
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vult u deze enquête in als bewoner of als vertegenwoordiger/medewerker van een organisatie? 

O Ik vul deze enquête in als bewoner van het dorp ………………………………………………………………………………………………. 
O Ik vul deze enquête in als vertegenwoordiger van ……………………………………………………………………………………………... 

 
 

Wat is uw geboortejaar? ………………………………………………………………………………. 
 
 

Met wie woont u? 

O Ik woon alleen O Ik/wij wonen met kind(eren) O Wij wonen zonder kind(eren) 
 
 

Wat is uw meest favoriete plek in onze gemeente? Kunt u aangeven waarom?  
 
………………………………….………………………………….………………………………….…………………………………………………. 
 
………………………………….………………………………….………………………………….…………………………………………………. 
 

 
 

Wat is uw minst favoriete plek in onze gemeente? Kunt u aangeven waarom?   
 
………………………………….………………………………….………………………………….…………………………………………………. 
 
………………………………….………………………………….………………………………….…………………………………………………. 
 

 
Wat waardeert u het meest aan uw woonomgeving? Maximaal 4 antwoorden mogelijk.  
O De aantrekkelijke wandel- en fietsroutes  O Vlakbij Nijmegen en toch ‘buiten’ wonen 
O De mooie natuurgebieden O De sfeer en gezelligheid in onze dorpen 
O De mogelijkheden om te sporten en bewegen  O Het rijke verenigingsleven 
O De hoogteverschillen en het heuvellandschap O De Waal met haar uiterwaarden en de polders  
O Evenementen zoals kermis en carnaval O Trekpleisters zoals musea of pretpark 
O Het erfgoed zoals Romeinen en de WO2 O Anders, namelijk  
O De vele actieve ondernemers in onze dorpen  …………………………..…………………………………………. 

 
 

Om meer mensen te laten bewegen kan het helpen om sportaccommodaties open te stellen voor andere sporten en activiteiten zoals 
kinderopvang, buurtactiviteiten of fysiotherapie. STELLING: Ik vind het een goed idee om sportaccommodaties ook voor andere 
activiteiten te gebruiken. 
O Eens O Neutraal O Oneens O Weet niet/geen mening 

 
 

Bij sommige verenigingen daalt het aantal leden. Om de kwaliteit van het sportaanbod te behouden kan het nodig zijn dat verenigingen 
samenwerken en mogelijk zelfs samengaan. Hierdoor kunnen verenigingen niet meer in elk dorp aanwezig zijn. STELLING: Ik heb 
liever een grote en complete sportaccommodatie wat verder weg dan een kleine eenvoudige accommodatie dichtbij.  
O Eens O Neutraal O Oneens O Weet niet/geen mening 

 
 

Voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen is het belangrijk dat er buiten voldoende speelplekken zijn. STELLING: Ik vind dat er 
in mijn woonomgeving voldoende en goede speelruimte is voor kinderen. 
O Eens O Neutraal O Oneens O Weet niet/geen mening 



 
Er is veel vraag naar nieuwe woningen. Vooral veel starters en ouderen in onze gemeente zijn op zoek naar een woning.   
VRAAG: Bent u tevreden met hoe u woont?  
O Ja, ik ben tevreden over mijn woning  O Nee, ik wil verhuizen naar een andere plaats in Nederland of daarbuiten  
O Nee, ik wil graag een kleinere woning in mijn dorp O Nee, ik wil graag een woning delen (gemeenschappelijke woonvorm) 
O Nee, ik wil graag een grotere woning in mijn dorp O Weet niet/geen mening 

 
 
 

Berg en Dal is een aantrekkelijke woongemeente, dicht bij de stad en toch landelijk. Toch daalt en veroudert de bevolking in sommige 
dorpen. Daardoor staan verenigingen en voorzieningen (zoals winkels en scholen) onder druk. STELLING: Ik vind dat we de dorpen 
moeten uitbreiden zodat voorzieningen behouden kunnen blijven. 
O Eens O Neutraal O Oneens O Weet niet/geen mening 

 
 
 

