
KlimaatDialoog Borne

De gemeente Borne wil graag weten hoe inwoners van Borne denken over de 
gevolgen van extremer weer. 
De hittegolf van afgelopen zomer die lengte- en hoogterecords verbrak, zware buien 
die in juni de straten onder water zetten, het extreem droge voorjaar en een 
ongekend natte februarimaand. Nu zijn deze weersomstandigheden nog 
uitzonderingen. Maar in de toekomst krijgen hier we steeds vaker mee te maken. En 
met de gevolgen ervan: wateroverlast, hittestress en droogte.

 
Om meer inzicht te krijgen in de risicoacceptatie op het gebied van wateroverlast, 
hittestress en droogte is een peiling uitgevoerd onder de leden van het BornePanel. 
In de peiling is de panelleden een aantal stellingen voorgelegd, om deze vervolgens 
te ‘beoordelen’ op hoe ernstig de voorgelegde situatie is en hoe vaak zoiets mag 
voorkomen.
 
Daarnaast zijn enkele vragen gesteld over hoe de inwoners denken over 
klimaatverandering en hoe bekend de inwoners zijn met de website 
groenblauwtwente.nl

 
Tussen 25 maart en 11 april 2020 is hiervoor een peiling uitgezet onder het 
BornePanel. Dit inwonerspanel voor de gemeente Borne bestaat uit zo’n 480 leden. 
Aan het onderzoek hebben 297 mensen deelgenomen. Een mooie response van 62 
procent.

Inleiding

Bekijk ook de digitale variant

http://www.groenblauwtwente.nl/
https://infogram.com/1px03d1ege3qwqcq07yqvn691wcndyz0wdz?live
https://infogram.com/1p06d75rx6edwyaemnpjxqzj1vcnnz2nqz1?live


Uw woning/bedrijf staat onder water. Er is flinke schade aan vloer en
meubilair. U bent hiervoor verzekerd.

Een deel van de A35 of A1 (rondom Borne) staat onder water en is voor 5
uur afgesloten.

De toegangswegen naar het centrum staan onder water. De winkels
zijn 3 uur niet bereikbaar.

Door stijging van het grondwater staat in de winter de kruipruimte met
10 tot 20 cm onder water.

Door hoogwater is uw wijk 4 uur niet bereikbaar voor ambulance,
brandweer of politie.

Door zware buien is de stroom uitgevallen. Telefoneren en internetten
is een 5 uur niet mogelijk.

Op straat staat een laag water, alles is nog bereikbaar en toegankelijk.

Parkeergarage Bekenhorst loopt onder water en aanwezige auto’s
lopen forse schade op.

Er staat water op straat. Mensen kunnen niet zien waar ze lopen en
rijden.

Het toilet in uw woning stroomt over, er is geen schade maar wel
stankoverlast.

Een weekendevenement wordt afgelast door extreem weer.

Door overbelasting van het riool stroomt afvalwater in de sloten en
beken, waardoor er een grote kans op sterfte van vissen en vogels is.

Het regent hard en uw tuin staat helemaal onder water. Het water
komt uw huis niet binnen.
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Uw woning/bedrijf staat onder water. Er is flinke schade aan vloer en
meubilair. U bent hiervoor verzekerd.
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voor 5 uur afgesloten.

De toegangswegen naar het centrum staan onder water. De winkels
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Door zware buien is de stroom uitgevallen. Telefoneren en
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Op straat staat een laag water, alles is nog bereikbaar en
toegankelijk.

Parkeergarage Bekenhorst loopt onder water en aanwezige auto’s
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Hitte
De avondvierdaagse gaat niet door vanwege de warmte.

Door de warmte ontstaat blauwalg en botulisme in vijver(s). Het is
verboden om met het water in aanraking te komen.

U slaapt slecht doordat het ’s nachts lang warm blijft.

Het spoor is tussen 12.00 uur en 20.00 uur door de warmte niet
bruikbaar voor treinverkeer. Dit duurt een week.

Op plekken in uw woonomgeving waar weinig schaduw is, voelt de
temperatuur op een zomerdag aan als 45-50 graden.

Door lange warme periodes gaan kliko’s stinken en zitten er veel maden
en fruitvliegen in.

Mensen met een buitenberoep draaien een tropenrooster. Zij zijn maar
voor 75% productief.

Door hitte warmt de vijver in het park op en begint het water te stinken.

Er is zware luchtverontreiniging, er wordt voor 2 dagen een verbod op
autorijden ingevoerd.

Door een hittegolf wordt sporten afgeraden.

In klaslokalen stijgt de tempartuur boven de 30 graden.

Tijdens een hittegolf valt de airco uit, een monteur is pas na 5 dagen
beschikbaar.
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Hitte
De avondvierdaagse gaat niet door vanwege de warmte.

Door de warmte ontstaat blauwalg en botulisme in vijver(s). Het is
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Het spoor is tussen 12.00 uur en 20.00 uur door de warmte niet
bruikbaar voor treinverkeer. Dit duurt een week.

Op plekken in uw woonomgeving waar weinig schaduw is, voelt de
temperatuur op een zomerdag aan als 45-50 graden.

Door lange warme periodes gaan kliko’s stinken en zitten er veel
maden en fruitvliegen in.

Mensen met een buitenberoep draaien een tropenrooster. Zij zijn
maar voor 75% productief.

Door hitte warmt de vijver in het park op en begint het water te
stinken.

Er is zware luchtverontreiniging, er wordt voor 2 dagen een verbod op
autorijden ingevoerd.

Door een hittegolf wordt sporten afgeraden.

In klaslokalen stijgt de tempartuur boven de 30 graden.

Tijdens een hittegolf valt de airco uit, een monteur is pas na 5 dagen
beschikbaar.
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Droogte
Er dreigt een tekort aan drinkwater. U mag maximaal drie keer per

week douchen.

