
Natuur hoort er zoveel mogelijk te zijn, zowel binnen als buiten de dorpskern

Kaag en Braassem Spreekt
Omgevingsvisie

Respons en betrouwbaarheid

In november 2019 heeft een onderzoek over 'Omgevingsvisie' plaatsgevonden, bestaande uit
vier onderwerpen. Deelnemers konden zelf aangeven over welke onderwerpen ze vragen wilden
beantwoorden. Graag delen wij enkele belangrijke onderzoeksresultaten met u.

61%

39%

In totaal hebben 441 van de 728 panelleden uit gemeente Kaag en
Braassem deelgenomen aan het onderzoek; een deelnemerspercentage
van 61%. Uit dit hoge percentage kan worden afgeleid dat er een grote
betrokkenheid is onder de panelleden van ‘Kaag en Braassem Spreekt’.

Het aantal deelnemers per onderwerp:
Duurzaam, groen en blauw: 241
Veiligheid en mobiliteit: 278
Welzijn en zorg: 234
Wonen, recreatie en economie: 333

Vindt u duurzaamheid een thema waarmee we aan de slag moeten?
Duurzaam, groen en blauw

Percentage deelnemers dat het (zeer) eens is met de stelling

84% 10% 6%

Ja Nee Weet ik niet

Koeien in de polder is natuur

Groene openbare ruimte mag er wat wilder uitzien als het goed is voor de natuur

87%

73%

70%

Bent u zelf (of met anderen) bereid onderhoud in de openbare ruimte uit te voeren als de
gemeente u hierin ondersteunt?

9% 9%
Ja, geregeld

32%
Ja, zo nu en dan Nee, niet bereid

51%
Weet ik niet

Percentage deelnemers dat het (zeer) eens is met de stelling
Regenwater gebruiken voor het doorspoelen van de wc zou ik goedvinden

Ik ben bereid tegels uit de tuin te halen, als dat voorkomt dat er water op straat blijft staan

Ik ben bereid op eigen kosten aanpassingen aan regenwaterafvoer te doen, als
dat voorkomt dat dorpsgenoten en ikzelf wateroverlast ervaren

91%

55%

42%



Veiligheid en mobiliteit
Percentage dat het (zeer) eens is met de stellingen

Veilig Schoon Heel (niet stuk)
63% 59% 56%

Stimuleren
openbaar vervoer

Fietssnelweg
aanleggen

Meer asfalt

31%55% 19%

Zijn onderstaande stellingen op u van toepassing:

35%

3%

64%

94%

1%

3%

48%

15%

31%

57%

21%

28%

Nu: Nabije toekomst:
Zonnepanelen op het dak

Zonneboiler

Ja Nee Weet ik niet
Zijn onderstaande stellingen op u van toepassing:

Ik weet het energielabel en het energieverbruik van
mijn woning

55%

70%

73%

70%

19%

30%

27%

28%

27%

1%

2%

71%

79%

90%

83%

14%

21%

9%

15%

15%

1%

2%

2%

Ik beperk mijn watergebruik

Nu: Nabije toekomst:

Altijd/vaak Soms/nooit Weet ik niet

Ik ben bewust bezig met energie besparen

Ik probeer zoveel mogelijk te hergebruiken

De openbare ruimte in mijn dorp is:

Ja Nee en geen
interesse in

Weet ik nietNee, maar zou ik wel
aan willen deelnemen

Bent u lid van een buurtpreventie(app) en/of buurtwacht?

80 km/u 25 km/u
Welke oplossing voor het vergroten van de verkeersveiligheid op onze wegen heeft uw voorkeur?

Landbouwverkeer op 80 km/u weg laten
rijden met auto- en motorverkeer

Landbouwverkeer met maximaal 25 km/u
met fietsers en scooters laten rijden58% 14%

Top 3 beste manieren om Kaag en Braassem in de toekomst goed bereikbaar te houden:

23% 30% 44% 3%

34% van de deelnemers is bereid om de auto in te ruilen voor een duurzaam vervoersmiddel. De 3 meest
genoemde alternatieven hiervoor zijn: elektrisch rijden (39%), aantrekkelijker openbaar vervoer (29%) en
(elektrische) fiets (22%).

