
Top 3 brillen

Waar moet de gemeente vooral op inzetten?

U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het
inwonerpanel ‘Berkelland  Spreekt’ en er tussen januari  en
februari 2021 een  onderzoek is gedaan naar de
omgevingsvisie. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag
delen wij enkele belangrijke resultaten met u en stellen we u
op de hoogte van het vervolg.

Toekomst gemeente Berkelland

Omgevingsvisie

Aantal deelnemers: 579

Berkelland beweegt mee (ideeën en initiatieven uit de samenleving als
uitgangspunt nemen)

Berkelland goed voorbereid (aanhaken op trends en ontwikkelingen)

Berkelland op eigen kracht (uitgaan van onze eigen kracht en kwaliteiten)

Berkelland moet een aantrekkelijke en
rustige plek blijven om te wonen en te
genieten van de mooie leefomgeving

Wat  gebeurt er met de resultaten?
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46%

28%

16%

Top 3 onderwerpen belangrijk voor toekomst

Aantrekkelijke voorzieningen en woningen voor verschillende doelgroepen

Ruimtelijke kwaliteit met veel groen en ruimte om te bewegen

Leefbaarheid van de kernen

59%

44%

44%

41% 4%

De meeste respondenten vinden bovenstaand punt het
meest van belang voor de gemeente om op in te zetten
(41%) en slechts 4% vindt dit het minst van belang.

De gemeente Berkelland moet de komende
jaren maximaal inzetten op duurzame
energie om de klimaatdoelstelling te behalen

8% 40%

De meeste respondenten vinden bovenstaand punt het
minst van belang voor de gemeente om op in te zetten
(40%) en slechts 8% vindt dit het meest van belang.

In de omgevingsvisie schrijven we op hoe we willen dat Berkelland er in hoofdlijnen in de toekomst uit ziet. Ideeën
vanuit de samenleving zijn een belangrijk ingrediënt voor de omgevingsvisie. Daarom is via het inwonerpanel uw
inbreng gevraagd. Ook heeft gemeente Berkelland begin 2021 gesprekken georganiseerd met
vertegenwoordigers van inwoners uit verschillende gebieden. Ook vragen we diverse professionele organisaties
naar hun ideeën over de toekomst van Berkelland.
Het streven is dat de gemeenteraad eind 2021 uiteindelijk de omgevingsvisie zal vaststellen, waarbij men de
informatie vanuit het inwonerpanel en de gesprekken met de gebieden en organisaties meeweegt.


