
Toekomstvisie
In mei/ juni 2020 heeft er een onderzoek over de toekomstvisie plaatsgevonden onder de leden van het
inwonerspanel Bodegraven-Reeuwijk Spreekt en via een open link.  Graag delen wij enkele belangrijke resultaten
met u en laten we u weten wat we met de resultaten doen. 

Respons en betrouwbaarheid
In totaal hebben 743 van de 1.610 panelleden meegedaan aan het onderzoek. Dit is een
deelnemerspercentage van 46%. Daarnaast hebben 45 mensen deelgenomen via een open link. Het totaal
aantal deelnemers komt hiermee op 788. Door het grote aantal deelnemers kunnen met een
betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,44% uitspraken gedaan worden over de populatie.

Beoordeling wonen en leven in de gemeente 

90% beoordeelt het wonen en leven
in de gemeente als (zeer) goed.

Als respondenten
denken aan de gemeente dan

denken ze als eerste aan:
De 2 meest

genoemde positieve
punten van de gemeente zijn:

De 4 meest genoemde
verbeterpunten van de gemeente zijn:Groen/ landelijk/

natuur (55%)
Rust/ ruimte (35%)
Dorps/ kleinschalig
(27%)

Groen/ landelijk/
natuur (37%)
Centrale ligging/
goede bereikbaarheid
(35%)

Verkeer(sveiligheid)/ wegennet
verbeteren (31%)
(Gemeente)beleid veranderen
(26%)
Aanbod voorzieningen/
activiteiten vergroten (24%)
Onderhoud/ behoud openbare
ruimte (18%)



Wat gebeurt er met de resultaten?

Beoordeling eigen dorp

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van de toekomstvisie
voor Bodegraven-Reeuwijk. In elk dorp wordt er de komende tijd ook gewerkt aan een
eigen dorpsvisie. De inbreng van dit onderzoek wordt ook gebruikt bij het opstellen van
de dorpsvisies. Bij het maken van de toekomstvisie en de dorpsvisies gaan we nog
meerdere keren met inwoners en andere partijen in gesprek. Via de krant, sociale media
en de website van de gemeente houden we je op de hoogte van alle activiteiten,
uitkomsten en vervolgstappen.

Toekomst van de gemeente
De 3 meest genoemde

onderwerpen waar de gemeente
extra aandacht aan moet geven zijn: 

De 3 meest genoemde
onderwerpen waar naast de

gemeente ook inwoners aandacht
aan moeten besteden zijn:

Inwoners willen
meedenken over de plannen

van de gemeente via: 

Woningaanbod (43%),
Inrichting openbare ruimte
(28%)
Groen en natuur (26%). 

Klimaatverandering (92%)
Prettig samenleven (84%) 
Duurzaamheid/ milieu (79%)

Online enquête (81%)
Kleinschalige
bijeenkomsten (34%)
Interactieve website
(30%) 

Als inwoners het voor
het zeggen hebben dan is de

gemeente in 2030 voornamelijk:
Groen
Duurzaam
Prettig wonen
Veilig
Betrokken

De best en de slechtst
gewaardeerde aspecten

van Bodegraven zijn:
Bereikbaarheid
(85% (zeer) goed)
Woningaanbod
(34% (zeer) slecht)

De best en de 
slechtst gewaardeerde 

aspecten van Nieuwerbrug aan
den Rijn en Reeuwijk Dorp zijn:

Prettig samenleven
(respectievelijk 82%
en 92% (zeer) goed)
Winkelaanbod 
(respectievelijk 58% en 
61% (zeer) slecht)

De best en de 
slechtst gewaardeerde 

aspecten van Reeuwijk Brug en
Waarder zijn:

Groen, water en natuur
(respectievelijk 92%
en 95% (zeer) goed)
Winkelaanbod 
(respectievelijk 33% en 
51% (zeer) slecht)

De best en de 
slechtst gewaardeerde

aspecten van Sluipwijk/
Plassengebied zijn:
Groen, water en natuur 
(90% (zeer) goed)
Veiligheid en inrichting
openbare ruimte 
(10% (zeer) slecht)

Resultaten
van De Meije,

Driebruggen en Tempel
zijn vanwege het lage aantal

respondenten indicatief