Zonnepanelen op het dak

Zonneboiler

Ik weet het energielabel en het energieverbruik van
mijn woning

Ik beperk mijn watergebruik

Ik ben bewust bezig met energie besparen

Ik probeer zoveel mogelijk te hergebruiken



Welzijn en zorg

Ja

Nee
71%

29%

22% van de deelnemers heeft in de afgelopen 12 maanden een zorg- of ondersteuningsvraag voor henzelf
of een familielid gesteld. 78% heeft geen zorg- of ondersteuningsvraag gesteld.

Zorgt u voor een naaste in uw
omgeving die hulp nodig heeft?

In welke mate beperkt de zorg aan uw naaste(n)
u in uw dagelijks leven?

(Helemaal) niet (Heel) ergNeutraal

67% 22% 12%

Vijf gebieden waar de gemeente zich vooral op moet richten volgens deelnemers:

Armoede Kindermishandeling
en huiselijk geweld

Eenzaamheid Mentaal
welbevinden

Dementie

40%41% 38% 34% 33%

Verricht u
vrijwilligerswerk?

60%

40
%

57% doet 1-8 uur in de gemeente Kaag en Braassem vrijwilligerswerk
en 47% 1-8 uur buiten de gemeente

Waarom verricht u geen vrijwilligerswerk?

Onvoldoende tijd Wil nergens 'aan vast'
zitten

Te zware lichamelijke
belasting

63% 22% 12%

Wonen, recreatie en economie

Ja

Nee

Percentage deelnemers dat het (zeer) eens is met de stelling:

Ik vind het belangrijk dat we in ons dorp aandacht hebben voor elkaar/ naar elkaar omkijken

De levendigheid van het dorp wordt bepaald door de mensen die er wonen

Starter uit het dorp dient voorrang te krijgen voor een woning t.o.v. iemand van buiten het dorp

92%

92%

82%

Type koopwoning waar meeste behoefte aan is:

Starters-
woning
64%

Type huurwoning waar meeste behoefte aan is:

Senioren-
woning
16%

Starters-
woning
50%

Sociale
huurwoning

23%



Wat gebeurt er met de resultaten?
U als lid van het inwonerpanel ontvangt altijd als eerste de uitkomsten van de onderzoeken. Uw input over de
diverse onderwerpen helpt de gemeente om beter inzicht te krijgen in onze gemeenschap. De input uit de
laatste vragenlijsten vormt de fundering voor de eerste Omgevingsvisie. Deze Visie is het beleidsdocument
waarin de koers van de gemeente voor de komende jaren wordt beschreven. Een deel van de resultaten heeft
meer betrekking op de uitvoering van opgaven en vraagstukken. Deze input zal daarom niet direct terecht
komen in de Omgevingsvisie, maar gebruiken we als eerste input voor de uitvoering. Met deze input als basis
gaan wij graag verder met u in gesprek op het moment dat er wat te kiezen valt. Wanneer u zich op voorhand
al wilt aanmelden om mee te denken over bepaalde onderwerpen dan kunt u zich aanmelden via
info@kaagenbraassem.nl.

www.kaagenbraassem.nl

Energiebesparende maatregelen die van toepassing zijn:

78%

73%

63%

10%

25%

25%

12%

3%

12%

68%

81%

60%

9%

10%

15%

23%

10%

25%

Nu:
Mijn dak is geïsoleerd

Ik heb overal LED-verlichting

Mijn vloer/ bodem is geïsoleerd

Nabije toekomst:

Beoordeling recreatieve voorzieningen binnen de gemeente:

Ja, volledig/deels Nee Weet ik niet

Niet veel, niet weinig(Te) veel (Te) weinig Weet ik niet

In hoeverre bent u het eens met de stellingen:

De (groei in de) toeristische sector is een waardevolle toevoeging aan onze gemeente

Recreatie en toerisme mogen ten koste gaan van groen en natuur

13% 48% 34% 6%

(Zeer) eens Neutraal (Zeer) oneens Weet ik niet

59% 17% 22% 2%

10% 15% 75% 1%

Top 3 personen/instanties die deels/volledig verantwoordelijk zijn voor een inclusieve samenleving:

Beoordeling werkgelegenheid in de gemeente:

Gemeente
99%

Maatschappelijke organisaties
97%

Verenigingen
95%

(Ruim) voldoende Neutraal (Ruim) onvoldoende
43% 16% 11%


