PRETTIG WONEN IN EEN VERANDEREND KLIMAAT
Uitkomsten vragenlijst over een klimaatbestendige Hoeksche Waard onder inwoners

VRAGENLIJST KLIMAATADAPTATIE: PRETTIG WONEN IN EEN VERANDEREND KLIMAAT

Aanleiding
Er komt wat op ons af. Want het klimaat verandert. Daardoor krijgen we
vaker te maken met hitte, droogte en hevige neerslag. Ook wordt de kans
groter op bodemdaling en overstromingen. Daar kunnen we de
buitenruimte op aanpassen. Dit heet klimaatadaptatie. We gaan hiermee
aan de slag, met en voor de inwoners van ons eiland.
Vragenlijst
We willen graag weten hoe u denkt over de gevolgen van
klimaatverandering op ons eiland. En wat u vindt dat wij moeten doen en
wat u zelf zou willen doen. Daarom hebben we een vragenlijst opgesteld.
Deze hebben we verspreid onder de inwoners via de lokale krant, de
gemeentelijke website en sociale media.
De vragenlijst is ingevuld door 382 inwoners. Hartelijk dank daarvoor! In
dit document vindt u een samenvatting van de uitkomsten van de
vragenlijst. Uw inbreng (ook de inbreng die niet in deze samenvatting is
opgenomen) nemen we mee bij het maken van het uitvoeringsprogramma
om de Hoeksche Waard klimaatbestendig te maken.

BODEMDALING

THEMA 1: HOE KIJKT U NAAR KLIMAATVERANDERING?

Maakt u zich zorgen over
klimaatverandering?

Welke gevolgen van klimaatverandering ondervindt u nu al?

Welk klimaatthema vindt u het belangrijkst
om aan te pakken?

%

Ruim 95% maakt zich wel eens
zorgen, meer dan de helft best vaak of
voortdurend

56,4 % Alle thema’s even belangrijk
19,0 % droogte
6,75 % overstromingsgevaar
6.5 % regenwater
5.5 % hitte
3,1 % bodemdaling
2,7 % allemaal NIET belangrijk

Een greep uit de toelichtingen:

“Bij zware regenval spuit water uit onze wc en
keukenafvoer.”
“Overlast van regenwater wordt gegooid op
klimaatverandering, maar komt volgens mij vooral
doordat we de grond uitputten (in de landbouw) en
mensen hun tuinen betegelen.”
“Door de droogte van vorig jaar is onze tuin
ingeklonken waardoor de gasleiding is gebroken.”

THEMA 2: KLIMAATADAPTATIE EN UW EIGEN HUIS & TUIN

Welke tuin spreekt u meer aan?

Wilt u zelf een steentje bijdragen?

Hoe kan de gemeente helpen?

Aantal inwoners dat zelf wil investeren binnen 2 jaar (382 deelnemers)

Inwoners zouden het meest geholpen zijn om zelf aan de slag te
gaan met een bijdrage in kosten, buurtinitiatieven en informatie

Beter voor natuur & milieu en prettiger wonen worden als veruit de belangrijkste
redenen genoemd om maatregelen te treffen. Slechts 10% wil zelf geen enkele
maatregel nemen.

THEMA 3: KLIMAATADAPTATIE EN GROEN IN DE OPENBARE RUIMTE
Of het groener kan?
Een greep uit de reacties:
“Er zou veel meer groen moeten komen in de (nieuwbouw)wijken.
Kijkende naar de nieuwste aanwinst in Oud-Beijerland: dat is één
en al verstening. Nergens een schaduwplek of groen. Dat moet
gigantisch warm worden als de temperaturen oplopen in de
zomer... Daarnaast denk ik dat het ook moet gaan over kwaliteit.
Ja, er zijn groenplekken in (oudere) wijken, langs de wegen, en in
de dorpskernen. Maar wat is de functie? Welke planten groeien
daar? Voegt het toe aan biodiversiteit?”
“Graag een meertje aangrenzende mijn tuin aanleggen, liefst met
parkje... ik heb namelijk graag uitzicht over water en groen.”
“Schoolpleinen, die zijn vaak helemaal bestraat. Erg nadelig voor
het klimaat in de scholen zelf en speelklimaat buiten. (Oude) grote
bomen die veel schaduw werpen over de bestaande bebouwing
ontbreekt.”
“Veel (oudere) speeltuintjes bestaan uit tegels, hier kan wel meer
groen worden toegepast.”
“Groene parkeerplaatsen in straten bij nieuwe aanleg, herstraten of
reconstructie zou al een goede bijdrage kunnen leveren.
Grote parkeerterreinen zoals het Vierwiekenplein in OudBeijerland en Maximaplein in Puttershoek worden dan groener.
Nemen water op en zorgen voor minder hittestress op de grote
verharde oppervlakken.”
“In ons dorp Goudswaard zijn de laatste decennia alleen bomen
gekapt en er is niets voor teruggekomen. Aan de buitenzijde van
het dorp zou het niet misstaan. In de oude kern is vrijwel geen
opslag van hemelwater mogelijk. Elk stukje wordt volgebouwd.
Vroeger kende het dorp vele sloten. Herstel deze en behoud op
die manier het oude aanzicht van de dorpskern.”

