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inleiding

In 2021 gaat in Nederland de Omgevingswet in. Deze wet
vervangt 26 wetten op het gebied van ruimte, wonen,
infrastructuur, milieu en water. Elke gemeente krijgt met
de omgevingswet te maken. En daarbij hoort ook het
opstellen van een omgevingsvisie.
De omgevingsvisie
In de omgevingsvisie staat wat het gemeentelijke beleid
is over de toekomstige ‘fysieke leefomgeving’. Dat is de
omgeving waarin we wonen, werken en recreëren.
De ruimte in Westland is beperkt. En er komt de komende
jaren veel op ons af. Er is behoefte aan meer woningen,
meer groen en genoeg ruimte voor het bedrijfsleven. Dat
gaat niet meer: er moeten keuzes gemaakt worden voor de
toekomst. De omgevingsvisie gaat ons hierbij helpen.
De afgelopen tijd hebben inwoners op meerdere manieren
mee kunnen denken over wat zij belangrijk vinden voor de
toekomst van Westland. Deze ‘kijk op Westland’ gebruikt de
gemeente bij het opstellen van de omgevingsvisie.
Hoe konden Westlanders meedenken?
Westlanders konden op verschillende manieren
meedenken over de omgevingsvisie: via bijeenkomsten,
een online enquête en straatinterviews. Zo kon iedereen

meedoen op een manier en moment dat het hem of haar
goed uitkwam:
•

•
•

In oktober en november hebben we in 8 kernen Denk
Mee Cafés georganiseerd: in De Lier, Honselersdijk,
Kwintsheul, Maasdijk, Monster, Naaldwijk,
‘s-Gravenzande en Ter Heijde.
Van 17 november tot en met 12 december konden
Westlanders een online enquête invullen.
Op 19 en 20 november hebben we op een aantal
drukbezochte plekken, zoals de markt in Naaldwijk,
straatinterviews afgenomen. Zo spraken we ook met
mensen die niet op de bijeenkomsten kwamen.

In Wateringen en Poeldijk heeft onlangs al een uitgebreid
participatietraject plaatsgevonden over de toekomst
van (het centrum van) deze dorpen. Hiervan zijn aparte
verslagen beschikbaar.
Dit rapport
In dit rapport vindt u alle resultaten van het Denk-Meetraject over de omgevingsvisie. De antwoorden vanuit de
bijeenkomsten, de straatinterviews en de online enquête
hebben we bij elkaar gevoegd. Het eerste hoofdstuk
beschrijft de resultaten voor het gehele Westland. Daarna
zijn de resultaten per dorp te vinden.

Wie dachten er mee?
Via de vragenlijst, op straat en tijdens bijeenkomsten dachten
er 367 mensen mee over de omgevingsvisie. Hieronder is de
verdeling van de respondenten in leeftijdsgroepen te zien. Op
de pagina hiernaast ziet u uit welke dorpen de respondenten
afkomstig zijn. Een uitgebreidere verantwoording van het
Denk-Mee-traject leest u op pagina 50.
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Omdat we tijdens de bijeenkomsten en via de online
enquête maar weinig jongeren hebben gesproken, hebben
we op 8 januari 2020 aan 70 jongeren van het World Horti
Center een aantal vragen voorgelegd. Hun antwoorden zijn
vermeld bij de verschillende thema’s in dit rapport.

JOUW KIJK OP WESTLAND 4

PARTICIPATIETRAJECT OMGEVINGSVISIE

Respondenten per dorpskern in procenten
Hieronder ziet u uit welke dorpskern de mensen, die
hebben meegedacht, afkomstig zijn.

Naaldwijk

18%

Monster

15%

De Lier

14%

s-Gravenzande

13%

Maasdijk

10%

Kwintsheul

8%

Honselersdijk

7%

Ter Heijde

6%

Poeldijk

2%

Wateringen

7%

Niet Westland

1%
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wat KENMERKT westland?
WAT IS KENMERKEND VOOR WESTLAND?

HOE ERVAART U UW DORP?

We hebben de Westlander gevraagd wat kenmerkend is voor onze gemeente.
In de woordwolk hieronder te zien welke woorden het vaakst werden
genoemd.

Hoe beoordelen mensen hun dorp op het gebied van
bereikbaarheid, werkgelegenheid, samenleven, kindvriendelijkheid, woningaanbod, winkels en voorzieningen,
groen en veiligheid? Per thema kon een score van 1 (heel
slecht) tot 5 (heel goed) worden gegeven.

We hebben deze vraag apart aan jongeren voorgelegd. Zij benoemen met
name de kassen, de bloemen(veiling) en tomaten. Maar daarnaast hechten zij
ook waarde aan vrienden, de feestweek en de ‘hokken’ in Westland.

Hieronder vindt u de gemiddelde beleving van Westland. In de
hoofdstukken hierna is de beleving uitgesplitst per dorp.

bereikbaarheid

werkgelegenheid

veiligheid

3,4

groen en natuur

3,1

3,4

2,7
3,1

4,0

prettig
samenleven

2,3
3,7

winkels en
voorzieningen

kindvriendelijk

woningaanbod
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wonen & voorzieningen
Welk type woningen mist u in uw dorp?
Volgens voorspellingen kan het aantal inwoners van
Westland de komende jaren groeien. Hoe kunnen we
het beste woningen bijbouwen in uw dorp?

TOP 4 ANTWOORDEN:
22% 		

Er is geen ruimte voor meer woningen

16%

Woningen in het centrum mogelijk maken
bovenop winkels of bedrijven

		

4
Rijtjeswoning (12 %)

Vrijstaande woning (3 %)

Twee onder een kap (3 %)

1

3

Appartement (26 %)

Woonboot (3 %)

Mantelzorgwoning (12 %)

Kluswoning (2 %)

Zelfbouwwoning (3 %)

Tiny house (10 %)

15% 		

Bestaande winkels en bedrijven in het 		
		
centrum vervangen door of veranderen in
		woningen

14%

Grotere parkeerterreinen bebouwen en
		parkeren ondergronds
Minder vaak gekozen zijn:
•
Lagere eengezinswoningen vervangen door hogere appartementen (13%)
•
Het dorp uitbreiden door glastuinbouw te veranderen in woningen (11%)
•
Groene plekken in het buitengebied bebouwen (6%)
•
Groene plekken in het dorp bebouwen (3%)

2
Sociale huurwoning (16 %) Aanleunwoning (10 %)

Jongeren geven aan vooral woonboten, rijtjeswoningen, appartementen en tinyhouses
te missen. Ook zouden zij meer studentenwoningen willen. Het huidige woningaanbod
beoordelen de jongeren die wij spraken als voldoende.
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Mijn dorp heeft genoeg voorzieningen op het gebied van...
zorg

sport

onderwijs

sport

onderwijs

Ik ben bereid om naar een ander dorp te gaan voor...
zorg
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VERKEER & VERVOER
Hoe ervaart u de bereikbaarheid van uw dorp per:

