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Enquête groenbeleid

20 mei 2020

Bermen, bomen, struiken, gazons en (water)planten: 
als het in de openbare ruimte is, dan is de gemeente 
verantwoordelijk voor het onderhoud. 
We werken aan een nieuw beleid voor het beheer en 
onderhoud van het openbare groen in onze gemeen-
te. We willen graag weten wat u belangrijk vindt. Hoe 
moeten we ons groen inrichten? Wat vindt u mooi? 
Heeft u ideeën of wilt u helpen bij het onderhoud? 
Laat het ons weten door deze enquête in te vullen en 
uiterlijk 3 juni toe te sturen.

1. Woont u in de gemeente Het Hogeland?
o Ja, ik woon in _____________________(plaats/wijk) 
o Nee

Zo niet, kunt u aangeven wat uw betrokkenheid is met de  
groene inrichting van gemeente Het Hogeland?

2. Bent u tevreden over hoe het openbare groen 
(zoals bomen, plantsoenen en bermen) er nu uitziet 
in de gemeente Het Hogeland? 

o  Ja
o  Nee
o Geen mening / weet niet

Ruimte voor toelichting:

3. Hoe tevreden bent u over het onderhoud van het 
openbaar groen in Het Hogeland? Het gaat hierbij 
vooral om de verzorging.

o  Heel tevreden
o  Tevreden
o  Niet tevreden, niet ontevreden
o  Ontevreden
o  Heel ontevreden
o  Weet niet / geen mening

Ruimte voor toelichting:

4. Wat vindt u het belangrijkst als het gaat om open-
baar groen?

o  Zo veel mogelijk groen. Als het er daardoor wat 
 minder verzorgd uit zou zien vind ik dat niet erg.

o  Als de verzorging en uitstraling daardoor verbeteren  
 mag de hoeveelheid groen best wat minder.
o  Weet niet / geen mening.

Ruimte voor toelichting:

5. Vindt u dat het groen op alle locaties in de dorpen 
even netjes moet zijn?

o  Ja, het moet niet uitmaken waar in het dorp je bent.
o  Nee, op sommige plekken kan het best wat minder  
 strak.
o  Ja, maar op bijzondere locaties mag het iets   
 meer kosten.
o  Weet niet / geen mening.

Ruimte voor toelichting:

6. Hoe belangrijk vindt u het om bij het beleid en be-
heer van groen, binnen en buiten het dorp, rekening 
te houden met het effect op natuur? Bijvoorbeeld 
door te zorgen voor betere leefomstandigheden voor 
bijen en vlinders of meer variatie in flora en fauna. 

o  Belangrijk: als we de natuur kunnen helpen dan   
 moeten we dat zeker doen.
o  Belangrijk: als andere functies, zoals spelen of een  
 balletje trappen, maar mogelijk blijven en er geen   
 overlast door ontstaat.
o  Buiten het dorp is prima, maar natuur hoort niet in het  
 dorp, daar zijn natuurgebieden voor.
o  Niet belangrijk.
o  Weet niet / geen mening.

Ruimte voor toelichting:

7. In de dorpen onderhouden we veel gras als een 
gazon. Voor een natuurlijker uitstraling zou dit op 
sommige plaatsen ook anders kunnen. 

Strak gazon         Natuurlijke bloemenberm

Wat vindt u?
o  In het dorp moet alles strak gemaaid zijn.
o  Natuurlijke uitstraling moet het uitgangspunt zijn. 
o  Als het een bijdrage levert aan natuurwaarden en   
 biodiversiteit hoeft het allemaal niet zo strak, als ik er  
 maar geen hinder van ondervind.
o  Geen mening / weet niet.

Ruimte voor toelichting:

8. Op enkele begraafplaatsen is het groenonderhoud 
voor een deel minder strak. Is het acceptabel als op 
de oudste delen de uitstraling natuurlijker is?

o  Nee, een begraafplaats moet altijd helemaal strak   
 verzorgd zijn.
o  Ja, vooral als dit een bijdrage levert aan natuur  
 waarden en biodiversiteit.
o  Ja, maar alleen als daar niet meer begraven wordt.
o  Geen mening / weet niet.

