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Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag
deze uitgave alleen voor intern gebruik verveelvoudigen. Voor publicatie van (gedeelten van) dit
rapport in de nieuwsmedia, vakliteratuur of andere uitgaven is toestemming van ADV nodig.
Bovendien verzoeken wij de opdrachtgever om bij publicatie ADV als bron te vermelden.
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� Bijlage: profiel respondenten



SamenvattingSamenvatting



Samenvatting (1)

De gemeente Houten moet in de periode 2011-2014 circa 7 miljoen euro bezuinigen. Dit bedrag
moet bereikt worden door efficiënter te werken, het aantal ambtenaren te verminderen en
beleidskeuzes te maken. De gemeente wil graag weten wat de burger belangrijk vindt. Waar wil
men wel en niet op bezuinigen? In dit onderzoek gaat de gemeente in op bezuinigingsvoorstellen
met betrekking tot de openbare ruimte, groenbeheer, duurzaamheid en sport en cultuur. De
uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de afweging waarop te bezuinigen.

Bezuinigingen beheer openbare ruimte
In het kader van het beheer van de openbare ruimte heeft de gemeente 16 bezuinigingsvoorstellen
voorgelegd aan de inwoners. De meeste weerstand is er tegen bezuinigingsvoorstellen die
betrekking hebben op het thema verkeer. Bijna tweederde van de inwoners is geen voorstander
van het bezuinigingsvoorstel voor minder groot onderhoud aan wegen. 57% is geen voorstander
van de voorgestelde bezuiniging op de gladheidbestrijding, waarbij alleen nog op doorgaande
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van de voorgestelde bezuiniging op de gladheidbestrijding, waarbij alleen nog op doorgaande
wegen en hoofdfietspaden gestrooid wordt. Inwoners uit het buitengebied en de wijk Zuidwest zijn
vaker dan mensen uit andere wijken tegen de voorgestelde bezuiniging op de gladheidbestrijding.
Er zijn ook enkele bezuinigingsvoorstellen die van invloed zijn op het straatbeeld. De bezuiniging
binnen dit terrein waar de meeste weerstand tegen is, is het minder vaak opruimen van zwerfafval
(48%). Enkele bezuinigingsvoorstellen hebben betrekking op het verminderen van voorzieningen.
Het niet vervangen van kapotte speeltoestellen roept de meeste weerstand van de inwoners (43%).

Er zijn enkele bezuinigingsvoorstellen waar de inwoners van Houten beperkte weerstand tegen
bieden. Slechts 6% van de inwoners geeft aan geen voorstander te zijn van het minder frequent
vervangen van verkeersborden. Daarnaast biedt 14% van de inwoners weerstand tegen het
verwijderen van herhalende verkeersborden. Ook is er beperkte weerstand tegen de
bezuinigingsvoorstellen met betrekking tot fonteinen, 10% van de inwoners geeft aan geen
voorstander te zijn van het stoppen met onderhoud aan de fonteinen.



Samenvatting (2)

Bezuinigingen groenbeheer
Met betrekking tot het groenbeheer heeft de gemeente 10 bezuinigingsvoorstellen voorgelegd. Drie
van deze voorstellen hebben betrekking op bomen. De grootste weerstand is er tegen het rooien
van bomen (58%). Ook het niet aanpakken van ziektes aan bomen geeft weerstand onder de
inwoners, 39% is geen voorstander van dit bezuinigingsvoorstel. Het bezuinigingsvoorstel om te
stoppen met boomplantdag krijgt in tegenstelling tot de andere twee voorstellen de minste
weerstand (20%). 41% van de inwoners is geen voorstander van het verwijderen van heggen.
Ook is ruim een derde (36%) geen voorstander van het minder vaak maaien van grasvelden (met
uitzondering van speelvelden). Naast het afschaffen van de boomplantdag is er relatief weinig
weerstand tegen de bezuinigingsvoorstellen voor het verminderde onderhoud van plantsoenen
(23%) en het verwijderen van rozenperken (26%).

Duurzaamheid
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Duurzaamheid
De gemeente Houten overweegt diverse duurzame initiatieven op te zetten. Driekwart van de
panelleden steunt het initiatief om informatie voortaan per e-mail te versturen in plaats van via de
post. Voor een deelauto met het stratenblok zou een vijfde van de panelleden de eigen auto weg
doen. Deze twee initiatieven zijn zowel duurzaam als geldbesparend. Dit is niet het geval bij de
keuze voor groene stroom. Dit is wel duurzaam, maar kan hogere kosten met zich mee brengen
dan grijze stroom. In het kader van de bezuinigingen ziet de helft van de inwoners liever dat de
gemeente voor geldbesparing kiest dan voor de duurzame groene stroom. 35% geeft wel aan liever
voor duurzaamheid te kiezen, ook al kan dit hogere energiekosten met zich meebrengen.

Website

De gemeente overweegt een website opzetten om inwoners te stimuleren om duurzamer te leven.
Tweederde waardeert dit initiatief, maar niet iedereen vindt deze website in tijden van
bezuinigingen een goed idee (21%). Gewenste onderwerpen op de website zijn voorbeelden van
projecten die de gemeente Houten zelf op gebied van duurzaamheid heeft opgezet en tips om zelf
duurzaam aan de slag te kunnen.



Samenvatting (3)

Huizenproject

Een derde van de eigenaren, van huizen die ouder zijn dan 20 jaar, heeft zeker interesse om deel
te nemen aan een door de gemeente geïnitieerd project om de woning energiezuiniger, gezonder
en comfortabeler te maken. De helft van deze woningbezitters geeft aan nog te twijfelen over
deelname aan een dergelijk project. Het energiezuinige aspect is de belangrijkste motivatie om
deel te nemen aan het project. Ruim twee derde van de geïnteresseerden is gemotiveerd voor
het project doordat dit een geldbesparing kan opleveren, daarnaast geeft 59% aan ook een
bijdrage te willen leveren aan het klimaat. Een belangrijke voorwaarde voor deelname aan het
project is dat het project ruimte moet bieden voor individuele wensen. Ook moet het project niet
tot stijgende maandlasten leiden.
Ook onder huurders is er grote interesse voor een dergelijk huizenproject. Bijna 9 op de 10
huurders is positief over zo’n initiatief. Net als de bewoners van een koopwoning geeft een groot
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huurders is positief over zo’n initiatief. Net als de bewoners van een koopwoning geeft een groot
deel wel aan dat het project niet tot stijgende maandlasten moet leiden.

