Groen Sliedrecht

BEWONERS AAN HET WOORD OVER HET GROEN(ONDERHOUD)

De gemeente Sliedrecht is bezig om het groenbeleidsplan te actualiseren.
Hierbij betrekt de gemeente graag de mening van de inwoners van
Sliedrecht. Wat vinden zij van de kwaliteit van het huidige
groen(onderhoud) in hun buurt? En wat zouden zij ervan vinden als delen
van het groenonderhoud bij bewoners neergelegd wordt? U leest het in deze
factsheet.
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In opdracht van de gemeente Sliedrecht hebben we (Onderzoekcentrum Drechtsteden) een
onderzoek gehouden onder de inwoners van Sliedrecht. De gemeente Sliedrecht vindt het
belangrijk om de mening van de inwoners van Sliedrecht te betrekken bij de actualisatie
van het groenbeleidsplan en wilde dan ook zo veel mogelijk inwoners de kans bieden om
hun mening te geven. Vandaar dat we een enquête hebben opgesteld en deze op
verschillende manieren aan bewoners hebben voorgelegd. Allereerst hebben we de
vragenlijst voorgelegd aan ons digitale Bewonerspanel Sliedrecht (zie kader). De respons
op de enquête onder het bewonerspanel bedroeg 67%.

Bewonerspanel Sliedrecht
Een digitaal panel met inwoners van Sliedrecht van 12 jaar en ouder die zichzelf
hebben aangemeld en die graag hun mening geven via korte internetenquêtes. Dit is
wat anders dan een representatieve steekproef onder de totale bevolking. Het
Bewonerspanel is uitermate geschikt om verschillende soorten meningen te
inventariseren en om een eerste globale indruk te krijgen van de mate waarin die
meningen onder de bevolking voorkomen. Afhankelijk van de onderzoeksvraag en –
doelgroep, is het mogelijk om een specifieke doelgroep te selecteren of alle
deelnemers aan het panel te benaderen. Een handig instrument om even kort en snel
de mening van de bevolking te peilen.

Daarnaast heeft de gemeente Sliedrecht de link naar de enquête op hun website geplaatst
en met een persbericht hier aandacht voor gevraagd. Van deze mogelijkheid hebben 67
inwoners gebruik gemaakt. Tot slot hebben we op een zaterdagochtend geënquêteerd onder
bezoekers aan de markt toen hier ook de wethouder en een beleidsmedewerker aanwezig
waren om met bewoners in gesprek te gaan. Op de markt hebben we 63 inwoners kunnen
enquêteren. Deze drie methoden hebben in totaal 336 ingevulde vragenlijsten opgeleverd.
Op basis hiervan kunnen we een goed beeld geven van de mening van de inwoners van
Sliedrecht over het groen(onderhoud). Hoe staan zij bijvoorbeeld tegenover meer
natuurvriendelijk groenonderhoud? En vinden zij dat bewoners zelf meer mee zouden
moeten helpen aan het groenonderhoud in hun buurt?
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Conclusies

Meningen verdeeld over het groen(onderhoud) in de buurt
Hoewel vier op de tien inwoners tevreden zijn over de inrichting van het groen en het
groenonderhoud in hun buurt, is een bijna even grote groep van één op de drie inwoners
hier juist ontevreden over. Volgens vier op de tien inwoners heeft de gemeente voldoende
aandacht voor groen en is de gemeente zuinig op het groen. Echter ook een aanzienlijke
groep inwoners (drie op de tien) is het daar niet mee eens. Als reden voor ontevredenheid
noemen de inwoners vooral dat er te weinig groenonderhoud wordt gedaan en dat het groen
daardoor onzorgvuldig/rommelig en/of te hoog is. De meest genoemde reden waarom de
gemeente niet zuinig genoeg op het groen zou zijn, is dat het groen te makkelijk weggehaald
zou worden en vervolgens niet wordt vervangen. Als verbetersuggesties voor het
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groen(onderhoud) geven de inwoners vooral mee dat er vaker onderhoud uitgevoerd moet
worden op afstand gevolgd door kwalitatief beter onderhoud, mooier of geschikter groen
plaatsten, meer groenadoptie aan bewoners invoeren en nieuw/meer groen aanplanten.
Nog niet veel animo voor natuurlijk groenonderhoud
Slechts een kwart van de inwoners is onverdeeld enthousiast over het idee om natuurlijk
groenonderhoud in te voeren in parken en grotere groenzones. De overige inwoners staan
hier slechts onder bepaalde voorwaarden positief tegenover of zijn er tegen. Het meest
genoemde bezwaar is dat het groen hierdoor in een wildernis zal veranderen met
brandnetels, bramen en (overwoekerend) onkruid e.d. en het risico dat het er verwaarloosd
uit gaat zien.
Deel van de inwoners is bereid om mee te helpen met groenonderhoud in hun buurt
Eén op de drie inwoners (36%) is het eens met de stelling dat bewoners meer mee zouden
moeten helpen aan het groenonderhoud in hun buurt. Drie op de tien (29%) zeggen ook
zelf wel bereid te zijn om mee te helpen. Wanneer dit echter concreet wordt gemaakt door
te vragen wie zich hiervoor aan wil melden, geven aanzienlijk minder mensen hun
contactgegevens door. Maar, ondanks dat de helft van de inwoners aangeeft zelf echt niet
mee te willen helpen en vier op de tien bewoners vinden dat dit geen taak voor bewoners
is, lijkt er dus wel een groep inwoners te zijn die hiervoor open staat.
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Figuren en tabellen

Figuur 1 Oordeel over het groen(onderhoud) in de eigen buurt

Het groen wordt goed onderhouden.

