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Samenvatting resultaten



Centrale vraag: wat kunnen 
wij, gemeente en inwoners, het 
beste doen om het milieu van 
Voorschoten te verbeteren? 



Aanpak

• Vragenlijst werd verspreid via Facebook, website

en persbericht

• 853 respondenten van 18 jaar of ouder vulden 

de wegingsvragen volledig en correct in.

• Periode: 14-24 februari 2020

• 3 onderwerpen: lucht, klimaatadaptatie, 

duurzame energie



Ieder onderwerp 4 vragen:

1 Hoe belangrijk vindt u het? 

2 Wat doet u zelf? 

3 Wat wilt u nog doen? 

4 Wat kan de gemeente doen?



• Lucht Voorschoten wordt schoon 
bevonden

- 39% schoon, 46% neutraal

• Luchtkwaliteit erg belangrijk

- 51% heel belangrijk, 44 % belangrijk

Luchtkwaliteit - resultaten



Wat kan gemeente doen?

- Aanplant meer groen 66%

- Betere fietsvoorzieningen 28%

- Verbod op brom en snorfietsers 25%

- Stookalarm 24%

- Rookvrije zones 20%

- elektrisch laden, meer bushaltes 17%

Luchtkwaliteit - resultaten



• Mensen merken veel van 
klimaatverandering

- 50% veel, 24% neutraal

• Mensen zeggen veel te doen

- 51% plant meer groen

- 24% vervangt tegels

- Maar ook: 23% doet niets

Klimaatadaptatie - resultaten



• Wat wilt u doen?

- Antwoorden verspreid, meest genoemd:

- Meer groen aanplanten 16%

- Regenton 14%

• Waar hulp bij nodig?

- Geen hulp 34%

- Maar ook: behoefte aan informatie / subsidie

- En ook: voorbeeldfunctie gemeente

- Informeren over wat we doen

- Doen: groene parkeerplaatsen, bomen

Klimaatadaptatie - resultaten



• Belang?

- 42% belangrijk, 38% heel belangrijk

• Wat heeft u al? 

• LED, dubbelglas, thermostaat laag

• Wat wilt u doen?

- Zonnepanelen 41%

- Inductie 25%

- Isolatie 23%

Energie - resultaten



• Waar hulp bij nodig?

- Geen hulp 41%

- 37% veel informatie en tips!!

- Informatie over subsidie

- Informatie over duurzaam verwarmen

- 12% praten met woningcorporatie

Energie - resultaten



Representativiteit

Twee zaken nodig: 
- Groot aantal deelnemers (>250)
- Correctie naar samenstelling bevolking

(o.a. leeftijd, geslacht, stemgedrag)



De resultaten worden meegenomen in het 
milieubeleidsplan (planning zomer), 
communicatie van de gemeente en andere 
beleidsvoornemens van de gemeente.

Meer informatie: www.voorschoten.nl

Verwerking resultaten & vervolg

http://www.voorschoten.nl/