Berg en Dal heeft een aantrekkelijk buitengebied/landschap. Maar er is ook extra ruimte nodig wonen, werken, recreëren en duurzame 
energie. Daar moeten we keuzes maken. VRAAG: Welke functies mogen volgens u in het buitengebied komen? 
O Nieuwe woningen O Nieuwe bedrijventerreinen 
O Recreatie zoals campings O Opwek van duurzame energie 
O Meer natuur en/of bos O Geen, het buitengebied moet blijven zoals het is 
O Weet niet/geen mening   

 
 
 

Meer groen kan een straat aantrekkelijker maken. Het is goed voor de biodiversiteit (meer planten en dieren) en bijvoorbeeld voor 
verkoeling tijdens hete dagen. Het vraagt wel om extra ruimte die nu wordt gebruikt voor verkeer en parkeren. STELLING: Ik vind dat 
er in mijn wijk meer groen mag komen, ook als er daardoor minder ruimte is voor parkeren direct voor de deur. 
O Eens O Neutraal O Oneens O Weet niet/geen mening 

 
 
 

Door klimaatverandering hebben we vaker heftige regenbuien. Om overlast te voorkomen is het belangrijk dat regenwater in de bodem 
kan wegzakken. Bijvoorbeeld door tegels weg te halen of de regenpijp af te koppelen van het riool. VRAAG: Bent u bereid om uw tuin 
aan te passen zodat water beter in de bodem kan wegzakken? 
O Ja, daar ben ik al mee bezig of ben dat van plan O Nee, ik heb geen tuin dus kan ook weinig doen 
O Ja, maar ik heb wel meer informatie en/of hulp nodig O 

 
Nee, ik vind dat niet nodig en accepteer dat de straat soms 
een paar uur onder water staat O Anders, namelijk ………………………………………………. 

 
 
 

De luchtkwaliteit in onze gemeente is over het algemeen goed, onder andere omdat er weinig industrie en grote wegen zijn. VRAAG: 
Ervaart u weleens slechte luchtkwaliteit in uw omgeving? Waar komt dat vandaan? 
O Nee, eigenlijk nooit O Ja, door scheepvaart 
O Ja, door verkeer O Ja, door bedrijven 
O Ja, door houtstook O Ja, door iets anders, namelijk …………………………………… 

 
 
 

We hebben in onze gemeente over het algemeen weinig geluidsoverlast, onder andere omdat er weinig industrie en grote wegen zijn. 
VRAAG: Ervaart u weleens geluidsoverlast in uw omgeving? Waar komt dat vandaan? 
O Nee, eigenlijk nooit O Ja, door evenementen 
O Ja, door verkeer O Ja, door bedrijven 
O Ja, door geluid uit de buurt O Ja, door iets anders, namelijk ……………………...…………… 

 
 
 

We hebben veel plekken die verwijzen naar onze rijke geschiedenis (denk aan het Romeinse Limes, de steenfabrieken en de Tweede 
Wereldoorlog). Sommige plekken zijn verdwenen of niet meer zichtbaar. STELLING: Ik vind dat cultuurhistorie beter dan nu 
beschermd en zichtbaar moet worden.  
O Eens O Neutraal O Oneens O Weet niet/geen mening 

 
 
 

We hebben verschillende mooie gebouwen in onze gemeente die waardevol en beeldbepalend zijn maar nu geen beschermde 
monumentenstatus hebben. VRAAG: Welke beeldbepalende gebouwen vindt u belangrijk om te behouden? 
 
………………………………….………………………………….………………………………….………………………………………………….. 
 
………………………………….………………………………….………………………………….………………………………………………….. 
 
………………………………….………………………………….………………………………….………………………………………………….. 
 
 
 



 
Mensen die zorg nodig hebben (zoals senioren of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking) blijven zo lang mogelijk midden 
in de wijken wonen. Het zijn vaak bepaalde wijken waar mensen met een zorgvraag terecht komen. STELLING: Ik vind dat in alle 
wijken en dorpen woonruimte moet zijn voor mensen met een zorgvraag.  
O Eens O Neutraal O Oneens O Weet niet/geen mening 

 
 
 

In de woonstraten van onze dorpen en wijken is ruimte nodig voor verschillende functies. Denk aan parkeren, doorgaand verkeer, 
spelen, ontmoeten, groen etc. VRAAG: Wat vindt u het belangrijkst bij de inrichting van de straat en directe omgeving (max 2 
antwoorden)? 
O Spelen en ontmoeten  O Parkeren direct voor de deur 
O Ruimte voor opvang van regenwater O Doorgaand verkeer 
O Groen, bomen en planten O Weet niet/geen mening 
O Iets anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
 
 

VRAAG: Wie zou volgens u moeten bepalen hoe uw straat wordt ingericht? 