Elektrische fiets

Een tiende van de inwoners uit Houten heeft op dit moment een elektrische fiets, de elektrische
scooter is bijna niet in gebruik. In de komende vijf jaar overweegt 12% van de mensen die nu nog
geen elektrische fiets hebben de aanschaf van een elektrische fiets. De (toekomstige) gebruikers
zijn over het algemeen ouder dan 55 jaar. Wanneer de gemeente openbare oplaadpunten gaat
plaatsen, overweegt twee derde van de (toekomstige) gebruikers hier gebruik van te maken. Een
derde van deze groep geeft aan een gering extra bedrag (ten opzichte van het thuis opladen)
hiervoor te willen betalen.



Samenvatting (4)

Sport en Cultuur
Bij zes op de tien Houtense huishoudens is tenminste één bewoner lid van een culturele
vereniging of club. In de wijken Noordoost en Noordwest zijn inwoners vaker lid van culturele
verenigingen, ook zijn vrouwen vaker lid dan mannen. Net als bij culturele verenigingen geldt ook
voor sportverenigingen dat ongeveer zes op de tien huishoudens lid zijn van één of meerdere
verenigingen. Van sportverenigingen zijn inwoners uit de wijk Noordwest juist minder vaak lid in
vergelijking met andere wijken.

Wanneer de gemeente ervoor kiest om te bezuinigen op sport en cultuur, is het waarschijnlijk dat
de verenigingen de contributie voor leden moeten verhogen om rond te komen. 28% van de
respondenten die lid zijn van een culturele organisaties zou, als gevolg van een contributiestijging
van 5 euro per maand, het lidmaatschap opzeggen. Voor leden van sportverenigingen is dit 17%.
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van 5 euro per maand, het lidmaatschap opzeggen. Voor leden van sportverenigingen is dit 17%.
Een contributiestijging van 5 euro per maand zal ook leiden tot opzeggingen van het
lidmaatschap van anderen in het huishouden (partner, kinderen). Voor zowel culturele als
sportverenigingen geldt dat ongeveer een vijfde van de lidmaatschappen van kinderen opgezegd
zal worden.

Op dit moment is ongeveer een vijfde van de panelleden zelf actief als vrijwilliger bij een
sportvereniging. Van de sporters en/of vrijwilligers bij sportverenigingen geeft 40% aan extra
vrijwilligerswerk te willen doen, wanneer als gevolg van bezuinigingen de gemeente minder
werkzaamheden (zoals onderhoud) bij de sportclubs uit kan voeren.



Achtergrond en doelstellingAchtergrond en doelstelling



Achtergrond en doelstelling 

Achtergrond
De gemeente Houten moet de komende jaren bezuinigen. Volgens de nu bekende gegevens
zal uiteindelijk circa 7 miljoen euro bezuinigd moeten worden in de periode 2011-2014. Deze
bezuiniging moet gerealiseerd worden door efficiënter te werken en het aantal ambtenaren te
verminderen. Tevens zullen er beleidskeuzes gemaakt moeten worden. Keuzes over wat in
stand wordt gehouden, wat niet meer wordt gedaan of wat voortaan op een andere manier kan
worden gedaan. Het college van Burgemeester en Wethouders doet de gemeenteraad hiertoe
een aantal voorstellen.

De gemeente wil graag weten wat de burgers belangrijk vinden. Waarop wil de burger
eventueel wel bezuinigen en waarop liever niet? In dit onderzoek wordt ingegaan op de
onderwerpen: het beheer van de openbare ruimte en groenvoorzieningen, duurzaamheid, sport

10

onderwerpen: het beheer van de openbare ruimte en groenvoorzieningen, duurzaamheid, sport
en cultuur. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de afweging waarop te
bezuinigen.

Doelstelling

Achterhalen waar de burger eventueel wel op wil bezuinigen en waarop liever niet.



ProcesstatistiekenProcesstatistieken



Processtatistieken

Op 2 februari 2011 zijn de leden van het Burgerpanel van de gemeente Houten uitgenodigd
om mee te werken aan een onderzoek over de bezuinigingen van de gemeente Houten. De
panelleden hebben tot en met 20 februari de tijd gehad om de enquête in te vullen. Na een
week is een reminder verstuurd aan de panelleden. Uiteindelijk hebben 793 inwoners
meegedaan aan het onderzoek (60% van het aantal uitgenodigde inwoners).
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Start veldwerk 2 februari

Einde veldwerk 20 februari

Betrouwbaarheidsinterval 95%

Maximale foutmarge 3,4%

Aantal %

Respondenten uitgenodigd 1321 100%

Aantal complete enquêtes 793 60%



ResultatenResultaten



Beheer openbare ruimte en groenbeheer

Bezuinigingen liever niet ten koste laten gaan van de kwaliteit en 
begaanbaarheid van de wegen

37%

43%

48%

57%

63%

Bankjes en ander straatmeubilair zoals afvalbakken en hondenpoepdispensers worden, waar dat kan, 
verwijderd. 

Speeltoestellen die kapot zijn, worden verwijderd en niet meer vervangen.

Minder vaak zwerfafval opruimen. Zwerfafval zal langer blijven liggen. 

Voortaan wordt bij gladheid alleen nog op de doorgaande wegen en hoofdfietspaden gestrooid. 

Minder groot onderhoud op wegen (asfalt en klinkers), waardoor meer noodreparaties worden uitgevoerd. 

Van welke van deze bezuinigingsvoorstellen (voor openbare ruimte) bent u vooral geen voorstander? 
Basis = iedereen (n=793)
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6%

10%

13%

14%

14%

17%

18%

26%

27%

27%

34%

0% 20% 40% 60% 80%

Verkeersborden worden minder frequent vervangen. 

Voorlopig wordt geen onderhoud meer aan de vier fonteinen in Houten uitgevoerd. 

Minder vaak bladblazen. 

Verkeersborden die veel worden ‘herhaald’, worden verwijderd, zodat vervanging (op termijn) helemaal niet 
meer nodig is. 

Van de vier fonteinen in Houten worden één of meerdere verwijderd, zodat helemaal geen onderhoud meer 
nodig is.

Niet urgente meldingen van bewoners worden voortaan binnen 2 weken uitgevoerd in plaats van binnen 2 
dagen of sneller.

Bewonerswensen worden in principe niet meer door gemeente gefinancierd/ uitgevoerd. 

Graffiti blijft voortaan staan. Alleen de meest aanstootgevende graffiti wordt verwijderd.

Belijning (strepen t.b.v. wegmarkering) wordt minder vaak onderhouden, waardoor de lijnen minder goed 
zichtbaar zullen worden. 

Alleen noodzakelijke reparaties aan bruggen en tunnels worden vanuit veiligheidsoogpunt uitgevoerd. 

