
KlimaatDialoog Enschede

De gemeente Enschede wil graag weten hoe inwoners van Enschede 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 
EnschedePanel. 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.

 
Tussen 14 oktober en 1 november 2020 is er een peiling uitgezet onder het EnschedePanel. Dit inwonerspanel voor de gemeente Enschede bestaat uit zo’n 3.500 leden. 
Aan het onderzoek hebben 1.527 mensen deelgenomen. Hiervan hebben 1.260 mensen deelgenomen via het EnschedePanel en 267 mensen (eenmalig) via sociale 
media.

In welke mate speelt - de aandacht voor - duurzaamheid een rol bij de keuzes die inwoners van Enschede maken? 
(0 is totaal geen rol en 10 is zeer grote rol)
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Bekijk ook de digitale variant
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De A35 loopt onder water en is meerdere uren afgesloten voor het
verkeer.

Door een zware regenbui staat er een uur 5 centimeter water op straat.
U kunt er nog doorheen lopen en rijden.

Door een zware regenbui staat er water bij de bushalte. U kunt u niet
met droge voeten de bus in stappen.

Door water op straat en bij bedrijven komen opslagplaatsen van
chemische en gevaarlijke stoffen in gevaar.

Door zware buien is de stroom uitgevallen. Ook is er geen internet en
kan er niet gebeld worden. Dit duurt een paar uur.

Een belangrijke weg om het centrum in te komen staat onder water.
Daardoor zijn de winkels twee uur niet bereikbaar.

Er staat 10 cm water in uw huis. Uw laminaat of vloerbedekking en een
paar kasten moeten worden vervangen. U bent hiervoor verzekerd.

Er staat water op straat en mensen kunnen niet zien waar ze lopen of
rijden. Daardoor raakt 1 persoon licht gewond.

Het regent hard en er staat water op straat. U kunt aan één kant van de
weg op de stoep lopen. De andere kant staat onder water.

Het regent hard en uw tuin staat helemaal onder water. Het water
komt uw huis niet binnen.

In uw wijk staat zoveel water op straat dat delen van de wijk twee uur
lang niet bereikbaar zijn. Ook niet voor ambulance, brandweer of

politie.

Uw auto staat bij uw huis in de straat geparkeerd. Tijdens een zware
regenbui komt het water zo hoog dat het de auto in loopt. De

bekleding is doorweekt. De elektronica kapot.
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De A35 loopt onder water en is meerdere uren afgesloten voor het
verkeer.

Door een zware regenbui staat er een uur 5 centimeter water op
straat. U kunt er nog doorheen lopen en rijden.

Door een zware regenbui staat er water bij de bushalte. U kunt u
niet met droge voeten de bus in stappen.

Door water op straat en bij bedrijven komen opslagplaatsen van
chemische en gevaarlijke stoffen in gevaar.

Door zware buien is de stroom uitgevallen. Ook is er geen internet
en kan er niet gebeld worden. Dit duurt een paar uur.

Een belangrijke weg om het centrum in te komen staat onder
water. Daardoor zijn de winkels twee uur niet bereikbaar.

Er staat 10 cm water in uw huis. Uw laminaat of vloerbedekking en
een paar kasten moeten worden vervangen. U bent hiervoor

verzekerd.

Er staat water op straat en mensen kunnen niet zien waar ze lopen
of rijden. Daardoor raakt 1 persoon licht gewond.

Het regent hard en er staat water op straat. U kunt aan één kant
van de weg op de stoep lopen. De andere kant staat onder water.

Het regent hard en uw tuin staat helemaal onder water. Het water
komt uw huis niet binnen.

In uw wijk staat zoveel water op straat dat delen van de wijk twee
uur lang niet bereikbaar zijn. Ook niet voor ambulance, brandweer

of politie.

Uw auto staat bij uw huis in de straat geparkeerd. Tijdens een
zware regenbui komt het water zo hoog dat het de auto in loopt.

De bekleding is doorweekt. De elektronica kapot.
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Hitte
De avondvierdaagse gaat niet door vanwege de warmte.

Door de hitte ontstaat er blauwalg in Het Rutbeek en Het Hulsbeek.
Tijdens de zomervakantie is het daarom verboden om te zwemmen.

Door de hitte smelt het asfalt. Verschillende wegen zijn dagenlang
afgesloten.

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

Door de warmte ontstaat de ziekte botulisme in vijvers in de parken.
Veel watervogels en een aantal honden gaan dood.

Door een hittegolf kunnen kinderen een week lang niet naar de
basisschool.

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

Een populair jaarlijks evenement met veel bezoekers wordt afgelast
vanwege de dreiging van een onweersstorm na een hete dag.

Het spoor is tussen 10.00 uur en 20.00 uur door de warmte niet
bruikbaar voor treinverkeer. Dit duurt een week.

In het centrum zijn veel gebouwen, straten en stenen en weinig
planten, bomen en schaduw. Op heel warme zomerdag voelt de

temperatuur daardoor als 50 graden.

Mensen met een buitenberoep draaien een tropenrooster. Ze zijn maar
voor 80% productief.

Tijdens een hittegolf sterven in Nederland 400 mensen ‘te vroeg’.

U slaapt slecht doordat het ’s nachts lang warm blijft.
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Hitte
De avondvierdaagse gaat niet door vanwege de warmte.

