
Nieuw onderhoudsplan Leef-
omgeving en Rioleringsplan

Verbeteringen openbare ruimte

Enquête

De openbare ruimte is de buitenruimte in de gemeente, die van ons allemaal is. De gemeente is verantwoordelijk 
voor de aanleg en onderhoud van de openbare ruimte, zoals wegen, bruggen, verlichting, meubilair, openbare 
speel-, sport- en recreatievoorzieningen en groenvoorzieningen. De openbare ruimte wordt ook vaak ‘leefomgeving’ 
genoemd.

Om te zorgen dat de leefomgeving aansluit bij de wensen van bewoners, en het beheer en onderhoud door de 
gemeente goed loopt, wordt elke vier jaar een Onderhoudsplan voor de Leefomgeving opgesteld in onze gemeente. 
In het plan maken we ook een onderhoudsagenda voor de verschillende dorpen. Vanaf 2022 is er een nieuw plan 
nodig, met een nieuwe onderhoudsagenda. 

Door het houden van een enquête eind 2020 hebben we een goed beeld gekregen wat u van de openbare 
ruimte vindt. Dit onderzoek sluit aan op ons vorig onderzoek in 2016 naar uw mening over de leefomgeving. 
Deze resultaten vormden toen belangrijke bouwstenen voor het onderhoudsplan. Dit plan was het begin om 
de openbare ruimte anders en meer in samenspraak met bewoners te onderhouden en in te richten. Met deze 
enquête wilden we graag te weten komen of we volgens u op de goede weg zijn en welke aspecten u nu belangrijk 
vindt. Deze gegevens gebruiken we  voor de nieuw op te stellen plannen voor de periode 2022 t/m 2025.

De enquête is uitgezet onder de  leden van het inwonerspanel ‘Bodegraven-Reeuwijk Spreekt’ en ook via een open 
link gecommuniceerd binnen de gemeente. In totaal hebben er 466 inwoners meegedaan. Dit geeft hiermee een 
betrouwbaar en nauwkeurig beeld. Per dorp zijn er ook resultaten bekend die af kunnen wijken van de gemiddelden 
en totalen op deze pagina. Deze worden met de dorpsteams gedeeld en zijn ook voor geïnteresseerden op te 
vragen.

Is de openbare ruimte in uw omgeving de afgelopen jaren verbeterd?    ja 45%                       nee 55%

 Heeft u te maken gehad met werkzaamheden in uw dorp of de 

omgeving daarvan in de afgelopen drie jaar?                                         ja 82%                      nee 18%

 

Bodegraven-Reeuwijk spreekt
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Op de vraag of u verbeteringen ziet aan de openbare ruimte kwam vaak het antwoord dat dit het geval is. 



Communicatie rond meldingen openbare ruimte

Heeft u een melding gedaan 

in de afgelopen 3 jaar via 

de MijnGemeente app of het 

meldpunt op de website van de 

gemeente?

      ja 45%   nee 55%

Wanneer nodig doe ik in de toekomst weer een melding bij de

gemeente via de MijnGemeente app of het meldpunt op de website

van de gemeente?

            Eens 84%        Neutraal 6%      Oneens 10%

Wat vindt u belangrijk?!
Op de vraag wat u belangrijk vindt in de openbare ruimte komen de resultaten overeen met die uit 2016. Afgelopen 

jaren heeft de gemeente bij de werkzaamheden volop ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Veel is 

gerealiseerd, maar ook nu blijft dit het belangrijkste aandachtspunt.

Op de vraag wat minder mag in relatie tot waar er verbeteringen nodig zijn, wordt aangegeven dat er minder aandacht 

zou hoeven gaan naar de recreatieve voorzieningen en het parkeren. Dit wijkt af van de resultaten uit 2016. Per dorp 

zijn er onderling wel verschillen, die terug te vinden zijn in de uitgebreide rapportage van het onderzoek.

Ook heeft u samen meer dan 2000 punten geprikt op de kaart van uw dorp of de omgeving daarvan. Dat zijn volgens 

u belangrijke plekken, waar meer aandacht voor nodig is of waar het juist goed gaat. Uw opmerkingen gebruiken we om 

te kijken waar projecten het hardst nodig zijn, of waar het snelst iets moet gebeuren.

In 2016 kwam duidelijk naar voren, dat u niet tevreden was over het behandelen van vragen en meldingen. De 

gemeente heeft het meldingenproces verbeterd. Melden via een app (MijnGemeente) is mogelijk en heeft het proces 

eenvoudiger gemaakt. Er wordt meer gemeld we zijn goed bereikbaar, maar de kwaliteit van de beantwoording vraagt 

verdere aandacht.
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Welke onderwerpen mogen in uw afweging meer 

aandacht krijgen? Top 3

      2016 2020

 Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid

 Kwaliteit van wegen  Kwaliteit van wegen

 Schoon  Schoon

Welke onderwerpen mogen in uw afweging minder 

aandacht krijgen, als u echt moet kiezen? Top 3

      2016 2020

 Uitstraling en Identiteit en

 identiteit historie

 Aantrekkelijkheid  Recreatieve voorz.

