
Openbare ruimte
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Brummen Spreekt’. In
maart en april heeft u deelgenomen aan het onderzoek over de Openbare ruimte. Hartelijk
dank voor uw deelname! Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met u en stellen
we u op de hoogte van het vervolg.

April 2022

Openbaar groen
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over het openbaar groen in uw buurt? Het openbaar

groen in mijn buurt...

De grote meerderheid van de respondenten is van mening dat het openbaar groen een
belangrijk onderdeel van de woonomgeving is. Met name de meningen over de verzorgdheid en
het onderhoud ervan zijn verdeeld. Zo vindt 38% dat het onvoldoende wordt onderhouden
terwijl een vergelijkbare groep het onderhoud wel voldoende vindt. 
 
Voor een gezonder leefklimaat wil  89% van de respondenten  extra bomen in bestaande
groenvakken en 80% wil meer groen in de wijken. 43% vindt dat dit niet ten koste moet gaan van
parkeerplaatsen en wegen en paden.

Biodiversiteit
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over de biodiversiteit in het openbaar groen van de

gemeente Brummen? In het belang van de biodiversiteit ben ik het eens met...
  

het aanpassen van gazons en plantvakken tot vakken met kruiden/ wilde bloemen - 79% is het (zeer) eens

een natuurlijkere, minder strakke uitstraling - 76% is het (zeer) eens

speciaal ingerichte of aangepaste gebieden voor (beschermde) dieren - 73% is het (zeer) eens

minder vaak maaien van gras om het als voedsel en schuilplek te laten dienen - 64% is het (zeer) eens

Bent u zelf bereid om, in uw tuin, voorzieningen aan
te leggen om regenwater op te vangen? (Denk

hierbij aan regentonnen, infiltratiekratten, etc.)

33%

6%

58%

4%

Ja

Nee

Ik heb hiervoor al
voorzieningen getroffen

Ik heb geen tuin

U heeft aangegeven bereid te zijn in uw tuin
voorzieningen aan te leggen om regenwater op te

vangen. Op wat voor manier zou u dit willen doen?

Regenton Infiltreren/
infiltratiekratten

Minder tegels/
meer groen



Kunt u aangeven of u tevreden bent over de huidige manier van communiceren over (werkzaamheden in) het
openbaar groen?

Ik vind het makkelijk om de gemeente te informeren over een idee dat ik zelf heb (over het openbaar groen) -
19 % is het (zeer) eens 

Als de gemeente mij helemaal niet zou informeren dan vind ik dit ook prima - 17 % is het (zeer) eens 

De manier waarop ik deze informatie van de gemeente ontvang vind ik prettig - 17 % is het (zeer) eens 

De gemeente informeert meestal op tijd wanneer er werkzaamheden in het groen plaats vinden - 15 % is
het (zeer) eens 

Verlichting
Heeft u de nieuwe verlichting al opgemerkt?

61%

39%

Nee

Ja

De gemeente is naast het groenbeleid bezig de
openbare verlichting te vervangen. Oude lantaarns en

lampen worden vervangen door nieuwe die langer
meegaan. Bovendien worden LED-lampen toegepast die

minder energie gebruiken

De nieuwe LED lampen geven een ander soort
licht dan de oude traditionele lampen. Hoe ervaart

u deze nieuwe verlichting?

Zeer negatief

Negatief

Neutraal

Positief

Zeer positief

Weet ik niet/
geen mening

2%

7%

29%

42%

20%

1%

De openbare verlichting is er voornamelijk voor de verkeers- en sociale veiligheid. Als er minder verkeer aanwezig is, is het
een mogelijkheid om minder te verlichten. Bijvoorbeeld ’s avonds/ ‘s nachts, door om 20.00 uur de verlichting tot 70% te

dimmen en om 24.00 uur te dimmen tot 30% waarna het om 7.00 als het verkeer op gang komt weer terug gebracht wordt
naar volledige sterkte.

  
 Stel de gemeente Brummen zou dit doorvoeren, wat vindt u daar dan van? Top 3

72%

11%

8%

Ik vind het dimmen prima

Ik vind het dimmen prima maar zie de tijdstippen liever
anders

Ik wil de verlichting liever op volle sterkte laten
branden

Brummens landschap
Welke onderdelen van het Brummens landschap

vindt u het belangrijkst? Top 3

54%

47%

19%

De natuurgebieden

De grote variatie van
landschappen

Het kleinschalige
boerenland

97%

Overweegt u om zelf actief te worden voor de
bescherming en verbetering van de kwaliteit van uw

omgeving?

56% 44%
Nee

Ja



De uitkomsten van deze inwonersraadpleging worden gebruikt bij het opstellen van het nieuwe
groenbeleidsplan en het beleidsplan openbare verlichting. Beide plannen zijn nu in voorbereiding. De plannen
worden naar verwachting na de zomervakantie ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Heeft u een exemplaar van 'de Landschapsbiografie
van Brummen'? 

  

53%Landschapsbiografie

50% 50%
Ja

Nee

Wat vond u van 'de Landschapsbiografie'?
  

1%

3%

11%

33%

3%

Helemaal niet
interessant

Nauwelijks
interessant

Neutraal

Interessant

Zeer interessant

Weet ik niet/
geen mening

Bent u het Brummense landschap meer gaan waarderen door 'de Landschapsbiografie'?

Een kwart van de respondenten waardeerde het Brummense landschap,
voordat ze 'de Landschapsbiografie' zagen, al veel. Ruim een kwart is het
landschap hierdoor (veel) meer gaan waarderen.

49%

Verbetering landschap
Wat zou er volgens u als eerste aan het landschap verbeterd moeten worden?

Geen zonnepanelen/
Windmolens

BehoudMeer bomen/ meer
groen

Onderhoud/ beter
onderhoud

Meer diversiteit/
meer variatie

Op wat voor manier zou u actief willen worden? Top 3

61%

30%

30%

Mijn tuin en/of bedrijf aantrekkelijker inrichten
voor planten en dieren

Stimuleren van een Lokaal voedselnetwerk: lokale
producten voor een eerlijke prijs

Meedenken met de omgevingsvisie van de
gemeente Brummen

Respons en betrouwbaarheid

95%In totaal hebben 675 respondenten deelgenomen aan het onderzoek.
Het onderzoek is door het grote aantal respondenten statistisch
betrouwbaar. statistisch

betrouwbaar

3,71%
foutmarge