Minder onderhoud vindt plaats aan bankjes en afvalbakken.

Verminderen voorzieningen

Bezuiniging in straatbeeld

Verkeersmaatregelen

Overig



Binnen het onderwerp openbare ruimte zijn er 16 voorstellen voor bezuinigingen aan de inwoners
van Houten voorgelegd. Het resultaat van de verschillende voorstellen kan in vier categorieën
worden ingedeeld: het verminderen van bepaalde voorzieningen (zoals bankjes in het park), een
aanpassing in het straatbeeld (zoals het minder vaak opruimen van zwerfafval),
verkeersmaatregelen (zoals minder onderhoud aan wegen) en overige maatregelen.

De meeste weerstand is er tegen het bezuinigingsvoorstel voor het minder groot onderhoud van
wegen. Hierdoor worden meer noodreparaties uitgevoerd, wat een minder mooi beeld geeft en ten
koste gaat van het rijcomfort. 63% van de inwoners geeft aan geen voorstander van deze
bezuiniging te zijn. Hierop aansluitend geeft een meerderheid (57%) aan dat er niet bezuinigd moet
worden op de gladheidbestrijding. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het winterse weer (en

15

worden op de gladheidbestrijding. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het winterse weer (en
beperkt strooibeleid) nog vers in het geheugen van de inwoners aanwezig is.

Voor beide bezuinigingsvoorstellen (onderhoud wegen en gladheidbestrijding) geven inwoners uit
de wijk Noordoost minder vaak aan tegen deze voorstellen te zijn (resp. 55% en 51%). Bewoners
uit de wijk Zuidwest zijn vaker tegen de bezuinigingen op het strooibeleid (66%). Inwoners uit het
buitengebied zijn zowel vaker tegen de bezuinigingen op het onderhoud van de wegen (78%) als
het bezuinigingsvoorstel over gladheidbestrijding (66%). Een mogelijke verklaring is dat mensen in
het buitengebied in grotere mate hinder ondervinden van de bezuinigingen op het onderhoud van
wegen en van een beperkt strooibeleid.



Helft van ouders is geen voorstander van het niet vervangen van kapotte 
speeltoestellen

Een derde bezuinigingsvoorstel dat inwoners liever niet uitgevoerd zien worden, is gericht
op het straatbeeld. Bijna de helft (48%) van de inwoners geeft aan dat men geen
voorstander is van het langer laten liggen van zwerfafval. Ook bij dit voorstel zijn er
verschillen tussen inwoners van verschillende wijken. Inwoners uit het buitengebied geven
minder vaak aan geen voorstander te zijn van het minder vaak opruimen van zwerfafval
(29%).

Op de vierde en vijfde positie van bezuinigingsvoorstellen waar men geen voorstander van
is staan twee maatregelen die tot minder voorzieningen leiden. 43% van de inwoners is
geen voorstander van het niet vervangen van kapotte speeltoestellen. Daarnaast is 37%
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geen voorstander van het niet vervangen van kapotte speeltoestellen. Daarnaast is 37%
van de inwoners ook tegen het verwijderen van bankjes en ander meubilair.

Inwoners met kinderen geven vaker aan geen voorstander te zijn van het niet vervangen
van kapotte speeltoestellen, 51% van hen geeft dit aan. Ook zijn er verschillen tussen de
wijken zichtbaar. In de wijk Noordwest geeft 40% van de inwoners aan dat men geen
voorstander is van het niet vervangen van kapotte speeltoestellen. Dit is significant minder
dan in de wijk Zuidoost, hier geeft de helft van de inwoners aan geen voorstander van deze
bezuiniging te zijn.



Minste weerstand tegen het minder frequent vervangen van 
verkeersborden

De minste weerstand is er tegen de bezuiniging op het minder vaak vervangen van
verkeersborden, 6% geeft aan hier geen voorstander van te zijn. Ook tegen het verwijderen van
herhalende verkeersborden bieden inwoners weinig weerstand (14%).

Twee bezuinigingsvoorstellen betreffen het onderhoud van fonteinen. Ook tegen deze twee
bezuinigingsmaatregelen is weinig weerstand. 10% van de inwoners geeft aan geen voorstander
te zijn van het niet onderhouden van de fonteinen. 14% geeft aan geen voorstander te zijn van het
verwijderen van een of meer fonteinen, zodat er helemaal geen onderhoud meer nodig is.
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Behoud van bomen belangrijk voor Houtenaren

39%

41%

51%

58%

Ziekten en plagen aan bomen worden geaccepteerd (en niet steeds intensiever 
bestrijd), waardoor een deel van het bomenbestand zal verdwijnen.

De gemeente heeft veel heggen langs huizen en fietspaden in onderhoud. Deze 
worden verwijderd als zij niet (meer) dienst doen als functionele afscheiding. 

Onderhoud is dan niet meer nodig.

Overlast gevende groenstroken (sociale onveiligheid door dichtheid groen en 
overlast van overhangende takken bij paden), worden minder frequent onderhouden. 

Een deel van de bomen in Houten (20%) wordt gerooid, enkel met als reden minder 
onderhoud. Dit gebeurt op zodanige wijze dat het straatbeeld beperkt wordt 

aangetast.

Van welke van deze bezuinigingsvoorstellen (voor groenbeheer) bent u vooral geen voorstander? 
Basis = iedereen (n=793)

18

20%

23%

26%

29%

29%

36%

0% 20% 40% 60%

Er wordt gestopt met het houden van de boomplantdag voor scholen.

Er wordt minder vaak geschoffeld in plantsoenen. Hierdoor zal meer onkruid 
zichtbaar worden.

Alle rozenperken (die veel onderhoud vergen) worden verwijderd.

Rond obstakels (bankjes, paaltjes en bomen) wordt het gras niet meer (handmatig) 
gemaaid. 

In het buitengebeid van Houten worden enkele bermen sinds enkele jaren 
ecologisch beheerd. Als deze bermen worden gemaaid, wordt het gras afgevoerd. 

Alleen op de trap- en speelvelden zal het gras voortaan kort genoeg worden 
gemaaid om bijvoorbeeld te kunnen blijven voetballen. 



Met betrekking tot de bezuinigingsvoorstellen voor het groenbeheer hebben inwoners het meeste
bezwaar tegen het rooien van bomen, 58% geeft aan hier geen voorstander van te zijn. In het
buitengebied (68%) is men ten opzichte van de wijk Noordoost (53%) vaker geen voorstander
van dit bezuinigingsvoorstel. Dat bomen belangrijk zijn blijkt ook uit de weerstand tegen het
bezuinigingsvoorstel voor het niet ingrijpen bij zieke bomen. 39% geeft aan geen voorstander van
dit bezuinigingsvoorstel te zijn.

