Waalwijk 2025
Fijn dat u mee wilt doen met het onderzoek over de strategische visie van Waalwijk. In
dit onderzoek stellen wij u tien vragen over ‘Waalwijk2025’. Met dit onderzoek willen wij
in beeld krijgen wat u als inwoner als voor- en nadelen ziet aan het wonen in de
gemeente Waalwijk, en welke kansen of bedreigingen u hierbij ziet voor de toekomst.
We nemen voor het ontwikkelen van de visie 2025 als eindpunt. In 2025 zal er immers
weer veel veranderd zal zijn. Ontwikkelingen zoals de vergrijzing, voortschrijdende
technologie, flexibilisering van de arbeidsmarkt en duurzaamheid zullen hun invloed
hebben op de manier waarop we in Waalwijk wonen, werken, leren, recreëren,
ondernemen en voor elkaar zorgen.
Nadenken over de toekomst en er een visie op ontwikkelen is dus belangrijk. Dat doen
we in Waalwijk met zijn allen. Zodat de toekomst ons niet overkomt maar we, op basis
van een gedeeld beeld over Waalwijk 2025, de juiste keuzes kunnen maken en een koers
kunnen uitzetten naar 2025. Deze enquête speelt daarbij een belangrijke rol. Het invullen
van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.
Ik wil u bij voorbaat danken voor uw medewerking!
Nol Kleijngeld
Burgemeester van de gemeente Waalwijk
**********************************************************************
1. Wat is de reden dat u in de gemeente Waalwijk woont?
o Geboren in gemeente Waalwijk
o Opgegroeid in gemeente Waalwijk
o Werk
o Familie en vrienden
o Zorg voor familieleden
o Aantrekkelijke huizen
o Mooie omgeving
o Anders, namelijk….
2. Wat vindt u van de volgende stelling: Er hoeft de komende tien jaar niet veel te
veranderen in onze gemeente; het is goed zo!
Helemaal mee eens – mee eens – neutraal – mee oneens – helemaal mee oneens – weet niet

3. Verschillende aspecten maken dat Waalwijk wel of niet een aantrekkelijke gemeente is
om in te wonen. Wilt u hieronder door middel van een rapportcijfer aangeven hoe goed u
vindt dat Waalwijk scoort op onderstaande aspecten?
Toelichting: 1 = zeer ontevreden, 10 = zeer tevreden
Rapportcijfer
Onderwijs
Uitgaansgelegenheden
Verkeersveiligheid
De manier waarop
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4

5

6
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9
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Weet
niet/geen
mening

mensen met elkaar
omgaan
Werkgelegenheid
Groene leefomgeving
Zorgvoorzieningen
Kindvriendelijke wijken
Fietspadennet
Wegennet
Openbaar vervoer
Parkeermogelijkheden
Winkelaanbod
Ontmoetingsvoorzieningen
Sportvoorzieningen
Culturele voorzieningen
Verenigingsleven
Levendige woonomgeving
Rustige woonomgeving
Goed verzorgde, onderhouden
woonomgeving

4. Stel: een kennis of familielid van u denkt erover om hier te komen wonen. Op welke
positieve kanten van Waalwijk zou u hem of haar dan wijzen?
…
…
…

5. Stel: een kennis of familielid van u denkt erover om hier te komen wonen. Op welke
negatieve kanten van Waalwijk zou u hem of haar dan wijzen?
…
…
…

6. Als ik nadenk over Waalwijk in 2025, dan hoop ik dat we vooral kansen hebben benut
op het gebied van: <U kunt maximaal drie antwoorden aankruisen.>
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nieuwe technologie (zoals logistiek en energie)
Nieuwe bedrijven en werkgelegenheid
Initiatieven en talenten van inwoners
Aantrekkelijk winkelaanbod en centrum
Veel evenementen
Goede zorg- en welzijnsvoorzieningen
Groene leefomgeving
Veiligheid en voorkomen van overlast
Onderwijs

o
o
o
o
o
o
o

Zorg
Duurzaamheid en milieu
Aantrekkelijk en divers woningaanbod
Ontwikkelingen op het gebied van sport
Culturele en recreatieve ontwikkelingen
Samenwerking tussen de gemeenten in de regio
Anders, namelijk ……………….

7. Als ik over de toekomst van Waalwijk nadenk, dan maak ik me vooral zorgen over:
<U kunt maximaal drie antwoorden aankruisen.>
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Duurzaamheid en milieu
Onderlinge saamhorigheid tussen de inwoners
De toekomst voor de jeugd
Het aantal mensen zonder werk
De gevolgen van de vergrijzing
Minder mogelijkheden om te sporten
Minder mogelijkheden om te recreëren
Het onderwijsaanbod
Het woningaanbod
Het winkelaanbod
Het zorgaanbod
Minder groen
De bereikbaarheid per auto
De bereikbaarheid per openbaar vervoer
Veiligheid
De sfeer in de stad
Normen en waarden van de bevolking
Maatschappelijke ongelijkheid
Anders, namelijk …………………
Ik maak mij geen zorgen

8. Zorg, veiligheid, voorzieningen op het gebied van gezondheid, sport, cultuur en
onderwijs, vluchtelingenopvang, bedrijvigheid en werkgelegenheid, zijn allemaal
onderwerpen die wij in principe samen met andere gemeenten kunnen aanpakken. Hoe
ver moet dit gaan volgens u?
A. Samen met andere gemeenten is niet nodig, Waalwijk kan dat best alleen.
B. Samenwerken met buurgemeenten of in Midden-Brabant is goed, als de gemeente
Waalwijk haar zelfstandigheid maar houdt.
C. Ik hecht wel aan de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente Waalwijk, maar de
ambtelijke organisaties van Waalwijk, Loon op Zand en Heusden kunnen best fuseren.
D. Ik voel wel voor het samenvoegen van Waalwijk met Loon op Zand en Heusden tot
één grotere gemeente.
E. Daar heb ik een heel ander beeld bij, namelijk het volgende:
9 . Welk onderwerp vindt u dat er eerst moet worden opgepakt om de gemeente
Waalwijk voor te bereiden op 2025?

…
9a. En hoe zou u dat doen?
…

10. De uitkomsten van dit onderzoek worden in een rondetafelgesprek met een aantal
panelleden en de burgemeester besproken en uitgewerkt. Het rondetafelgesprek vindt
waarschijnlijk op 4 oktober van 19.30uur tot 21.30uur plaats.
Wilt u meedoen aan het rondetafelgesprek over de visie op Waalwijk?
o
o

Ja
Neen

11. Heeft u nog een aanvulling op de vragenlijst of een opmerking die u elders in de
vragenlijst niet kwijt kon? Dan kunt u deze hieronder vermelden.
…………..

Dank voor uw deelname aan deze enquête.
Wilt u meer weten over Waalwijk2025?
Ga naar facebook.com/waalwijk2025

