
Toekomstvisie II
In juni is er een onderzoek gedaan naar de toekomstvisie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 
Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste resultaten hiervan. 

Respons en betrouwbaarheid
In totaal hebben 559 inwoners de vragenlijst ingevuld. Dankzij dit hoge aantal deelnemers geeft het onderzoek 
een betrouwbaar en representatief beeld van alle inwoners in de gemeente.

Resultaten

Informatie van toekomst- en/of dorpsvisies

70% heeft afgelopen maanden in de media iets gelezen en/of gehoord over de toekomstvisie en/of verschillende 

dorpsvisies. De top 3 van media waar deelnemers  iets hebben gelezen of gehoord:

1

Lokale krant 

(58%)

2

Sociale media van de gemeente 

(18%)

3

Dorps- of wijkteam 

(9%)

Belang van de toekomstvisie

De top 3 van onderwerpen die respondenten belangrijk vinden zijn:

1. Problemen die worden aangepakt, zoals woningnood, stijgende zorgkosten of

klimaatverandering (58%)

2. Gemeente, inwoners, organisaties en ondernemers die samenwerken aan de

toekomst van Bodegraven-Reeuwijk (57%)

3. In de toekomst hier op een duurzame manier kunnen blijven leven (47%)

Opmaak toekomstvisie

De drie belangrijkste manieren om voor inwoners een bruikbaar en aantrekkelijk document te maken van de 

toekomstvisie is door:

1. Kort leesbaar document (53%)

2. Digitaal toegankelijk (47%)

3. Concreet qua inhoud (47%)



Beoordeling toekomstvisie

Knooppunt in het Groene Hart

Kunt u zich vinden in de 

beschreven hoofdlijnen?

Ja, helemaal (45%) 

Ja, deels (44%) 

Nee, niet echt (8%)

Nee, helemaal niet (1%)

Versterken Oude Rijnzone

Herkent u zich in hoofdlijnen in de visie voor dit deelgebied?

Ja, helemaal (37%) 

Ja, deels (41%) 

Nee, niet echt (10%) 

Nee, helemaal niet (5%)

Begrenzing van de 

deelgebieden

Evenwicht in het plassengebied

Deelgebied 2: evenwicht in het plassengebied

• betere balans tussen natuur, recreatie, leefbaarheid en verkeer

• hoge natuurwaarden: behouden en beschermen

• fijn	leven	voor	jong	en	oud	in	groene,	duurzame	dorpen

Herkent u zich in hoofdlijnen in de visie voor dit deelgebied?

Ja, helemaal (56%)

Ja, deels (31%)

Nee, niet echt (5%)

Nee, helemaal niet (2%)
Begrenzing van de 

deelgebieden

Evenwicht in het plassengebied

•

•

•

betere balans natuur/ recreatie/

leefbaarheid/verkeer

hoge natuurwaarden

fijn	wonen	voor	jong	en	oud	in	groene, 

duurzame dorpen

Versterken Oude Rijnzone (bij Bodegraven)

•

•

•

ruimte creëren voor groei van het aantal

woningen, voor voldoende werkgelegenheid

en voor de opwek van energie

versterken centrum, voorzieningen, cultuur &

historie

versterken recreatie & verbindingen met

landschap

Open landschap met dorpen en buurtschappen

•

•

•

open landschap, landbouw, natuur, recreatie

zorgvuldig inpassen opwek van energie

vitale	kleine	dorpen,	veilige	wegen,	fiets-	en 

wandelpaden

Deelgebied 1: versterken Oude Rijnzone rondom Bodegraven

•

•

•

ruimte creëren voor groei van het aantal woningen, voor voldoende

werkgelegenheid en voor de opwek van energie

versterken van het centrum, van voorzieningen en cultuur & historie

Versterken van de recreatie en de verbindingen met het omliggende

landschap



Open landschap met dorpen en buurtschappen

Deelgebied 3: open landschap met kleinere dorpen en 

buurtschappen

• behoud open landschap met landbouw, natuur, recreatie

• zorgvuldig inpassen opwek van energie

• vitale	dorpen	met	wonen	en	voorzieningen,	veilige	wegen,	fiets-	en

wandelpaden

Herkent u zich in hoofdlijnen in de visie voor dit deelgebied?

Ja, helemaal (51%)

Ja, deels (37%)

Nee, niet echt (7%)

Nee, helemaal niet (2%)

Begrenzing van de 

deelgebieden

Meedenken over onderwerpen

De top 3 van onderwerpen die inwoners het meest aanspreken om over mee te blijven denken zijn:

1

Leefomgeving (56%)

2

Woningaanbod (43%)

3

Verkeer (41%)

Wat gebeurt er met de resultaten?

Met de resultaten van het inwonerpanel heeft de gemeente de toekomstvisie Bodegraven-Reeuwijk verder uitgewerkt en 

aangescherpt. De toekomstvisie is nu bijna klaar. Inwoners kunnen er nog een laatste keer op reageren. Daarna wordt de 

toekomstvisie aan de gemeenteraad  aangeboden ter vaststelling. 


