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1 Inleiding 

De gemeente Oisterwijk is op dit moment bezig met het opstellen van hun Visie Openbare 

Ruimte. Hierin formuleren zij ambities voor de Oisterwijkse openbare ruimte voor de 

komende jaren. De gemeente vindt het belangrijk om bij haar inwoners op te halen wat zij 

vinden van de huidige staat van de openbare ruimte en welke aspecten van de openbare 

ruimte zij het meest belangrijk vinden. Door dit onderzoek tweejaarlijks te herhalen wil de 

gemeente goed zicht krijgen en houden op de mening van haar inwoners en dit meenemen 

in de besluitvorming. 

 

We vroegen de inwoners allereerst naar de hoogwaardigheid van de openbare ruimte in 

Oisterwijk. Vervolgens wilden we de mening van inwoners weten over thema’s rondom 

duurzaamheid: biodiversiteit, klimaatadaptatie en CO2-uitstoot. Daarna legden we ze een 

aantal stellingen voor over de thema’s: leefbaarheid, veiligheid en participatie. Tot slot 

vroegen we hen welke drie thema’s voor hen het meest belangrijk zijn voor de openbare 

ruimte in hun buurt. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 vindt u een samenvatting van de resultaten. In hoofdstuk 3 worden de 

resultaten van het onderzoek per vraag weergegeven in een tabel met daaronder een korte 

beschrijving. De ‘n’ boven een tabel geeft het aantal panelleden weer dat de vraag 

daadwerkelijk heeft ingevuld. De weergegeven percentages zijn gewogen. Meer informatie 

hierover vindt u in hoofdstuk 4: Achtergrond onderzoek en respons.  

 

Door afrondingsverschillen komt het totaal in een tabel niet altijd exact op 100% uit maar 

soms op 99% en soms op 101%. 

 

Resultaten uitgesplitst naar dorpen 

In iedere tabel worden zowel de resultaten per dorp als voor de gemeente in totaal 

weergeven. Het gaat om de dorpen: 

• Oisterwijk  

• Moergestel 

• Haaren 

 

De respons van de dorpen vindt u in onderstaande tabel. Meer informatie over de respons 

vindt u in hoofdstuk 4 (Achtergrond onderzoek en respons). 

 
Tabel 1  Dorpen gemeente Oisterwijk* 

 Aantal respondenten 

Oisterwijk 491 

Moergestel 315 

Haaren 333 

Heukelom 11 

Vraag niet ingevuld 8 

Totaal 1158 

*Aangezien de respons van Heukelom te laag is om representatieve uitspraken te doen op 

dorpsniveau, hebben we dit dorp niet meegenomen in de uitsplitsing naar dorpen.  
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Getoetst is of de resultaten van het ene dorp afwijken ten opzichte van de andere dorpen.1 

Wanneer een resultaat van het ene dorp significant hoger of lager is ten opzichte van de 

andere dorpen van de gemeente, kunnen we veronderstellen dat dit verschil niet op toeval 

berust. Of een resultaat afwijkt is afhankelijk van de grootte van de groep respondenten (n) 

en de spreiding van de antwoorden. Omdat de respons van het dorp Heukelom te laag is 

om betrouwbare uitspraken te doen, kunnen we de resultaten van het dorp Heukelom niet 

toetsen op significante verschillen ten opzichte van de andere dorpen in de gemeente. De 

antwoorden van inwoners uit Heukelom zijn wel meegenomen in de totale resultaten van 

de gemeente.  

 

We hebben in het rapport significante verschillen tussen de dorpen van de gemeente 

aangeduid met blauw (positieve afwijking), dan wel oranje (negatieve afwijking). Indien het 

verschil in resultaat significant afwijkt, maar niet per se positief of negatief is te noemen, 

zijn de verschillen aangeduid met grijs (neutrale afwijking). 

  

 
1  Om erachter te komen of een dorp significant anders scoort ten opzichte van de andere dorpen van de 

gemeente maken we gebruik van een independent samples T-test of een Chi-kwadraat toets. Deze vergelijken 

het gemiddelde van de ene groep met het gemiddelde van de andere groep(en) en kijkt of het verschil te 

wijten is aan een toevallige samenstelling van de steekproef of ook daadwerkelijk zo in de populatie 

gevonden zal worden. 

 



 

Het PON & Telos | Burgerpanel gemeente Oisterwijk 3 

2 Samenvatting resultaten 

Hoogwaardigheid 

96% van de respondenten vindt het belangrijk dat de gemeente geld investeert in de 

kwaliteit van de openbare ruimte. Drie kwart van de respondenten heeft een voorkeur om 

meer innovatieve methoden te gebruiken om de kwaliteit van de openbare ruimte te 

verbeteren (76%). Daarnaast geeft 78% van de respondenten aan dat ze het belangrijk 

vinden dat de buurt de karakteristieke kenmerken behoudt die het van oorsprong heeft. 

82% voelt zich verbonden met de buurt waarin zij wonen. 

 

Duurzaamheid 

Bijna twee derde van de respondenten vindt dat de gemeente een groot deel van de 

openbare ruimte in moet zetten om biodiversiteit te vergroten (64%). 82% vindt dat het 

openbaar groen er wat natuurlijker uit mag zien en (bijna) drie kwart geeft aan dat de 

gemeente inwoners moet stimuleren om bij te dragen aan het vergroten van de 

biodiversiteit.  

 

Kijkend naar de groene plekken in de gemeente vindt bijna de helft dat er genoeg groene 

plekken in de gemeente zijn die verkoeling bieden op warme, zomerse dagen (48%) en 40% 

geeft aan dat er meer bomen geplant mogen worden in hun buurt. Daarnaast vindt 46% dat 

de gemeente moet investeren in het verminderen van wateroverlast.  

 

Twee derde van de respondenten vindt dat de gemeente autogebruik op bepaalde plekken 

moet ontmoedigen en 42% vindt dat de gemeente inwoners moet stimuleren om meer 

gebruik te maken van deelmobiliteit. Ruim de helft van de respondenten vindt dat de 

gemeente aannemers zou moeten stimuleren om CO2-arm te werken (56%) en ten slotte 

geeft 86% van de respondenten aan dat de gemeente de openbare verlichting moet 

verduurzamen.  

 

Als we kijken naar welke thema’s respondenten belangrijk vinden waar de gemeente 

aandacht voor moet hebben, vindt 90% het duurzaam omgaan met grondstoffen (zeer) 

belangrijk. Daarnaast vindt 80% van de  respondenten biodiversiteit belangrijk, 76% 

klimaatadaptatie en 72% CO2-uitstoot. Op de vraag hoe tevreden respondenten zijn over 

wat de gemeente op dit moment doet op het gebied van biodiversiteit, geeft ruim een 

derde aan (zeer) tevreden hierover te zijn (35%), een vijfde is (zeer) tevreden over 

klimaatadaptatie en 16% over CO2-uitstoot.  

 

Leefbaarheid 

Kijkend naar de redenen voor respondenten om in de gemeente Oisterwijk te wonen, wordt 

de groene omgeving als belangrijkste reden gezien. Vervolgens vroegen we de 

respondenten naar de staat van de openbare ruimte in gemeente Oisterwijk. 60% vindt dat 

perken, plantsoenen en parken in hun buurt goed zijn onderhouden, 45% vindt dat wegen, 

straten, paden en trottoirs goed begaanbaar zijn en bijna de helft vindt dat de openbare 

ruimte in hun buurt voldoende bereikbaar en toegankelijk is voor alle doelgroepen (48%). 

Ten slotte vindt 72% van de respondenten dat er voldoende groen in hun buurt is en 61% 

dat er voldoende parkeergelegenheid is.  
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Een groot deel van de respondenten heeft als voorkeur dat er ruimte is voor groen voor de 

deur (85%), een berm met biodiversiteit (79%) en in het buitengebied meer sociale 

veiligheid (59%).  

 

Als we kijken naar welke thema’s respondenten belangrijk vinden waar de gemeente 

aandacht voor moet hebben, vindt ongeveer 90% het belangrijk dat er aandacht is voor: het 

onderhoud van wegen, straten, paden en trottoirs (96%), de gezonde leefomgeving (91%) 

en het onderhoud van het openbaar groen (90%).  