Ruimte voor toelichting:

9. De gemeente is niet in staat om aan de verwach-
tingen van iedereen te voldoen. Wat zou u zelf 
kunnen betekenen voor het groen in uw buurt, een 
begraafplaats of speelplek? Bijvoorbeeld als er extra 
wensen zijn voor het onderhoud of ideeën voor een 
andere inrichting?

o  Reken niet op mij: ik vind dat onderhoud van open- 
 baar groen volledig de taak van de gemeente is.
o  Als de gemeente zorgt voor een basisniveau ben ik  
 bereid om het ‘mooier’ te maken.
o  Ik wil samen met buurtgenoten wel een stuk groen  
 adopteren.
o  Geen mening / weet niet.

Ruimte voor toelichting:

10. Groen helpt ons beter ‘klimaatproof’ te zijn. Voor 
de uitstraling van een straat kunnen bomen of be-
planting een verbetering zijn. Alleen soms is in een 
straat te weinig ruimte. Zou u eventueel een bijdrage 
willen/kunnen leveren, door het planten van groen in 
uw tuin langs de straat?

o  Ja, mijn tuin is groot genoeg. Als ik een bijdrage kan  
 leveren hoor ik dat graag.
o  Ja, mijn tuin is groot genoeg. Als de gemeente de   
 aanschaf betaalt, is dat prima.
o  Helaas is mijn tuin niet zo groot, anders zou ik het   
 wel willen.
o  Nee, ik vind dit geen rol voor inwoners.
o  Weet niet / geen mening.

Ruimte voor toelichting:

11. Op dit moment moet u in onze gemeente vaak 
een kapvergunning aanvragen om een boom te 
mogen kappen. Wanneer zou een kapvergunning 
volgens u verplicht moeten zijn? 

o  Voor elke boom. 
o  Alleen voor een boom met een diameter, groter   
 dan 20 cm (huidige situatie).
o  Alleen bomen die op een lijst met monumentale,   
 waardevolle bomen staan.
o  Alleen voor bomen met diameter, groter dan 
 45 cm én bomen op een lijst met waardevolle bomen.
o  Nooit.
o  Weet niet / geen mening.

Ruimte voor toelichting:

12. Als de gemeente een boom kapt wordt op dit 
moment niet altijd een nieuwe boom geplant. Wat 
vindt u daarvan?

o  Ik vind dat elke vergunningsplichtige boom moet   
 worden vervangen, desnoods heel ergens anders.
o  Ik vind het niet nodig, dat voor elke gekapte boom
 een nieuwe geplaatst wordt. In het beleid moet 
 worden opgenomen in welke situatie er een wel en in  
 welke situatie er geen nieuwe  boom wordt geplant.
o  Ik vind dat we minimaal het bestaande aantal   
 bomen in stand moeten houden.
o  Weet niet / geen mening.

Ruimte voor toelichting:

13. Als gemeente kunnen we de voorwaarde stellen 
dat u alleen een kapvergunning krijgt als u ook een 
nieuwe boom plant. Wat vindt u, wanneer moeten we 
dit verplichten?

o  Altijd. 
o  Alleen als in het deel van de tuin met de te 
 kappen boom (voor-, zij-, achtertuin) voldoende   
 ruimte is, dus vanaf een bepaald oppervlakte.
o  Alleen wanneer de te kappen boom duidelijk   
 zichtbaar is vanaf de openbare weg.
o  Combinatie van de vorige 2 opties.
o  Nooit.
o  Geen mening / weet niet.

Ruimte voor toelichting:

14. Als u heeft aangegeven een bijdrage te willen 
leveren aan het openbaar groen, mogen we u dan 
benaderen of uw contactgegevens aan een initiatief-
nemer doorgeven? 

o  Nee, op dit moment niet.
o  Ja, mijn contactgegevens zijn:
 Telefoon:
 E-mail: 
 Eventuele voorkeur voor een locatie en/of soort   
 initiatief:

15. Wilt u nog iets kwijt wat we niet hebben  
gevraagd? U kunt hier ook uw suggesties en ideeën 
kwijt.
 

Te weinig ruimte?
U kunt uw toelichtingen ook op een los papier bijvoegen.

Inleveren
Stuur deze ingevulde pagina uiterlijk 3 juni in een envelop 
zonder postzegel naar: 

Gemeente Het Hogeland, t.a.v. dhr. K. Schuurman
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Liever online invullen?
www.hethogeland.nl/enquetegroenbeleid


