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Rapportage Burgerpanel Meting 4 2010 

(September/Oktober) 

 
1. Uitvoering  

Alle 629 leden van het digitale Burgerpanel Hilversum zijn uitgenodigd om deel te nemen 

aan deze peiling. Het veldwerk werd uitgevoerd in de periode 15 september t/m 5 

oktober 2010. Op sluitingsdatum hadden 474 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. 

Derhalve een respons van 75%. 

 

2. Representativiteit  

Het Burgerpanel wordt digitaal benaderd. Dat houdt in, dat huishoudens zonder 

internetaansluiting - circa 20% in 2010 - niet in het Burgerpanel vertegenwoordigd zijn. 

Overigens daalt dat percentage elk jaar wat. Op een aantal andere kenmerken 

(verhouding man/vrouw, leeftijd, woonbuurt) wordt met het panel een redelijke doorsnee 

van de Hilversumse bevolking bereikt. 

 

Naar verwachting geven de resultaten van de peiling onder de leden van het Burgerpanel 

een goede indruk van de meningen, argumentaties, ideeën etcetera zoals die in de 

Hilversumse samenleving bestaan. Daardoor is het Burgerpanel goed bruikbaar als 

hulpmiddel voor het (mede) onderbouwen van gemeentelijke plannen en voor het 

inschatten van het draagvlak voor dergelijke plannen. 

 

3. Procedure: wat gebeurt er met de resultaten? 

De resultaten op de diverse enquêtevragen worden teruggekoppeld aan de ambtelijke 

opdrachtgevers, meestal beleidsmedewerkers. Zij betrekken deze resultaten bij hun 

ambtelijke advisering. 
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4. Resultaten 

De gemeente Hilversum werkt in 2010 en 2011 aan een nieuw groenbeleidsplan. Dit plan 

beschrijft wat er volgens de gemeente Hilversum de komende jaren moet gebeuren op 

het gebied van de openbare groenvoorzieningen. Het gaat hierbij om zowel plantsoenen, 

bomen en groengebieden binnen de bebouwde kom als om de bossen, natuurgebieden 

en agrarische gronden in de buitengebieden.  

 

Doel van deze enquête is om in beeld te brengen hoe Hilversummers deze 

groenvoorzieningen gebruiken en waarderen. De resultaten worden ingebracht bij het 

opstellen van het nieuwe groenbeleidsplan. 

 

Per vraag worden de resultaten weergegeven. 

 

Algemeen 

1.  In hoeverre bent u het eens of oneens met de stelling: “Het groen in en/of rondom 

Hilversum is voor mij de belangrijkste reden om in Hilversum te wonen”? 

 

Meer dan de helft (57%) van de panelleden is het (geheel) eens met deze stelling; 12% 

is het (geheel) oneens met deze stelling, terwijl 31% “neutraal” aankruiste. 

 

2.  Hieronder staat een aantal functies, die de openbare groenvoorzieningen 

(binnen/buiten de bebouwde kom) kunnen hebben. Wilt u ze van 1 t/m 6 nummeren: 

een 1 voor de functie, die u het belangrijkste vindt. Een 2 geeft u aan de op één na 

belangrijkste functie etcetera. 
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Uit deze grafiek blijkt, dat de functies “verbetering leefomgeving” (28%), “de hond 

uitlaten” (27%) en “wandelen/fietsen” (21%) de meeste “eentjes” scoorden. 

Daarnaast valt op het hoge percentage “2” bij de functie “speelgelegenheid”: 69%. 
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Hoeveelheid openbaar groen 

3.  Is er naar uw mening voldoende of onvoldoende openbaar groen in uw buurt, elders 

in de bebouwde kom en buiten de bebouwde van Hilversum? 

 

Het merendeel van de panelleden is van mening, dat er in Hilversum (ruim) voldoende 

openbaar groen is; met name buiten de bebouwde kom (87%) en in de eigen buurt 

(71%), maar ook elders binnen de bebouwde kom (51%). Niettemin vindt – zowel voor 

de eigen buurt als voor elders in de bebouwde kom – bijna een kwart van de panelleden 

(22%) dit onvoldoende. Een nadere analyse per wijk kan in dit verband interessant zijn. 

Zie onderstaande grafiek. 