Wat kunnen we doen om de doorstroming op
onze wegen te verbeteren?

fiets

TOP 3 ANTWOORDEN:
1

4,1

SLECHT

5
ZEER GOED

auto

1

3,1

SLECHT

5

SLECHT

Het openbaar vervoer verbeteren

16%

Betere / meer fietspaden tussen de dorpen

14%

Snelfietspaden aanleggen naar omliggende
steden

ZEER GOED

(ov)
bus

1

32%

3,0

5

Minder vaak gekozen zijn:
•
Rotondes aanleggen (12%)
•
Betere afstelling van verkeerslichten (11%)
•
De wegen verbreden (8%)
•
Gebruik van deelauto’s stimuleren (7%)

ZEER GOED

Opvallend is dat jongeren de bereikbaarheid per auto beter beoordelen dan de andere
leeftijdsgroepen. Hiervoor geven jongeren het cijfer 3,9. De bereikbaarheid met de fiets en
het openbaar vervoer beoordelen zij hetzelfde als de oudere leeftijdsgroepen.
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Wat zorgt ervoor dat u (meer) gebruik maakt van
het openbaar vervoer?
SNELLERE OV-VERBINDING MET GROTE
STEDEN (DELFT, DEN HAAG, ROTTERDAM)

39%

VAKER RIJDEND OPENBAAR VERVOER

SNELLERE OV-VERBINDING MET
BEDRIJVENTERREINEN

3%

BETER TOEGANKELIJKE OV-HALTES

27%
SPECIALE VORMEN VAN VERVOER NAAR
LOCATIES IN WESTLAND DIE MOEILIJK TE
BEREIKEN ZIJN

11%

11%

Stellingen over parkeren
A

Als het makkelijk is om een deelauto te gebruiken, overweeg ik om
mijn eigen auto weg te doen

B

De gemeente moet meer groen aanleggen, dat mag ten koste
gaan van een aantal parkeerplaatsen

C

De gemeente moet meer parkeerplaatsen aanleggen, dat mag ten
koste gaan van groen

D

Parkeren mag wat kosten, als ik makkelijker een parkeerplek kan
vinden

ANDERS, NAMELIJK:

9%

Bij ‘anders, namelijk’ worden verschillende suggesties benoemd. Bijvoorbeeld
het doortrekken van de Hoekse Lijn of kortere afstanden tussen de OV-haltes.
Ook het goedkoper maken van het openbaar vervoer zou volgens sommige
respondenten bijdragen aan een beter gebruik ervan. Anderen geven aan dat zij
sowieso geen gebruik van het openbaar vervoer zullen maken.
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Groen & klimaat
In een eerdere vragenlijst hebben veel mensen aangegeven
dat ze meer groen willen in Westland. Wat voor groen mist u?
De Westlandse jongeren die we spraken, zijn positiever over het groen in de
gemeente dan de andere leeftijdsgroepen. Zij geven het groen een cijfer 3,3
(uit 5), terwijl volwassenen dit met een 2,7 beoordelen.

1
Groen in de straat (19%)

Een park (5%)

Groen om in te sporten
(5%)

De jongeren missen vooral groen in het centrum, groen om in te sporten,
groen om naar te kijken of een park. Maar er zijn ook jongeren die aangeven
helemaal geen groen te missen in hun woonomgeving.

3
Groen om naar te kijken
(13%)

Groen om te fietsen
en wandelen (14%)

Groen om in te spelen
(11%)

Groen ter bevordering
van de natuur (12%)

Ik mis geen groen in
mijn dorp (5%)

2
Groen in het centrum
(15%)

Bij ‘anders, namelijk’ (1%)werd nog toegevoegd: beter onderhoud, bloemrijker,
‘alles moet groen’, natuurspeeltuinen en het behouden van grotere bomen.
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Weersvoorspelling 2040
De komende jaren gaat het steeds vaker en
harder regenen. Er ontstaat meer kans op
overstromingen. Ook wordt het steeds warmer.
Welke klimaatmaatregelen vindt u passen
bij uw dorp?

+25

MEER GROEN EN WATER IN STRATEN EN
PLEINEN

NIEUWE GROENE GEBIEDEN ZOALS
PARKEN AANLEGGEN

BESTRATING GEBRUIKEN DAT WATER
MAKKELIJK DOORLAAT NAAR DE BODEM

ACCEPTEREN DAT ER SOMS REGENWATER
OP STRAAT BLIJFT STAAN

GROENE DAKEN AANLEGGEN

VERGROTEN VAN KENNIS BIJ INWONERS
EN BEDRIJVEN OVER KLIMAAT EN
OVERSTROMINGEN

23%
21%

17%
VERHOOGDE EVACUATIELOCATIES IN
KERNEN REALISEREN

2%

17%
9%

11%

ANDERS, NAMELIJK:

0%
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energie
Het rijk heeft als plan om in 2050 aardgasvrij te zijn:

We denken erover om in de toekomst in Westland een
warmtenet aan te leggen.
Wanneer zou u aansluiten op een warmtenet?
ALS HET NIET TE DUUR IS

ALS HET DE MEEST DUURZAME OPTIE IS

35%

13%

ALS IK WEINIG AANPASSINGEN AAN
MIJN HUIS HOEFT TE DOEN

ALS HET MIJ WEINIG REGELWERK KOST

ALS MIJN VERHUURDER DAT GOED
VOOR MIJ REGELT

IK DOE (NOG) NIET MEE

19%
9%

10%
14%
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Stel dat er subsidie komt om uw huis te
verduurzamen, welke maatregelen wilt u nemen?

Anders namelijk (6%)
Hieronder vindt u een greep uit de overige antwoorden:
•
Meer marketing en promotie voor deze opties
•
Bij historische panden is het lastig
•
Ik heb een huurwoning dus ik kan zelf geen maatregelen nemen
•
Ik heb een al een groen huis!
•
Ik wil nog niet van het gas af, ik vind dat nog te duur

1
Van het gas af (10 %)

Zonnepanelen (17 %)

Zonneboiler (8 %)

2

3
Warmtepomp (9 %)

Groen dak (13 %)

Extra isolatie (14 %)

Tegels uit de tuin,
groen erin (11 %)

Regenwater afkoppelen
(10 %)

Ik wil geen maatregelen
nemen (2 %)
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GLASTUINBOUW
Bent u trots op de glastuinbouw?