 Recreatieve voorz.  Parkeren



Samen verantwoordelijk voor openbare ruimte

Misschien overweegt u wel zich in te zetten voor 

een fijne leefomgeving. We zijn benieuwd wat u 

hierbij kan helpen? 

Als de gemeente mij hiervoor benadert 29%

Als mensen uit mijn omgeving me benaderen 27%

Als ik hulpmiddelen krijg om het uit te voeren 25%

Het was voor mij duidelijk hoe ik kon meedenken 

over de plannen voor herinrichtingswerkzaamheden.

Eens 19%     Neutraal 31%          Oneens 50%

De gemeente stelt haar inwoners goed in staat 

om zelf een positieve bijdrage te leveren aan de 

openbare ruimte in hun buurt. Bijvoorbeeld door 

materiaal beschikbaar te stellen of het mogelijk 

maken van adoptie van groen of een afvalbak.

Eens 16%     Neutraal 31%          Oneens 34%

Ik vind het belangrijk dat inwoners zich mede

eigenaar voelen van de openbare ruimte

Eens 82%     Neutraal 12%          Oneens 5%

Veel bewoners geven aan dat zij zich mede-eigenaar van de openbare ruimte voelen. Vanuit de gemeente mist u 

soms duidelijkheid over de manier waarop u kunt meedenken. Aangegeven wordt dat u een actieve benadering of 

hulpmiddelen van de gemeente mist om een bijdrage te leveren.

Ik ben goed geïnformeerd over de behandeling van mijn vraag en/of melding

De gemeente heeft het antwoord op mijn melding goed uitgelegd

De verwachting die de gemeente mij gaf in het behandelen van de melding werd nagekomen

52% is het daar mee eens

47% is het daar mee eens

49% is het daar mee eens

20% neutraal/weet niet

23% neutraal/weet niet

25% neutraal/weet niet

29% is het er niet mee eens

31% is het er niet mee eens

25% is het er niet mee eens
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Wat gebeurt er met de resultaten

Met dit onderzoek hebben we een goed beeld gekregen van de aandachtspunten per dorp of wijk. Uw reactie wordt gebruikt 

om dit voorjaar de doelstellingen en focus voor het onderhoudsplan voor de leefomgeving 2022-2025 en het rioleringsplan 

aan te scherpen, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie en klimaatadaptatie. Ook nemen we uw beleving, naast 

de technische gegevens, mee in het plannen van projecten. Hierbij houden we rekening me de financiële situatie van de 

gemeente. De gemeenteraad besluit naar verwachting op 26 mei over de plannen voor de komende vier jaar.

Alle resultaten van het onderzoek Onderhoudsplan Leefomgeving vindt u terug op 

www.bodegraven-reeuwijkspreekt.nl/resultaten. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de gemeente via  info@bodegraven-reeuwijk.nl of 0172 - 522 522 

onder vermelding van “Onderhoudsplan Leefomgeving”.

Klimaatadaptatie

Het is een logisch gevolg dat de gemeente 

meer geld moet uitgeven om de gevolgen van 

klimaatverandering, zoals wateroverlast en hitte, te 

verminderen. Daarvoor wil ik wel extra betalen door 

bijvoorbeeld het verhogen van de rioolheffing. 

Bent u bereid om zelf een bijdrage leveren om uw 

leefomgeving klimaatbestendig te maken, door 

bijvoorbeeld aanpassingen te doen in uw tuin of 

woning. 

Ik kan of wil nu zelf geen maatregelen nemen 23%

Regenton aanschaffen en installeren 35%

Regenpijp direct aansluiten op de tuin of sloot 27%

Tegels vervangen door groen in de tuin 26%

Eens 

35%

Neutraal 

23%

Oneens 

42%

Op de vragen over de gevolgen van klimaatveranderingen geven veel bewoners aan nog niet direct veel overlast te 

ervaren, maar wel dat u het belangrijker vindt dat de gemeente actie onderneemt. Ten opzichte van 2016, waarin 15%  

aangaf dat om die reden de rioolheffing enkele euro’s omhoog zou mogen, geeft nu 35% van de bewoners aan het hier 

mee eens te zijn. Ook geeft u aan vaker bereid te zijn om zelf actie te ondernemen: 75% tegenover 55% in 2016.

Biodiversiteit

Steeds meer mensen vinden biodiversiteit belangrijker, maar  er zijn toch ook nog best veel bewoners die dit minder 

belangrijk vinden. Als meer biodiversiteit en natuurlijk groenbeheer ten koste gaat van de uitstraling van het groen, vindt 

de helft van de bewoners dit niet bezwaarlijk, dit tegenover 19% in 2016.

Door natuurlijker groenbeheer lijkt het groen er soms minder verzorgd uit te zien. Dit vind ik niet erg als dit de 

biodiversiteit bevordert.

49% is het daar mee eens 16% neutraal/

weet niet

35% is het er niet mee eens
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