 

We vroegen de respondenten naar hun tevredenheid over bepaalde voorzieningen in de 

gemeente Oisterwijk. 82% geeft aan tevreden te zijn over winkels voor dagelijkse 

boodschappen en 79% over sportvoorzieningen in georganiseerd verband. Minder dan de 

helft van de respondenten is tevreden over sportvoorzieningen in ongeorganiseerd verband 

(46%), ontmoetingsplekken (46%) en voorzieningen voor jongeren (20%). 

 

Veiligheid 

91% van de respondenten voelt zich (meestal) veilig in hun buurt. Bijna een kwart van de 

respondenten geeft aan vaak te maken te hebben met onveilige verkeerssituaties in hun 

buurt (24%). Verkeersveiligheid wordt door 95% van de respondenten als (heel) belangrijk 

gezien. Drie kwart van de respondenten kan met de auto overal in de gemeente veilig en 

gemakkelijk komen en 79% kan met de fiets overal veilig en snel komen.  

 

Participatie  

We vroegen de respondenten naar hun voorkeuren op het gebied van participatie in het 

beleid van de openbare ruimte. 39% van de respondenten geeft aan betrokken te willen 

worden door middel van inspraak op de plannen die de gemeente heeft gemaakt voor de 

inrichting van de openbare ruimte. 23% geeft aan geïnformeerd te willen worden over de 

plannen die de gemeente heeft gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte. De 

meeste respondenten wordt het liefst geïnformeerd via e-mail (58%). Op dit moment vindt 

bijna een vijfde dat de gemeente hen voldoende informeert over deze plannen (19%), 38% 

vindt dat dat niet het geval is. Kijkend naar de samenwerking van de gemeente met haar 

inwoners, vindt 15% dat de gemeente de buurt voldoende betrekt bij haar plannen en 

activiteiten op het gebied van de openbare ruimte, 45% vindt dit niet het geval. Ruim een 

kwart van de respondenten is voldoende op de hoogte van wat er speelt in hun buurt op 

het gebied van de openbare ruimte (28%). 

 

Tot slot 

Kijkend naar welke thema’s volgens de respondenten het meest belangrijk zijn voor de 

openbare ruimte in hun buurt, wordt het onderhoud van wegen, straten, paden en trottoirs 

het meest belangrijk gescoord. Daaropvolgend scoort verkeersveiligheid het belangrijkst en 

op de derde plaatst het openbaar groen. 
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3 Resultaten 

3.1 Hoogwaardigheid 

 

 

Figuur 1  Vraag 1: Hoe belangrijk vindt u het dat de gemeente geld investeert in de kwaliteit van de 

openbare ruimte? Denk aan onderhoud van wegen en onderhoud aan het plantsoen. (n=1141) 

 
96% van de respondenten vindt het (zeer) belangrijk dat de gemeente geld investeert in de 

kwaliteit van de openbare ruimte (bijvoorbeeld onderhoud van wegen en plantsoenen). 3% 

vindt dit niet belangrijk/ niet onbelangrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

96%

96%

96%

97%

3%

3%

4%

2%

0%

1%

0%

1%

Totaal gemeente Oisterwijk

Oisterwijk

Moergestel

Haaren

(zeer) belangrijk niet belangrijk, niet onbelangrijk (zeer) onbelangrijk

Toelichting op vraag 1: 

 

De gemeente kan elke euro maar één keer uitgeven. Daarom moet goed worden nagedacht 

over waar het geld naartoe gaat. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de zorg, scholen of het 

onderhouden van de openbare ruimte. Dit moeten zij doen met een beperkt budget. 

Toelichting op vraag 2: 

 

Om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren kan het zinvol zijn om nieuwe, 

innovatieve werkwijzen en materialen te gebruiken. Hiermee helpen we ook om deze 

innovaties verder te ontwikkelen. Zo is bijvoorbeeld op de Sprendlingenstraat een 

‘zwevend’ fietspad gemaakt waar boomwortels vrij onderdoor kunnen groeien zonder het 

fietspad te beschadigen. Een risico van meer innovatieve werkwijzen is dat het resultaat 

tegenvalt of niet direct zichtbaar is. Het alternatief is te blijven inzetten van bekende, 

traditionele werkwijzen en materialen. 
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Tabel  2  Vraag 2: Wat heeft uw voorkeur? (%) 

 n meer innovatieve 

methoden 

geen voorkeur meer traditionele 

methoden 

Oisterwijk 470 80 15 5 

Moergestel 299 68 21 11 

Haaren 320 70 17 13 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1104 76 17 7 

 

Als we kijken naar wenselijke methoden om de kwaliteit van de openbare ruimte te 

verbeteren, zien we dat drie kwart van de respondenten een voorkeur heeft voor meer 

innovatieve methoden (76%). Het dorp Oisterwijk heeft een grotere voorkeur voor 

innovatieve methoden ten opzichte van de andere dorpen (80%) en een minder grote 

voorkeur voor traditionele methoden (5%). We zien dat traditionele methoden vaker 

worden gekozen door respondenten uit het dorp Haaren dan uit andere dorpen (13%).   

 
Tabel  3  Vraag 3a: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

Ik vind het belangrijk dat mijn buurt 

de karakteristieke kenmerken 

behoudt die het van oorsprong heeft 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 476 77 17 6 

Moergestel 304 78 16 6 

Haaren 328 79 18 4 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1123 78 16 6 

 
Tabel  4  Vraag 3b: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

Ik voel me verbonden met de buurt 

waarin ik woon 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 476 81 15 4 

Moergestel 306 84 12 4 

Haaren 330 84 13 3 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1127 82 14 4 

 

Ruim drie kwart van de respondenten vindt het belangrijk dat hun buurt de karakteristieke 

kenmerken behoudt die het van oorsprong heeft (78%), 6% vindt dit niet belangrijk. Als we 

kijken naar de verbondenheid met de buurt, geeft 82% van de respondenten aan zich 

verbonden te voelen met de buurt waarin zij wonen.  

 

Vraag 4. Kunt u een plek (straat, plein, park e.d.) in de gemeente Oisterwijk noemen die u 

mooi vindt als het gaat om de openbare ruimte? Waarom vindt u deze plek mooi? 

 

Respondenten benoemen verschillende plekken die ze mooi vinden in de gemeente. Met 

name de Oisterwijkse dorpskern ‘De Lind’ wordt vaak genoemd, vanwege haar uitstraling. 

Inwoners geven aan dat deze plek goed onderhouden wordt en gekenmerkt wordt door 

karakteristieke gebouwen en het trouwlaantje. Daarnaast wordt hier groen gecombineerd 
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met winkels en cafés wat de sfeer ten goede komt. Parken en buitengebieden - onder 

andere het Lindenpark, park Ruijbosch, Willem van der Aa park en de Noenes - worden ook 

veelvuldig genoemd door respondenten, met de toelichting dat ze deze mooie stukjes 

natuur waarderen.  De kerk in Moergestel en het nabijgelegen plein wordt ook omschreven 

als een mooie plek in de gemeente. Tot slot worden er nog een aantal andere plekken 

genoemd die de respondenten erg mooi vinden: speeltuinen, (omgeving) kasteel 

Nemerlaer, het beekdal van de Voorste Stroom en een aantal straten in de gemeente 

waaronder Wethouder Bressersstraat in Haaren, vanwege de bomen en andere openbare 

groen. De Postelstraat in Moergestel wordt omschreven als een mooi karakteristiek straatje.  
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3.2 Duurzaamheid 

3.2.1 Biodiversiteit 

 

Tabel  5  Vraag 5: In welke mate zou de gemeente Oisterwijk in moeten zetten op het vergroten van de 

biodiversiteit in de openbare ruimte? (%) 

 Oisterwijk Moergestel Haaren  Totaal 

gemeente 

Oisterwijk 

n 459 290 314  1077 

De gemeente moet een groot deel van de 

openbare ruimte inzetten om 

biodiversiteit te vergroten, maar niet op 

plekken waar dit niet past in het 

straatbeeld (zoals in het centrum, bij 

scholen en bij winkels) 

35 36 41  36 

De gemeente moet er alles aan doen om 

biodiversiteit te vergroten 
31 23 23  28 

De gemeente moet een deel van de 

openbare ruimte inzetten om 

biodiversiteit te vergroten 

20 27 26  23 

De gemeente moet een klein deel van de 

openbare ruimte inzetten om 

biodiversiteit te vergroten, enkel op 

plekken waar inwoners niet vaak komen 

10 8 7  9 

De gemeente hoeft niets te doen om de 

biodiversiteit te vergroten 
5 6 3  5 

 

Bijna twee derde van de respondenten vindt dat de gemeente een groot deel van de 

openbare ruimte in moet zetten om biodiversiteit te vergroten (64%), waarvan 36% 

aangeeft dat dit niet plaats moet vinden op plekken waar het niet past in het straatbeeld. 

