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Van 20 februari tot en met 3 maart 2017 hebben de leden van het BornePanel kunnen deelnemen aan twee peilingen.
De vragenlijst die men als eerste te zien kreeg ging over het onderhoud in de openbare ruimte. De gemeente wil weten
hoe men hier tegenaan kijkt, zodat de resultaten mee kunnen wegen in het voorkeursscenario in het
“beheerkwaliteitsplan openbare ruimte” dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

In de tweede peiling kreeg men een zestal stellingen voorgelegd over kapvergunningen. De gemeente wil namelijk
inzicht in hoe men denkt over het versoepelen van de regels rondom het kappen van bomen.

In totaal hebben 257 panelleden van de 498 panelleden de korte vragenlijst ingevuld, wat leidt tot een respons van
52%.

Peilingen en respons



Overwegend positief over onderhoud in specifieke gebieden
Over het algemeen vindt meer dan de helft de huidige staat van het
onderhoud van de openbare ruimte goed of het mag zelfs iets minder.
Het meest positief is men over het onderhoud in het Centrumgebied,
bijna driekwart (73%). Over het onderhoud in Zenderen, Hertme en de
woonwijken van Borne is men het minst positief. Over deze gebieden is
48% tevreden met de huidige staat en 41% vindt dat het beter mag dan
nu. Een derde heeft geen mening over het bedrijventerrein Molenkamp
of weet het niet.

Verdeeldheid onder inwoners over de openbare ruimte
De helft vindt verschillen in het onderhoudsniveau prima, waarbij
de gemeente voor het basisniveau zorgt en inwoners eventueel
voor een hoger niveau kunnen zorgen. Een grote groep, 42%, vindt
niet dat het een rommeltje wordt als inwoners meer
verantwoordelijk worden voor het onderhoud in de openbare
ruimte. De helft van de respondenten vindt dat de gemeente de
inzet van inwoners in de openbare ruimte moet vergroten. Bijna
een derde, 29%, staat hier neutraal in.
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Minst tevreden over scheve, losliggende tegels
Bij de scheve of losliggende tegels, zwerfaval in beplanting en
kuilen in de verharding is de roep het grootst om een hoger
onderhoudsniveau.

De respondenten zijn het meest tevreden over het aantal kuilen in
de zandpaden, het straatmeubilair en het gras. Het
onderhoudsniveau mag op deze onderdelen van de openbare
ruimte best lager dan nu.

Als het gaat om kuilen in zandpaden en speeltoestellen is hier de
groep het grootst die hier geen mening over heeft of het niet weet.
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Stellingen
Een ruime meerderheid (86%) vindt het belangrijk dat er
een lijst met bijzondere bomen is (stelling 1).

Bij stelling 4 is de groep die het (helemaal) oneens is met
de stelling het grootst (27%) in vergelijking tot deze
groep bij de andere stellingen, variërend van 3% tot en
met 21%. Voldoende herplanten van deze bomen wordt
door deze groep (27%) niet gezien als een passende
tegenprestatie van het kappen zonder vergunning ten
opzichte van 63% die het wel met de stelling eens is.

62% vindt dat bomen die op particulier terrein staan ook
een hoge beschermingsstatus moeten kunnen krijgen
(stelling 6). Bij deze stelling is de groep respondenten die
hier neutraal tegenover staat het grootst (17%). Bij de
andere stellingen varieert dit percentage van 5% tot en
met 9%.
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