Hoe ervaart u de glastuinbouw in uw
woonomgeving?
De inwoners van Westland zijn trots op de economische impact en de
knowhow van de glastuinbouw in de gemeente. Wereldwijd kom je producten
uit de Westlandse kassen tegen. Daarnaast staat het gebied ook bekend
als kenniscentrum op het gebied van tuinbouw, zoals zaadveredeling en
teelttechnieken. Dat ervaren de Westlanders als positief. En ook de jongeren
geven aan trots te zijn op de glastuinbouw: het hoort volgens hen echt bij het
Westland. Ze voelen zich verbonden met de glastuinbouw doordat er familie in
de kassen werkt, of ze zelf een bijbaan hebben in de kassen.
Helaas is er ook een keerzijde als het om de beleving van de glastuinbouw
gaat. Zo word de roze/oranje verlichting door sommige bewoners als storend
ervaren, maakt men zich zorgen over toekomstige werkgelegenheid (in
verband met innovatie binnen de sector) en zorgen de vele arbeidsmigranten
voor krapte op de woningmarkt.
Maar weinig inwoners noemen de impact van de glastuinbouw op de
openbare ruimte, zoals de hoeveelheid groen, bij deze vraag als een
aandachtspunt. Misschien omdat de tuinbouw wel van oorsprong met de
Westlanders verweven is.
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Hoe zorgen we ervoor dat u trots blijft,
of wordt op de glastuinbouw?

TOP 3 ANTWOORDEN:
1. Groen en water tussen de kassen behouden
2. Innovatief omgaan met energieverbruik
3. Openheid van het landschap behouden

VRACHTVERKEER GOED ORGANISEREN

10%

BETERE UITSTRALING VAN KASSEN EN
BEDRIJVEN

7%

OPENHEID VAN HET LANDSCHAP
BEHOUDEN

GOEDE HUISVESTING VOOR MENSEN DIE
IN DE SECTOR WERKEN

GROEN EN WATER TUSSEN DE KASSEN
BEHOUDEN

VOLDOENDE WERKGELEGENHEID VOOR
ONZE INWONERS IN STAND HOUDEN

MOGELIJKHEDEN OM PRODUCTEN TE
KOPEN BIJ TELERS

LEUKE EVENEMENTEN OVER
GLASTUINBOUW BLIJVEN ORGANISEREN

INNOVATIEF OMGAAN MET
ENERGIEVERBRUIK

IK BEN NIET TROTS OP DE GLASTUINBOUW EN DAT ZAL NIET VERANDEREN

12%
17%
11%

14%

9%
9%

10%
1%
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Wat is kenmerkend voor naaldwijk?
WAT IS KENMERKEND VOOR NAALDWIJK?

HOE ERVAART U NAALDWIJK?

We hebben de inwoners gevraagd wat kenmerkend is voor
hun dorp. Dit werd het vaakst genoemd:

Hoe beoordelen mensen hun dorp op het gebied van bereikbaarheid, werkgelegenheid, samenleven, kindvriendelijkheid, woningaanbod,
winkels en voorzieningen, groen en veiligheid? Per thema kon een score van 1
(heel slecht) tot 5 (heel goed) worden gegeven.

bereikbaarheid

werkgelegenheid

veiligheid

3,5
3,6

3,4

2,0

groen en natuur

3,6

4,0
2,5

winkels en
voorzieningen

prettig
samenleven

3,5
kindvriendelijk

woningaanbod

Jongeren zijn positiever over Naaldwijk dan de andere respondenten. De
jongeren die we spraken, geven bijvoorbeeld het woningaanbod een hogere
score (3,1). Maar ook groen wordt veel beter gewaardeerd met een 3,6.
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wat is uw droom voor naaldwijk in 2040?
HOE ZOU U WILLEN DAT NAALDWIJK ER IN 2040 UITZIET?

NAALDWIJK OP DE KAART
Tijdens de bijeenkomst konden de aanwezigen met stickers aangeven welke
mogelijkheden ze zien voor groen of woningbouw en welke plekken ze graag
bezoeken. De reacties zijn verwerkt in de tekst op de volgende pagina.

Hier zie ik mogelijkheden voor meer woningen
Deze plek bezoek ik graag
De jongeren benoemen hierbij vooral dat het dorp moderner mag worden in
de toekomst, en dat de bereikbaarheid beter moet.

Hier zie ik mogelijkheden voor meer groen en water
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antwoorden per thema
WONEN
De Naaldwijkse respondenten geven aan dat zij het meeste behoefte hebben
aan appartementen en sociale huurwoningen in het dorp. Er is weinig behoefte
aan bijzondere woonvormen zoals woonboten, zelfbouw- en kluswoningen. Wel
benoemen de jongeren (tot 18 jaar) nog de tinyhouses. De doorstroming wordt
genoemd als één van de oorzaken van het woningtekort. Men ziet vooral ruimte
om in het centrum woningen te bouwen, bijvoorbeeld bovenop bestaande
winkels en het vervangen van leegstaande winkel- en kantoorpanden. Het
winkelaanbod kan daarbij best wat meer worden geconcentreerd. Daarnaast
noemt men het transformeren van parkeerterreinen tot woningbouwlocaties
(met parkeren ondergronds). Ook is genoemd dat er bijgebouwd kan worden
richting ’s-Gravenzande. Maar dat kan alleen als hierbij ook voldoende
voorzieningen toegevoegd kunnen worden.
VOORZIENINGEN
De meeste respondenten zijn positief over het voorzieningen-aanbod (zorg,
onderwijs, sport en het centrum) in Naaldwijk. Ook wordt het ons-kent-ons
gevoel benoemd, ook door de jongeren. Voor zorg en onderwijs is men
eventueel bereid om naar een ander dorp te reizen. Wat betreft het centrum
is er aandacht nodig voor de toenemende leegstand. Het opgeknapte
plein valt in de smaak. Ook is genoemd dat er behoefte is aan meer sociaal
maatschappelijke voorzieningen zoals wijkcentra.

VERKEER EN VERVOER
Over het algemeen zijn de Naaldwijkers die hebben deelgenomen positief
over de bereikbaarheid van en naar het dorp. De fietspaden tussen de dorpen
kunnen echter beter. Wat betreft het openbaar vervoer is er behoefte aan snellere
verbindingen met grotere dorpen en steden. Dit is ook de behoefte van jongeren.
GLASTUINBOUW
In Naaldwijk zijn de inwoners trots op de glastuinbouw. Om trots te blijven, zijn
volgens de aanwezigen groen en water tussen de kassen, innovatie op het gebied
van energieverbruik én goede huizen voor de werknemers van belang. Er moeten
genoeg huizen zijn en deze moeten ook netjes onderhouden worden. Daarnaast
geven de deelnemers aan dat Westland zich meer mag profileren.
ENERGIE
Wanneer er subsidie komt voor het verduurzamen van woningen, geven de
deelnemers aan dat zij aan de slag willen met zonnepanelen, groene daken
en extra isolatie van de woning. De deelnemers vinden dat er meer informatie
over duurzame alternatieven gegeven mag worden. Ook blijkt dat veel van de
deelnemers in Naaldwijk al bezig zijn met de verduurzaming van de woning.