Oordeel hoeveelheid openbaar groen (in %)
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Inrichting openbaar groen 

4.  In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over de inrichting van het openbaar groen 

in uw buurt, elders in de bebouwde kom en buiten de bebouwde van Hilversum? 

 

De volgende grafiek toont, dat 80% van de panelleden (zeer) tevreden is over de 

inrichting van het openbaar groen buiten de bebouwde kom. De overeenkomstige 

percentages voor de eigen buurt en elders binnen de bebouwde kom bedragen 

respectievelijk 56% en 49%. Ook hier een substantiële groep panelleden, die ontevreden 

is over deze inrichting (met name met betrekking tot de eigen buurt). 

Oordeel inrichting openbaar groen (in %)
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Speelmogelijkheden openbaar groen 

5.  Zijn er naar uw mening voldoende of onvoldoende speelmogelijkheden in het 

openbaar groen in uw buurt, elders in de bebouwde kom en buiten de bebouwde van 

Hilversum? 

 

Omtrent het al dan niet in voldoende mate aanwezig zijn van speelgelegenheden in het 

openbaar groen geven relatief veel panelleden een neutraal antwoord (inclusief “weet 

niet”). Met name met betrekking tot “elders binnen de bebouwde kom” is dat het geval 

(58%). 

 

Kijken we naar de verhouding voldoende - onvoldoende, dan zijn er meer panelleden, die 

van mening zijn, dat er voldoende speelgelegenheden zijn in het openbaar groen (met 

name buiten de bebouwde kom), dan panelleden die dat onvoldoende achten. 

Met betrekking tot de eigen buurt vindt bijna een kwart van de panelleden (24%), dat er 

onvoldoende speelgelegenheden in het openbaar groen zijn. 

Oordeel speelgelegenheden openbaar groen (in %)
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Beheer openbaar groen 

6.  In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over het beheer van het openbaar groen 

in uw buurt, elders in de bebouwde kom en buiten de bebouwde van Hilversum? 

 

Over het algemeen zijn er ten aanzien van dit aspect meer tevreden panelleden dan 

ontevreden panelleden. Het relatief hoge percentage “ontevredenen” met betrekking tot 

het beheer in de eigen buurt (29%) kan echter niet onvermeld blijven. 

Met betrekking tot het beheer van het openbaar groen “elders binnen de bebouwde kom” 

en “buiten de bebouwde kom” scoren relatief veel panelleden in de neutrale categorie. 

Oordeel beheer openbaar groen (in %)
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Bomen in de bebouwde kom 

7.  Staan er naar uw mening voldoende of onvoldoende bomen in uw buurt en elders in 

de bebouwde kom van Hilversum? 

 

Het merendeel van de panelleden is van mening, dat er voldoende bomen in de eigen 

buurt en elders in de bebouwde kom staan: 

Oordeel hoeveelheid bomen (in %)
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8.  In Hilversum geldt een verbod op het kappen van bomen dikker dan 20 cm. Om toch 

een kapvergunning te krijgen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. 

 

Het merendeel van de panelleden (72%) is het met dit kapverbod (geheel) eens; 14% is 

het (geheel) oneens met dit kapverbod, terwijl 14% in de categorie “neutraal/weet niet” 

scoorde. 

 

De buitengebieden 

9.  Bent u over het algemeen tevreden of ontevreden over de bereikbaarheid van de  

groengebieden buiten de bebouwde kom van Hilversum? 

   

Over de bereikbaarheid van de groengebieden buiten de bebouwde kom is het merendeel 

van de panelleden (zeer) tevreden. 

Oordeel bereikbaarheid groengebieden buiten bebouwde kom
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10.  Hoe staat u tegenover (eventuele nieuwe) hoogbouw, die zichtbaar is vanaf de  

      natuurgebieden rondom Hilversum? 

 

Bijna tweederde van de panelleden (65%) staat (zeer) negatief over (eventuele nieuwe) 

hoogbouw, die zichtbaar is vanaf de natuurgebieden rondom Hilversum. 

Oordeel hoogbouw zichtbaar vanaf natuurgebieden
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11. Hoe staat u tegenover het kappen van bomen/bos, als dit gebeurt om heidegebieden    

te behouden/herstellen? 

 

De meeste waarnemingen (39%) vallen in de categorie “neutraal/weet niet”. Verder blijkt 

uit onderstaande grafiek, dat het percentage “positief” het percentage “negatief” 

overtreft. 