Naast de bezuinigingsvoorstellen met betrekking tot bomen is 51% van de inwoners ook geen
voorstander van het verminderde onderhoud aan overlastgevende groenstroken. In de wijk
Zuidoost is er minder weerstand tegen dit verminderde onderhoud aan groenstroken (40%). Vier
op de tien Houtenaren (41%) is geen voorstander van het verwijderen van heggen langs huizen

19

op de tien Houtenaren (41%) is geen voorstander van het verwijderen van heggen langs huizen
en fietspaden. Op de vijfde positie staat het bezuinigingsvoorstel over het minder vaak maaien
van grasvelden, waarbij alleen trap- en speelvelden kort genoeg gemaaid zullen worden. 36%
van de inwoners geeft aan geen voorstander te zijn van het minder vaak maaien van grasvelden.
Inwoners uit het buitengebied hebben hier minder bezwaar tegen (25%).



Minste weerstand tegen het afschaffen van boomplantdag

Inwoners bieden de minste weerstand tegen het bezuinigingsvoorstel over het afschaffen van de
boomplantdag, 20% geeft aan geen voorstander te zijn van dit bezuinigingsvoorstel. Er is geen
verschil in weerstand voor deze maatregel tussen inwoners met en zonder kinderen.

Het is opvallend dat tegen het bezuinigingsvoorstel over het opheffen van boomplantdag het
minste bezwaar is, aangezien de overige bezuinigingsvoorstellen met betrekking tot bomen juist
wel tot veel weerstand leiden. Bewoners geven duidelijk aan dat zij tegen het weghalen van
bomen zijn. Het feestelijk planten hiervan wordt echter veel minder belangrijk gevonden.

23% van de inwoners geeft aan geen voorstander te zijn van het minder vaak schoffelen in
plantsoenen, waardoor meer onkruid zichtbaar zal worden. Een kwart van de inwoners (26%)
geeft daarnaast aan geen voorstander te zijn van het verwijderen van rozenperken.
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geeft daarnaast aan geen voorstander te zijn van het verwijderen van rozenperken.

Deze twee bezuinigingen hebben betrekking op de lagere beplanting. Inwoners bieden minder
weerstand tegen de bezuinigingsvoorstellen op de lagere beplanting dan de hogere beplanting
zoals bomen en heggen. Wellicht zijn de veranderingen in het straatbeeld met betrekking tot
hogere beplanting opvallender dan de veranderingen als gevolg van de bezuinigingen in de lagere
beplanting.

Waar de meeste bezuinigingsvoorstellen betrekking hebben op het centrum van Houten, gaat één
van de voorstellen in op het stoppen met het ecologische beheer van de bermen in het
buitengebied. 29% van de inwoners is hier geen voorstander van. Zoals te verwachten is dit
percentage in het buitengebied hoger (40%). In de wijk Noordwest is het percentage het laagst,
24% geeft aan geen voorstander te zijn van het stoppen met het ecologisch beheren van de
bermen in het buitengebied.



Duurzaamheid

Gemeente mag bezuinigen op papier, bewoners willen informatie per e-mail 
ontvangen

11%

23%

31%

10%

28%

46%

26%

21%

9%

30%

14%

4%

100% 50% 0% 50% 100%

Ik zou mijn (tweede) auto wegdoen, als er in mijn stratenblok een 
deelauto beschikbaar was.

In tijden van bezuinigingen moet de gemeente haar elektriciteit zo 
goedkoop mogelijk inkopen. Ook als dat betekent dat het geen 

groene, maar grijze stroom is.

Ik wil informatie van de gemeente alleen nog via e-mail 
ontvangen. Dat bespaart papier en belastinggeld.

Wilt u aangeven in hoeverre u het met deze stellingen eens bent?
Basis=iedereen (n=793)
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De gemeente heeft een aantal duurzame initiatieven aan de inwoners voorgelegd. Een mogelijke
bezuiniging is te realiseren op het versturen van informatie naar inwoners. Het versturen van
informatie per e-mail in plaats van per post kan een papier- en geldbesparing opleveren. 77% van
de panelleden is een voorstander van deze duurzame bezuiniging.*

De gemeente Houten hecht waarde aan het gebruik van groene energie. Groene stroom kan echter
duurder zijn dan grijze stroom. 51% van de inwoners geeft aan dat de gemeente in tijden van
bezuinigingen zo goedkoop mogelijk haar stroom moet inkopen. 35% is het hier niet mee eens en
verkiest de duurzaamheid boven de goedkopere grijze stroom.

Het derde initiatief op gebied van duurzaamheid is de deelauto. 21% zou zijn/haar auto afstaan voor
een gedeelde auto in de buurt. Hierbij kan het autobezit een rol spelen. Deze informatie is niet
beschikbaar.

Mee eens Helemaal mee eens Mee oneens Helemaal mee oneens

* Let op: panelleden zijn over het algemeen actiever op het gebied van online dienstverlening, de uitkomst is dus mogelijkerwijs niet geheel representatief voor 

de gehele bevolking in Houten.



Tweederde waardeert initiatief voor website over duurzaamheid

43%

21%

24%4%

8%

Vindt u het opzetten van een website over duurzaamheid een goed 
idee in tijden van bezuinigingen?

Basis=iedereen (n=793)
Ja, investeren in duurzaamheid 
is investeren in de toekomst.

Nee, het is op zichzelf  een goed 
idee, maar niet in tijden van 
bezuinigen

Nee, het nut van een dergelijke 
website zie ik niet (voldoende)

Weet niet/ geen mening

Anders
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Gemeente Houten wil haar inwoners stimuleren om duurzamer te leven. Om de inwoners te
informeren over de mogelijkheden om duurzamer te leven, wil zij een website ontwikkelen.
Tweederde waardeert dit initiatief, maar niet iedereen vindt het gepast hierin op dit moment te
investeren. 21% van de inwoners geeft aan dat het initiatief voor de website goed is, maar niet
in tijden van bezuinigingen. 43% van de inwoners geeft aan dat de gemeente ook tijdens
bezuinigingen moet investeren in de website. Hierin investeren is investeren in de toekomst.
Een kwart (24%) ziet het nut van de website niet in.

Anders



Inwoners willen tastbare, concrete informatie op de website

19%

24%

25%

25%

26%

39%

45%

47%

50%

52%

63%

Agenda met evenementen op het gebied van duurzaamheid

Discussieforum

Contactgegevens van (duurzame) bedrijven en organisaties.

Algemene informatie over duurzaamheid en klimaat.