O Dat zouden de bewoners van de straat vooral samen moeten bepalen 
O De (vakspecialisten van de) gemeente moet daarin de keuzes maken 

 
 
 

Het bedrijfsleven is naast werk, ook belangrijk voor bijvoorbeeld de sponsoring van het verenigingen. We hebben een aantal (kleine) 
bedrijventerreinen maar die raken vol. STELLING: Ik vind dat bedrijventerreinen niet verder moeten groeien, ook als dan niet alle 
bedrijven een plek kunnen vinden. 
O Eens O Neutraal O Oneens O Weet niet/geen mening 

 
 
 

De Rijksoverheid wil overstappen naar een circulaire economie. Dat betekent dat afval- en reststoffen opnieuw worden gebruikt. De 
gemeente kan hierin de Rijksoverheid volgen of we kunnen zelf het initiatief nemen. STELLING: Ik vind dat we als Berg en Dal zelf 
het initiatief moeten nemen om meer afval- en restmaterialen te hergebruiken.  
O Eens O Neutraal O Oneens O Weet niet/geen mening 

 
 
 

Steeds meer mensen doen online hun boodschappen en aankopen. Daardoor neemt het aantal winkels in de dorpscentra af. Tegelijk 
willen bewoners elkaar graag ergens kunnen ontmoeten, kunnen ontspannen en dorpsactiviteiten kunnen organiseren of bezoeken. 
VRAAG: Hoe belangrijk vindt u de dorpscentra als plek voor ontmoeten, ontspannen en dorpsactiviteiten? 
O Heel belangrijk, de dorpscentra zijn hét sociale hart van onze dorpen  
O Wel belangrijk, maar het zijn zeker niet de enige plekken voor ontmoeting en dorpsactiviteiten   
O Niet belangrijk, ontmoeten en dorpsactiviteiten kunnen ook/beter ergens anders plaats vinden 
O Weet niet/geen mening 

 
 
 

VRAAG: In welk dorpscentrum komt u het vaakst? Welk rapportcijfer geeft u dit centrum? 
 
Het centrum van  …………………………………  
 
O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8 O 9 O 10 

 
 
 

Beeldbepalende panden zoals kerken komen vaker leeg te staan. Zij zijn belangrijk voor de identiteit van de dorpen. Om ze te behouden 
moeten ze een andere functie krijgen. Dat kan zijn een andere publieke functie zoals een dorpshuis of ze kunnen omgebouwd worden 
tot woningen. STELLING: Ik vind dat beeldbepalende panden die een publieke functie hebben en leegkomen zoveel mogelijk 
publiek toegankelijk moeten blijven.  
O Eens O Neutraal O Oneens O Weet niet/geen mening 

 
 
 

We willen in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat we alle energie die we nodig hebben zelf en op duurzame manier opwekken. 
We zetten nu alleen in op zonnevelden. Eén grote windmolen levert ongeveer evenveel energie op als 30 tot 35 voetbalvelden aan 
zonnevelden. STELLING: Ik vind dat we niet alleen moeten inzetten op zonnevelden maar ook moeten kijken naar windmolens.  
O Eens O Neutraal O Oneens O Weet niet/geen mening 

 
 
 

Naast duurzame energie stimuleren we het verduurzamen van gebouwen door isolatie en zonnepanelen op daken. Bij gebouwen die 
een monument zijn is dat vaak lastig. STELLING: Ik vind dat ook monumentale panden verduurzaamd moeten worden.  
O Eens O Neutraal O Oneens O Weet niet/geen mening 

 



 
Veel boeren willen meer rekening houden met het landschap, biodiversiteit (planten en dieren) en de bodem. Het is wel lastig voor hen 
om dan voldoende geld te verdienen. STELLING: Ik vind dat boeren (financieel) moeten worden beloond als zij zich inzetten voor 
landschapsontwikkeling, biodiversiteit of een gezonde bodem. 
O Eens O Neutraal O Oneens O Weet niet/geen mening 