GROEN
De respondenten geven aan dat er behoefte is aan meer groen in de kern, met
name in het centrum en in de straten van de nieuwbouwwijken (Woerdblok,
Hoogeland). Men geeft aan dat de gemeente bij de herinrichting van gebieden
weinig kansen pakt voor meer groen. Men mist vooral groen om naar te kijken
en om in te wandelen. Jongeren noemen hier vooral ‘een park’. Ook denken de
aanwezigen aan meer grote bomen die ook iets doen voor het milieu.
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Wat is kenmerkend voor monster?
WAT IS KENMERKEND VOOR MONSTER?

HOE ERVAART U MONSTER?

We hebben de inwoners gevraagd wat kenmerkend is voor
hun dorp. Dit werd het vaakst genoemd:

Hoe beoordelen mensen hun dorp op het gebied van
bereikbaarheid, werkgelegenheid, samenleven, kindvriendelijkheid, woningaanbod, winkels en voorzieningen,
groen en veiligheid? Per thema kon een score van 1 (heel
slecht) tot 5 (heel goed) worden gegeven.
bereikbaarheid

werkgelegenheid

veiligheid

3,2

3,4

groen en natuur

3,3

2,7

prettig
samenleven

3,7

3,0

2,3

winkels en
voorzieningen

3,7
kindvriendelijk

woningaanbod

Over het algemeen zijn de jongeren die we spraken wat
positiever over Monster en geven zij wat hogere cijfers.
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wat is uw droom voor MONSTER in 2040?
HOE ZOU U WILLEN DAT MONSTER ER IN 2040 UITZIET?

MONSTER OP DE KAART
Tijdens de bijeenkomst konden de aanwezigen met stickers aangeven welke
mogelijkheden ze zien voor groen of woningbouw en welke plekken ze graag
bezoeken. De reacties zijn verwerkt in de tekst op de volgende pagina.

Hier zie ik mogelijkheden voor meer woningen
Deze plek bezoek ik graag
De jongeren die we spraken, benoemen vooral veiligheid als belangrijk aandachtspunt.

Hier zie ik mogelijkheden voor meer groen en water
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antwoorden per thema
WONEN
De deelnemers uit Monster geven aan dat er behoefte is aan appartementen,
rijtjeswoningen, sociale huurwoningen en tiny houses. Er wordt echter ook
benoemd dat er weinig ruimte is voor woningen. Mensen zien voornamelijk
kansen bij het transformeren van winkel- en bedrijfspanden binnen de kern naar
woningen. Ouderen geven aan dat er behoefte is aan kleine seniorenwoningen,
deze zouden wat hen betreft ook hoger gestapeld mogen. Door meer
verschillende type woningen kan de doorstroming worden bevorderd.
VOORZIENINGEN
De inwoners van Monster die mee hebben gedacht, zijn over het algemeen
tevreden over de voorzieningen. Echter geven veel mensen aan dat zij het
centrum niet gezellig vinden: er is te veel leegstand, het is niet sfeervol en
er is weinig horeca en winkels. Als aandachtspunt komt naar boven dat het
plein rondom de kerk potentie heeft, maar dat er op het terrein van de kerk
weinig kan. Er zijn voldoende sportgelegenheden; het verplaatsen van de
tennisvelden zou nog voor extra ruimte kunnen zorgen.

VERKEER EN VERVOER
Men is over het algemeen het meest positief over de fietspaden en -verbindingen.
Het reizen met de auto en het OV wordt verschillend beoordeeld. Voor de
jongeren is het openbaar vervoer een belangrijk aandachtspunt.
GLASTUINBOUW
Tijdens het Denk Mee Café werd duidelijk dat de aanwezige inwoners trots zijn op
de glastuinbouw. Op de vraag: “wat kan er nog beter, zodat u nog trotser wordt?”
benoemen de aanwezigen dat het groen en water in het gebied behouden moet
blijven, werkgelegenheid voor de bevolking van belang is én er innovatief moet
worden omgegaan met energieverbruik: de verduurzaming van de sector is volgens
hen van groot belang. Ook mag er meer PR zijn voor de glastuinbouw.
ENERGIE
Hoe gaan we in de toekomst om met energie? Als het aan de aanwezigen van het
Denk Mee Café ligt wordt er in Monster met name geïnvesteerd in groene daken en
groene tuinen: tegels eruit, meer groen erin. Zaken als een warmtenet in Westland
en van het gas af, worden positief beoordeeld: zolang het maar niet te duur is.

GROEN
Er mag meer oog zijn voor groen in Monster. Met name groen in de straten, in
het centrum en groen om in te recreëren (fietsen, wandelen, spelen). Ook zou
het onderhoud van het groen beter kunnen. Ruimte voor meer groen is onder
andere te vinden op de plek van het oude gemeentekantoor. Daarnaast zouden
oude bedrijven gesloopt kunnen worden om hier meer groene plekken te
realiseren. Als laatst is ook het gebied bij het gemaal genoemd als een plek waar
meer groen zou kunnen ontstaan: door de sloop van glastuinbouw op deze plek
kan meer groen voor recreatie gerealiseerd worden.
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‘s-gravenzande

PARTICIPATIETRAJECT OMGEVINGSVISIE

Wat is kenmerkend voor ‘s-gravenzande?
WAT IS KENMERKEND VOOR ‘S-GRAVENZANDE?

HOE ERVAART U ‘S-GRAVENZANDE?

We hebben de inwoners gevraagd wat kenmerkend is voor
hun dorp. Dit werd het vaakst genoemd:

Hoe beoordelen mensen hun dorp op het gebied van
bereikbaarheid, werkgelegenheid, samenleven, kindvriendelijkheid, woningaanbod, winkels en voorzieningen, groen
en veiligheid? Per thema kon een score van 1 (heel slecht) tot 5
(heel goed) worden gegeven.
bereikbaarheid

werkgelegenheid

veiligheid

3,6

groen en natuur

3,4

3,7

3,0

3,9

4,1

2,9

winkels en
voorzieningen

prettig
samenleven

4,1
kindvriendelijk

woningaanbod

Jongeren die we spraken zijn een stuk positiever: de thema’s
woningaanbod (3,4), voorzieningen (4,3) en groen (3,7) worden
beter beoordeeld.
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PARTICIPATIETRAJECT OMGEVINGSVISIE

wat is uw droom voor ‘s-GRAVENZANDE in 2040?
HOE ZOU U WILLEN DAT ‘S-GRAVENZANDE ER IN 2040 UITZIET?

‘S-GRAVENZANDE OP DE KAART
Tijdens de bijeenkomst konden de aanwezigen met stickers aangeven welke
mogelijkheden ze zien voor groen of woningbouw en welke plekken ze graag
bezoeken. De reacties zijn verwerkt in de tekst op de volgende pagina.

Hier zie ik mogelijkheden voor meer woningen
De jongeren die meedachten noemen vooral dat ‘s-Gravenzande in toekomst
schoon en modern moet zijn, met betere technologie voor het werk in de kassen.