Contactformulier voor vragen aan de gemeente 

Goede voorbeelden van Houtense burgers of bedrijven

Informatie over het duurzaamheidsbeleid van de Gemeente Houten met 
contactpersonen

Links naar handige websites op het gebied van duurzaamheid.

Subsidiemogelijkheden van de overheid

Praktische tips om duurzamer te leven

Projecten van de gemeente Houten op het gebied van duurzaamheid

Welke onderwerpen acht u met name nuttig om op deze website te plaatsen?
Basis= iedereen (n=793)
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De gemeente Houten wil graag weten welke onderwerpen haar inwoners nuttig vinden op een
dergelijke website. Vanwege budgettaire beperkingen in tijden van bezuinigingen, moeten er namelijk
keuzes worden gemaakt voor wat betreft de inhoud.

Inwoners geven het vaakst aan informatie over projecten van de gemeente Houten op het gebied van
duurzaamheid te wensen, zoals oplaadpunten voor elektrische fietsen (63%). Ook praktische tips om
zelf duurzaam te kunnen leven worden door veel Houtenaren gezien als een nuttig onderwerp voor de
website (52%). Hierbij aansluitend wil men op de website kunnen vinden welke subsidiemogelijkheden
bij de overheid mogelijk zijn (50%). Het minst interesse is er voor een agenda met evenementen op
het gebied van duurzaamheid (19%) en een discussieforum (24%).

In de grafiek is zichtbaar dat de meest nuttige onderwerpen voor de Houtenaren de tastbare, concrete
onderwerpen zijn. Welke duurzame initiatieven heeft de gemeente Houten genomen, en wat kan men
zelf doen? Meer algemene informatie, zoals contactgegevens en een agenda, ziet men als minder
nuttig voor op de website.

19%
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Agenda met evenementen op het gebied van duurzaamheid



31%

52%

17%

Zou u interesse hebben om aan zo'n project deel 
te nemen?

Basis= koopwoning >20 jaar (n=359)

Ja, zeer zeker Dat ligt eraan Nee

Aanzienlijke interesse voor energiezuinig project woningen

Aan de panelleden met een koopwoning van voor 1990 is gevraagd hoe zij tegenover een project

12%

45%

42%

0% 20% 40% 60%

Ja, in een huurwoning van 20 jaar of ouder

Nee, mijn koop- of huurwoning woning is 
jonger dan 20 jaar

Ja, in een koopwoning van 20 jaar of ouder

Woont u in een woning van 20 jaar of ouder?
Basis=iedereen (n=793)
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Aan de panelleden met een koopwoning van voor 1990 is gevraagd hoe zij tegenover een project
staan waarmee zij samen met de gemeente hun woning energiezuiniger, gezonder en
comfortabeler kunnen maken. Dit betekent veelal dat de woning extra wordt geïsoleerd en dat de
ventilatie wordt verbeterd. De gemeente gaat er daarbij van uit dat de nodige investeringen in de
woning zich binnen 10 jaar terugverdienen door energiebesparing en dat de woning in waarde
stijgt.

Ongeveer 4 van de 10 inwoners geven aan in een koopwoning van 20 jaar of ouder te wonen.
Deze woningen bevinden zich met name in het buitengebied en in de wijken Noordoost en
Noordwest. Onder de eigenaren van woningen ouder dan 20 jaar bevinden zich veelal inwoners
van 45 jaar en ouder.

Van de mensen met een woning die ouder is dan 20 jaar, geeft 31% aan zeker interesse te hebben
om deel te nemen aan een dergelijk project. 17% wil hier niet aan meewerken. Onder de 65+’ers is
de minste animo, 30% geeft aan niet met het project mee te willen werken. Het grootste gedeelte
van de huizenbezitters twijfelt nog over deelname aan het project, wellicht heeft deze groep meer
informatie over het project nodig om aan te kunnen geven of men hieraan deel wil nemen.



Geen interesse doordat huis al in voldoende staat verkeerd

1%

6%

7%

11%

11%

16%

20%

21%

69%

Ik vind energiebesparing onzin.

Ik verwacht binnenkort te verhuizen.

Ik hoor alleen slechte verhalen over energiezuinige woningen.

Ik heb mijn woning net verbouwd.

Ik heb geen zin in dat gedoe.

Op mijn leeftijd loont dat niet meer.

Ik kan/ wil er zelf geen geld aan uitgeven.

Het is op zichzelf een goed voornemen van de overheid hier geld in te 
investeren, maar niet in tijden van bezuinigingen.

Mijn woning is al voldoende energiezuinig, gezond en comfortabel.

Waarom heeft u geen interesse in zo'n project om uw woning energiezuinig, gezond en 
comfortabel te maken?

Basis=Geen interesse (n=60)
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17% van de huiseigenaren van een huis van 20 jaar of ouder geeft aan geen interesse in het project
van de gemeente Houten te hebben. Het grootste deel hiervan (69%) geeft aan dat voor zijn of haar
huis een dergelijk project niet nodig is, omdat het al voldoende energiezuinig, gezond en comfortabel
is. Ongeveer een op de vijf huiseigenaren geeft aan dat dit idee wel een goed idee is, maar niet in
tijden van bezuinigingen. Een net zo grote groep wil of kan op dit moment niet investeren in een
dergelijk project.

16% geeft aan dat de leeftijd een rol speelt om niet mee te doen met het project. Met name 65+’ers
geven deze reden om niet deel te nemen aan het project.

16%

1%

0% 20% 40% 60% 80%

Anders

Ik vind energiebesparing onzin.

Let op: kleine aantallen



Energiezuinige karakter is belangrijkste motivatie voor deelname project

4%

13%

32%

35%

41%

59%

69%

Anders

Ik wil me geen zorgen maken over de toekomstige energieprijzen.

Ik wil de waarde van mijn woning verhogen (o.a. door een 
energielabel in een hogere klasse te kunnen tonen bij verkoop)

Ik wil een comfortabelere woning.

Ik wil een gezondere woning, bijvoorbeeld door betere ventilatie.

Ik wil een bijdrage leveren aan het klimaat.

Het moet mij (op termijn) geld opleveren aan energiebesparing.

Wat is voor u de belangrijkste motivatie om aan zo'n project mee te doen?
Basis= (Misschien) interesse (n=299)

26

Ruim tweederde van de bewoners die interesse in een dergelijk project hebben, geven aan dat de
geldbesparing een belangrijke motivatie is. Op de tweede plaats komt het duurzame karakter van het
project naar voren: 59% geeft aan met het project graag een bijdrage te willen leveren aan een beter
klimaat. Inwoners van 65 jaar en ouder zijn hier een uitzondering op, slechts 38% van deze groep
geeft aan door middel van dit project een bijdrage te willen leveren aan het klimaat. Onder deze
groep is comfort juist vaker een motivatie om deel te nemen aan het project (56%).

