

20. Wat gaat er op deze plekken goed? 

 

 

Als u over iets anders in de openbare ruimte een melding heeft, kunt u deze doen in de melddesk 

van de gemeente. Dit kan via de MijnGemeente app of de website van de gemeente. Aan het eind 

van de enquête staat een link naar deze website. 

 

  

Noemt u de plek zo nauwkeurig mogelijk, bijvoorbeeld door straatnaam en huisnummer. 

Probeert u zo specifiek mogelijk te zijn: wat vindt u goed gaan, waarom werkt het hier goed? 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 



Onderdeel 3: vragen over nieuwe thema’s 
Thema’s in de openbare ruimte zijn aan verandering onderhevig of worden meer of minder 

belangrijk. In de volgende vragen gaan we in op de volgende specifieke thema’s: 

• Communicatie rond herinrichtingswerkzaamheden 

• Communicatie rond meldingen over de openbare ruimte 

• Samen verantwoordelijk zijn voor de openbare ruimte 

• Klimaatadaptatie 

• Natuurlijk groenbeheer 

Bij de vraag staat meer uitleg over het thema. 

 

Communicatie rond herinrichtingswerkzaamheden 
In uw dorp worden werkzaamheden uitgevoerd in de openbare ruimte. Het gaat hierbij om het 

bestaande gebied, zoals de herinrichtingen van een weg, speeltuin of groen. Het gaat ook om 

bijvoorbeeld het vervangen van riolering, verlichting of bruggen. Het is uw leefomgeving. Daarom 

vinden we het belangrijk om u goed te informeren en uit te leggen waarom de werkzaamheden 

worden uitgevoerd, wat er gebeurt, wanneer het gebeurt en op welke manier u mee kunt denken. 

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en waar verbeterpunten liggen. 

21. Heeft u te maken gehad met werkzaamheden in uw dorp of de omgeving daarvan in de 

afgelopen drie jaar? 

a. Ja → door naar vraag 22 

b. Nee → door naar vraag 25 

22. Heeft u te maken gehad met werkzaamheden in uw dorp of de omgeving daarvan in de 

afgelopen drie jaar? 

a. Helemaal niet duidelijk 

b. Niet helemaal duidelijk 

c. Soms wel, soms niet duidelijk 

d. Wel redelijk duidelijk 

e. Heel duidelijk 

23. Er werd voldoende gelegenheid gegeven om op de hoogte te zijn over de voortgang van de 

werkzaamheden. 

a. Helemaal mee oneens 

b. Oneens 

c. Neutraal 

d. Mee eens 

e. Helemaal mee eens 

24. Het was voor mij duidelijk hoe ik mee kon denken over de plannen. 



a. Helemaal mee oneens 

b. Oneens 

c. Neutraal 

d. Mee eens 

e. Helemaal mee eens 

 

 

 

Communicatie rond meldingen openbare ruimte 
Via de MijnGemeente of de website van de gemeente kunt u meldingen doen over de openbare 

ruimte, bijvoorbeeld als straatverlichting stuk is, er ergens veel afval ligt of er een gat of kuil in de 

weg zit. Een link naar de website en contactgegevens van de gemeente vindt u aan het einde van de 

enquête. 

Uit eerdere enquêtes blijkt dat u dit meldpunt steeds beter weet te vinden. De gemeente wil u graag 

goed te woord staan als u een melding doet, wanneer u een reactie kan verwachten en dit ook waar 

maken. 

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en horen graag waar onze verbeterpunten liggen. 

 

25. Heeft u een melding gedaan in de afgelopen 3 jaar via de MijnGemeente app of het 

meldpunt op de website van de gemeente? 

f. Ja → door naar vraag 26 

g. Nee → door naar vraag 30 

 

 

 

 
In hoeverre bent u het eens met 

de volgende stellingen? 

Zeer 

eens 
Eens 

Niet eens, 

niet 

oneens 

Oneens 

 

Zeer 

oneens 

Weet ik niet/ 

geen 

mening 

26 Ik ben goed geïnformeerd over de 

behandeling van mijn vraag en/of 

melding. 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

27 De gemeente heeft het antwoord 

op mijn melding goed uitgelegd. 
Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

28 De verwachting die de gemeente 

mij gaf in het behandelen van de 

melding werd nagekomen. 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

29 Wanneer nodig doe ik in de 

toekomst weer een melding bij de 

gemeente via de MijnGemeente 

app of het meldpunt op de website 

van de gemeente. 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 



Samen verantwoordelijk zijn voor de openbare ruimte 
Het motto van het onderhoudsplan is: De openbare ruimte is van ons samen!’. De gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte. De inwoners 

van Bodegraven-Reeuwijk dragen ook bij aan een fijne leefomgeving. Zo komen ruim 1200 meldingen 

openbare ruimte per jaar voort uit gedrag, maar zien we ook inwoners die zelf een rondje maken om 

zwerfafval op te ruimen. 