Door de hitte ontstaat er blauwalg in de recreatieplassen. Tijdens
de zomervakantie is het verboden te zwemmen in Het Rutbeek en

Het Hulsbeek.

Door de hitte smelt het asfalt. Verschillende wegen zijn dagenlang
afgesloten.

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

Door de warmte ontstaat de ziekte botulisme in vijvers in de
parken. Veel watervogels en een aantal honden gaan dood.

Door een hittegolf kunnen kinderen een week lang niet naar de
basisschool.

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

Een populair jaarlijks evenement met veel bezoekers wordt afgelast
vanwege de dreiging van een onweersstorm na een hete dag.

Het spoor is tussen 10.00 uur en 20.00 uur door de warmte niet
bruikbaar voor treinverkeer. Dit duurt een week.

In het centrum zijn veel gebouwen, straten en stenen en weinig
planten, bomen en schaduw. Op heel warme zomerdag voelt de

temperatuur daardoor als 50 graden.

Mensen met een buitenberoep draaien een tropenrooster. Ze zijn
maar voor 80% productief.

Tijdens een hittegolf sterven in Nederland 400 mensen ‘te vroeg’.

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

Door de droogte gaan al uw pas gekochte plantjes dood.

Door de droogte laten de bomen al in juli hun blad vallen in plaats van
begin oktober.

Door de droogte staat het water in Het Rutbeek en Het Hulsbeek te
laag om in te zwemmen.

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

Door de grote droogte sterven veel bomen, struiken en planten af.
Zowel in parken en perkjes als in uw tuin.

Er dreigt een tekort aan drinkwater. U mag maximaal drie keer per
week douchen.

Er is niet voldoende water beschikbaar en er is een kans dat er te
weinig drinkwater zal zijn. Het water 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.

Het heeft lang niet geregend. U mag niet meer barbecueën in de tuin of
op de camping.

Het is augustus en het heeft al drie maanden niet meer geregend. Er
zijn kleine brandjes geweest in de bossen. Nu is er een grote

natuurbrand. Campings worden ontruimd en mensen geëvacueerd.
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Droogte

Door de droogte gaan al uw pas gekochte plantjes dood.

Door de droogte laten de bomen al in juli hun blad vallen in plaats
van begin oktober.

Door de droogte staat het water in Het Rutbeek en Het Hulsbeek te
laag om in te zwemmen.

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

Door de grote droogte sterven veel bomen, struiken en planten af.
Zowel in parken en perkjes als in uw tuin.

Er dreigt een tekort aan drinkwater. U mag maximaal drie keer per
week douchen.

Er is niet voldoende water beschikbaar en er is een kans dat er te
weinig drinkwater zal zijn. Het water 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.

Het heeft lang niet geregend. U mag niet meer barbecueën in de
tuin of op de camping.

Het is augustus en het heeft al drie maanden niet meer geregend.
Er zijn kleine brandjes geweest in de bossen. Nu is er een grote

natuurbrand. Campings worden ontruimd en mensen geëvacueerd.
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Minst geaccepteerde situatie – top 10
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.

Er is niet voldoende water beschikbaar en er is een kans dat er te
weinig drinkwater zal zijn. Het water gaat op rantsoen. Drinkwater

is maar een deel van de dag verkrijgbaar.

In uw wijk staat zoveel water op straat dat delen van de wijk twee
uur lang niet bereikbaar zijn. Ook niet voor ambulance, brandweer

of politie.

Door water op straat en bij bedrijven komen opslagplaatsen van
chemische en gevaarlijke stoffen in gevaar.

Door de grote droogte sterven veel bomen, struiken en planten af.
Zowel in parken en perkjes als in uw tuin.

Tijdens een hittegolf sterven in Nederland 400 mensen ‘te vroeg’.

Het is augustus en het heeft al drie maanden niet meer geregend.
Er zijn kleine brandjes geweest in de bossen. Nu is er een grote

natuurbrand. Campings worden ontruimd en mensen geëvacueerd.

Er staat 10 cm water in uw huis. Uw laminaat of vloerbedekking en
een paar kasten moeten worden vervangen. U bent hiervoor

verzekerd.

Uw auto staat bij uw huis in de straat geparkeerd. Tijdens een zware
regenbui komt het water zo hoog dat het de auto in loopt. De

bekleding is doorweekt. De elektronica kapot.

Er dreigt een tekort aan drinkwater. U mag maximaal drie keer per
week douchen.
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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 'nooit' en 'heel erg' 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 'nooit' en 'heel erg' 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 'nooit' en 'heel erg' is beoordeeld komt de stelling in het linker vakje.
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Matrix – hoe erg vs hoe vaak
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*Totaal percentage: heel erg, erg en behoorlijk erg
**Totaal percentage: nooit, eens in de 500 jaar en twee keer in een mensenleven

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 sommaties van de categorieën ‘Heel erg-Erg-Behoorlijk erg’ afgezet tegen de categorieën ‘Nooit-Eens in de 500 jaar-Twee keer in een 
mensenleven’.
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EnschedePanel

Voor dit onderzoek is het EnschedePanel ingezet. Het EnschedePanel 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 Enschede. De resultaten gebruikt de gemeente bij het 

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

gemeente Enschede vanaf 18 jaar kunnen lid worden van het 

EnschedePanel. Wij hopen dat zoveel mogelijk inwoners zich aanmelden.

 

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