Het groen is aantrekkelijk ingericht.
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Redenen van ontevredenheid over groenonderhoud (top-5 van antwoorden)
te weinig groenonderhoud (46x genoemd)
er staat te veel onkruid (28x)
onzorgvuldig groenonderhoud/ rommelige aanblik (26x)
overhangend en te hoog groen/ onoverzichtelijk en gevaarlijk/ belemmerd uitzicht (12x)
zwerfvuil tussen het groen (7x)

Toelichting: dit was een open vraag
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Redenen van ontevredenheid over de inrichting van het groen (top-5 van antwoorden)
te weinig groenonderhoud/ groen wordt te hoog (43x genoemd)
er is te weinig groen (26x)
er staat te veel onkruid (20x)
bomen niet mooi/ te hoog/ niet goed onderhouden (16x)
te eenzijdige groeninrichting/ veel van hetzelfde (14x)

Toelichting: dit was een open vraag
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Figuur 2 Oordeel over hoe de gemeente met het groen in Sliedrecht omgaat
De gemeente heeft veel aandacht voor
voldoende groen.
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De gemeente is zuinig op het groen in
Sliedrecht
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De gemeente geeft voldoende prioriteit aan
het groen.
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Ontevreden over hoeveelheid aandacht van gemeente voor groen, omdat… (top-5 van
antwoorden)
te weinig groenonderhoud (21x genoemd)
te weinig of te laat aangelegd groen (15x)
groen wordt te makkelijk weggehaald (en niet vervangen) (8x)
er wordt te veel bezuinigd op groenonderhoud (7x)
er staat geen mooi groen/ het groen is niet gevarieerd (7x)

Toelichting: dit was een open vraag
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Ontevreden over hoe zuinig de gemeente is op het groen, omdat… (top-4 van antwoorden)
groen wordt te makkelijk weggehaald (en niet vervangen) (32x genoemd)
te weinig groenonderhoud (25x)
andere dingen gaan voor (vb. parkeervakken) (10x)
kwalitatief slecht onderhoud (9x)

Toelichting: dit was een open vraag
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Ontevreden over de prioriteit die de gemeente geeft aan groen(onderhoud), omdat… (top5 van antwoorden)
te weinig groenonderhoud (36x genoemd)
te weinig of te laat aangelegd groen (o.a. in nieuwe gebieden) (12x)
andere dingen gaan voor (vb. parkeervakken) (11x)
groen wordt te makkelijk weggehaald (en niet vervangen) (11x)
er staat geen mooi groen/ het groen is niet gevarieerd (11x)

Toelichting: dit was een open vraag

Figuur 3 Natuurlijk groenonderhoud een goed idee?
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Toelichting bij mening over natuurlijk groenonderhoud: top-5
zeker een goed idee,
misschien een goed idee,
want:
want:
alleen als het niet gaat
de natuur kan het zelf
verwilderen/niet te veel
wel/mens hoeft niet overal
brandnetels, bramen, onkruid
in te grijpen (31x)
(18x)
risico dat het er verwaarloosd
beter voor de dieren (18x)
uit gaat zien/ meer zwerfvuil,
hondenpoep e.d. (13x)
scheelt kosten (kan ingezet
natuur z’n gang laten gaan,
worden om op andere
maar wel ingrijpen waar
plekken extra groen te
nodig (10x)
planten) (16x)
de natuur kan het zelf
ziet er mooier uit (7x)
wel/mens hoeft niet overal in
te grijpen (8x)
is leuker wandelen (7x)

als het maar begaanbaar blijft
(7x)

van antwoorden
geen goed idee, want:
dat wordt een wildernis/
onkruid gaat overwoekeren
(70x)
groen moet onderhouden
worden (31x)
leidt tot meer zwerfvuil e.d. in
het groen (30x)

dat is niet mooi (25x)
(sociale-, verkeers-,
lichamelijke) onveiligheid
(20x)

Toelichting: dit was een open vraag

Figuur 4 Zouden bewoners meer moeten helpen bij groenonderhoud in hun eigen buurt?
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Figuur 5 Is er een plek in Sliedrecht die een oppepper nodig heeft?
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Figuur 6 Tevredenheid afhandeling melding over groenonderhoud bij de Servicelijn (n=66)
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Toelichting: in procenten van degenen die de afgelopen 12 maanden wel eens een melding over groenonderhoud
bij de Servicelijn hebben gedaan
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Verbetersuggesties voor het groen(onderhoud) in Sliedrecht: top-5 van antwoorden
vaker onderhoud uitvoeren (62x genoemd)
kwalitatief beter onderhoud uitvoeren/ werk van groenbeheerders beter controleren (23x)
mooier/geschikter groen plaatsen (18x)
groenadoptie aan bewoners (12x)
nieuw/meer groen aanplanten (12x)

Toelichting: dit was een open vraag
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