
   

    
 

  

  

              
  

     
  

   
   

 
 
   

 
  

               
   

         

         

       

Tabellenbestand inwonersconsultatie omgevingsvisie - Bernheze - Citisens 

Bijlage 

Tabellenbestand Omgevingsvisie 
inwonervragenlijst - Bernheze 

Woont u in de gemeente Bernheze? (n =297) Enkele keuze 
Ja 98% 
Nee 2% 

Wat bindt u aan Bernheze? (n = 5) Enkele keuze 
Ik bezoek familie, vrienden of kennissen in de gemeente 4 
Ik werk in de gemeente 0 
Ik bezoek de gemeente als toerist of recreant 1 
Weet ik niet / geen mening 0 

Waar woont u? (n = 292) Enkele keuze 
Heesch 30% 
Nistelrode 15% 
Heeswijk-Dinther 34% 
Vorstenbosch 8% 
Loosbroek 8% 
Buitengebied 5% 

Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om in de gemeente Bernheze te wonen? 
(n= 292) Meerkeuze 
Ik ben hier opgegroeid 51% 
Het is een prettige plek om te wonen 51% 
Mijn familie/vrienden wonen er 47% 
De omgeving is aantrekkelijk (bv. groen, ruimte) 45% 
De centrale ligging en bereikbaarheid 26% 
Ik werk in de buurt 23% 
De goede voorzieningen 14% 
De gunstige huizenmarkt (bv. beschikbaarheid, prijs) 2% 
Anders, namelijk: 8% 
Weet ik niet / geen mening 2% 

Hoe tevreden bent u over het wonen in de gemeente Bernheze in het algemeen? 
(n = 292) slider 
zeer ontevreden 2% 
| 2% 
| 8% 
| 15% 
| 42% 
| 27% 
zeer tevreden 3% 
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Tabellenbestand inwonersconsultatie omgevingsvisie - Bernheze - Citisens 

Weet ik niet 0% 

Welke drie onderwerpen vindt u het belangrijkst voor Bernheze en moeten in de 
omgevingsvisie aan bod komen? (n = 297) meerkeuze 
Groen, water en natuur 44% 
Leefbaarheid (bv. veiligheid, openbare ruimte) 43% 
Wonen 41% 
Klimaat en duurzaamheid (bv. wateroverlast, droogte, duurzame energie) 25% 
Sociaal leven (bv. verenigingen) 24% 
Maatschappelijke voorzieningen (bv. zorg, buurthuis) 24% 
Milieu (bv. geluid, bodem, lucht) 23% 
Winkels, horeca en bedrijven 22% 
Verkeer en parkeren (bv. infrastructuur, mobiliteit) 20% 
Toerisme en recreatie (bv. sport, spel) 7% 
Archeologie en cultuurhistorie (bv. erfgoed) 6% 
Anders, namelijk: 6% 
Weet ik niet/geen mening 1% 

Hoe tevreden bent u over archeologie en cultuur in Bernheze? 
(n = 19 ) slider 
zeer ontevreden 0% 
| 0% 
| 26% 
| 26% 
| 21% 
| 26% 
zeer tevreden 0% 
Weet ik niet 0% 

Hoe tevreden bent u over het groen, water en de natuur in Bernheze? 
(n = 132 ) slider 

zeer ontevreden 2% 
| 4% 
| 12% 
| 27% 
| 36% 
| 19% 
zeer tevreden 1% 
Weet ik niet 0% 

Hoe tevreden bent u over klimaat en duurzaamheid in Bernheze? 
(n = 73 ) slider 
zeer ontevreden 3% 
| 4% 
| 23% 
| 29% 
| 26% 
| 7% 
zeer tevreden 0% 
Weet ik niet 8% 
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Tabellenbestand inwonersconsultatie omgevingsvisie - Bernheze - Citisens 

Hoe tevreden bent u over de leefbaarheid in Bernheze? 
(n = 127 ) slider 
zeer ontevreden 2% 
| 3% 
| 8% 
| 21% 
| 50% 
| 15% 
zeer tevreden 1% 
Weet ik niet 0% 

Hoe tevreden bent u over de maatschappelijke voorzieningen in Bernheze? (n = 
68 ) slider 

zeer ontevreden 0% 
| 0% 
| 10% 
| 37% 
| 40% 
| 10% 
zeer tevreden 0% 
Weet ik niet 3% 

Hoe tevreden bent u over het milieu (bv. geluid, bodem, lucht) in Bernheze? 
(n=68) slider 
zeer ontevreden 10% 
| 16% 
| 40% 
| 18% 
| 12% 
| 1% 
zeer tevreden 0% 
Weet ik niet 3% 

Hoe tevreden bent u over toerisme en recreatie in Bernheze? (n=22) slider 
zeer ontevreden 5% 
| 0% 
| 36% 
| 27% 
| 27% 
| 5% 
zeer tevreden 0% 
Weet ik niet 0% 