De twee belangrijkste redenen laten zien dat het project met name interessant is door het
energiezuinige karakter. De verbeteringen op gebied van gezondheid en comfort die met het project
worden bereikt, worden minder vaak genoemd als motivatie, respectievelijk 41% en 35% van de
bewoners geven deze redenen op. Wanneer bewoners kinderen hebben, is het belang van een
gezonde woning hoger. 48% van de bewoners met kinderen geeft aan dat de gezondere woning een
belangrijke motivatie is voor deelname aan het project.

0% 20% 40% 60% 80%

Anders



Project moet ruimte bieden voor individuele wensen

7%

18%

23%

33%

57%

80%

Ik wil niets zelf hoeven te regelen.

Ik moet het kunnen financieren tegen een netto rente (na aftrek 
belastingen) van maximaal 3%. Al dan niet met behulp van een …

Ik wil tenminste 20% subsidie van de overheid op de totale kosten.

Mijn maandelijkse vaste lasten mogen niet stijgen.

Ik moet iets te kiezen hebben, bijvoorbeeld welke maatregelen wel 
of niet en/of welke uitvoerder.

Wat zijn voor u de belangrijkste randvoorwaarden om aan zo'n project mee te doen?
Basis=  (misschien) interesse (n=299)
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De geïnteresseerden in het woningproject geven enkele randvoorwaarden voor deelname aan het
project. Een grote meerderheid (80%) geeft aan enige keuzevrijheid te wensen bij deelname aan het
project, te denken valt aan de keuze van de uitvoerder. Daarnaast speelt geld ook een rol. 57% geeft
aan geen stijgende maandlasten te willen krijgen als gevolg van deelname aan het project.

Een derde van de geïnteresseerden geeft als randvoorwaarde dat men tenminste 20% subsidie van
de overheid op de totale kosten wenst.

7%

0% 50% 100%

Anders



Woningproject wekt ook interesse onder huurders

47%

41%

9%

4%

Stel dat de gemeente een project start om samen met de verhuurder uw woning 
energiezuiniger, gezonder en comfortabeler te maken. Hoe zou u dan in eerste 

instantie reageren?
Basis= huurder oude woning (n=98)

Ik doe mee, als mijn maandelijkse 
woonlasten maar niet hoger worden

Ik doe mee, voor een gezondere en 
comfortabelere woning wil ik best iets 
hogere maandelijkse woonlasten 

betalen

Voor mij hoef t het niet, zelfs niet als 
mijn maandelijkse woonlasten gelijk 
blijven
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Huurders staan positief tegenover een project waarbij de woning energiezuiniger, gezonder en
comfortabeler wordt. 41% geeft aan mee te willen doen met een dergelijk project, zelfs wanneer de
maandelijkse lasten hierdoor iets zullen stijgen. 47% van de huurders van oudere woningen wil wel
meedoen met het project van de gemeente, maar alleen als de lasten per maand gelijk blijven. Eén
op de tien huurders (9%) heeft geen interesse in zo’n project.

Door de lage n zijn geen uitspraken te doen over verschillende groepen huurders

blijven

Anders



Bezit elektrische fiets onder oudere Houtenaren neemt toe

9%
1%

91%

Heeft u een elektrische fiets of scooter?
Basis= iedereen (n=793)

Ja, een elektrische f iets Ja, een elektrische scooter Nee

12% 2%

86%

Overweegt u de aanschaf van een elektrische fiets 
of scooter nu of in de komende vijf jaar?

Basis = nu geen elek.f iets/scooter (n=719)

Ja, een elektrische f iets Ja, een elektrische scooter Nee
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9% van de Houtenaren is in het bezit van een elektrische fiets. In het buitengebied zijn meer
mensen dan in de andere wijken in het bezit van een elektrische fiets. De elektrische fiets wordt
met name gebruikt door de oudere inwoners. Onder 55+’ers heeft 20% een elektrische fiets. De
elektrische scooter wordt nog maar door een klein deel van de Houtenaren gebruikt, slechts 1%
geeft aan deze te bezitten.

Van de personen die nu niet in het bezit zijn van een elektrische fiets, overweegt 12% deze binnen
vijf jaar wel aan te schaffen. Ook hier geven oudere inwoners dit vaker aan. 23% van de 55+’ers
denken in de komende 5 jaar een elektrische fiets te gaan kopen.



Tweederde is geïnteresseerd in openbare oplaadpunten voor elektrische 
fietsen

19%

32%

14%30%

5%

Denkt u van deze oplaadpunten gebruik te zullen gaan maken 
indien u tegen die tijd beschikt over een elektrische fiets?

Basis = (toekomstig) bezitter elekrische f iets /scooter (n=171)

Ja, maar hoogstens tegen de 
prijs die ik thuis ook zou 
betalen (3,5 eurocent per 

oplaadbeurt)
Ja, tegen een gering extra 
tarief , bijvoorbeeld maximaal 
1 euro per oplaadbeurt

Ja, maar alleen als het gratis 
is. Anders laad ik mijn f iets 
thuis op

Nee
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De gemeente overweegt om openbare oplaadpunten aan te leggen voor elektrische fietsen en
scooters. Van de personen die een elektrische fiets hebben of overwegen, geeft tweederde (65%)
aan hier wel gebruik van te willen maken. Wel is de prijs van het opladen van invloed op het
eventuele gebruik van de oplaadpunten. 14% wil alleen gebruik maken van het oplaadpunt als dit
gratis is. Voor 19% moet de prijs van de oplaadbeurt niet hoger zijn dan de prijs die men zelf ook
betaald als zij thuis de fiets opladen. Een derde geeft aan voor de oplaadbeurt wel een gering extra
bedrag te willen betalen.

30% geeft aan geen interesse in de openbare oplaadpunten te hebben.

