
Zeer belangrijk

Belangrijk

Niet belangrijk, niet onbelangrijk

Onbelangrijk

Zeer onbelangrijk

Weet ik niet

Groenbeleid
In oktober/ november heeft u meegedaan aan het onderzoek over het groenbeleid van de gemeente via het
inwonerspanel 'Rhenen Spreekt'. Hartelijk dank daarvoor. Hierbij enkele belangrijke resultaten en
informatie over het vervolg.

Rhenen Spreekt

Onderzoeksopzet

633 van de 1.108 panelleden vulden de enquête in. Dat is een reactiepercentage van 57%. Door het grote
aantal deelnemers geeft dit onderzoek een betrouwbaar en nauwkeurig beeld.

Openbaar groen in de gemeente

Hoe belangrijk is het openbaar groen in de gemeente voor u?

Openbaar groen in de woonplaatsen

56% 40% 3%

Het openbaar groen in de gehele gemeente Rhenen wordt gemiddeld beoordeeld met een 6,8. Het meest
gegeven cijfer is een 8 (30%) en 14% geeft een onvoldoende. 

Hoe beoordeelt u de volgende aspecten in uw woonplaats?
Achterberg/Elst/Rhenen/Totaal

Bermen 
6,1/ 6,1/ 6,4/ 6,4

Gazons/ grasvelden 
6,6/ 6,3/ 6,8/ 6,7

Struiken, hagen
en bloembakken 
6,3/ 6,2/ 6,3/ 6,3

Bomen
6,9/ 6,6/ 7,0/ 7,0

Speelvoorzieningen
6,7/ 6,7/ 6,6/ 6,7

Wat vindt u belangrijk voor het openbaar groen in uw woonplaats?
Top 3 

Openbaar groen verbetert de
(uitstraling van de) buurt

Openbaar groen biedt ruimte aan verschillende
soorten planten, dieren en insecten

Openbaar groen zorgt voor
verkoeling en afwatering

63%

63%

56%
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Wat gebeurt er met de resultaten?

Burgerparticipatie

Openbaar groen in de buurt

Verkoeling door groen en water

Hoe beoordeelt u het openbaar groen in uw buurt?

6,8 6,2 7,0 6,9

Achterberg Elst Rhenen Totaal

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen over het groen in uw buurt?
% (zeer) eens

64%
Ik ben tevreden over de
hoeveelheid openbaar

groen in mijn buurt

67%
De meerwaarde van een groene

woonomgeving weegt op tegen de
mogelijke 'overlast' van openbaar groen

30%
Mijn buurt mag groener, ook als

dit ten koste gaat van
parkeerplaatsen

Wist u dat groen en water voor verkoeling
zorgen in stads- en dorpskernen?

In welke mate is het onderstaande op dit moment
op u van toepassing en binnen nu en 5 jaar?

Nu/ binnen nu en 5 jaar

95%
Ja (enigszins)

Nee
4%

Ik heb een
'groene' tuin

Ik vang
regenwater op

Ik heb een groen/
sedum dak

72% 77%
68%

51%

4%
14%

Bewoners kunnen ervoor kiezen om zelf openbaar groen te gaan onderhouden. Vindt u deze vorm
van burgerparticipatie (inwoners onderhouden zelf of samen met de gemeente) van openbaar groen een

goed idee?

44%
Ja

32%
Nee

24%
Weet ik niet

De resultaten uit dit onderzoek gebruikt de gemeente om de eisen voor het inrichten, beheren en
onderhouden van het groen in de openbare ruimte te wijzigen. Verder dienen de resultaten als input voor
het opstellen van een groenvisie voor Rhenen in 2021.