Bijna een kwart van de respondenten vindt dat de gemeente een deel van de openbare 

ruimte in moet zetten om de biodiversiteit te vergroten (23%) en 9% een klein deel en enkel 

op plekken waar inwoners niet vaak komen. 5% van de respondenten geeft aan dat de 

gemeente niets hoeft te doen om de biodiversiteit te vergroten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op vraag 5: 

 

De gemeente Oisterwijk houdt rekening met de biodiversiteit bij het beheren van de 

openbare ruimte. Bij biodiversiteit gaat het om het aantal soorten planten en dieren in een 

bepaald gebied. De biodiversiteit is van belang om de balans in de natuur te behouden en 

te versterken. De gemeente kan de biodiversiteit vergroten door bijv. minder te beheren en 

meer ruimte te geven aan natuur of natuurlijke gebieden uit te breiden zodat plant- en 

diersoorten zich makkelijker kunnen verplaatsen. 
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Tabel  6  Vraag 6a: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

Het openbaar groen mag er wat 

natuurlijker uitzien als dat de 

gezondheid van de natuur vergroot 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 454 83 10 7 

Moergestel 295 79 16 6 

Haaren 327 83 12 5 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1090 82 11 6 

 
Tabel  7  Vraag 6b: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

De gemeente moet inwoners 

stimuleren om bij te dragen aan het 

vergroten van de biodiversiteit 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 456 77 15 8 

Moergestel 296 73 21 7 

Haaren 327 70 24 6 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1093 75 17 8 

 

 
Tabel  8  Vraag 6c: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

De gemeente moet groenstroken 

uitbreiden of anders inrichten om 

meer ruimte te geven aan 

verschillende plant- en diersoorten 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 457 74 18 8 

 Moergestel 294 71 23 6 

Haaren 326 77 17 6 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1091 74 19 7 

 

82% van de respondenten vindt dat het openbaar groen er wat natuurlijker uit mag zien als 

dat de gezondheid van de natuur vergroot. (Bijna) drie kwart van de respondenten geeft 

aan dat de gemeente inwoners moet stimuleren om bij te dragen aan het vergroten van de 

biodiversiteit (75%) en dat de gemeente groenstroken moet uitbreiden of anders in moet 

richten om meer ruimte te geven aan plant- en diersoorten (74%).  
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3.2.2 Klimaatadaptatie 

 

Tabel  9  Vraag 7a: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

Groene verblijfsruimtes zoals parken 

en speelplekken mogen enige tijd 

onder water staan om water op te 

vangen na extreme regenbuien 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 449 59 18 23 

Moergestel 288 67 18 16 

Haaren 326 62 14 23 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1077 61 17 22 

 
Tabel  10  Vraag 7b: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

In de gemeente zijn genoeg groene 

plekken die verkoeling bieden op 

warme, zomerse dagen 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 439 51 23 26 

Moergestel 280 38 24 38 

Haaren 308 45 32 24 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1041 48 25 27 

 
Tabel  21  Vraag 7c: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

In mijn buurt zouden meer bomen 

mogen worden geplant, ook als ik 

daardoor mijn auto wat verder van 

huis moet parkeren 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 442 40 25 35 

Moergestel 282 42 24 33 

Haaren 314 39 25 35 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1051 40 25 35 

 
Tabel  32  Vraag 7d: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

De gemeente moet investeren in het 

verminderen van wateroverlast, ook 

als daardoor de rioolbelasting moet 

worden verhoogd 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 443 50 27 23 

Moergestel 289 40 36 24 

Haaren 318 40 28 32 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1064 46 29 25 

 

61% van de respondenten vindt dat groene verblijfsruimtes zoals parken en speelplekken 

enige tijd onder water mogen staan om water op te vangen na extreme regenbuien. Kijkend 

naar het aantal groene plekken in de gemeente, vindt bijna de helft dat er genoeg groene 
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plekken in de gemeente zijn die verkoeling bieden op warme, zomerse dagen (48%). 40% 

van de respondenten geeft aan dat er meer bomen mogen worden geplant in hun buurt, 

ook als zij daardoor hun auto verder van huis moeten parkeren, ruim een derde is het hier 

niet mee eens (35%). Ten slotte vindt 46% van de respondenten dat de gemeente moet 

investeren in het verminderen van wateroverlast, ook als daardoor de rioolbelasting moet 

worden verhoogd, een kwart van de respondenten is het niet eens met deze stelling.   

 

 

Vraag 8. Ervaart u wel eens gevolgen van klimaatverandering in uw buurt? Zo ja, om welke 

gevolgen gaat dit? 

Wat betreft de gevolgen van klimaatverandering in de eigen buurt ervaart een deel van de 

respondenten helemaal (nog) geen overlast. Echter ervaart een groot deel van de 

respondenten wel overlast. Met name droogte, extreme hitte en wateroverlast worden het 

vaakst genoemd. De droogte en de extreme hitte zorgen ervoor dat tuinen en parken 

verdorren en daardoor moet er steeds meer gesproeid worden. Ook vijvers en ander 

natuurwater drogen uit. Sommige respondenten vullen dit aan met de aanwezigheid van 

(exotische) insecten en planten en de sterfte van inheemse flora en fauna. Anderzijds zijn er 

vaker extreme regenbuien en afvoerputten kunnen dit niet altijd aan waardoor straten en 

natuurgebieden tijdelijk onder water komen te staan. Een enkele keer wordt genoemd dat 

stormen meer voorkomen dan vroeger waardoor men schade aan woning en/of tuin mee 

heeft gemaakt of bang is dat grote bomen in de straat omwaaien en dit veel schade aan 

kan richten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op vraag 8: 

 

Door klimaatverandering komen in sommige regio’s vaker extreme weersomstandigheden 

voor. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat regio’s te maken krijgen met wateroverlast of 

juist lange drogere en hete perioden.  
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3.2.3 CO2-uitstoot 

 

Tabel  43  Vraag 9a: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

De gemeente zou autogebruik op 

bepaalde plekken moeten 

ontmoedigen (bv. in het centrum) 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 449 72 12 16 

Moergestel 288 57 14 29 

Haaren 320 51 20 29 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1071 66 14 21 

 
Tabel  54  Vraag 9b: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

De gemeente zou inwoners moeten 

stimuleren om gebruik te maken van 

deelmobiliteit 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 446 44 34 23 

Moergestel 286 37 25 37 

Haaren 313 40 32 28 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1059 42 32 26 

 
Tabel  65  Vraag 9c: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

De gemeente zou aannemers moeten 

stimuleren CO2-arm te werken, ook 

als aanleg of onderhoud daardoor 

duurder wordt 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 440 60 23 17 

Moergestel 288 50 29 21 

Haaren 317 50 24 25 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1059 56 25 19 

 
Tabel  76  Vraag 9d: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

De gemeente moet de openbare 

verlichting verduurzamen 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 451 87 8 4 

Moergestel 290 84 4 12 

Haaren 320 84 8 8 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1075 86 7 7 

 

Twee derde van de respondenten vindt dat de gemeente autogebruik op bepaalde plekken 

moet ontmoedigen (66%). In het dorp Oisterwijk wordt dit door meer respondenten 

aangegeven ten opzichte van andere dorpen (72%). In het dorp Haaren zijn minder 

respondenten het hiermee eens ten opzichte van de andere dorpen (51%).  
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42% vindt dat de gemeente inwoners moet stimuleren om meer gebruik te maken van 

deelmobiliteit. In het dorp Oisterwijk zijn minder respondent het hiermee (helemaal) 

oneens ten opzichte van de andere dorpen (23%). Respondenten uit Moergestel zijn het 

juist vaker (helemaal) oneens met deze stelling (37%).  

 

Ruim de helft van de respondenten vindt dat de gemeente aannemers zou moeten 

stimuleren om CO2-arm te werken, ook als aanleg of onderhoud daardoor duurder wordt. 

