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Belangrijkste bevindingen Omgevingsvisie

2020

De mooiste plekken in Best

• Eén op de vijf inwoners is bekend met de 
omgevingsvisie, ruim een derde heeft er nog nooit 
van gehoord.

• Inwoners vinden het buitengebied rond Aarle, De 
Vleut, Joe Mann en het gebied rond het kanaal het 
mooist.

• De gemeente Best moet het meest of het eerst 
aandacht besteden aan het centrum, het 
stationsgebied, tapijtcentrum en Wilhelminadorp.

• In de toekomst zien de meeste inwoners het liefst 
meer groen in en om de gemeente Best.

• Biodiversiteit/natuur is het meest belangrijke 
onderwerp voor de Omgevingsvisie.

20%

43%

37%

Ja, ik weet wat een
omgevingsvisie is

Ik heb ervan
gehoord, maar weet
niet precies wat dit is

Nee, hier heb ik nog
nooit van gehoord

Heeft u wel eens van de Omgevingsvisie gehoord? (n=634)

De gemeente moet het meest/het eerst 
aandacht besteden aan:

1.  Het centrum van Best

2.  Het stationsgebied/tapijtcentrum

3.  Wilhelminadorp
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Over 20 jaar…

2020

“Groen, groen en nog meer groen. Minder vervuilende auto's, minder vervuilende open haardkachels, 
minder vervuilende vuurkorven in tuinen en vooral heel veel vogels en insecten.”

“Als ik dan nog leef hoop ik dat ik uit het raam kijkend veel groen zie en de vogels hoor fluiten.”
“Milieuvriendelijke gemeente, voldoende woongelegenheid voor startende jongeren, autovrij centrum.”

"Een duurzaam, groen dorp, met ruimte voor recreatie.”
“Een dorps gevoel met veel groen, maar wel met alle voorzieningen.”

“Niet te groot en nog steeds ruimte voor veel groen, centra waar de buurt bij elkaar kan komen om te 
ontspannen en elkaar te helpen.”

“Als ik nu uit mijn raam kijk zie ik prachtige beukenbomen. Hopelijk staan ze er over 20 jaar nog.”
“Veel groene natuur en wegen met verkeer dat geluidsarm en milieu vriendelijk is.”

“Dat alles mooi groen en schoon is en minder verkeer.”
“Een mooie combinatie van een goed bereikbaar, gezond dorp met een prachtig leefbaar buitengebied.”

“Eigenlijk ben ik nu al tevreden.”
“Liefst een samenleving die in harmonie met elkaar omgaan. (ons kent ons) maar ook elkaars waarden 

weten te waarderen.”
“Een groen autoluw dorp.”

“Dat het vooral een dorp voor de inwoners moet blijven.”
“Bereikbaar, groen en gezellig Best met een gevarieerd aanbod van winkels en 

terrassen/eetgelegenheden.”
“Hoop nog hetzelfde, groen en geen overburen. Dus een dorp dat niet te vol wordt.”

“Gezellig, levendige, veilige en sociale omgeving voor jong en oud.”
“De auto is niet meer dominant in de buurt, dus meer ruimte voor spelende kinderen en voetgangers.”

“Groen, rust maar ook gezellige eet- en drinkgelegenheden.”
“Spelende kinderen en groepen jongeren tussen het groen, zonder loslopende honden en zonder 

hondenpoep.”
“Nog steeds groen parkje met spelende kinderen.”

“Zelfvoorzienende gemeente qua energie.”

61%

45%

42%

0% 20% 40% 60% 80%

Meer groen in de buurt, dat
uitnodigt om elkaar te

ontmoeten en te bewegen

Een buurt waar mensen elkaar
kennen, elkaar spreken en

omkijken naar elkaar

Meer duurzame woningen

Wat is er nu niet of onvoldoende in Best, maar zou er over 20 jaar wel moeten 
zijn? (Top 3: meerdere antwoorden mogelijk, n=634)

19%

11%

7%

1%49%

8%
4%

Met de (deel)auto

Met de (elektrische)
fiets/te voet
Ik werk thuis

Met het openbaar
vervoer
Ik werk dan niet meer

Anders

Weet ik niet

Hoe reist u over 20 jaar naar uw werk? (n=634)

Wat ziet u als u over 20 jaar uit uw raam kijkt? Met 
andere woorden, wat is uw droom voor Best?
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In de toekomst:

76%

67%

49%

43%

42%

22%

15%
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31%

14%

11%

24%

14%

12%

28%

26%

44%

68%

60%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De natuur moet blijven zoals deze nu is, ook als
bijvoorbeeld voor vervoer, klimaat of wonen

behoefte is aan deze ruimte.

