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Inleiding 

Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de 

maatschappelijke dialoog. De peiling is uitgevoerd door I&O Research in opdracht van de gemeente 

Lansingerland. De uitkomsten van de peiling worden door de gemeente gebruikt om te bespreken hoe de 

kracht van Lansingerland versterkt kan worden. 

De gemeenteraad van Lansingerland heeft de leden van het burgerpanel uitgenodigd om mee te denken 

door het invullen van een online vragenlijst. Daarnaast was de vragenlijst via een link op de website van 

de gemeente ook beschikbaar voor inwoners en andere betrokkenen die geen lid zijn van het panel. De 

volledige vragenlijst is opgenomen als bijlage 1. 

Deelnemers konden tussen 26 maart en 7 april 2015 de vragenlijst invullen. Aan de peiling hebben 690 

panelleden deelgenomen. Daarnaast hebben 54 respondenten deelgenomen aan de open enquête. Beide 

groepen zijn in de analyse samengevoegd. In totaal werd de vragenlijst door 744 inwoners ingevuld. In 

bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de respons per kern. 

Om onder- en oververtegenwoordiging op basis van leeftijd, geslacht en kern te corrigeren zijn de 

uitkomsten van deze kenmerken gewogen.  

 

Persoonlijke informatie 

Om te beginnen zijn de respondenten gevraagd in welke plaats ze wonen en hoe lang. Ruim 60 procent 

van de respondenten woont al langer dan 10 jaar in zijn of haar huidige woonplaats. Een kwart woont er 

5 tot 10 jaar en het overige deel korter dan 5 jaar. 

 
Figuur 1 

Hoe lang woont u al in uw huidige woonplaats? 
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Karakteristieken van de kern 

Vervolgens is de respondenten gevraagd om hun woonplaats te typeren met drie steekwoorden. Het 

resultaat hiervan is weergegeven in een wordcloud (figuur 2). De woorden rustig, groen en dorps 

springen er duidelijk uit. Ook gezellig/gemoedelijk, centraal, landelijk en kleinschalig worden relatief vaak 

genoemd.  

 
Figuur 2 

Welke drie steekwoorden zijn typerend voor uw huidige woonplaats? 

 

Een aantal steekwoorden is gegroepeerd en per kern weergegeven (figuur 3). Hierbij valt op dat de 

woorden rust/rustig, dorp(s) en groen relatief vaak door bewoners van Bergschenhoek worden genoemd 

en woorden als centraal en bereikbaar juist minder vaak. 

 
Figuur 3 

Meest genoemde steekwoorden als aandeel op totaal aantal antwoorden, per kern. 
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Vervolgens is de respondenten gevraagd wat ze aan hun woonplaats zouden missen als ze zouden 

verhuizen. In de wordcloud (figuur 4) is te zien dat de antwoorden voor een deel overeenkomen met de 

eerder gevraagde steekwoorden. De rust en de nabijheid van groen en natuurgebieden (De Rottemeren 

werd meerdere keren genoemd) zouden door de respondenten het meest worden gemist. Ook het dorpse 

karakter en de nabijheid van voorzieningen en grote steden worden veel genoemd. Ten slotte wordt ook 

het missen van sociale contacten door veel respondenten genoemd: de nabijheid van familie, vrienden, 

kennissen en andere bekenden. 

 

“Ik hoef de N209 maar over te steken en kan heerlijk lopen in de natuur met de hond. De 

relatieve rust en de ruimte en toch dichtbij vele voorzieningen, restaurants, bioscopen, 

winkels, theaters. Mijn sociale omgeving, vrienden en kennissen.” 

 
Figuur 4 

Wat zou u missen aan uw woonplaats als u zou verhuizen? 

 

 

 

Ook is gevraagd wat de respondenten juist niet zouden missen als ze zouden verhuizen. Zoals ook blijkt 

uit de wordcloud (figuur 5) is drukte het belangrijkste thema. Veel respondenten noemen zaken als de 

HSL-lijn, drukke wegen (N209), de aanleg van nieuwe infrastructuur (A13/A16) en geluidsoverlast door 

vliegverkeer. Verder worden het gemeentebestuur, de hoge gemeentelijke lasten, slechte bereikbaarheid 

en slecht openbaar vervoer door veel respondenten genoemd. 

"De moeilijke financiële situatie waarin de gemeente zit. De HSL dwars door ons dorp en de 

aanleg van de nieuwe A16/A13." 
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Figuur 5 

Wat zou u niet missen? 

 

 

 

Op de vraag ‘Wat zou u graag aan uw woonplaats willen veranderen?’ (figuur 6) noemen veel 

respondenten punten die te maken hebben met verkeer: verbetering van de doorstroming, inperken van 

het autoverkeer, afsluitingen, beter openbaar vervoer en verkeersveiligheid. 

