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Groen
Na deelname aan de nationale groencompetitie Entente Florale blijft groen op de agenda staan.  
We gaan aan de slag met een uitvoeringsprogramma om het groen in de gemeente Waalwijk verder te 
verbeteren. Met deze enquête is in beeld gebracht wat inwoners van het openbaar groen en privégroen 
in de gemeente vinden en waar ze verbetermogelijkheden zien. 

Respons 43% 
                  304 van 711 panelleden

Hoeveelheid groen  
Meer dan de helft van de respondenten 

vindt dat de buurt voldoende groen of zelfs zeer 

groen                    is. 

De respondenten die vinden dat hun buurt zeer 
groen is, geven bijvoorbeeld aan dat ze tegenover 
een groenstrook wonen of dat er veel grote tuinen 
in de buurt zijn. Respondenten die aangeven dat 
ze zeer ontevreden zijn, geven bijvoorbeeld aan 
dat voortuinen vaak bestraat zijn of de gemeente 
groen heeft weggehaald.

(47%)

(19%)

Kwaliteit en uitstraling 

Over de kwaliteit en uitstraling van het openbaar groen zijn de menin-
gen verdeeld. 39% is daar ontevreden of zelfs zeer ontevreden over. 
Dit speelt vooral in de wijken St. Antoniusparochie (63%), Laageinde 
(59%) en Vrijhoeve (58%). Daartegenover staat wel dat 38% aangeeft 
tevreden of zeer tevreden te zijn over de kwaliteit; vooral in de wijken 
Bloemenoord (55%) en Meerdijk (59%). De respondenten zijn over-
wegend positiever over de kwaliteit van het privégroen in hun buurt. 
Slechts 25% is hier ontevreden of zeer ontevreden over, 48% is tevre-
den of zeer tevreden. De tevredenheid is erg afhankelijk van het type 
buurt of wijk. In de wijk Laageinde is bijvoorbeeld 53% ontevreden.

Wanneer vinden de respondenten hun buurt groen genoeg?

De meningen van het onderhoud van 
het openbaar groen zijn evenwichtig 
verdeeld.
39 % tevreden of zeer tevreden
39 % ontevreden of zeer ontevreden

Over onderhoud van het privégroen 
is men over het algemeen tevreden.
10 % ontevreden
3 % zeer ontevreden
In sommige wijken is men niet zo 
tevreden, bijvoorbeeld in St. Anto-
niusparochie (50% ontevreden of 
zeer ontevreden) en Vrijhoeve (37% 

ontevreden of zeer ontevreden).

Onderhoud groen 

“Sommige straten zijn 
een lust voor het oog.”

“Er is niet overal een rijk 
groen gevoel.”
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17 panelleden hebben op 12 december j.l. de 
uitkomsten besproken. Het panel heeft o.a. de 
volgende tips:
• Inventariseer per wijk en gebied welke knel-

punten er zijn en kijk samen met inwoners 
naar mogelijke oplossingen.

• Houd met de inrichting van de openbare 
ruimte rekening met het klimaat door mee  
te gaan in trends.

• Spreek beschikbare subsidies bij andere 
(overheids)instanties aan om het groen  
aantrekkelijker te maken voor mens en dier.

• Houd een duidelijk beleid aan wat betreft 
groen en communiceer dit ook naar  
inwoners. Vindt de gemeente groen vooral  
belangrijk voor het klimaat en de natuur of 
moet het er vooral netjes uit zien? Houd  
daarbij in de gaten dat je het niet iedereen 
naar de zin kan maken.

• Informeer inwoners beter over de mogelijk-
heden om samen de buurt groener te maken. 
Bewoners zijn onvoldoende bekend met de 
mogelijkheden voor adoptiegroen en gevel-
tuintjes. 

• Betrek scholen en kinderen bij nieuwe groen-
projecten in de gemeente.

• Stel een ecoloog aan.

R O N D E 
T A F E L 
G E S P R E K

Wat gaan we doen?
• We gaan een uitvoeringprogramma opstellen: De Groene Agenda, waarmee we de kwaliteit en hoeveelheid 

groen en biodiversiteit willen vergroten. Inwoners worden betrokken bij het opstellen daarvan en het aan- 
leveren van ideeën.

• We formuleren een nieuwe opdracht voor het onderhoud van het groen in de wijken
• We bekijken het onderhoud van de bermen opnieuw.
• We gaan subsidie aanvragen waarmee het mogelijk wordt het project ‘Natuur in de wijk’ te gaan starten 

waarbij inwoners een rol krijgen. 
• We onderzoeken de opties om inwoners beter te informeren over groenonderhoud in de gemeente.
• We onderzoeken de mogelijkheden om inwoners te stimuleren hun tuinen groener te maken. 

Tevredenheid over groen in de hele gemeente Waalwijk 
49% vindt de gemeente Waalwijk voldoende groen of zeer groen. 13% vindt dat er weinig of zeer weinig groen is

• Mooie plekken zoals het Hoefsvengebied, Wandelpark en Halvezolenpad.
• Het slagenlandschap en de natuur in het buitengebied. 
• Loonse en Drunense duinen en bossen zijn vlakbij.
• Voldoende groen in de straten en goed bijgehouden tuinen.

• Veel bestrating of verwaarloosd groen in voortuinen.
• Onderhoud van openbaar groen op veel plekken slecht, er staat soms veel onkruid.
• Weinig variatie voor een aantrekkelijk beeld en vogels en insecten.
• Opoffering van groen voor bebouwing is zonde. 

Men vindt openbaar groen 
belangrijk, vooral vanwege:
(Rustige) uitstraling van de 
buurt (81%)
Dieren en de natuur (58%)
Ruimte voor kinderen om te 
spelen (52%) en vanwege het 
klimaat (51%)

54% vindt natuurlijk groen dat goed is voor vogels en 
insecten belangrijker dan groen dat er netjes uitziet. 
Hier staat 29% neutraal tegenover en 16% is het ermee 
oneens. 43% vindt dat meer groen niet ten koste mag 
gaan van parkeerruimte. Een grote groep (30%) staat 
neutraal in deze kwestie en 23% vindt dat meer groen 
wel ten koste mag gaan van parkeerruimte. 61% vindt 
bomen belangrijk, ook als ze hinderlijke gevolgen kun-
nen hebben.
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Men heeft vooral voorkeur voor:

bomen 

73%
lage struiken 
tot 1,5 meter 

56%
bloemen 

54%
gazon 

47%
Bijna iedereen heeft verbetersuggesties (97%).  
Het hoogst scoren: meer bloemen en bessen aan-
planten voor vogels en insecten (49%), inwoners 
stimuleren om de (voor)tuinen groener te maken 
(47%), groen vaker onderhouden (45%), voor elke 
boom die wordt gekapt een nieuwe planten (43%).

Maar liefst 90% vindt dat het een taak van de  
gemeente is om te zorgen voor voldoende 
groen in de buurt. Wel vindt 72% dat inwon-
ers zelf ook een taak hebben op dit gebied. 
68% ziet een rol voor zichzelf weggelegd om 
de gemeente groener te maken, bijvoorbeeld: 
helpen bij het onderhouden van groen in de 
buurt of groen adopteren (28%), mijn (voor)
tuin groener inrichten (25%).