Respondenten uit het dorp Oisterwijk zijn het vaker (helemaal) eens met deze stelling ten 

opzichte van de andere dorpen (60%).   

 

86% van de respondenten geeft aan dat de gemeente de openbare verlichting moet 

verduurzamen, 7% is het hiermee (helemaal) oneens. Respondenten uit het dorp 

Moergestel zijn het vaker (helemaal) oneens met deze stelling ten opzichte van andere 

dorpen (12%). Respondenten uit het dorp Oisterwijk zijn het juist minder vaak (helemaal) 

oneens met deze stelling (4%).  

 

 

 

 
Tabel  87  Vraag 10: Hoe belangrijk vindt u het dat de gemeente zich inzet om gebruikte materialen een 

tweede leven te geven? (%) 

 n (zeer) 

belangrijk 

niet belangrijk, 

niet onbelangrijk 

(zeer) 

onbelangrijk 

Oisterwijk 448 93 5 2 

Moergestel 287 89 6 5 

Haaren 319 90 9 0 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1068 91 6 2 

 
Tabel  18  Vraag 11a: Hoe belangrijk vindt u het dat er vanuit de gemeente aandacht is voor onderstaande 

thema’s? (%) 

Biodiversiteit (aantal soorten 

planten en dieren in een gebied) 

n (zeer) 

belangrijk 

niet belangrijk, 

niet onbelangrijk 

(zeer) 

onbelangrijk 

Oisterwijk 447 80 13 6 

Moergestel 286 76 18 6 

Haaren 318 83 13 5 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1065 80 14 6 

 

 

Toelichting op vraag 10: 

 

De gemeente gebruikt veel grondstoffen; denk bijvoorbeeld aan beton voor aanleg en 

onderhoud van straten en stoepen en asfalt, en pvc voor rioolbuizen. Wanneer deze 

worden vervangen, kan vaak kan een deel van het materiaal worden hergebruikt. De 

gemeente kan deze materialen een tweede leven geven door ze bijvoorbeeld goedkoop te 

verkopen, weg te geven of de bruikbare materialen zelf te hergebruiken. 
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Tabel  19  Vraag 11b: Hoe belangrijk vindt u het dat er vanuit de gemeente aandacht is voor onderstaande 

thema’s? (%) 

Klimaatadaptatie (verminderen 

van kwetsbaarheid door 

klimaatverandering) 

n (zeer) 

belangrijk 

niet belangrijk, 

niet onbelangrijk 

(zeer) 

onbelangrijk 

Oisterwijk 445 79 15 6 

Moergestel 285 71 26 3 

Haaren 316 69 25 6 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1060 76 19 5 

 
 

Tabel  20  Vraag 11c: Hoe belangrijk vindt u het dat er vanuit de gemeente aandacht is voor onderstaande 

thema’s? (%) 

CO2-uitstoot (beperking uitstoot 

broeikasgassen) 

n (zeer) 

belangrijk 

niet belangrijk, 

niet onbelangrijk 

(zeer) 

onbelangrijk 

Oisterwijk 446 72 20 8 

Moergestel 286 76 16 8 

Haaren 317 68 25 6 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1063 72 20 7 

 

 
Tabel  21  Vraag 11d: Hoe belangrijk vindt u het dat er vanuit de gemeente aandacht is voor onderstaande 

thema’s? (%) 

Duurzaam omgaan met grondstoffen 

(kiezen voor duurzame materialen 

en zoveel mogelijk recyclen) 

n (zeer) 

belangrijk 

niet belangrijk, 

niet onbelangrijk 

(zeer) 

onbelangrijk 

Oisterwijk 447 91 6 2 

Moergestel 286 87 10 3 

Haaren 318 87 11 1 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1065 90 8 2 

 

 
Tabel  22  Vraag 12a: Hoe tevreden bent u over wat de gemeente op dit moment doet op het gebied van …? 

(%) 

Biodiversiteit (aantal soorten 

planten en dieren in een gebied) 

n (zeer) 

tevreden 

niet tevreden, 

niet ontevreden 

(zeer)  

ontevreden 

Oisterwijk 387 37 41 23 

Moergestel 246 33 44 23 

Haaren 263 30 49 21 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 908 35 42 22 
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Tabel  23  Vraag 12b: Hoe tevreden bent u over wat de gemeente op dit moment doet op het gebied van …? 

(%) 

Klimaatadaptatie (verminderen 

van kwetsbaarheid door 

klimaatverandering) 

n (zeer) 

tevreden 

niet tevreden, 

niet ontevreden 

(zeer)  

ontevreden 

Oisterwijk 346 22 57 21 

Moergestel 228 17 63 21 

Haaren 252 17 63 20 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 836 20 60 21 

 
Tabel  24  Vraag 12c: Hoe tevreden bent u over wat de gemeente op dit moment doet op het gebied van …? 

(%) 

CO2-uitstoot (beperking uitstoot 

broeikasgassen) 

n (zeer) 

tevreden 

niet tevreden, 

niet ontevreden 

(zeer)  

ontevreden 

Oisterwijk 326 13 66 21 

Moergestel 224 16 61 23 

Haaren 250 16 65 19 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 810 14 65 21 

 
Tabel  25  Vraag 12d: Hoe tevreden bent u over wat de gemeente op dit moment doet op het gebied van …? 

(%) 

Duurzaam omgaan met grondstoffen 

(kiezen voor duurzame materialen 

en zoveel mogelijk recyclen) 

n (zeer) 

tevreden 

niet tevreden, 

niet ontevreden 

(zeer)  

ontevreden 

Oisterwijk 312 20 63 17 

Moergestel 215 24 62 14 

Haaren 234 20 63 17 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 772 21 63 17 

 

91% van de respondenten vindt het (zeer) belangrijk dat de gemeente zich inzet om 

gebruikte materialen een tweede leven te geven. Respondenten uit het dorp Moergestel 

geven vaker aan dit (zeer) onbelangrijk te vinden ten opzichte van de andere dorpen (5%).  

 

Als we kijken naar welke thema’s respondenten belangrijk vinden waar de gemeente 

aandacht voor moet hebben, vindt 90% het duurzaam omgaan met grondstoffen (zeer) 

belangrijk. Daarnaast vindt 80% van de  respondenten biodiversiteit belangrijk, 76% 

klimaatadaptatie en 72% CO2-uitstoot.  

 

Op de vraag hoe tevreden respondenten zijn over wat de gemeente op dit moment doet op 

het gebied van biodiversiteit, geeft ruim een derde aan (zeer) tevreden hierover te zijn (35%) 

en 22% (zeer) ontevreden. Een vijfde is (zeer) tevreden over klimaatadaptatie en 16% over 

CO2-uitstoot. De meeste respondenten zijn niet tevreden/ niet ontevreden over wat de 

gemeente op dit moment doet op het gebied van deze thema’s.  
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3.3 Leefbaarheid 

Figuur 2 Vraag 13: Wat zijn voor u de drie belangrijkste redenen om in de gemeente Oisterwijk te wonen? * 

(n=1158) 

 
* Wanneer een thema op de eerste plek werd gezet, kreeg het thema 3 punten, op de tweede plek 2 

punten en op de derde plek 1 punt.  

