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Uitkomsten inwonerpanel
369 inwoners vulden de vragenlijst over klimaatmaatregelen in. Zij zijn lid van het 
inwonerpanel of klikten op de link via social media of onze website. 
We gebruiken de uitkomsten om te kijken welke klimaatmaatregelen we komen-
de jaren willen inzetten. 
Het klimaat verandert. Dit kan leiden tot droogte, water- en hitteoverlast. Wat 
gaan we de komende jaren doen om dit tegen te gaan? Hoe kunnen we inwoners 
helpen om met het veranderende klimaat om te gaan? Wat betekent dit voor het 
gras, de bomen, planten en biodiversiteit in Goirle en Riel? Dat komt in het 
programma Groen. De uitkomsten van het inwonerpanel gebruiken we bij het 
maken van plannen en het bepalen van de prioriteiten. 

Bedankt dat u meedeed! In deze nieuwsbrief leest u meer over de
uitkomsten en vervolgstappen.

Voldoende voor betrouwbare uitspraken over de mening van 
inwoners over klimaatmaatregelen.

Eigen ervaring inwoners met klimaatverandering
De meeste mensen gaven aan last te hebben van droogte (39% soms 
en 27% regelmatig of vaak). Het gaat dan meestal om het verdorren of 
doodgaan van planten. Ook ervaren deelnemers hittestress (39% soms 
en 17% regelmatig of vaak). Het gaat dan om warmte binnen- en 
buitenshuis door de extreem hete zomers. En het niet kunnen vinden 
van verkoeling, door weinig wind en/of schaduw. De meerderheid (68%) 
had nog nooit wateroverlast. 

Maatregelen door inwoners 
Een grote groep doet zelf al het nodige tegen overlast door klimaatverandering. 
Met name slim sproeien (78%), het planten van (meer) bomen en planten (74%) en 
tegels verwijderen (63%). Ook aan biodiversiteit leveren veel inwoners al een bijdrage. 
Bijvoorbeeld door het ophangen van nestkastjes (67%), uitgebloeide planten laten 
staan als voedsel (66%), het planten van speci�eke planten die bijen en insecten 
aantrekken (66%) en het neerzetten van waterschalen (62%). De meerderheid is niet 
van plan een groene gevel te maken, een groen dak of waterdoorlatende bestrating 
aan te leggen. De meesten vinden dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor het 
groener maken van hun tuin of balkon (82%). Iets meer dan de helft (55%) vindt wel dat 
de gemeente inwoners hierin moet stimuleren. Een suggestie is om inwoners beter te 
informeren en vanuit de gemeente gezamenlijk acties op touw te zetten.



Ondersteuning vanuit gemeente
Bijna de helft (49%) geeft aan dat de gemeente kan helpen door het geven van 
informatie over hoe je groene maatregelen kunt tre�en. Per leeftijdsgroep is er wel 
een verschil:

Rioolheffing
De rioolhe�ng moet grotendeels afhangen van het aantal personen in het 
huishouden. Dat vinden de meeste deelnemers (36%). Een iets kleinere groep vindt 
dat het tarief moet afhangen van het drinkwaterverbruik van het huishouden (27%). 
14% zegt dat de rioolhe�ng een vast bedrag per woning zijn. 
Doen inwoners iets om te zorgen dat er minder regenwater wordt afgevoerd naar de 
gemeentelijke riolering? Dan moeten ze korting krijgen op de rioolhe�ng, vindt een 
meerderheid (59%). De gemeenteraad gebruikt deze informatie als hij een besluit 
neemt over de opbouw van de rioolhe�ng. 

Vervolgstappen
De gemeenteraad bespreekt na de zomer 
het programma Groen met daarin de 
klimaatmaatregelen. De samenstelling van 
de rioolhe�ng bespreekt de raad in de 
raadsvergadering op 21 december 2021.   

Nog geen lid van het inwonerpanel? 
Laat je mening horen en denk met 
ons mee! Aanmelden via 
www.goirle.nl/inwonerpanel

18 - 39 jaar: willen een �nanciële bijdrage voor groene maatregelen en informatie over 
waarom het belangrijk is om water op te vangen.
18 - 39 jaar en 40 - 49 jaar: willen �nanciële bijdrage voor het toepassen van een 
maatregel.
40 - 49 jaar: willen gratis compost of persoonlijk advies over aanpassingen in en rond 
de woning om te vergroenen.
65 jaar of ouder: geven vaker dan anderen aan dat ze al voldoende doen om te 
vergroenen of water op te vangen.

Belang van groen
Bijna alle inwoners vinden het groen in de directe woonomgeving 
(98%) en behoud oude landschapskenmerken (92%) belangrijk. Het 
groen mag op sommige plekken meer uitstraling krijgen (82%). 
Meer aandacht voor biodiversiteit (83%) vinden ze ook belangrijk. 
54% vindt het openbaar groen er goed onderhouden uitzien. 22% is 
het hier niet mee eens. Sommigen vinden dat er te strak gesnoeid 
wordt en/of dat het gras te kort gemaaid wordt. Hoger gras geeft 
volgens hen een mooiere natuurlijkere uitstraling. Met name langs 
hoofdwegen (81%), �etspaden (70%) en op ‘overhoeken’ in wijken 
(65%). Anderen geven aan dat het nodig is om dode bomen te 
kappen en vervangen en onkruid te verwijderen. 