Deze plek bezoek ik graag
Hier zie ik mogelijkheden voor meer groen en water
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PARTICIPATIETRAJECT OMGEVINGSVISIE

antwoorden per thema
WONEN
In ’s-Gravenzande is een woonbehoefte te zien. Mensen benoemen met name
de behoefte aan appartementen en sociale huurwoningen. De jongeren
noemen daarbij nog specifiek tiny houses. De plekken die men ziet als optie
om woningen te bouwen zijn met name parkeerterreinen en boven winkels.
Het grootste deel van de deelnemers geeft echter aan dat er in ’s-Gravenzande
weinig ruimte is voor meer woningen. Wat betreft hoogbouw verschilt men
van mening; sommige mensen vinden dat er in het dorp hoger gebouwd
kan en moet worden, anderen vinden dat dit eventueel langs de randen zou
kunnen. Uitbreiding naar de kust ziet men liever niet. Wel is genoemd dat de
kern wellicht zou kunnen uitbreiden richting Heenweg.
VOORZIENINGEN
De respondenten uit ’s-Gravenzande zijn over het algemeen tevreden over het
voorzieningenaanbod in het dorp (sport, onderwijs en zorg). Ook het centrum
vindt men gezellig: ‘Er is altijd iets te doen!’ Wel mag er meer horeca komen.
De meningen verschillen wel over de kwaliteit van het centrum: het is mooi
opgeknapt maar wordt ook ‘rommelig’ en ‘slecht onderhouden’ genoemd.
GROEN
Ten opzichte van andere dorpen is men in ’s-Gravenzande redelijk tevreden
over het groenaanbod in het dorp. De groene plekken rondom het dorp
worden zeer gewaardeerd, deze moeten gekoesterd worden. Ook wordt
benoemd dat de routes naar de kust beter kunnen, de kust draagt namelijk erg
bij aan de waardering van ‘het groen’. Men zou vooral meer groen willen om te
wandelen en te fietsen. De jongeren vinden dat het centrum groener mag.

VERKEER EN VERVOER
In ’s-Gravenzande zijn de mensen die mee hebben gedacht over het algemeen
redelijk tevreden over de bereikbaarheid van en naar het dorp. Wel wordt het
openbaar vervoer het minst goed gewaardeerd, zeker ook door de jongeren.
Over het parkeren is men in ’s-Gravenzande redelijk tevreden.
GLASTUINBOUW
In ’s-Gravenzande zijn de meeste inwoners trots op de glastuinbouw. Wel
benoemen de aanwezigen tijdens het Denk Mee Café dat er innovatiever
mag worden omgegaan met energie. Ook meer evenementen rondom de
glastuinbouw zou leuk zijn. Een idee is om meer zichtbaar te maken wat
er allemaal wordt verbouwd. Daarnaast kan de kennis meer geëxporteerd
worden door gerichte opleidingen aan te bieden. Zo wordt de glastuinbouw
beter geïntegreerd in de samenleving.
ENERGIE
Als subsidie zou komen voor het verduurzamen van woningen, gebruiken de
deelnemers uit ‘s-Gravenzande dit het liefst voor een groen dak, een groene
tuin en betere isolatie in huis. Als idee noemen de aanwezigen onder andere
de stimulering van sedumdaken en dakpannen als zonnepanelen.
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de lier

PARTICIPATIETRAJECT OMGEVINGSVISIE

Wat is kenmerkend voor De lier?
WAT IS KENMERKEND VOOR DE LIER?

HOE ERVAART U DE LIER?

We hebben de inwoners gevraagd wat kenmerkend is voor
hun dorp. Dit werd het vaakst genoemd:

Hoe beoordelen mensen hun dorp op het gebied van
bereikbaarheid, werkgelegenheid, samenleven, kindvriendelijkheid, woningaanbod, winkels en voorzieningen,
groen en veiligheid? Per thema kon een score van 1 (heel
slecht) tot 5 (heel goed) worden gegeven.

bereikbaarheid

werkgelegenheid

veiligheid

3,8

groen en natuur

3,4

3,9

2,9

3,6

4,3
2,5

winkels en
voorzieningen

prettig
samenleven

3,8
kindvriendelijk

woningaanbod

Bij de antwoorden van de jongeren valt vooral op dat zij extra
aandacht zouden willen voor de winkels en voorzieningen in
De Lier.
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PARTICIPATIETRAJECT OMGEVINGSVISIE

wat is uw droom voor DE LIER in 2040?
HOE ZOU U WILLEN DAT DE LIER ER IN 2040 UITZIET?

DE LIER OP DE KAART
Tijdens de bijeenkomst konden de aanwezigen met stickers aangeven welke
mogelijkheden ze zien voor groen of woningbouw en welke plekken ze graag
bezoeken. De reacties zijn verwerkt in de tekst op de volgende pagina.

Hier zie ik mogelijkheden voor meer woningen
Ook jongeren geven veel aan dat het in De Lier in de toekomst ‘hetzelfde’ mag
blijven. Wel mag het van hen moderner.

Deze plek bezoek ik graag
Hier zie ik mogelijkheden voor meer groen en water
JOUW KIJK OP WESTLAND 32

PARTICIPATIETRAJECT OMGEVINGSVISIE

antwoorden per thema
WONEN
Kijkend naar het huidige woningaanbod, geven de respondenten uit De Lier
aan dat in het dorp meer appartementen, aanleunwoningen en mantelzorgwoningen gebouwd mogen worden. Het bijbouwen van dit type woningen
maakt doorstroming mogelijk. Jongeren die we spraken, gaven aan behoefte
aan rijtjeshuizen te hebben. Nieuwe woningen kunnen volgens de deelnemers
bijgebouwd worden door parkeerterreinen te transformeren, boven winkels te
bouwen en soms de hoogte in te bouwen. De wat hogere woontorens zouden
wel in overleg op specifieke plekken gebouwd moeten worden. Echter geven
ook veel deelnemers aan dat De Lier al vrij dichtbebouwd is.
VOORZIENINGEN
Wat betreft voorzieningen benoemen de respondenten dat het onderwijs en
de zorg binnen de kern beter kan. Dit heeft men graag dicht bij huis. Er zijn
wel voldoende sportvoorzieningen in het dorp. Het centrum wordt positief
beoordeeld: er zijn leuke winkels en dicht bij elkaar. Echter vinden sommige
inwoners het jammer dat er veel historische bebouwing is verdwenen. Ook zijn
er zorgen over de toenemende leegstand. “Koester de middenstand!”