Hoe tevreden bent u over toerisme en recreatie in Bernheze? (n=22) slider 
zeer ontevreden 5% 
| 0% 
| 36% 
| 27% 
| 27% 
| 5% 
zeer tevreden 0% 

Pagina 3 van 6 



   

           

            

         

            
 

             

  

 
 

 

Tabellenbestand inwonersconsultatie omgevingsvisie - Bernheze - Citisens 

Weet ik niet 0% 

Hoe tevreden bent u over verkeer en parkeren in Bernheze? (n=60) slider 
zeer ontevreden 12% 
| 27% 
| 33% 
| 12% 
| 15% 
| 2% 
zeer tevreden 0% 
Weet ik niet 0% 

Hoe tevreden bent u over winkels, horeca en bedrijven in Bernheze? (n=64) slider 
zeer ontevreden 0% 
| 6% 
| 31% 
| 27% 
| 27% 
| 9% 
zeer tevreden 0% 
Weet ik niet 0% 

Hoe tevreden bent u over wonen in Bernheze? (n=122) slider 
zeer ontevreden 5% 
| 4% 
| 10% 
| 21% 
| 31% 
| 26% 
zeer tevreden 2% 
Weet ik niet 0% 

Hoe tevreden bent u over het sociaal leven (bv. verenigingen) in Bernheze? 
(n=75) slider 
zeer ontevreden 1% 
| 1% 
| 3% 
| 22% 
| 44% 
| 24% 
zeer tevreden 4% 
Weet ik niet 0% 

Welke drie activiteiten doet u het liefst in Bernheze? (n = 297) meerkeuze 

Wandelen en fietsen 78% 
Horeca bezoeken 32% 
Sporten 29% 
Culturele activiteit 27% 
Activiteit in de buurt 25% 
Winkelen 22% 
Spelen en ontmoeten 20% 
Hond(en) uitlaten 18% 
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Tabellenbestand inwonersconsultatie omgevingsvisie - Bernheze - Citisens 

Anders, namelijk: 6% 
Weet ik niet / geen mening 3% 

Als u zou moeten kiezen, waar zou u meer ruimte aan geven in Bernheze? (n = 
297) meerkeuze 
Woningen 39% 
Natuur (bv. bos, heide) 39% 
Groen in de buurt (bv. park, plantsoen) 36% 
Voetpaden en wandelpaden 35% 
Ontmoeting en speelruimte 20% 
Horeca 16% 
Winkels 14% 
Verenigingen (bv. sport, cultuur en religie) 13% 
Wegen 13% 
Bedrijven 11% 
Parkeerplaatsen 6% 
Anders, namelijk: 9% 
Weet ik niet / geen mening 1% 

Hoe wilt u in het vervolg betrokken zijn bij de omgevingsvisie? (n = 297) 
meerkeuze 
Ik wil op de hoogte gehouden worden 58% 
Ik wil meepraten of meedenken over de omgevingsvisie 32% 
Ik wil niet betrokken zijn 12% 
Weet ik niet / geen mening 16% 

Hoe wilt u in het vervolg betrokken zijn bij de omgevingsvisie? (n = 173) meerkeuze 
Nieuwsbrief of bericht via e-mail 69% 
Bericht in DeMooiBernheze krant 66% 
Website van de gemeente 34% 
Informatiebijeenkomst (fysiek) 29% 
Sociale media (Twitter, Instagram, Facebook) 21% 
Digitale bijeenkomst, bijvoorbeeld via Zoom of Teams 15% 
Brief (via de post) 14% 
Anders, namelijk: 1% 
Weet ik niet / geen mening 1% 

Hoe wilt u meepraten of meedenken over de omgevingsvisie? (n =96) meerkeuze 

Op bijeenkomst of activiteit (bijv. inspraak- of informatieavond, buurtwandeling) 70% 
Via een (online) enquête 56% 
Door te reageren op vragen en stellingen via sociale media 36% 
In een persoonlijk gesprek 31% 
Op een digitale bijeenkomst, bijvoorbeeld via Zoom of Teams 30% 
Door een e-mail te sturen aan de gemeente 21% 
Door de gemeente te bellen 5% 
Door een brief te sturen aan de gemeente 3% 
Anders, namelijk: 1% 

Weet ik niet / geen mening 3% 
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Tabellenbestand inwonersconsultatie omgevingsvisie - Bernheze - Citisens 

Waarom wilt u niet betrokken zijn? (n = 49) meerkeuze 

Ik denk niet dat de gemeente iets met mijn antwoorden gaat doen 19 
Anderen kunnen dit beter dan ik 10 
Het kost teveel tijd 9 
Ik ben tevreden over hoe het gaat 5 
Ik heb hier onvoldoende verstand van 4 
Het kost teveel moeite 3 
Ik vind het niet belangrijk 1 
Anders, namelijk: 3 
Weet ik niet / geen mening 
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