
Openbare ruimte

In december 2018 is een onderzoek over openbare ruimte uitgevoerd. Graag delen wij de belangrijkste
resultaten met u en laten we u weten wat we met de resultaten doen.

In totaal deden 1.013 van de 1.614 panelleden mee aan het
onderzoek, een respons van 63%. Daaruit spreekt een grote
betrokkenheid van de panelleden. Het onderzoek is statistisch
betrouwbaar en representatief over kernen. 
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Respons en betrouwbaarheid

Algemene indruk buurt

Beoordeling buurt:

7.5

Beoordeling woonomgeving:

6.8

Beoordeling onderhoud openbare ruimte:

6.4

Het onderhoud van de openbare ruimte in Epe, Oene
en Emst wordt gemiddeld het hoogst beoordeeld door
de respondenten. Het onderhoud wordt in deze dorpen
gemiddeld met een ruime 7 beoordeeld.

ervaart belemmeringen als er te
voet gebruik wordt gemaakt van
trottoirs/ voetpaden in de buurt.

is tevreden met de
hoeveelheid onkruid die er in
de plantsoenen in de buurt
staat. 17% is ontevreden
over de hoeveelheid onkruid.

heeft afgelopen jaar in de buurt
tijdens en na een regenbui weleens
ervaren dat het regenwater (te)
lang op straat of in de goot bleef
staan. 

ervaart nauwelijks overlast van
hondenpoep in de buurt.
Ongeveer een derde (32%)
ervaart (veel) overlast van
hondenpoep in de buurt.

heeft het afgelopen jaar een
begraafplaats binnen de
gemeente bezocht. Zij
beoordelen het onderhoud
gemiddeld met een 8.

geeft aan dat er weinig afval
rondom de prullenbakken in de
buurt aanwezig is.

Epe: 7,3 Oene: 7,3 Emst: 7,2
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Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?

Eigen rol in de openbare ruimte

Weet u dat het voor inwoners van de gemeente Epe mogelijk is om zelf onderhoud in de openbare ruimte uit te voeren?

Ruim de helft (52%) van de respondenten is niet
op de hoogte dat het mogelijk is om zelf
onderhoud in een openbare ruimte uit te voeren.
31% weet het wel maar heeft het nog nooit
gedaan.
 
27% vindt het goed dat er de mogelijkheid is om
zelf onderhoud in de openbare ruimte uit te
voeren. 28% vindt het slecht.
 
10% van de respondenten is bereid om  op
structurele en 36% op incidentele basis zelf
onderhoud in de openbare ruimte uit te voeren
als de gemeente hierin ondersteuning biedt.

Klachten en meldingen

Bijna een derde (31%) van de respondenten heeft het
afgelopen jaar een melding en/of klacht ingediend bij de
gemeente Epe over de openbare ruimte. Van deze
respondenten heeft 53% binnen de juiste termijn een
antwoord gekregen.  

 

De respondenten die het afgelopen jaar een melding
en/of klacht hebben ingediend bij de gemeente Epe over
de openbare ruimte beoordelen de inhoudelijke
beantwoording daarvan met een 5.3. De uiteindelijke
afhandeling wordt gemiddeld met een 5.2 beoordeeld.

Natuurvriendelijker groen

66%            
         van de respondenten is bekend met
natuurvriendelijker groen in de gemeente en heeft
het wel eens gezien. 10% weet van het bestaan af,
maar heeft het nog niet gezien.

7,9
"Hoe beoordeelt u de
natuurvriendelijke en
bloemrijke mengsels in
groenvakken en bermen?"

Vanuit diverse kanten is er behoefte om de kwaliteit, beleving en beheer van onze openbare ruimte te evalueren en zo
mogelijk bij te sturen. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in deze evaluatie en daarnaast betrokken
bij de actualisatie van het gemeentelijk beleid. Wij betrekken de resultaten van dit belevingsonderzoek ook bij de
bijeenkomsten en gesprekken die wij in de wijken voeren met onze bewoners en ondernemers. Het doel is om samen te
komen tot een schone, veilige, toegankelijke en aantrekkelijke openbare ruimte.