Ook maken veel respondenten opmerkingen over het centrum van hun woonplaats. Het gaat dan om 

zowel verbetering van de bereikbaarheid van het centrum als om de uitstraling en het aanbod van 

winkels en horeca. Ten slotte geeft ook een relatief grote groep respondenten aan meer groen te willen in 

zijn woonplaats. 

 

“Ik zou graag meer duurzame ontwikkelingen zien, zoals zonnepanelen op elke 

nieuwbouwwoning. En een prettiger centrum, misschien door de doorgaande weg eromheen 

te leiden, zodat het prettiger wandelen is. Minder ruimte voor de auto, meer voor fietsers en 

voetgangers.” 

 
Figuur 6 

Wat zou u graag aan uw woonplaats willen veranderen? 
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Ruimte voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid 

In Lansingerland zijn er steeds meer initiatieven bekend, waarin de gemeente de uitvoering van taken 

aan bedrijven, maatschappelijke instellingen en/of burgers overlaat. De respondenten is gevraagd op 

welke gebieden ze verwachten dat bewoners, bedrijven en/of maatschappelijke organisaties taken 

kunnen overnemen van de gemeente. Ongeveer zes van de tien respondenten heeft antwoord gegeven 

op deze vraag (zie figuur 7). Het onderhoud van groenvoorzieningen wordt door ongeveer een derde van 

de respondenten genoemd als taak die bewoners over zouden kunnen nemen van de gemeente. Dit zou 

bijvoorbeeld op straatniveau georganiseerd kunnen worden. Ook zorg voor elkaar (ouderenzorg, 

thuiszorg) wordt door sommige respondenten genoemd als taak die door burgers uitgevoerd kan worden. 

Niet alle respondenten zijn positief over het overnemen van taken van de gemeente. Er is een groep die 

van mening is dat taken waarvoor gemeentelijke belastingen geheven worden niet op burgers moeten 

worden afgeschoven. 

 
Figuur 7 

Welke mogelijkheden ziet u voor samenwerking (voor het overnemen van taken van de gemeente)? 

 

Ten slotte werd de respondenten gevraagd naar overige ideeën waarbij ze gebruik willen maken van 

meer ruimte voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Ongeveer een derde van de 

respondenten gaf hierbij een antwoord. De genoemde ideeën zijn uiteenlopend. Een groot deel heeft 

echter betrekking op het onderhoud van groen en het schoonhouden van de openbare ruimte. Daarnaast 

wordt gevraagd om meer inspraak, bijvoorbeeld bij de inrichting van de eigen omgeving. 
 

Figuur 8 

Heeft u specifieke ideeën waarbij u gebruik wilt maken van meer ruimte voor eigen initiatief en eigen 
verantwoordelijkheid? 
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Bijlage 1 – Vragenlijst 

 

 

Persoonlijke informatie 

 

1. In welke kern woont u? 

a. Berkel en Rodenrijs 

b. Bleiswijk 

c. Bergschenhoek 

 

2. Hoe lang woont u hier al? 

a. Korter dan 5 jaar 

b. 5-10 jaar 

c. Langer dan 10 jaar 

 

Karakteristiek van de kern 

 

3. Welke drie steekwoorden zijn typerend voor uw huidige woonplaats? 

  

4. Wat zou u missen aan uw woonplaats als u zou verhuizen? 

4b Wat zou u niet missen? 

 
5. Wat zou u graag aan uw woonplaats willen veranderen? 

_______________________________________________ 

 

  

Ruimte voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid 

 

In Lansingerland zijn er steeds meer initiatieven bekend, waarin de gemeente de uitvoering 

van taken aan bedrijven, maatschappelijke instellingen en/of burgers overlaat.  

 

6. Op welke gebieden verwacht u dat bewoners, bedrijven en/of maatschappelijke 

organisaties taken kunnen overnemen van de gemeente? 

 

7. Welke mogelijkheden voor samenwerking ziet u daarbij? 

 
8. Welke voordelen levert die samenwerking op? 

 

9. Nieuwe ideeën  

a) Heeft u specifieke ideeën waarbij u gebruik wilt maken van meer ruimte voor 

eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid? 

 

b) Op welke wijze kan u zelf deze ideeën tot uitvoering brengen? 

_____________________________________________________ 

c) En hoe kan de gemeente u hierin helpen? 

_______________________________________________ 

 

10. Heeft u nog opmerkingen bij deze vragenlijst? 
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Bijlage 2 – Respons naar kern 

 

 
PANELLEDEN OPEN LINK TOTAAL 

Berkel en Rodenrijs 272 19 291 

Bleiswijk 282 16 298 

Bergschenhoek 136 19 155 

Totaal gemeente 690 54 744 

 

 