Nee



Sport en cultuur

Binnen 6 op de 10 Houtense huishoudens is tenminste één bewoner lid van 
een culturele vereniging/organisatie

21%

58%

79%

42%

100% 50% 0% 50% 100%

Als vrijwilliger betrokken bij een culturele 
vereniging of  organisatie in Houten

Lid van een culturele vereniging of  organisatie in 
Houten

Bent u u, of is een van de leden van uw huishouden....
Basis=iedereen (n=793)

Ja Nee

Lid Vrijwilliger

Zelf 34% 17%

Partner 19% 9%

Kinderen 28% 2%
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In 58% van de huishoudens in Houten zijn één of meerdere bewoners lid van een culturele
vereniging of organisatie. Een derde van de panelleden geeft aan zelf lid te zijn van een culturele
vereniging. In de wijken Noordoost (39%) en Noordwest (44%) geeft men vaker aan zelf lid te zijn.
Ook zijn vrouwen (45%) vaker dan mannen (22%) lid van een culturele organisatie. Naast het eigen
lidmaatschap geeft 19% van de Houtenaren aan dat zijn of haar partner lid is, en 28% dat zijn of
haar kinderen lid zijn. Van de panelleden met thuiswonende kinderen geeft 51% aan dat een of
meer kinderen lid zijn van een culturele vereniging.* Leden van minimahuishoudens zijn minder
vaak lid van een culturele organisatie. Waar 42% van alle huishoudens aangeeft geen enkel
lidmaatschap hierop te hebben, is dit voor minimahuishoudens 58%.

Een vijfde van de panelleden geeft aan dat zijzelf en/of anderen in hun huishouden als vrijwilliger
betrokken zijn bij een culturele vereniging of organisatie. De panelleden geven daarbij met name
aan zelf als vrijwilliger actief te zijn (17%).

* Gezinnen met thuiswonende kinderen op basis van panelgegevens, deze gegevens zijn niet van iedereen beschikbaar.
n=731

Ja Nee



Contributieverhoging zorgt voor veel opzeggingen van lidmaatschap

20%

20%

28%

Ik zeg een of meerdere lidmaatschappen van mijn 
kind(eren) op (n=267)

Mijn partner zegt lidmaatschap op (n=152)

Ik zeg eigen lidmaatschap op (n=269)

Zou een contributieverhoging van ca 5 euro per maand een reden zijn om het 
lidmaatschap van de culturele vereniging of organisatie op te zeggen?
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Als gevolg van de bezuinigingen zou het kunnen dat de gemeente minder subsidie uitkeert aan de
culturele verenigingen en organisaties. Deze verenigingen moeten dan waarschijnlijk hun
contributie verhogen. 28% van de panelleden die lid zijn van een culturele vereniging/organisatie
geven aan dat een verhoging van €5,- per maand aanleiding is tot het opzeggen van zijn of haar
lidmaatschap. Ook voor anderen in het huishouden kan de contributiestijging een reden zijn voor
opzegging van het lidmaatschap. Een vijfde van de panelleden met een partner die lid is van een
culturele vereniging geeft aan dat zijn/haar partner het lidmaatschap opzegt. Van de panelleden
waarvan een of meer kinderen lid zijn van een culturele vereniging geeft ook een vijfde aan dat een
verhoging van de contributie leidt tot een of meer opzeggingen.
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6 van de 10 huishoudens hebben lidmaatschap sportclub

57% van de panelleden geeft aan dat zijzelf en/of andere leden van het huishouden lid zijn van een

Lid Vrijwilliger

Zelf 34% 20%

Partner 23% 14%

Kinderen 30% 4%

28%

57%

72%

43%

100% 50% 0% 50% 100%

als vrijwilliger betrokken bij een 
sportvereniging

lid van een sportvereniging

Bent u u, of is een van de leden van uw huishouden....
Basis=iedereen (n=793)

Ja Nee
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57% van de panelleden geeft aan dat zijzelf en/of andere leden van het huishouden lid zijn van een
sportvereniging. Een derde is zelf lid van een sportvereniging. Bij de culturele verenigingen waren
inwoners uit de wijk Noordwest vaker lid dan andere wijken. Bij lidmaatschap van
sportverenigingen geldt juist het tegenovergestelde, slechts 29% van de inwoners uit deze wijk
geeft aan hier zelf lid van te zijn. Naast het eigen lidmaatschap geeft 23% van de panelleden aan
dat zijn of haar partner lid van de sportvereniging is en 30% geeft aan dat een of meer kinderen
hiervan lid zijn. Wanneer specifiek naar huishoudens met kinderen gekeken wordt, is dit
percentage hoger. 55% van de panelleden met thuiswonende kinderen geven aan dat zij een of
meer kinderen hebben die lid zijn van een sportvereniging. *

Een vijfde van de panelleden geeft aan als vrijwilliger betrokken te zijn bij een sportclub, daarnaast
is ook 14% van de partners van de panelleden als vrijwilliger actief bij een sportclub. Mannen
(25%) zijn vaker dan vrouwen (16%) actief als vrijwilliger bij een sportclub. Ook zijn onder de
panelleden in het buitengebied meer vrijwilligers dan in andere wijken. Zowel de panelleden zelf
(38%), als de partners (31%) zijn daar vaker actief dan in andere wijken.

* Gezinnen met thuiswonende kinderen op basis van panelgegevens, deze gegevens zijn niet van iedereen beschikbaar. n=731



Contributieverhoging bij sportclub zorgt voor minder opzeggingen dan bij 
culturele vereniging

19%

8%

17%

0% 10% 20% 30% 40%

Ik zeg een of meerdere lidmaatschappen van mijn 
kind(eren) op (n=267)

Mijn partner zegt lidmaatschap op (n=186)

Ik zeg eigen lidmaatschap op (n=269)

Zou een contributieverhoging van ca 5 euro per maand een reden zijn om het 
lidmaatschap van de sportvereniging op te zeggen?
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Wanneer door bezuinigingen de contributie van de sportvereniging met 5 euro per maand verhoogd
wordt, is dit voor 17% van de panelleden die hiervan lid zijn, een reden om het lidmaatschap op te
zeggen. Bij culturele verenigingen was dit met 28% aanzienlijk meer. 19% van de ouders met
kinderen bij een sportclub zegt bij een contributieverhoging van 5 euro per maand één of meerdere
lidmaatschappen van de kinderen op. Dit percentage is vergelijkbaar met de culturele verenigingen.
8% van de panelleden geeft aan dat de partner het lidmaatschap op zou zeggen bij een
contributieverhoging.

Factoren die eventueel een rol kunnen spelen bij het opzeggen van het lidmaatschap, maar niet
(volledig) bekend zijn, zijn onder andere het aantal sportende personen in een huishouden en het
aantal lidmaatschappen per persoon. Wanneer voor bijvoorbeeld drie kinderen de contributie
omhoog gaat, is dit van grotere invloed dan wanneer dit voor één persoon geldt. Daarnaast kan ook
de relatieve verhoging meespelen. Een contributieverhoging van 5 euro per maand op een huidige
contributie van 10 euro per maand is een grote verhoging. Deze factoren kunnen ook een rol spelen
bij het lidmaatschap van culturele verenigingen.
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4 op de 10 sporters/vrijwilligers is bereid extra werkzaamheden te doen

51%

28%

40%

28%

38%

32%

12%

21%

16%

100% 50% 0% 50% 100%

Nu vrijwilliger (n=162)

Nu geen vrijwilliger (n=141)

Totaal

Bent u  bereidt en in de gelegenheid te helpen schoonmaken en/of 
kleine reparaties uit te voeren voor uw sportvereniging?

