
Omgevingsvisie
In september en oktober 2021 heeft u meegedaan aan het onderzoek over de omgevingsvisie van de 
gemeente Bronckhorst. Hartelijk dank daarvoor! In totaal hebben 638 inwoners en 220 ondernemers de 
vragenlijst ingevuld. Met dit aantal respondenten kunnen er betrouwbare en nauwkeurige uitspraken 
worden gedaan over de populatie. Hieronder ziet u een greep uit de resultaten en leest u wat we daarmee 
willen doen.

Beoordeling Omgevingsvisie

‘Het is beter om voorzieningen, zoals winkels en zorgvoorzieningen, te spreiden over de 
hele gemeente, dan voorzieningen alleen te concentreren in de grote kernen’

Inwoners
(Zeer) eens 56%
Neutraal 14%
(Zeer) oneens 29%
Weet ik niet/ geen mening 1%

‘Bouw nieuwe woningen liever in de weilanden bij de kernen, dan op groene plekken zoals 
plantsoenen en grasveldjes in de kernen’

Inwoners
(Zeer) eens 61%
Neutraal 14%
(Zeer) oneens 21%
Weet ik niet/ geen mening 3%

‘Op plekken waar boeren stoppen, mogen andere bedrijven uit Bronckhorst zich vestigen’

Inwoners
(Zeer) eens 35%
Neutraal 24%
(Zeer) oneens 38%
Weet ik niet/ geen mening 3%



Beoordeling Omgevingsvisie

‘De droogte in het buitengebied is een groter probleem dan de wateroverlast door de zware 
regenbuien in de kernen’

Inwoners
(Zeer) eens 50%
Neutraal 28%
(Zeer) oneens 14%
Weet ik niet/ geen mening 8%

‘De gemeente moet hogere ambities hebben dan het landelijke beleid over 
volksgezondheid en intensieve veehouderij’

Inwoners
(Zeer) eens 42%
Neutraal 26%
(Zeer) oneens 27%
Weet ik niet/ geen mening 5%

Beoordeling directe leefomgeving
Wat is uw totaaloordeel over uw leefomgeving?

Inwoners: 
gemiddeld een 7,9

Ondernemers: 
gemiddeld een 7,8

Hoe ervaart u de volgende aspecten in uw directe leefomgeving?
Top 3 – % (zeer) goed

Prettig samenleven

Inwoners
88%

Ondernemers
86%

Gezond leefklimaat

Inwoners
85%

Ondernemers
83%

Groen en natuur 

Inwoners
79%

Ondernemers
81%



Beoordeling directe leefomgeving

Hoe ervaart u de volgende aspecten in uw directe leefomgeving?
Top 3 - % (zeer) slecht

Woningaanbod 

Inwoners
65%

Ondernemers
71%

Inrichting openbare 
ruimte 

Inwoners
19%

Ondernemers
19%

Culturele 
voorzieningen

Inwoners
15%

Ondernemers
18%

Aandachtspunten gemeente

Aan welke onderwerpen moeten we in onze gemeente volgens u de komende jaren extra aandacht 
besteden?

Inwoners Top 3 Ondernemers Top 3

Woning-
aanbod 75%

Groen en 
natuur 37%

Inrichting van 
de openbare 
ruimte 36%

Woningaanbod 
78%

Lokale 
economie en 
werk 35%

Veiligheid 30%

Wat gebeurt er met de resultaten?
Voor het opstellen van de omgevingsvisie hebben we met veel verschillende partijen gesproken: ondernemers, 
experts, maatschappelijke organisaties, belangenvertegenwoordigers, inwoners en het inwoner- en 
bedrijvenpanel. De uitkomsten van al deze vormen van participatie zijn gebruikt bij het maken van de 
Omgevingsvisie voor Bronckhorst. Want de omgevingsvisie maken we samen. 
 
Deze visie, met de blik op 2035, gaat over onze toekomstige leefomgeving en hoe deze er voor Bronckhorst uit 
gaat zien. Er wordt in gegaan op de vraag hoe we op lange termijn om gaan met ons landschap, de dorpen, het 
leefbaar platteland, de gezonde leefomgeving, de economie, het klimaat en energie. 
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