 

 

Voor de meeste respondenten is de groene omgeving van gemeente Oisterwijk de 

belangrijkste reden om in Oisterwijk te wonen (20%). Als tweede scoort het feit dat 

respondenten zijn opgegroeid in de gemeente als belangrijke reden om in de gemeente te 

wonen (16%). De derde belangrijkste reden van respondenten is dat hun partner/ familie/ 

vrienden in de gemeente wonen (14%).  
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Anders

Totaal gemeente Oisterwijk Oisterwijk Moergestel Haaren
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Tabel  26  Vraag 14a: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

Perken, plantsoenen en parken in mijn 

buurt zijn goed onderhouden 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 446 65 16 19 

Moergestel 281 47 24 29 

Haaren 309 54 19 27 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1050 60 18 22 

 

Tabel  27  Vraag 14b: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

Wegen, straten, paden en trottoirs in 

mijn buurt zijn goed begaanbaar 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 446 44 14 42 

Moergestel 282 41 16 43 

Haaren 311 52 13 35 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1052 45 14 41 

 

Tabel  28  Vraag 14c: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

De openbare ruimte in mijn buurt is 

voldoende bereikbaar en toegankelijk 

voor alle doelgroepen 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 430 47 21 32 

Moergestel 271 48 24 27 

Haaren 305 52 25 22 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1019 48 23 29 

 
Tabel  29  Vraag 14d: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

In mijn buurt is voldoende groen n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 446 73 14 14 

Moergestel 283 68 13 20 

Haaren 313 73 13 14 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1056 72 13 15 

 
Tabel  30  Vraag 14e: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

In mijn buurt is voldoende 

parkeergelegenheid 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 441 56 13 31 

Moergestel 278 65 10 25 

Haaren 311 71 15 13 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1044 61 13 27 
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Tabel  31  Vraag 14f: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

In mijn buurt zijn weinig tot geen 

dingen kapot 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 439 71 20 9 

Moergestel 280 67 21 11 

Haaren 308 77 17 6 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1041 71 20 9 

 
Tabel  32  Vraag 14g: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

Mijn buurt is schoon n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 446 65 19 16 

Moergestel 283 66 18 16 

Haaren 313 72 17 11 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1056 66 18 16 

 

60% van de respondenten vindt dat perken, plantsoenen en parken in hun buurt goed zijn 

onderhouden. Respondenten uit het dorp Oisterwijk geven dit vaker aan ten opzichte van 

de andere dorpen (65% eens, 19% oneens). Respondenten uit Moergestel zijn het minder 

vaak (helemaal) eens met deze stelling ten opzichte van de andere dorpen (45%).  

 

45% van de respondenten is het (helemaal) eens met de stelling dat wegen, straten, paden 

en trottoirs in hun buurt goed begaanbaar zijn. Bijna de helft vindt dat de openbare ruimte 

in hun buurt voldoende bereikbaar en toegankelijk is voor alle doelgroepen (48%). 72% van 

de respondenten vindt dat er voldoende groen in hun buurt is en 61% vindt dat er 

voldoende parkeergelegenheid is. Respondenten uit het dorp Oisterwijk zijn het minder 

vaak eens met de stelling dat er in hun buurt voldoende parkeergelegenheid is, ten 

opzichte van de andere dorpen (56% eens, 31% oneens). Respondenten uit het dorp 

Haaren zijn het juist vaker eens met deze stelling (71% eens, 13% oneens). Kijkend naar de 

staat van de openbare ruimte, geeft 71% van de respondenten aan dat er in hun buurt 

weinig tot geen dingen kapot zijn. Twee derde vindt dat hun buurt schoon is (66%). 
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Figuur 3  Vraag 15a: Welke van onderstaande situaties heeft uw voorkeur als het gaat om uw buurt of 

wijk?  (n=1056) 

 

 
 

 

 

Figuur 4  Vraag 15b: Welke van onderstaande situaties heeft uw voorkeur als het gaat om uw buurt of 

wijk? (n= 1056) 
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Figuur 5  Vraag 15c: Welke van onderstaande situaties heeft uw voorkeur als het gaat om uw buurt of 

wijk? (n= 1054) 

 
 

85% van de respondenten heeft als voorkeur dat er ruimte is voor groen voor de deur, ten 

opzichte van 15% die de voorkeur geeft aan veel parkeergelegenheid voor de deur. Kijkend 

naar de berm heeft 79% als voorkeur een berm met biodiversiteit en 21% heet liever een 

gemaaide berm. In het buitengebied heeft 59% voorkeur voor meer sociale veiligheid ten 

opzichte van 41% die voorkeur heeft voor minder lichtvervuiling.  
 

 

 

 

Tabel  33  Vraag 16a: Hoe belangrijk vindt u het dat er vanuit de gemeente aandacht is voor onderstaande 

thema’s? (%) 

Onderhoud van het openbaar 

groen 

n (zeer) 

belangrijk 

niet belangrijk, 

niet onbelangrijk 

(zeer) 

onbelangrijk 

Oisterwijk 441 90 8 2 

Moergestel 283 91 9 0 

Haaren 313 92 8 0 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1051 90 8 1 

 
Tabel  34  Vraag 16b: Hoe belangrijk vindt u het dat er vanuit de gemeente aandacht is voor onderstaande 

thema’s? (%) 

Onderhoud van wegen, straten, 

paden en trottoirs 

n (zeer) 

belangrijk 

niet belangrijk, 

niet onbelangrijk 

(zeer) 

onbelangrijk 

Oisterwijk 441 95 4 0 

Moergestel 283 94 6 0 

Haaren 313 97 3 0 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1051 96 4 0 

 

59%61%
58%59%

41%39%
42%41%

OisterwijkMoergestelHaarenTotaal gemeente

Oisterwijk

meer sociale veiligheid buitengebied minder lichtvervuiling buitengebied
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Tabel  35  Vraag 16c: Hoe belangrijk vindt u het dat er vanuit de gemeente aandacht is voor onderstaande 

thema’s? (%) 

De bereikbaarheid met het 

openbaar vervoer 

n (zeer) 

belangrijk 

niet belangrijk, 

niet onbelangrijk 

(zeer) 

onbelangrijk 

Oisterwijk 438 78 15 8 

Moergestel 282 74 22 4 

Haaren 313 70 28 2 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1047 76 18 6 

 
Tabel  36  Vraag 16d: Hoe belangrijk vindt u het dat er vanuit de gemeente aandacht is voor onderstaande 

thema’s? (%) 

Gezonde leefomgeving (kwaliteit 

lucht, bodem, water en 

geluidshinder) 

n (zeer) 

belangrijk 

niet belangrijk, 

niet onbelangrijk 

(zeer) 

onbelangrijk 

Oisterwijk 441 91 9 0 

Moergestel 283 94 5 0 

Haaren 311 90 10 0 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1049 91 8 0 

 

Als we kijken naar welke thema’s respondenten belangrijk vinden waar de gemeente 

aandacht voor moet hebben, vindt 96% het belangrijk dat er aandacht is voor het 

onderhoud van wegen, straten, paden en trottoirs. Daarnaast vindt 91% van de 

respondenten een gezonde leefomgeving belangrijk, 90% het onderhoud van het openbaar 

groen en 76% de bereikbaarheid met het openbaar vervoer  

 

 
Tabel  37  Vraag 17a: Hoe tevreden bent u over het aanbod van … in uw buurt? (%) 

Sportvoorzieningen om in 

georganiseerd verband te sporten 

n (zeer) 

tevreden 

niet tevreden, 

niet ontevreden 

(zeer)  

ontevreden 

Oisterwijk 420 82 16 1 

Moergestel 274 74 23 3 

Haaren 289 70 26 4 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 995 79 19 2 

 

 
Tabel  38  Vraag 17b: Hoe tevreden bent u over het aanbod van … in uw buurt? (%) 

Sportvoorzieningen om in 

ongeorganiseerd verband te sporten 

n (zeer) 

tevreden 

niet tevreden, 

niet ontevreden 

(zeer)  

ontevreden 

Oisterwijk 401 45 39 16 

Moergestel 265 45 37 19 

Haaren 282 52 39 9 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 959 46 38 15 
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Tabel  39  Vraag 17c: Hoe tevreden bent u over het aanbod van … in uw buurt? (%) 

Speelvoorzieningen (kinderen tot 12 

jaar) 

n (zeer) 

tevreden 

niet tevreden, 

niet ontevreden 

(zeer)  

ontevreden 

Oisterwijk 389 63 25 12 

Moergestel 255 50 39 11 

Haaren 272 47 37 16 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 925 58 30 13 

 
Tabel  40  Vraag 17d: Hoe tevreden bent u over het aanbod van … in uw buurt? (%) 

Voorzieningen voor jongeren (12 tot 

18 jaar) 

n (zeer) 

tevreden 

niet tevreden, 

niet ontevreden 

(zeer)  

ontevreden 

Oisterwijk 360 20 37 43 

Moergestel 245 20 40 40 

Haaren 262 17 45 38 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 874 20 39 42 

 
Tabel  41  Vraag 17e: Hoe tevreden bent u over het aanbod van … in uw buurt? (%) 

Ontmoetingsplekken (plekken in de 

buurt voor sociaal contact) 

n (zeer) 

tevreden 

niet tevreden, 

niet ontevreden 

(zeer)  

ontevreden 

Oisterwijk 403 53 38 10 

Moergestel 270 39 41 20 

Haaren 290 26 43 31 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 973 46 39 15 