Oordeel bomenkap ten behoeve behoud heidegebieden
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12.  Hoe staat u tegenover de aanleg van (nieuwe) natuurbruggen, die bos- en 

heidegebieden rond Hilversum met elkaar verbinden? 

 

Het merendeel van de panelleden (63%) staat (zeer) positief tegenover de aanleg van 

(nieuwe) natuurbruggen, die bos- en heidegebieden rond Hilversum met elkaar 

verbinden. 

Oordeel aanleg (nieuwe) natuurbruggen
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13.  Hoe staat u tegenover bouwplannen en/of de aanleg van wegen in de bos- en 

heidegebieden rond Hilversum? 

 

Van de panelleden staat 72% (zeer) negatief tegenover bouwplannen en/of aanleg van 

wegen in de bos- en heidegebieden rond Hilversum. 

Oordeel bouwplannen/wegenaanleg in natuurgebieden rond 

Hilversum
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Toelichting, aandachtspunten, suggesties ter verbetering 

14.  Welke verbeterpunten moeten naar uw mening in ieder geval in het 

Groenbeleidsplan worden opgenomen met betrekking tot de openbare bebouwde 

kom? 

 

De vele gemaakte opmerkingen en suggesties ter verbetering kunnen grofweg als volgt 

gecategoriseerd worden: 

 

   Meer groen in de buurt/minder tegels en stenen 

(kleine parkjes/plantsoenen met bankjes, meer bomen/struiken op 

pleinen/rotondes en dergelijke, meer kleur/bloemen/bloeiende planten, 

tegengaan verstrating/plaveien van tuinen, groenvoorziening of 

parkeerplaats?) 

   Hilversum weer tuinstad 

(bij planning nieuwbouw groen geen sluitpost, minder hoogbouw/lelijke 

nieuwbouw, verstening Hilversum tegengaan, dorpskarakter niet verder 

aantasten) 

   Schoonhouden van de stad 

(zwerfvuil onder meer in de omgeving van scholen, meer afvalbakken, 

handhaving) 

   Hondenpoep bestrijden 

(opruimverplichting hondenbezitters, handhaving door inspecteurs, meer 

hondenuitlaatplaatsen en hondentoiletten, schoonhouden door 

hondenpoepzuiger) 

   Beter onderhoud groenvoorzieningen 

(door beter opgeleid personeel) 

   Kappen/snoeien 

(handhaving kapverbod, bij kapvergunningen directe 

herplantplicht/vervanging van gekapte bomen, handhaving diversiteit van 

de bomen, optreden tegen overhangend groen) 

   Speelgelegenheden 

(meer speelgelegenheid in het groen, vrij van hondenpoep en bereikbaar 

voor kinderen/niet ingeklemd tussen spoorlijn, wegen en dergelijke) 

   Participatie 

(buurt betrekken bij inrichting van het groen) 
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15.  Welke verbeterpunten moeten naar uw mening in ieder geval in het 

Groenbeleidsplan worden opgenomen met betrekking tot de openbare  

groenvoorzieningen buiten de bebouwde kom? 

 

De gegeven antwoorden zijn als volgt gerubriceerd: 

 

   Behoud natuurgebieden 

(bescherming, geen bebouwing/geen wegen, de natuur gang laten gaan) 

   Verbinden natuurgebieden 

(natuurbruggen, aansluitende groene gebieden) 

   Onderhoud/schoonhouden 

(educatie: geen afval in de natuur achterlaten, meer afvalbakken (?), 

verwijderen afval/zwerfvuil, kappen bos ten gunste van hei onnatuurlijk (?)) 

   Honden 

(meer ruimte voor loslopende honden bijvoorbeeld in een schil rond 

Hilversum, handhaving aanlijngebod) 

   Handhaving 

(geen ruiters op fietspaden, geen fietsers/brommers op wandelpaden 

etcetera) 

   Bereikbaarheid 

(niet alles afsluiten: beleid GNR/Natuurmonumenten, meer/betere 

wandelpaden (naast)/(bredere) fietspaden) 

   Recreatie 

(wat meer voorzieningen: kleinschalige horeca, speelvoorzieningen) 

   Parkeren 

(meer parkeergelegenheid bij bos/hei versus geen extra 

parkeergelegenheid) 

   Leefbaarheid Hilversum 

(bijvoorbeeld weg onder hei van Laren naar Mediapark) 

 