VERKEER EN VERVOER
Over de bereikbaarheid van het dorp zijn de deelnemers uit De Lier redelijk
tevreden. Met de fiets en de auto is het dorp goed te bereiken. Over het
openbaar vervoer zijn de meningen verdeeld. Zo wordt er genoemd dat een
verbinding naar Den Haag en naar Maassluis fijn zou zijn. Ook zou de bus vaker
mogen rijden. Ook de jongeren, die het veel openbaar vervoer gebruiken voor
de reis naar school, vinden dat dit beter kan.
GLASTUINBOUW
Wanneer gevraagd wordt naar de glastuinbouw blijkt dat de aanwezigen van
het Denk Mee Café graag verbetering zouden willen zien bij de doorstroming
van vrachtwagens in het gebied.
ENERGIE
Wanneer er subsidie beschikbaar komt om huizen te verduurzamen, zouden
de aanwezigen dit het liefst gebruiken voor het afkoppelen van regenwater
of het aansluiten van een zonneboiler. Van het gas af vinden de meeste
deelnemers geen goed idee.

GROEN
Er zijn in De Lier enkele plekken die groener zouden kunnen volgens de
deelnemers. Bijvoorbeeld de Lierweg. Ook zou men graag de sportvelden
langs de Veilingweg groener willen zien. Het groen moet met name als functie
hebben om erin te recreëren. Maar ook meer groen in de straten is gewenst.
De jongeren vinden voornamelijk dat het centrum wel iets groener mag.
De deelnemers geven aan dat de aanpak wateroverlast ook van belang is in De
Lier. Zo noemt men het van belang dat het regenwater gemakkelijk door de
bodem opgenomen kan worden. De bodemdaling die men ondervindt, speelt
hier een rol in: hier zouden ook maatregelen tegen getroffen moeten worden.
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ter heijde

PARTICIPATIETRAJECT OMGEVINGSVISIE

Wat is kenmerkend voor TER HEIJDE?
WAT IS KENMERKEND VOOR TER HEIJDE?

HOE ERVAART U TER HEIJDE?

We hebben de inwoners gevraagd wat kenmerkend is voor
hun dorp. Dit werd het vaakst genoemd:

Hoe beoordelen mensen hun dorp op het gebied van
bereikbaarheid, werkgelegenheid, samenleven, kindvriendelijkheid, woningaanbod, winkels en voorzieningen,
groen en veiligheid? Per thema kon een score van 1 (heel
slecht) tot 5 (heel goed) worden gegeven.

bereikbaarheid

werkgelegenheid

veiligheid

3,3
groen en natuur

2,7

2,4
1,6

3,9

1,8
2,2

prettig
samenleven

3,6
winkels en
voorzieningen

kindvriendelijk

woningaanbod
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PARTICIPATIETRAJECT OMGEVINGSVISIE

wat is uw droom voor TER HEIJDE in 2040?
HOE ZOU U WILLEN DAT TER HEIJDE ER IN 2040 UIT ZIET?

TER HEIJDE OP DE KAART
Tijdens de bijeenkomst konden de aanwezigen met stickers aangeven welke
mogelijkheden ze zien voor groen of woningbouw en welke plekken ze graag
bezoeken. De reacties zijn verwerkt in de tekst op de volgende pagina.

Hier zie ik mogelijkheden voor meer woningen
Deze plek bezoek ik graag
Hier zie ik mogelijkheden voor meer groen en water
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PARTICIPATIETRAJECT OMGEVINGSVISIE

antwoorden per thema
WONEN
De deelnemers uit Ter Heijde beoordelen het woningaanbod in het dorp
niet positief. Tegelijkertijd geven ze ook aan dat er in het dorp geen ruimte is
voor meer woningen. Wanneer gevraagd wordt aan welk type woningen er
behoefte is, geeft men ook een verdeeld antwoord. Wel is duidelijk dat men
geen behoefte heeft aan hoogbouw in het dorp.

GLASTUINBOUW
Trots zijn de deelnemers uit Ter Heijde op de glastuinbouw. Het groen en water
tussen de kassen is voor hen wel een belangrijk punt dat behouden moet
blijven of verbeterd mag worden. Daarnaast wordt genoemd dat het leuk zou
zijn als er meer producten te koop zouden zijn bij de telers. Wel maken enkele
deelnemers zich zorgen over de luchtvervuiling.

VOORZIENINGEN
Ter Heijde is een klein dorp. Er zijn daarom ook minder voorzieningen dan in
de grotere omliggende dorpen. Dit wordt door de deelnemende inwoners niet
als een probleem ervaren: mensen wonen hier juist voor de rust. Men vindt het
dan ook geen probleem om naar de omliggende dorpen te reizen, om van de
voorzieningen en de winkels daar gebruik te maken.

ENERGIE
Duurzame maatregelen in huis die de deelnemers in Ter Heijde zouden willen
nemen, zijn met name de aanleg van zonnepanelen, het extra isoleren van de
woning en de aanleg van een groen dak.

GROEN
In Ter Heijde wordt het strand en de duinen zeer gewaardeerd. Dit speelt
mee in de groenbeleving van de inwoners. Daarom is het belangrijk dat de
paden richting het strand toegankelijk zijn en goed onderhouden worden. De
respondenten geven aan dat ze graag meer groen in de straten zouden willen,
bijvoorbeeld door bomen en bloembakken in de brede stoepen. Ook het plein
voor de kerk kan een stuk groener. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor
het onderhoud van het bestaande groen en voor kwalitatief beter groen.
VERKEER EN VERVOER
De bereikbaarheid van het dorp met de fiets wordt door de deelnemers positief
beoordeeld. Over de bereikbaarheid per auto is men minder tevreden, dit heeft
name te maken met het parkeeraanbod. Het openbaar vervoer wordt slecht
beoordeeld: met name de bus zou meer en vaker door het dorp moeten rijden.
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honselersdijk

PARTICIPATIETRAJECT OMGEVINGSVISIE

Wat is kenmerkend voor honselersdijk?
WAT IS KENMERKEND VOOR HONSELERSDIJK?

HOE ERVAART U HONSELERSDIJK?

We hebben de inwoners gevraagd wat kenmerkend is voor
hun dorp. Dit werd het vaakst genoemd:

Hoe beoordelen mensen hun dorp op het gebied van
bereikbaarheid, werkgelegenheid, samenleven, kindvriendelijkheid, woningaanbod, winkels en voorzieningen,
groen en veiligheid? Per thema kon een score van 1 (heel
slecht) tot 5 (heel goed) worden gegeven.

bereikbaarheid

werkgelegenheid

veiligheid

2,9

3,4

groen en natuur

3,6

2,7

4,0

3,1

prettig
samenleven

2,0

winkels en
voorzieningen

3,8
kindvriendelijk

woningaanbod

Opvallend is dat jongeren de thema’s prettig samenleven,
kindvriendelijk en veiligheid minder goed beoordelen dan het
gemiddelde.
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PARTICIPATIETRAJECT OMGEVINGSVISIE

wat is uw droom voor HONSELERSDIJK in 2040?
HOE ZOU U WILLEN DAT HONSELERSDIJK ER IN 2040 UITZIET?

HONSELERSDIJK OP DE KAART
Tijdens de bijeenkomst konden de aanwezigen met stickers aangeven welke
mogelijkheden ze zien voor groen of woningbouw en welke plekken ze graag
bezoeken. De reacties zijn verwerkt in de tekst op de volgende pagina.