Als inwoner van Best ben ik bereid om mijn
levensstijl aan te passen om de gevolgen van

klimaatverandering te beperken.

Voor een goede doorstroming op de woningmarkt
moeten er in Best alleen nog woningen voor

starters en senioren worden gebouwd.

Binnen nu en 10 jaar schaf ik een elektrische auto
aan.

Alle geschikte plekken in Best moeten we benutten
voor het opwekken van schone energie.

Over 20 jaar kom ik niet meer in de supermarkt,
maar bestel ik alles online.

Over 20 jaar bezit ik geen eigen auto meer, maar
deel ik deze met anderen.

(zeer) eens geen mening (zeer) oneens

In welke mate bent u het eens met deze stellingen? ( n=634)

44%

42%

41%

6%

3%

1%

4%

4%

2%

29%

43%

62%

70% 50% 30% 10% 10% 30% 50% 70%

 Biodiversiteit/natuur

 Wateroverlast/droogte

 Veiligheid

 Verbeteren van de bereikbaarheid

 Kunst en cultuur

 Ruimte voor bedrijven

belangrijkst

minst
belangrijk

Welke thema’s vindt u het belangrijkst/minst belangrijk voor de Omgevingsvisie Best? 
(Top 3: maximaal 3 onderwerpen, n=634)
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In januari 2022 gaat in Nederland de 
Omgevingswet in. Deze wet vervangt alle wet-
en regelgeving voor wonen, ruimte, 
infrastructuur, natuur, milieu en water. Een 
verplicht onderdeel van de Omgevingswet is dat 
iedere gemeente een Omgevingsvisie vaststelt. 
De gemeente Best vindt het belangrijk om haar 
inwoners bij het opstellen van deze 
Omgevingsvisie te betrekken.

De gemeente Best wil elke mogelijkheid 
benutten om met haar inwoners in contact 
te komen en vaker samen te werken. 
Daarom heeft de gemeente het digitale 
inwonerspanel opgezet. Via dit panel 
kunnen inwoners hun mening geven over 
onderwerpen die gaan spelen in hun 
omgeving, en op deze manier meedenken 
met de gemeente. Het inwonerspanel is een 
actie uit het programma Samen op ons Best, 
dat staat voor een andere manier van 
samenwerken tussen inwoners, 
ondernemers, organisaties en ambtenaren 
van de gemeente Best. Alle inwoners van 18 
jaar en  ouder kunnen lid worden van het 
inwonerspanel. 
De gemeente verwelkomt
graag nog meer panelleden.
U kunt zich voor het panel 
aanmelden op 
www.startvragenlijst.nl/panelbest. 

Inwonerspanel Best

Inwonerspanel
Alle leden van het Inwonerspanel Best zijn 
uitgenodigd om aan de peiling deel te 
nemen. De panelleden kregen hiervoor 
persoonlijk een e-mail, met daarin een 
unieke link naar de online vragenlijst. De 
vragenlijst kon worden ingevuld van 4 t/m 
14 juni 2020.

Respons
634 inwoners hebben deelgenomen aan dit 
onderzoek. Dit is een respons van 55%: ruim 
voldoende om betrouwbare uitspraken te 
doen op gemeenteniveau. De resultaten zijn 
hiermee representatief voor de gehele 
gemeente Best.

Analyse
Op de data is een weging toegepast naar 
leeftijd en geslacht. Dit betekent dat de 
verhoudingen naar leeftijd en geslacht zijn 
teruggebracht naar de werkelijk bestaande 
verhoudingen in de bevolking van Best. Op 
deze manier zijn de resultaten representatief 
voor de gehele gemeente Best, wat betreft 
deze achtergrondkenmerken.
Indien de percentages niet optellen tot 100 
procent, is dit het gevolg van 
afrondingsverschillen. 

Aanpak van het onderzoek

Aanleiding onderzoek

5%

19%

40%

37%
jonger dan 35 jaar

35-49 jaar

50-64 jaar

65 jaar en ouder

15%

14%

13%

11%

8%

7%

6%

6%

5%

5%

4%

3%

1%

1%

1%
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Heivelden
Salderes

Heuveleind
Naastenbest

Wilhelminadorp
Speelheide

Kantonnier
De Leeuwerik

Centrum
Hoge Akker

Buitengebied
Batadorp

Dijkstraten
Villawijk

Steegsche Velden

Wijk

Leeftijd

Geslacht

61% 39%

Respondentkenmerken
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