 
Tabel  42  Vraag 17f: Hoe tevreden bent u over het aanbod van … in uw buurt? (%) 

Openbaar vervoer n (zeer) 

tevreden 

niet tevreden, 

niet ontevreden 

(zeer)  

ontevreden 

Oisterwijk 425 65 25 10 

Moergestel 270 31 32 37 

Haaren 288 38 39 23 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 995 55 29 17 

 
Tabel  43  Vraag 17g: Hoe tevreden bent u over het aanbod van … in uw buurt? (%) 

Winkels voor dagelijkse 

boodschappen zoals supermarkt, 

drogisterij en bakker 

n (zeer) 

tevreden 

niet tevreden, 

niet ontevreden 

(zeer)  

ontevreden 

Oisterwijk 440 87 8 5 

Moergestel 283 58 16 26 

Haaren 309 85 12 3 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1045 82 10 9 
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Tabel  44  Vraag 17h: Hoe tevreden bent u over het aanbod van … in uw buurt? (%) 

Winkels voor niet-dagelijkse 

boodschappen zoals voor kleding, 

elektronica en doe-het-zelf artikelen 

n (zeer) 

tevreden 

niet tevreden, 

niet ontevreden 

(zeer)  

ontevreden 

Oisterwijk 439 78 14 8 

Moergestel 282 35 27 38 

Haaren 308 42 32 27 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1042 65 19 17 

 

Als we kijken naar de tevredenheid over het aanbod van bepaalde voorzieningen in de 

gemeente is 82% van de respondenten (zeer) tevreden over winkels voor dagelijkse 

boodschappen, 79% over sportvoorzieningen in georganiseerd verband, 65% over winkels 

voor niet-dagelijkse boodschappen en 58% over speelvoorzieningen en 55% over het 

openbaar vervoer. 

 

Respondenten uit het dorp Oisterwijk zijn meer tevreden, ten opzichte van de andere 

dorpen, over sportvoorzieningen in georganiseerd verband (82%), speelvoorzieningen 

(63%), ontmoetingsplekken (53%), openbaar vervoer (65%), winkels voor dagelijkse 

boodschappen (87%) en winkels voor niet-dagelijkse boodschappen (78%). Respondenten 

uit Haaren zijn minder tevreden over ontmoetingsplekken ten opzichte van de andere 

dorpen (26% tevreden en 31% ontevreden), het openbaar vervoer (38%) en winkels voor 

niet-dagelijkse boodschappen (42%). Respondenten uit het dorp Moergestel zijn minder 

tevreden ten opzichte van de andere dorpen over het openbaar vervoer (31%), over winkels 

voor dagelijkse boodschappen (58%) en over winkels voor niet-dagelijkse boodschappen 

(35%). 

 

Vraag 18. Zijn er bepaalde dingen die u mist in uw buurt die bij zouden dragen aan een 

prettige leefomgeving? Graag duidelijk aangeven op welke plek u die dingen mist. 

In de dorpskernen van de gemeente Oisterwijk worden verschillende dingen genoemd die 

respondenten momenteel missen. In Oisterwijk geven respondenten aan dat ze graag meer 

parkeergelegenheid en laadpalen voor elektrische auto’s willen. Een paar respondenten 

geven aan dat er veel omgevingslawaai is vanaf de N65 en treinverkeer en willen daarom 

graag een geluidsscherm of andere maatregelen om de overlast te beperken. Meer 

(speel)voorzieningen voor jonge kinderen en jongeren in de buurt wordt ook een paar keer 

genoemd. Op een aantal plekken in het dorp wordt erg hard gereden, meer drempels of 

andere maatregelen om een veiligere situatie te creëren voor respondenten. Daarnaast zijn 

er veel trottoirs van slechte kwaliteit wat lastig is voor mensen die slecht ter been zijn, een 

aantal respondenten hopen dat dit aangepakt wordt. 

 

Respondenten uit Moergestel willen het liefst meer diversiteit in het winkelaanbod. Een 

tweede supermarkt wordt het vaakst genoemd, maar een bouwmarkt, boerenbond, action 

of drogisterij wordt ook een aantal keren genoemd als aanvulling op het bestaande 

winkelaanbod. Daarnaast zien enkele respondenten het liefst meer horeca aan het 

dorpsplein waardoor het aantrekkelijker wordt om het dorp te bezoeken. Het openbaar 

vervoer wordt ook door respondenten genoemd, ze willen graag een betere verbinding 

vanuit Moergestel naar station Oisterwijk. Een aantal respondenten ervaren overlast van 
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hondenpoep, omdat dit niet goed opgeruimd wordt en dat willen ze graag verbeterd zien. 

Andere verbeterpunten die genoemd worden: meer parkeergelegenheid, veilige 

oversteekplaatsen, meer (speel)-voorzieningen voor kinderen en jongeren, meer zitbanken, 

groen beter onderhouden vooral op fietspaden en trottoirs. 

 

In Haaren zien respondenten liefst iets meer voorzieningen in het dorp: horeca, zwembad, 

sportclubs en winkels voor kleding, schoenen en/of een opticien. Het openbaar vervoer kan 

volgens sommige respondenten ook aanzienlijk verbeterd worden. Respondenten vinden 

daarnaast dat er in het hele dorp erg hard wordt gereden, ze zouden dit graag anders zien 

vanwege de veiligheid. Tot slot worden nog een aantal andere zaken genoemd: meer 

parkeerplekken en laadpunten voor elektrische auto’s, meer speelvoorzieningen of 

ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren, meer straatverlichting voor een veiliger 

gevoel en meer onderhoud van fietspaden en trottoirs. 
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3.4 Veiligheid 

Figuur 6  Vraag 19: Voelt u zich veilig in uw buurt? (n=1045) 

 
 

91% van de respondenten voelt zich (meestal) veilig in hun buurt, 9% voelt zich (soms) niet 

veilig. 

 
Tabel  45  Vraag 20: Hoe vaak heeft u te maken met onveilige verkeerssituaties in uw buurt? (%) 

 n vaak soms zelden (vrijwel) nooit 

Oisterwijk 439 24 50 17 9 

Moergestel 280 24 39 18 18 

Haaren 307 21 36 22 21 

      

Totaal gemeente Oisterwijk 1045 24 45 18 13 

 

Bijna een kwart van de respondenten heeft vaak te maken met onveilige verkeerssituaties 

in hun buurt (24%), 45% heeft soms te maken met onveilige verkeerssituaties en 31% 

zelden tot nooit. Respondenten uit het dorp Oisterwijk geven vaker aan soms te maken te 

hebben met onveilige verkeerssituaties (50%) en minder vaak hier nooit mee te maken te 

hebben (9%). Respondenten uit het dorp Haaren geven juist vaker aan nooit te maken te 

hebben met onveilige verkeerssituaties (21%).  

 

Vraag 20. Welke onveilige verkeerssituaties maakt u mee in uw buurt? 

Respondenten van de gemeente Oisterwijk gaven eerder al aan dat er vaak hard wordt 

gereden in de dorpen en hopen dat dit aangepakt wordt. In Oisterwijk gebeuren volgens de 

respondenten vaak ongelukken bij de rotondes, op de rotonde Baerdijk Groenstraat is er al 

lange tijd geen verlichting, wat zorgt voor onveilige situaties. Er worden ook veel auto’s 

geparkeerd in de straten – onder andere Rijckevorssellaan en Schepersdijk - waardoor het 

smal wordt en niet altijd overzichtelijk genoeg. Overige onveilige plekken die worden 

genoemd: oversteekplaats bij Kikkenduut, oversteken op de Gemullenhoekenweg en vaak 

zijn trottoirs erg smal en vlak naast het fietspad. 

34%

40%

41%

36%

54%

54%

55%

55%

9%

6%

4%

8%

2%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

Oisterwijk

Moergestel

Haaren

Totaal gemeente Oisterwijk

ja, altijd ja, meestal soms wel, soms niet nee, meestal niet nee, (vrijwel) nooit
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In Moergestel worden vergelijkbare situaties genoemd: te hard rijden, veel grote tractoren 

en vrachtwagens die door het centrum rijden. De Stappert en Rootven zijn volgens de 

respondenten onoverzichtelijke plekken. Daarnaast is er verkeersdrukte vanwege 

sluipverkeer van de A58, zijn er smalle wegen (vooral wanneer er auto’s geparkeerd staan), 

is er weinig straatverlichting en niet altijd goed uitzicht vanwege hoge begroeiing (vaak van 

inwoners zelf). 