THEMA 3: KLIMAATADAPTATIE EN GROEN IN DE OPENBARE RUIMTE

76% vindt dat er op een plek als deze meer ruimte zou
moeten komen voor water en groen

Ook gaven verschillende bewoners terecht aan dat deze foto niet meer actueel is, zoals:
“Er zijn inmiddels bakken met groen geplaatst. Dit is historisch mooi houden.”

Uw suggesties: Waar in de Hoeksche Waard mag het echt
wel wat groener?

THEMA 4: WIE MOET HET DOEN?
Wie moeten de Hoeksche Waard klimaatbestendig maken
volgens u?

Gebeurt er nu genoeg om de Hoeksche Waard
klimaatbestendig te maken? 46% weet het eigenlijk niet…
Percentage
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“Weet ik niet: Misschien moet de gemeente hiervoor beter communiceren over visie en
daadwerkelijk aanpak en gerealiseerde projecten.”
“Ja: De wereld is al 4,5 miljard jaar klimaatbestendig. De planeet is er nog steeds.”
“Anders: Er is sprake van een start.”
“Weet ik niet: Ik ben nog steeds aan het zoeken. Dat de duurzaamheidslening voor zonnepanelen
gebruikt kan worden, vind ik een goed punt. Dat zou ook voor persoonlijke regenwateropslag kunnen

om bijvoorbeeld het toilet door te spoelen of tuin te sproeien.”

WAT WILT U ONS NOG MEEGEVEN (selectie)
“Prima vragenlijst en nu zo snel mogelijk aan de slag. Laat het geen stip aan de horizon zijn, zoals een Hoeksche Waardse ambtenaar pas tegen me zei!!”
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Motiveert deze vragenlijst u om zelf
aan de slag te gaan?

“Ik kan het niet plaatsen, maar als ik door de Hoeksche Waard rij en ik zie in de diverse recente nieuwbouwwijken nog heel veel verharding, weinig groen en
weinig water dan vraag ik het mij af. Voorbeeld nieuwbouwwijk Torensteepolder, maar ook Poortwijk. Bedrijventerreinen laat ik maar even buiten beschouwing.
Daar moet nog heel veel gebeuren.”

“Graag serieus kijken naar het vergroenen van het schoolplein van IKC de Schelf. Ze willen heel graag, maar hebben er zelf de financiële middelen niet voor.”

nee

30%

ja

70%
“Eén van de beste oplossingen voor het stoppen van de klimaatverandering is het behoud en aanplant van bomen. In de Hoeksche Waard is voldoende ruimte
om op grote schaal bomen aan te planten. Hierin […] investeren zou prachtig zijn. Mogelijke locaties zijn langs de A29 en de vele lege plekken langs de dijken.
Braak stukje grasland tussen de begraafplaats en de kerk in Puttershoek. Met betrekking tot behoud; het kappen van 1.100 bomen ten behoeve van windmolens
op een plaats aan de Oude Maas is voor mij onbegrijpelijk.”

“Reden dat ik “nee” geantwoord heb bij of ik vind dat de gemeente voldoende doet, is omdat ik het te weinig zie in het straatbeeld of (weinig) initiatieven zie.”

“Wij zijn zelf al volop aan de slag om te kijken of we ons huis en de tuin klimaatbestendiger kunnen maken. Soms is het dan lastig keuzes maken, omdat er nog
veel onduidelijk is vanuit bijvoorbeeld gemeente en overheid, of omdat bedrijven alleen maar vanuit hun eigen vakgebied jouw vragen kunnen beantwoorden. Het
zou fijn zijn als er een plek is waar je een breder advies kunt krijgen over hoe te handelen in onze situatie, welke uitvoerbare opties er zijn. Dat missen we nog.”

Alle leeftijden vulden de vragenlijst in.