Zo doen we het samen. We zijn benieuwd hoe u kijkt naar deze gedeelde verantwoordelijk en wat u 

nodig zou hebben om zich ook in te zetten voor een verzorgde leefomgeving. 

 

 
In hoeverre bent u het eens met 

de volgende stellingen? 

Zeer 

eens 
Eens 

Niet eens, 

niet 

oneens 

Oneens 

 

Zeer 

oneens 

Weet ik niet/ 

geen 

mening 

30 Ik vind het belangrijk dat inwoners 

zich eigenaar voelen van de 

openbare ruimte. 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

31 De gemeente mag duidelijker in 

haar communicatie de nadruk op 

eigen verantwoordelijkheid van 

inwoners leggen. 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

32 De gemeente stelt haar inwoners 

goed in staat om zelf een positieve 

bijdrage te leveren aan de 

openbare ruimte in hun buurt. 

Bijvoorbeeld door materiaal 

beschikbaar te stellen of het 

mogelijk maken van adoptie van 

groen of een afvalbak. 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

 

33. Misschien overweegt u wel zich in te zetten voor een fijne leefomgeving. We zijn benieuwd 

wat u hierbij kan helpen? 

a. Als de gemeente mij hiervoor benadert 

b. Als mensen uit mijn omgeving me hiervoor benaderen 

c. Als ik mij kan aansluiten bij een bestaand netwerk/clubje 

d. Als ik hulpmiddelen krijg om het uit te voeren 

e. Als er een beloning tegenover staat 

f. Geen van deze opties 

 

  

Iets anders, namelijk: 



Klimaatadaptatie 
Klimaatadaptatie betekent dat we onze omgeving zo proberen in te richten dat deze bestand is tegen 

het veranderende klimaat. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk werkt hieraan door in kaart te 

brengen waar de grootste effecten zijn in onze gemeente. We willen graag uw menig horen, maar 

ook horen we graag welke gevolgen u mogelijk al in uw omgeving ervaart zoals wateroverlast, 

langdurige hitte of droogte. Ook willen we graag weten hoe u denkt dat u zelf kan bijdragen aan 

klimaatadaptatie.  

 

34. Heeft u al gevolgen ondervonden van hevige regenbuien, zoals wateroverlast? 

Meer antwoorden mogelijk 

 Nee, ik heb geen gevolgen ondervonden 

 Ja, er staan wel eens flinke plassen op straat 

 Ja, slecht begaanbare wegen door water op straat 

 Ja, rioolwater op straat (omdat de riolering het niet meer aankon) 

 Ja, er is water mijn woning binnengekomen 

 

35. Heeft u al gevolgen ondervonden van langdurige droogte in uw omgeving? 

Meer antwoorden mogelijk 

 Nee, ik heb geen gevolgen ondervonden 

 Ja, bomen en planten gaan dood 

 Ja, lagere waterstanden in de sloot 

 Ja, extra bodemdaling en/of mogelijk funderingsschade 

 

36. Welke gevolgen van langdurige hitte vindt u onwenselijk? 

Meer antwoorden mogelijk 

 Ik merk niets van de gevolgen van langdurige hitte 

 Gezondheid- en slaapproblemen 

 Toegenomen sterfte van ouderen 

 Drukte in het openbaar gebied en de plassen 

Iets anders, namelijk: 

Iets anders, namelijk: 



 Verlaagde arbeidsproductiviteit 

 Verminderde comfort in gebouwen en winkels 

 Verminderde comfort in winkelstraten 

 

Enkele voorbeelden van klimaatadaptieve maatregelen zijn het aanpassen van de riolering om 

wateroverlast te verminderen en regenater lokaal op te slaan in vijvers. Meer bomen en 

beplantingen zorgen daarnaast voor verkoeling in warme en droge perioden. Ook kunnen we zorgen 

voor meer groen, bijvoorbeeld op parkeerplaatsen. 