 

Respondenten in Haaren geven ook aan dat er vaak te hard wordt gereden en dit leidt tot 

gevaarlijke situaties. Daarnaast zijn er nog een aantal onveilige verkeerssituaties in het 

dorp: erg groot vrachtverkeer door smalle straten, drukke en onveilige verkeerssituaties na 

schooltijd (Langeweg), (fout) geparkeerde auto’s, onoverzichtelijke kruispunten en niet 

overal trottoirs. 
 

Tabel  46  Vraag 22a: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

Ik kan met auto overal in de gemeente 

veilig en gemakkelijk komen 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 429 72 19 9 

Moergestel 277 78 13 9 

Haaren 304 82 13 5 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1024 75 17 8 

 

 
Tabel  47  Vraag 22b: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

Ik kan met de fiets overal in de 

gemeente Oisterwijk veilig en snel 

komen 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 436 79 11 9 

Moergestel 277 77 12 11 

Haaren 307 82 12 6 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1034 79 12 9 

 

 
Tabel  48  Vraag 23a: Hoe belangrijk vindt u het dat er vanuit de gemeente aandacht is voor onderstaande 

thema’s? (%) 

Verkeersveiligheid n (zeer) 

belangrijk 

niet belangrijk, 

niet onbelangrijk 

(zeer) 

onbelangrijk 

Oisterwijk 438 95 5 1 

Moergestel 283 95 4 0 

Haaren 308 95 2 3 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1043 95 4 1 
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Tabel  49  Vraag 23b: Hoe belangrijk vindt u het dat er vanuit de gemeente aandacht is voor onderstaande 

thema’s? (%) 

Sociale veiligheid (mate van 

criminaliteit, sociale controle e.d.) 

n (zeer) 

belangrijk 

niet belangrijk, 

niet onbelangrijk 

(zeer) 

onbelangrijk 

Oisterwijk 438 97 3 1 

Moergestel 283 89 9 2 

Haaren 308 94 6 0 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1043 95 4 1 

 
Tabel  50  Vraag 24a: Hoe tevreden bent u over wat de gemeente op dit moment doet op het gebied van …? 

(%) 

Verkeersveiligheid n (zeer) 

tevreden 

niet tevreden, 

niet ontevreden 

(zeer)  

ontevreden 

Oisterwijk 417 36 32 32 

Moergestel 273 35 29 36 

Haaren 283 45 40 14 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 987 37 32 30 

 

 
Tabel  51  Vraag 24b: Hoe tevreden bent u over wat de gemeente op dit moment doet op het gebied van …? 

(%) 

Sociale veiligheid (mate van 

criminaliteit, sociale controle e.d.) 

n (zeer) 

tevreden 

niet tevreden, 

niet ontevreden 

(zeer)  

ontevreden 

Oisterwijk 394 35 47 17 

Moergestel 263 44 38 18 

Haaren 275 46 45 9 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 946 39 45 16 

 

Drie kwart van de respondenten kan met de auto overal in de gemeente veilig en 

gemakkelijk komen en 79% kan met de fiets overal veilig en snel komen. 95% van de 

respondenten vindt het (zeer) belangrijk dat er vanuit de gemeente aandacht is voor 

verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Respondenten uit het dorp Oisterwijk geven vaker 

aan het thema sociale veiligheid belangrijk te vinden ten opzichte van de andere dorpen 

(97%). Respondenten uit het dorp Moergestel geven dit juist minder vaak aan (89%).  

 

Kijkend naar de tevredenheid van de respondenten over wat de gemeente op dit moment 

doet op deze thema’s zien we dat 37% tevreden is over het thema verkeersveiligheid en 

39% over het thema sociale veiligheid. 30% van de respondenten is (zeer) ontevreden over 

het thema verkeersveiligheid en 16% over het thema sociale veiligheid. Respondenten uit 

het dorp Haaren zijn minder vaak ontevreden over het thema verkeersveiligheid ten 

opzichte van de andere dorpen (14%). 
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3.5 Participatie 

Figuur 7  Vraag 25: Op welke wijze wordt u het liefst geïnformeerd door de gemeente over zaken 

aangaande de openbare ruimte in uw buurt? Meerdere antwoorden mogelijk (n=1043) 

 

 

Anders: 

Een aantal respondenten geven aan op een andere manier geïnformeerd te willen worden 

over zaken rondom de openbare ruimte in de buurt. De plaatselijke nieuwsbladen worden 

het vaakst genoemd: Oisterwijk Nieuwsklok, Haarens Klokje. Een enkeling geeft aan dat ze 

geen behoefte hebben aan informatie rondom deze zaken of dat het afhankelijk is van de 

inhoud. Eventueel kan het dan persoonlijk medegedeeld worden of op een 

informatiebijeenkomst. 
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Tabel  52  Vraag 26: In welke fase wilt u betrokken worden als het gaat om de inrichting van de openbare 

ruimte in uw buurt? (%) 

 Oisterwijk Moergestel Haaren  Totaal 

gemeente 

Oisterwijk 

n 438 283 308  1043 

Inspraak op de plannen die de gemeente 

heeft gemaakt voor inrichting van de 

openbare ruimte  

40 36 36  39 

Het ontwerpen/bedenken van de plannen 

voor inrichting van de openbare ruimte 
27 22 22  25 

Geïnformeerd worden over de plannen die 

de gemeente heeft gemaakt voor 

inrichting van de openbare ruimte 

20 27 29  23 

Ik wil hier niet bij betrokken worden 10 14 12  11 

In een andere fase 3 1 1  2 

 

Meer dan de helft van de respondenten wordt het liefst via e-mail geïnformeerd door de 

gemeente over zaken aangaande de openbare ruimte in hun buurt (58%). 54% wordt het 

liefst geïnformeerd via een brief aan huis, 43% via internet of app, 35% via social media en 

een kwart via een informatieavond. 1% van de respondenten wilt hier niet over 

geïnformeerd worden.  

 

39% van de respondenten wilt betrokken worden door middel van inspraak op de plannen 

die de gemeente heeft gemaakt voor inrichting van de openbare ruimte. Een kwart wilt 

betrokken worden door het ontwerpen/bedenken van de plannen voor inrichting van de 

openbare ruimte. 23% geeft aan geïnformeerd te willen worden over de plannen die de 

gemeente heeft gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte. 11% wilt niet 

betrokken worden als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte in hun buurt. 

 
Tabel  53  Vraag 27a: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

De gemeente informeert mij voldoende 

over haar plannen bij het inrichten en 

onderhouden van de openbare ruimte 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 406 20 41 38 

Moergestel 274 16 42 42 

Haaren 289 21 47 32 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 980 19 42 38 

 

 
Tabel  54  Vraag 27b: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

De gemeente gebruikt begrijpelijke 

taal bij het informeren over plannen 

aangaande de openbare ruimte 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 384 40 41 18 

Moergestel 259 47 39 14 

Haaren 273 36 45 19 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 925 41 41 18 
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Tabel  55  Vraag 28a: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

De gemeente betrekt de buurt 

voldoende bij haar plannen en 

activiteiten op het gebied van de 

openbare ruimte 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 385 16 38 47 

Moergestel 257 11 43 46 

Haaren 261 18 46 35 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 913 15 40 45 

 
Tabel  56  Vraag 28b: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

Inwoners krijgen voldoende ruimte om 

ideeën en initiatieven over de 

openbare ruimte te realiseren 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 360 11 45 44 

Moergestel 242 8 45 47 

Haaren 252 18 47 35 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 863 12 45 43 

 
Tabel  57  Vraag 28c: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? (%) 

De gemeente doet een beroep op 

inwoners om een bijdrage te leveren 

aan de openbare ruimte in hun buurt 

n (helemaal) 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Oisterwijk 366 15 38 47 

Moergestel 250 17 40 43 

Haaren 243 23 52 26 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 866 16 41 43 

 

Bijna een vijfde van de respondenten vindt dat de gemeente hen voldoende informeert 

over haar plannen bij het inrichten en onderhouden van de openbare ruimte (19%), 38% 

vindt dat dit niet het geval is. 41% van de respondenten vindt dat de gemeente begrijpelijke 

taal gebruikt bij het informeren over plannen aangaande de openbare ruimte.  

