
Hoe zien inwoners 
de toekomst?

Keuzes voor 2035

De fiets [A] of de auto [B]?
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Behoud van landbouwgrond [A] of meer natuur [B]?

Behoud van landbouwgrond [A] of meer recreatie [B]?

Nieuw paspoort aan de balie in het gemeentehuis [A] OF met een 
drone thuisbezorgd [B]?

Een bloemenweide [A] of gemaaid gras [B]?

Een groene [A] of een betegelde [B] tuin?

Betere bereikbaarheid met de auto [A] OF betere 
bereikbaarheid met een OV verbinding [B]?

Meer [A] of minder [B] toeristen?

Meer goedkope huurwoningen [A] of meer 
starterswoningen [B]?

Meer recreatie [A] of meer natuur [B]?

Oude gebouwen slopen en nieuwbouw neerzetten [A] 
OF aanpassen van oude gebouwen [B]?

Voor je voordeur parkeren [A] of meer groen voor 
de deur [B]?

Zonnevelden [A] OF windmolens [B]?

Voldoende groen [A] OF meer huizen [B]?

vindt armoede bestrijden 
belangrijker dan 
verduurzamen.

51%

vindt dat de gemeente 
een rol moet pakken in 

het stimuleren van 
ondernemerschap.

49%62%

vindt het belangrijk om op 
fietsafstand van het werk 

te wonen.

81%

Ik vind het belangrijk 
dat er plekken zijn 

buiten in de buurt om 
elkaar te ontmoeten.

81%

vindt het belangrijk dat de 
gemeente ervoor zorgt dat 

mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt werk vinden.

91%

vindt het behoud van 
historische gebouwen 

en plekken belangrijk in 
de gemeente.

zou meer bewegen als er 
meer mogelijkheden 
buiten in de wijk zijn.

40% 27%

vindt dat er te veel 
onveilige plekken in 

de buurt zijn.

Wat vinden inwoners belangrijk?
Heel belangrijk

Iets minder belangrijk

Niet zo belangrijk of geen goed idee

Zijn er genoeg voorzieningen 
in Wijchen?

Er is genoeg te beleven op cultureel gebied in mijn dorp. 77%

De gemeente heeft voldoende aandacht voor mijn dorp. 69%

Er zijn genoeg verschillende mogelijkheden om te sporten in mijn dorp. 90%

Als ik contact opneem met de gemeente word ik goed geholpen en is mijn 
vraag beantwoord.

75%

Ik vind het belangrijk dat elk dorp zijn eigen gemeenschapshuis heeft. 76%

Ik vind dat er in onze gemeente meer ruimte moet komen voor 
bedrijventerreinen.

14%

Ik vind het belangrijk dat nieuwe speeltuinen worden gebouwd met natuurlijke 
materialen, ook als dit extra kost.

80%

Er zijn genoeg verschillende mogelijkheden om te 
winkelen in mijn dorp.

74%

350 inwoners over 
Wijchen in 2035
In juni  2022 is de mening gevraagd aan inwoners en 
ondernemers over de toekomst van Wijchen. 
Onderstaand de resultaten.

54%46%

Ik vind het 
belangrijk dat elk 

dorp zijn eigen 
culturele 

voorzieningen 
heeft
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82% wil dat in 2035 jongeren 
meehelpen om eenzaamheid 
onder ouderen te verminderen

64% is ervoor dat in de toekomst 
Wijchen vaker samenwerkt met 
andere gemeenten.

67% helpt in 2035 graag mee met 
het groenonderhoud in de straat 
als die er mooier van wordt.

86% wil graag dat in 2035 
mensen in de wijken meer 
contact hebben met elkaar.

34% wil in 2035 best in een 
tijdelijke woning wonen. Zoals 
een tiny house.

69% denkt in 2035 een 
elektrische auto te hebben.