Er is niet voldoende drinkwater beschikbaar en gaat op rantsoen.
Drinkwater is maar een deel van de dag verkrijgbaar.

Er is voldoende drinkwater, maar de druk in de leidingen is laag en er
komt weinig water uit uw kraan of douche.

Door langdurige droogte sterft 15% van de bomen, struiken en planten
af.

Hoewel druk op de waterleiding laag is (om tekort op drinkwater tegen
te gaan), blijven meerdere bewoners zwembad vullen.

Door de droogte wordt al het gras in uw tuin geel.

Door de droogte daalt het grondwaterpeil in de bodem meer dan
normaal. Schade (verzakking / scheuren) aan stedelijke bebouwing

treedt op.

Door de droogte stroomt er geen water meer door de beken. Er ontstaat
zuurstoftekort en vissen sterven massaal.

Door de aanhoudende droogte stelt het Waterschap een verbod in op
het onttrekken van water uit sloten en beken.

Door de droogte gaan al uw pas gekochte planten dood.
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Droogte
Er dreigt een tekort aan drinkwater. U mag maximaal drie keer per

week douchen.
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Klimaatverandering

Wat willen de inwoners nog (extra) doen om bij te dragen aan het klimaat?

94%

Niets specifieks 1%

Elektrisch rijden 34%

Van het aardgas af 30%

Vaker alternatief voor vlees 15%

Regenwater afkoppelen 21%

Minder aankopen 14%

21%Investeren in zonnepanelen

Huis (beter) isoleren 13%

Meer groen in de tuin 10%

Afval scheiden 1%

Meer lokale voedselproducten 27%

Anders 13%

Elektrisch rijden 12%

Van het aardgas af 29%

Meer lokale voedselproducten 40%

59%Investeren in zonnepanelen

Regenwater afkoppelen 49%

Vaker alternatief voor vlees 48%

Minder aankopen 52%

Huis (beter) isoleren 61%

Anders 10%

Meer groen in de tuin 72%

Autogebruik verminderen 63%

Autogebruik verminderen 9%

Autogebruik verminderen 63%

Afval scheiden 94%

Wat doen de inwoners om bij te dragen aan het klimaat?

Ook is gevraagd naar de mening van de inwoners over 
klimaatverandering en de stappen die mensen nemen 
om bij te dragen aan het klimaat

In hoeverre maken de inwoners zich zorgen over klimaatverandering?
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GroenblauwTwente.nl

Van degenen die website kennen zijn de inwoners van 
mening dat er bruikbare/nuttige informatie wordt verstrekt

Nadat per stelling is aangegeven hoe erg men het zou vinden wanneer deze situaties zich zouden voordoen, 
is gevraagd welke van de voorgelegde situaties het ergste wordt gevonden.

Hoe vaak hebben mensen, die de website kennen, deze ook bezocht?

Wat vinden de inwoners van het plan om zich breder in te kunnen zetten voor en bijdragen aan een ‘groenblauwtwente’ 
waarbij inwoners bijvoorbeeld samen met de gemeente klimaatmaatregelen bedenken en uitvoeren??
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Kent u de website groenblauwtwente.nl van het Twents Waternet?

Bekend met
Groenblauwtwente
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Wateroverlast
In onderstaande matrix zijn alle stellingen tegen elkaar afgezet, hoe ernstig een situatie is en hoe vaak deze zou mogen voorkomen. 
De plaats van de stelling in de matrix is bepaald door te kijken naar de verdeling van de gegeven antwoorden per vraag.
Als een stelling door veel mensen met '(vrijwel) nooit' en 'Rampzalig' is beoordeeld komt de stelling in het linker vakje.
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Hitteoverlast
In onderstaande matrix zijn alle stellingen tegen elkaar afgezet, hoe ernstig een situatie is en hoe vaak deze zou mogen voorkomen.
De plaats van de stelling in de matrix is bepaald door te kijken naar de verdeling van de gegeven antwoorden per vraag.
Als een stelling door veel mensen met '(vrijwel) nooit' en 'Rampzalig' is beoordeeld komt de stelling in het linker vakje.
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Droogte
In onderstaande matrix zijn alle stellingen tegen elkaar afgezet, hoe ernstig een situatie is en hoe vaak deze zou mogen voorkomen.
De plaats van de stelling in de matrix is bepaald door te kijken naar de verdeling van de gegeven antwoorden per vraag.
Als een stelling door veel mensen met '(vrijwel) nooit' en 'Rampzalig' is beoordeeld komt de stelling in het linker vakje.
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Matrix – hoe erg vs hoe vaak
In het onderstaande diagram is voor alle stellingen tegen elkaar afgezet, hoe ernstig een situatie is en hoe vaak deze zou mogen voorkomen. 
Daarbij zijn de optelling van de categorieën ‘Rampzalig en Ernstig’ afgezet tegen de categorieën ‘(Vrijwel) nooit-Eens in de 50 jaar-Eens in de 10 jaar’.
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BornePanel

Voor dit onderzoek is het BornePanel ingezet. Het BornePanel is een 

grote groep inwoners, die een aantal keer per jaar via internet een 

vragenlijst van de gemeente invult. Zo weet de gemeente wat inwoners 

vinden van het gemeentelijk beleid en welke ontwikkelingen er 

plaatsvinden in Borne. De resultaten gebruikt de gemeente bij het 

maken van beleid en het nemen van besluiten. Alle inwoners uit de 

gemeente Borne vanaf 18 jaar kunnen lid worden van het BornePanel. 

Wij hopen dat zoveel mogelijk inwoners zich aanmelden.

 

Meer informatie is te vinden op https://www.Bornepanel.nl
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