Hier zie ik mogelijkheden voor meer woningen
De jongeren die we spraken, gaven aan dat zij zij graag meer natuur
zien, en vooral een betere bereikbaarheid.

Deze plek bezoek ik graag
Hier zie ik mogelijkheden voor meer groen en water
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PARTICIPATIETRAJECT OMGEVINGSVISIE

antwoorden per thema
WONEN
Wanneer gevraagd wordt naar het woningaanbod in Honselersdijk, geven
de meeste deelnemers aan dat er vooral behoefte is aan rijtjeswoningen,
appartementen en mantelzorgwoningen. Op de vraag hoe deze woningen
in Honselersdijk gerealiseerd kunnen worden, denkt men vooral aan het
transformeren van oude winkel- en bedrijfspanden zoals in Honsel-Zuid en
Honsel-Noord. Ook De Hunselaer biedt kansen om meer te verdichten in het
centrum. De nieuwe gebouwen mogen ook hoger dan de bestaande bouw.
Een paar jongeren geven aan behoefte aan studentenwoningen te hebben.
VOORZIENINGEN
De respondenten vinden het belangrijk dat voorzieningen zoals sport,
zorg en onderwijs in het eigen dorp aanwezig zijn. Men is tevreden over de
sportvoorzieningen in het dorp. Er zouden echter wel meer zorgvoorzieningen
mogen zijn. Het centrum van Honselersdijk wordt door de deelnemende
inwoners niet erg gezellig gevonden. Men mist vooral ‘gezelligheid’,
ontmoetingsplekken en evenementen. De muziektent gaf wat sfeer, maar
deze is er helaas niet meer. De jongeren die we spraken, benoemen juist dat
iedereen elkaar kent - en dat dat het centrum leuk maakt.

deelnemers uit Honselersdijk. Over de bereikbaarheid per fiets is men zeer
positief. Het reizen met de auto wordt echter negatief beoordeeld. Over het
openbaar vervoer zijn de meningen verdeeld. Wel wordt aangegeven dat het
fijn zou zijn als de bus weer zou stoppen in het centrum.
GLASTUINBOUW
De inwoners van Honselersdijk, die aanwezig waren tijdens het Denk Mee Café,
geven aan dat de glastuinbouw voor hun echt onderdeel is van het Westland.
Om trots te blijven op de glastuinbouw zou de sector zich volgens hen nog
meer kunnen innoveren op het gebied van duurzame energie. Daarnaast is het
voor hen belangrijk om genoeg werkgelegenheid in de sector te behouden.
ENERGIE
Om huizen in Honselersdijk te verduurzamen, geven de meeste aanwezigen
aan dat subsidie voor het afkoppelen van regenwater, meer groene tuinen
(tegels eruit) en de plaatsing van zonnepanelen hun het efficiënst lijkt. Ook
werd genoemd dat groene daken op bedrijfspanden (zoals Floraholland) een
goede optie zou zijn voor meer waterbergingscapaciteit.

GROEN
De deelnemers geven aan dat er behoefte is aan meer groen in het dorp.
Hierbij het gaat met name om groen in de straten en het centrum. Locaties
als de van Reenenbuurt en Buitenplaats worden hierbij genoemd. Daarnaast
zou men ook graag meer groen zien waar in men kan recreëren, zoals fietsen
en wandelen. Vooral voor de jongeren is groen om in te bewegen (sporten,
fietsen, wandelen) een wens.
VERKEER EN VERVOER
De bereikbaarheid van het dorp wordt verschillend beoordeeld door de
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kwintsheul

PARTICIPATIETRAJECT OMGEVINGSVISIE

Wat is kenmerkend voor KWINTSHEUL?
WAT IS KENMERKEND VOOR KWINTSHEUL?

HOE ERVAART U KWINTSHEUL?

We hebben de inwoners gevraagd wat kenmerkend is voor
hun dorp. Dit werd het vaakst genoemd:

Hoe beoordelen mensen hun dorp op het gebied van
bereikbaarheid, werkgelegenheid, samenleven, kindvriendelijkheid, woningaanbod, winkels en voorzieningen,
groen en veiligheid? Per thema kon een score van 1 (heel
slecht) tot 5 (heel goed) worden gegeven.

bereikbaarheid

werkgelegenheid

veiligheid

3,0
groen en natuur

2,9

3,0

2,4

4,1

prettig
samenleven

1,9 1,7

2,9

winkels en
voorzieningen

kindvriendelijk

woningaanbod
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PARTICIPATIETRAJECT OMGEVINGSVISIE

wat is uw droom voor KWINTSHEUL in 2040?
HOE ZOU U WILLEN DAT KWINTSHEUL ER IN 2040 UIT ZIET?

KWINTSHEUL OP DE KAART
Tijdens de bijeenkomst konden de aanwezigen met stickers aangeven welke
mogelijkheden ze zien voor groen of woningbouw en welke plekken ze graag
bezoeken. De reacties zijn verwerkt in de tekst op de volgende pagina.

Hier zie ik mogelijkheden voor meer woningen
Deze plek bezoek ik graag
Hier zie ik mogelijkheden voor meer groen en water
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PARTICIPATIETRAJECT OMGEVINGSVISIE

antwoorden per thema
WONEN
Het woningaanbod in Kwintsheul wordt door de deelnemers negatief
beoordeeld. Ze geven daarbij aan dat er vooral behoefte is aan
appartementen. Omdat deze er nu te weinig zijn, trekken veel jongeren weg.
Dit heeft effect op de leefbaarheid van het dorp. Om deze appartementen te
kunnen bouwen geeft men aan dat leegstaande winkel- en bedrijfspanden
getransformeerd kunnen worden. Daarnaast mag ook de glastuinbouw en het
buitengebied meer gebruikt worden voor het realiseren van woningbouw.
Denk bijvoorbeeld aan het gebied onder de Heulweg naast de N211. Binnen
de huidige kern ziet men weinig mogelijkheden voor meer woningbouw.
VOORZIENINGEN
Men geeft aan dat meer woningen ook bijdragen aan meer voorzieningen in
het dorp. Het centrum heeft door de heropening van de supermarkt een boost
gekregen: “Men komt elkaar weer tegen.” Het plein rondom deze supermarkt
kan echter wel beter benut worden, door bijvoorbeeld het organiseren van
een markt of het vestigen van horeca.

het treinnetwerk beter kan. Wat opvalt is dat men in Kwintsheul ook de
bereikbaarheid met de auto negatief beoordeeld.
GLASTUINBOUW
In Kwintsheul vinden de deelnemers het belangrijk dat er voldoende
groen en water rondom de kassen blijft. Ook het innovatief omgaan met
energieverbruik is voor hen belangrijk.
ENERGIE
De aanwezigen van het Denk Mee Café zijn van mening dat eventuele subsidie
voor het verduurzamen van woningen het beste gebruikt kan worden voor
het afkoppelen van regenwater en om van het gas af te gaan. Daarnaast wordt
genoemd dat er meer laadpalen in de gemeente geplaatst mogen worden.