 
 
 

Lokale voedselproducten zijn steeds populairder. Deze zijn duurzamer omdat er minder energie nodig is voor vervoer, bewaren en 
verpakken. VRAAG: Heeft u interesse in lokale producten die afkomstig zijn uit Berg en Dal? 
O Nee, daar heb ik geen interesse in O Ja, maar het moet wel makkelijk verkrijgbaar zijn 
O Ja, maar de prijs is vaak te hoog O Ja, ik zou wel met anderen een lokale voedselcoöperatie willen oprichten 
O Weet niet/geen mening   

 
 
 

Het aantal boerenbedrijven neemt langzaam af. Boerenerven die vrij komen kunnen op een andere manier gebruikt worden. Sommige 
boeren willen graag een andere functie toevoegen op hun boerenerf. VRAAG: Welke functies vindt u geschikt om een (deel van 
een) boerenerf voor te gebruiken? 
O Woningen  O Bedrijven 
O Recreatie O Geen, het moet alleen een agrarische functie houden  
O Horeca O Anders, namelijk……………………………………………………………………… 
O Weet niet/geen mening   

 
 
 

Onze gemeente is in trek bij recreanten en toeristen. Dat is goed voor onze economie maar op mooie vakantiedagen kan het op 
sommige plekken ook erg druk worden. VRAAG: Vindt u dat het te druk wordt met recreanten en toeristen in onze gemeente? 
O Nee, hoe meer toeristen hoe beter voor onze lokale economie   
O Ja, op sommige plekken en/of dagen leidt het tot overlast Zo ja, waar?  
O Weet niet/geen mening  ………………………………………………………. 

 
 
 

We hebben veel mooie routes om te wandelen en te fietsen. In 2020 was Berg en Dal landelijke wandelgemeente van het jaar. VRAAG: 
Welke routes voor wandelen en fietsen kunnen volgens u nog verder verbeterd worden? 
O Van en naar Nijmegen O Van en naar Duitsland 
O In de polder bij Ooij en Millingen a/d Rijn  O De heuvels bij Groesbeek en omgeving 
O De verbinding tussen de polder en de heuvels O In en rondom de dorpen 
O Niet nodig, het wandel en fietsnetwerk is al goed O Anders, namelijk …………………………………………………. 

 
 
 

We willen het gebruik van de fiets stimuleren. Het is gezond, schoon en levert minder verkeersoverlast op. VRAAG: Wat kan ervoor 
zorgen dat u vaker de fiets neemt in plaats van de auto? 
O Niets, ik ga al altijd met de fiets of woon te ver weg O Weetniet/geen mening 
O Veiligere en aantrekkelijkere fietsroutes O Anders, namelijk …………………………………………………. 
O Betere fietsenstalling bij mijn bestemming zoals mijn werk, school of winkels 

 
 
  

De bus is belangrijk, vooral voor kwetsbare groepen. Door een afname van reizigers kan het nodig zijn om buslijnen aan te passen. 
STELLING: ik vind het belangrijker dat de bus snel op de plek van bestemming is dan dat er veel haltes dicht in de buurt zijn.  
O Eens O Neutraal O Oneens O Weet niet/geen mening 

 
 
 

Begin 2022 organiseren we de Week van de Omgeving waarin we met u in gesprek willen gaan over de onderwerpen uit deze enquête. 
VRAAG: Over welke onderwerpen wilt u graag met de gemeente in gesprek? 
O Sporten, spelen en bewegen O Historisch Berg en Dal 
O Inclusief en gezond samenleven O Werken en ondernemen 
O Ruimte voor wonen O Hart voor de dorpscentra 
O Natuur en landschap O Overal goed bereikbaar 
O Bodem, lucht en waterhuishouding O Energie van de Toekomst 
O Gezonde landbouwgebieden O Recreatie en toerisme 

 
 
 

Wilt u op de hoogte gehouden worden en meer informatie ontvangen over hoe u kunt deelnemen aan de Week van de 
Omgeving? Vul dan hieronder uw mailadres in. Dank voor uw inbreng!    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  