 

37. Het is een logisch gevolg dat de gemeente meer geld moet uitgeven om de gevolgen van 

klimaatverandering, zoals wateroverlast en hitte, te verminderen. Daarvoor wil ik wel 

extra betalen door bijvoorbeeld  het verhogen van de rioolheffing. 

a. Helemaal mee oneens 

b. Mee oneens 

c. Neutraal 

d. Mee eens, maximaal 2 euro per maand 

e. Mee eens, maximaal 5 euro per maand 

f. Mee eens, maximaal 10 euro per maand 

g. Mee eens, 10 euro of meer per maand 

 

Een groot deel van onze gemeente bestaat uit particuliere eigendommen, zoals tuinen of andere 

eigen terreinen. Die kunnen een grote bijdrage leveren om de effecten van klimaatverandering te 

verminderen. 

38. Bent u bereid om zelf een bijdrage  leveren om uw leefomgeving klimaatbestendig te 

maken, door bijvoorbeeld aanpassingen te doen in uw tuin of woning. Wilt u aangeven aan 

welke maatregelen u denkt? 

Meerdere maatregelen zijn mogelijk 

 Ik kan of wil nu zelf geen maatregelen nemen 

 Regenton aanschaffen en installeren 

 Tegels vervangen door groen in de tuin 

 Een geveltuintje aanleggen 

 (plat) dak voorzien van een groen dak 

Iets anders, namelijk: 



 Regenpijp direct aansluiten op de tuin of sloot 

 Groene gevel aanleggen 

 

 

 

Natuurlijk groenbeheer 
Groen heeft een belangrijke functie in uw woon- en leefomgeving. Niet alleen zorgt het voor een 

mooie leefomgeving, het draagt ook bij aan ons welzijn. Het is prettig om in een groene omgeving te 

wonen. Ook kan groen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren of in stand houden van 

biodiversiteit: het aantal soorten planten en dieren dat leeft in ons dorp of ons buitengebied. 

Hoe we groen onderhouden is aan het veranderen. We willen meer rekening houden met de flora en 

fauna door op sommige plekken minder vaak te maaien, minder vaak te schoffelen, of het laten 

liggen van takken voor insecten. Deze maatregelen zijn belangrijk om zo bijen, vlinders, vogels en 

egels en andere dieren meer kans te geven. Dit doen we alleen op plekken waar wat meer ruimte is.  

De volgende vragen gaan over natuurlijk groenbeheer in onze gemeente. 

39. De gemeente moet maatregelen nemen om de biodiversiteit te bevorderen, zoals 

bijvoorbeeld minder vaak maaien en schoffelen. 

a. Helemaal mee oneens 

b. Mee oneens 

c. Neutraal 

d. Mee eens 

e. Helemaal mee eens 

 

Het uitgangspunt bij groenbeheer blijft dat er geen zwerfafval in het groen mag liggen en dat groen 

niet verkeers- of sociaal onveilig wordt. 

40. Door natuurlijker groenbeheer lijkt het groen er soms minder verzorgd uit te zien. Dit vind 

ik niet erg als dit de biodiversiteit bevordert. 

a. Helemaal mee oneens 

b. Mee oneens 

c. Neutraal 

d. Mee eens 

e. Helemaal mee eens 

Iets anders, namelijk: 



 

41. Ik wil graag betrokken zijn en/of zelf meehelpen om het natuurlijk groenbeheer verder te 

bevorderen. 

a. Helemaal mee oneens 

b. Mee oneens 

c. Neutraal 

d. Mee eens 

e. Helemaal mee eens 

 

Einde van de vragenlijst 
Uw antwoorden gebruiken wij om een onderhoudsplan voor de leefomgeving voor de periode 2022-

2025 te maken. Wij houden tijdens het maken van dit plan contact met de wijkteams en 

dorpsoverleggen in onze gemeente. 

Het resultaat van de enquête is na afloop in januari te lezen in de plaatselijke krant. Ook delen wij 

het resultaat met de wijkteams en dorpsoverleggen in onze gemeente.  

Als uit de enquête blijkt dat er veel belangstelling is voor het samen werken met de gemeente aan 

bijvoorbeeld klimaatadaptatie of biodiversiteit, is dat voor ons een signaal om daar een aparte actie 

voor op te zetten. 

Wilt u een melding doen van een probleem in de openbare ruimte, dan kan dat via de MijnGemeente 

app of deze website: gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/melding-doen 

Ook kunt u bellen met het telefoonnummer van de gemeente: 0172 522 522. 

Als u meer wilt weten over het huidige onderhoudsplan voor de leefomgeving (2018-2021) dan kunt 

u het hele plan hier bekijken: repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-

64517/currentitem 

 

http://www.gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/melding-doen
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-64517/currentitem
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-64517/currentitem