 

Kijkend naar de samenwerking van de gemeente met haar inwoners, vindt 15% dat de 

gemeente de buurt voldoende betrekt bij haar plannen en activiteiten op het gebied van de 

openbare ruimte, 45% vindt dit niet het geval. 12% vindt dat inwoners voldoende ruimte 

krijgen om ideeën en initiatieven over de openbare ruimte te realiseren. 16% van de 

respondenten vindt dat de gemeente een beroep op de inwoners doet om een bijdrage te 

leveren aan de openbare ruimte, 43% vindt dat de gemeente dit niet doet. Respondenten 

uit het dorp Oisterwijk zijn het hier vaker mee oneens ten opzichte van de andere dorpen 

(47%). Respondenten uit het dorp Haaren zijn het juist minder vaak oneens met deze 

stelling ten opzichte van de andere dorpen (26%).  
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Tabel  58  Vraag 29: Bent u voldoende op de hoogte van wat er speelt in uw buurt op het gebied van de 

openbare ruimte? (%) 

 n ja, ik ben hier 

voldoende van 

de op de hoogte 

nee, ik ben niet 

op de hoogte 

maar zou dat 

wel graag willen 

zijn 

nee, ik ben niet 

op de hoogte en 

heb hier ook 

geen behoefte 

aan 

Oisterwijk 451 28 65 6 

Moergestel 290 22 71 7 

Haaren 321 31 64 5 

     

Totaal gemeente Oisterwijk 1039 28 66 6 

 

Ruim een kwart van de respondenten is voldoende op de hoogte van wat er speelt in hun 

buurt op het gebied van de openbare ruimte (28%). Twee derde geeft aan hier niet van op 

de hoogte te zijn, maar dat wel graag zou willen zijn. 6% heeft geen behoefte om op de 

hoogte te zijn van wat er speelt in hun buurt op het gebied van de openbare ruimte.   
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3.6 Tot slot 

Figuur 8  Vraag 30: Welke drie thema’s zijn voor u het meest belangrijk voor de openbare ruimte in uw 

buurt? * (n=1158) 

 

* Wanneer een thema op de eerste plek werd gezet, kreeg het thema 3 punten, op de tweede plek 2 

punten en op de derde plek 1 punt.  

 

Kijkend naar welke thema’s volgens de respondenten het meest belangrijk zijn voor de 

openbare ruimte in hun buurt, wordt het onderhoud van wegen, straten, paden en trottoirs 

het meest belangrijk gescoord (18%). Daaropvolgend scoort verkeersveiligheid (18%) het 

belangrijkst en op de derde plaatst het openbaar groen. In de dorpen Moergestel en Haaren 

wordt het thema gezonde leefomgeving als derde belangrijkste thema gezien.  
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Overige opmerkingen respondenten: 

Tot slot was er ruimte voor opmerkingen of vragen die onder de respondenten van de 

gemeente Oisterwijk spelen. Er worden verschillende punten genoemd: respondenten mee 

laten denken en andersom dat de gemeente goed luistert naar de respondenten want dat 

gevoel is er nu niet altijd en meer communicatie vanuit de gemeente naar de burger. 

Respondenten willen graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, dit kan via 

verschillende kanalen zoals brieven, sociale media, op de website of via een app.   
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4 Achtergrond onderzoek en respons 

Burgerpanel Oisterwijk 

De vragenlijst over de visie van de openbare ruimte in gemeente Oisterwijk stond uit van 1 

november tot en met  15 november 2022. In totaal hebben 1.251 leden van het Burgerpanel 

Oisterwijk een uitnodiging ontvangen om mee te werken aan het onderzoek. Daarnaast zijn 

er 3.100 inwoners uit Oisterwijk per brief uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek 

om de respons te vergroten. 596 panelleden en 562 inwoners die een brief hebben 

ontvangen vulden de vragenlijst in. In totaal hebben 1158 inwoners de vragenlijst ingevuld, 

dit is een respons van 26,6%.  

 

Achtergrondkenmerken 

In de tabellen hieronder is de verdeling te zien van de respondenten naar de achter-

grondkenmerken geslacht, leeftijd en woonplaats. 

 
Tabel 59  Geslacht 

 n % 

Vrouw 401 35 

Man 696 60 

Anders 2 0 

Onbekend 59 5 

Totaal 1158 100 

 

 
Tabel 60  Leeftijd 

 n % 

18-29 jaar 35 3 

30-39 jaar 116 10 

40-54 jaar 297 26 

55 -54 jaar 265 23 

65-74 jaar 297 26 

75 jaar en ouder 144 12 

Onbekend 4 0 

Totaal 1158 100 

 

 
Tabel 61  Woonplaats 

 n % 

Oisterwijk 491 42 

Moergestel 315 27 

Haaren 333 29 

Heukelom 11 1 

Onbekend 8 1 

Totaal 1158 100 
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Representativiteit en betrouwbaarheid 

De resultaten van dit onderzoek zijn representatief gemaakt ten opzichte van de totale 

populatie van de gemeente Oisterwijk. Omdat inwoners van het dorp Haaren vanaf heden 

ook deelnemen aan het Burgerpanel Oisterwijk, worden resultaten representatief gemaakt 

t.o.v. de totale populatie van de ‘nieuwe’ gemeente Oisterwijk. Dat wil zeggen de gemeente 

Oisterwijk inclusief de inwoners van het dorp Haaren die per 1 januari 2021 tot de 

gemeente Oisterwijk behoren.  

 

De resultaten van dit onderzoek zijn representatief op de achtergrondkenmerken geslacht, 

leeftijd en woonplaats. Om dat te doen zijn de gegeven antwoorden gewogen naar deze 

achtergrondvariabelen. Dit houdt in dat de antwoorden die gegeven worden door 

deelnemers uit een ondervertegenwoordigde groep iets zwaarder meetellen dan die uit een 

oververtegenwoordigde groep. Op die manier wordt onder- en oververtegenwoordiging van 

bepaalde groepen in de respons gecorrigeerd. Het aantal panelleden dat de vragenlijst 

volledig heeft ingevuld is voldoende om betrouwbare2 uitspraken te doen. 

 

 

 

 

 

 

 
2 Uitgaande van een betrouwbaarheidspercentage van 95 % komen we bij een 

aantal van 1158 respondenten uit op een marge van 2,8 %. Dit ligt lager dan 

de gewenste maximale foutmarge van 5,0 % 

 

 

 



 

 

  



 

 

Over Het PON & Telos 

Maatschappelijke besluitvorming verbeteren 

 

Wij zijn een sociale kennisonderneming in het hart van de samenleving. We beschouwen het als onze 

opdracht om maatschappelijke besluitvorming te verbeteren. Dat doen we door wetenschappelijke kennis 

met kennis van de praktijk te verbinden. We zijn van data, feiten en cijfers, maar geven die altijd een 

gezicht. Waarbij iedere stem telt. Voorkeuren en meningen halen we op, onderzoeken we, analyseren we 

en duiden we. Met prikkelende aanpakken en innovatieve methoden. Daarbij zijn we altijd gericht op 

duurzaamheid: de harmonieuze verbinding tussen sociale, ecologische en economische doelstellingen. 

Zo dragen we bij aan de kwaliteit van samenleven, nu en in de toekomst. 

 

Met een multidisciplinair en creatief team van bijna 30 adviseurs en onderzoekers werken we vooral voor 

lokale en regionale overheden in Nederland (met een sterke kennispositie in Noord-Brabant), maar ook 

voor corporaties, banken, zorg- en welzijnsinstellingen, fondsen en maatschappelijke organisaties. We 

werken daarbij intensief samen met universiteiten en andere kennisinstellingen en zijn officieel partner 

van Tilburg University. Met onze kennis en inzichten adviseren we beleidsmakers en bestuurders. Zodat ze 

afgewogen keuzes kunnen maken. Zodat ze bestuurlijk kunnen vernieuwen. En zodat ze een positieve 

impuls kunnen geven aan de samenleving van morgen. 

 

Stationsstraat 20c 

5038 ED Tilburg 

+31 (0)13 535 15 35 

info@hetpon-telos.nl  

hetpon-telos.nl  
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