GROEN
“Meer groen’ vinden veel mensen voor de toekomst van het dorp van groot
belang. In Kwintsheul mag volgens de respondenten met name het centrum
groener worden. Daarnaast heeft men behoefte aan meer groen om te fietsen
en te wandelen.
VERKEER EN VERVOER
Wanneer het gaat om de bereikbaarheid van het dorp zijn de deelnemers
vooral zeer tevreden over de fietsverbindingen. Het openbaar vervoer
wordt negatief beoordeeld, daarbij geeft men aan dat de verbinding met
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Wat is kenmerkend voor maasdijk?
WAT IS KENMERKEND VOOR MAASDIJK?

HOE ERVAART U MAASDIJK?

We hebben de inwoners gevraagd wat kenmerkend is voor
hun dorp. Dit werd het vaakst genoemd:

Hoe beoordelen mensen hun dorp op het gebied van
bereikbaarheid, werkgelegenheid, samenleven, kindvriendelijkheid, woningaanbod, winkels en voorzieningen,
groen en veiligheid? Per thema kon een score van 1 (heel
slecht) tot 5 (heel goed) worden gegeven.

bereikbaarheid

werkgelegenheid

veiligheid

4,3
3,4

groen en natuur

2,9

4,0

2,2
2,6

2,3

winkels en
voorzieningen

prettig
samenleven

3,6
kindvriendelijk

woningaanbod
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wat is uw droom voor MAASDIJK in 2040?
HOE ZOU U WILLEN DAT MAASDIJK ER IN 2040 UITZIET?

MAASDIJK OP DE KAART
Tijdens de bijeenkomst konden de aanwezigen met stickers aangeven welke
mogelijkheden ze zien voor groen of woningbouw en welke plekken ze graag
bezoeken. De reacties zijn verwerkt in de tekst op de volgende pagina.

Hier zie ik mogelijkheden voor meer woningen
Deze plek bezoek ik graag
Hier zie ik mogelijkheden voor meer groen en water
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antwoorden per thema
WONEN
Volgens de respondenten is er in Maasdijk vooral behoefte aan appartementen
en mantelzorgwoningen. Ook tiny houses worden genoemd. Het gaat veel
mensen dan om woningen in het goedkopere segment. Ook geeft men
aan dat er in dit dorp ruimte is om te bouwen, dit bevordert namelijk de
leefbaarheid van het dorp. Men denkt bijvoorbeeld aan mooie woontorens
langs de Oranjedijk en seniorenwoningen in het centrum. Bijvoorbeeld in
de plint van de gebouwen in het centrum (leegstaande winkels). Voor de
bouw van tiny houses wordt het oude korfbalveld bij het Nollaantje als optie
genoemd.
VOORZIENINGEN
Het voorzieningenaanbod wordt in Maasdijk redelijk goed gewaardeerd. De
respondenten noemen het centrum van Maasdijk echter niet gezellig: dit mag
wel wat meer geconcentreerd worden. Ook mogen er meer winkels en horeca
bij komen.
GROEN
In Maasdijk geeft men aan dat er behoefte is aan meer groen. Met name in de
straten en in het centrum. Specifieke plekken die groener zouden mogen, zijn
bijvoorbeeld de Oranjesluisweg, de Maasdijk en de ontsluiting met de nieuwe
woonwijken. Daarnaast geven de deelnemers aan dat het dierenverblijf vooral
groen moet blijven.

Wat betreft het autoverkeer benoemen de deelnemers uit Maasdijk dat het
erg druk is in het Westland: op verschillende knooppunten zorgt dit voor
opstopping van het verkeer.
GLASTUINBOUW
Net als in de meeste dorpen vinden ook de deelnemers uit Maasdijk dat het
behoud van groen en water tussen de kassen van belang is om trots te blijven
op de glastuinbouw. Evenals innovatie op het gebied van energieverbruik. De
uitstraling van de glastuinbouw is door enkele aanwezigen als aandachtspunt
benoemd.
ENERGIE
De deelnemers uit Maasdijk denken dat daken van de vele bedrijven in
het Westland een stuk groener zouden kunnen; dit is een kans voor de
verduurzaming. Wat betreft het verduurzamen van de eigen woningen voelen
de aanwezigen het meest voor het klimaat adaptieve maatregelen zoals
vergroenen van de tuinen en het plaatsen van regentonnen.

VERKEER EN VERVOER
De bereikbaarheid van het dorp wordt per fiets zeer positief gewaardeerd. Wat
echter niet goed gewaardeerd wordt is het openbaar vervoer. Met name dat de
bus al vroeg niet meer rijdt, is iets wat veranderd mag worden.
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VERANTWOORDING

Kwalitatief onderzoek naar de beleving
Dit onderzoek is ingestoken als kwalitatief onderzoek. Het
doel van dit onderzoek was om de beleving van inwoners
te bevragen - naast de feiten en cijfers die al uit eerdere
onderzoeken en vragenlijsten naar boven waren gekomen. Om
een onderzoek kwalitatief representatief te laten zijn is het van
belang om oog te hebben voor verschillende houdingen en
meningen van inwoners.
Er is daarom gebruik gemaakt van verschillende type
participatiemiddelen, zowel online als offline. Zo hebben we
niet alleen de mensen gesproken op bijeenkomsten, maar ook
mensen die liever online meedenken (via een online vragenlijst)
en mensen die we anders niet snel te spreken krijgen (via
straatinterviews en interviews op school).

van Westland: 367 mensen via de online vragenlijst, op straat en
tijdens bijeenkomsten en 70 jongeren tijdens pauze-interviews
op het World Horti Center.
Op basis van het aantal respondenten is dit onderzoek
representatief te noemen voor de bevolking van Westland (bij
een populatie van 100.000 heb je ongeveer 383 respondenten
nodig om een betrouwbaar beeld te kunnen geven). Dit geldt
niet voor de afzonderlijke dorpen. Omdat we de antwoorden
bovendien op verschillende manieren hebben verkregen
(onder andere via post-its op bijeenkomsten) konden deze niet
gecorrigeerd worden op aspecten zoals leeftijdsverdeling.

Daarnaast hebben we zorgvuldig nagedacht over de diversiteit
van de plekken waar we hebben gestaan en de dorpen die
we hebben bezocht. Zo hebben we bijvoorbeeld op de
markt gestaan - een plek die vaak door veel verschillende
doelgroepen wordt bezocht - en zijn we in acht dorpen
geweest. Ook is ervoor gekozen om nog extra naar het World
Horti Center te gaan om de jongere doelgroep te betrekken.
Representatief aantal respondenten
In totaal dachten er 437 mensen mee over de omgevingsvisie
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