Basis = zelf  vrijwilliger en/of  lid van sportvereniging (n=303)

Ja, ik ben bereid en in de gelegenheid Nee, daartoe ben ik niet in de gelegenheid

Nee, daartoe ben ik niet bereid
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De gemeente is aan het verkennen of sportaccommodaties op een lager niveau onderhouden
kunnen worden. Dit zou bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden wanneer vrijwilligers dit werk
(gedeeltelijk) over nemen van de gemeente. 40% van de sporters en/of vrijwilligers geeft aan hiertoe
bereid te zijn, en ook in de gelegenheid hiervoor te zijn. Een derde van de sporters en/of vrijwilligers
geeft aan het onderhoud niet op zich te kunnen nemen omdat ze hiervoor geen gelegenheid zien.
16% geeft aan hiertoe niet bereid te zijn.

De bereidheid voor het extra onderhoud en schoonmaakwerk laat verschillen zien onder de groep
huidige vrijwilligers en de groep die nu alleen sport. Van de sporters die nu geen vrijwilliger zijn, geeft
28% aan bereid te zijn werkzaamheden uit te voeren, van de huidige vrijwilligers is dit 51%.



De panelleden hebben nog enkele aanvullende opmerkingen gemaakt over de genoemde 
bezuinigingen. Daarbij worden aanvullende ideeën ingebracht.

Bewoners zien naast de voorgestelde  bezuinigingen graag dat de gemeente zelf ook 
bezuinigingen doorvoert: minder ambtenaren, geen externen meer in dienst, nieuwjaarsreceptie 
afschaffen.

Inwoners geven aan ook zelf de handen uit de mouwen te kunnen steken. In plaats van het gehele 

Overige opmerkingen

De gemeente moet vooral bezuinigen op dure inhuurkrachten, maar wel blijven doorgaan met het leefbaar houden van onze 

leefomgeving. 

Bezuinig vooral op externen in het gemeentehuis. Door betere mensen meer te betalen heb je vaker minder dure externen nodig.
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Inwoners geven aan ook zelf de handen uit de mouwen te kunnen steken. In plaats van het gehele 
onderhoud op bloemperken weg te bezuinigen, kunnen bewoners ook de verantwoordelijkheid 
voor hun eigen buurt krijgen. Daarnaast kunnen ook werklozen voor dit werk ingezet worden.

Naast de voorgestelde bezuinigingen geven bewoners aan dat de gemeente mag bezuinigen op 
de straatverlichting, deze mag gerust gedimd in de daluren.

Er kunnen meer taken bij inwoners zelf komen. Bijvoorbeeld: Groenonderhoud: beschikbaar stellen van (roulerend/tijdelijk) 

materiaal per 'straat' en bewoners zelf groenonderhoud te laten plegen. Speeltoestellen: In het verleden plaatsten inwoners zelf

speelmeubels voor kinderen op perkjes en hofjes, de gemeente was hier streng tegen. 

Graag iedereen oproepen in zijn/haar omgeving alles te doen aan schoonhouden, sneeuwruimen, activiteiten in de buurt te doen,

zodat het de Gemeente niet veel extra kost. Iedereen een beetje is alles voor iedereen: Dat is de gemeente, dat is de 

gemeenschap, dat zijn we samen!!! 

Wat volgens mij ook wel het e.e.a. oplevert is het om en om laten branden van straatverlichting vanaf 24:00 uur tot 06:00 uur

en het aanbrengen van bewegingsmelders op straatverlichting waar het niet nodig is dat die verlichting constant brandt. 

De gemeente kan veel energie besparen door zuinigere openbare verlichting te plaatsen of deze gedeeltelijk uit te doen in de 

nachtelijke uren.



Bij de voorgestelde contributieverhoging bij cultuur- en sportverenigingen reageren bewoners 
dat deze verhoging erg hoog kan uitvallen, omdat dit relatief een grote verhoging is. Ook 
lichten mensen toe dat sport en cultuur hierdoor met name een hobby voor de rijkere 
bevolking zal worden.

De verhoging van 5 euro per maand is wel ridicuul. Dat is 60 euro per jaar (bijna 30% verhoging). 

De vraag naar verhoging van de contributie van een culturele vereniging met 5 euro is veel te grof. In mijn geval zou dat tot een 

verdubbeling leiden. Enige verhoging is acceptabel maar moet wel proportioneel zijn

Let op voor verhogen van contributie. Mensen met lage inkomens vallen het eerste af. 
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Als toelichting bij de bezuinigingen op groenbeheer reageren enkele bewoners dat zij juist 
voor Houten hebben gekozen omdat dit een groene, schone stad is. Anderen geven echter 
aan dat ze de voorgestelde bezuinigingen in de praktijk ook al terugzien in het straatbeeld: 
minder bankjes, rommeliger aanblik. 

Belangrijke redenen om voor Houten als woonplaats te kiezen waren voor ons de fietsvriendelijkheid en de fraaie inrichting en

goede verzorging van de openbare ruimte. Ga s.v.p. niet Nieuwegein achterna waar het onkruid heuphoog om de lantaarnpalen 

groeit!! 

Ik woon juist in Houten omdat het hier mooi groen is. Dat moet zo blijven! 



Bijlage: profiel respondentenBijlage: profiel respondenten



Profiel respondenten

Weging

ADV heeft de resultaten met weegfactoren gecorrigeerd. Geslacht, wijk en leeftijdscategorie zijn
hierin meegenomen. De verhoudingen hieronder zijn zowel ongewogen als gewogen
weergegeven.

Geslacht

Ongewogen Gewogen

Man 54% 49%

Vrouw 46% 51%

Leeftijdscategorie

Ongewogen Gewogen

18-34 jaar 10% 14%

35-44 jaar 26% 34%
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Vrouw 46% 51%

Totaal 100% 100%

n 793 793

35-44 jaar 26% 34%

45-54 jaar 28% 25%

55-64 jaar 22% 15%

65 jaar en ouder 14% 12%

Totaal 100% 100%

n 793 793

Wijk

Ongewogen Gewogen

Buitengebied 7% 8%

Noordoost 26% 24%

Noordwest 34% 31%

Zuidoost 18% 19%

Zuidwest 15% 17%

Totaal 100% 100%

n 793 793


