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Het realiseren van een mooi, sociaal en gezond Geertruidenberg. Dat is het 
doel van de Omgevingsvisie. Hoe zie jij de toekomst van gemeente 
Geertruidenberg? Wat vind jij belangrijk voor gemeente Geertruidenberg, 
voor jouw wijk en voor jouw omgeving? Hoe ziet jouw leven daar er over 20 
jaar uit? Samen met inwoners, bedrijven en organisaties worden over dit 
soort vraagstukken nagedacht en wordt er gesproken over hoe onze 
gemeente de komende twintig jaar verandert en wat dat betekent voor de 
omgeving. Bijvoorbeeld als het gaat om wonen en voorzieningen in uw wijk, 
bereikbaarheid, gezond leven, werken en ondernemen in de gemeente. Of 
om groen, water, het klimaat en nieuwe energie. Hebben we straks in elke 
wijk genoeg voorzieningen? Hoe kunnen we de bereikbaarheid verbeteren? Zijn onze huizen 
dan allemaal van het gas af? En hoe werken en ondernemen we straks in onze gemeente?  
 
Om tot inzichten en antwoorden op dit soort vragen te komen hebben we naast de Visiecafés 
inbreng opgehaald via geertruidenberg.ikpraatmee.nl. Via dit platform is de mogelijkheid 
geboden om mee te denken over verschillende thema’s van de Omgevingsvisie. Hieronder volgt 
een verslag van de belangrijkste punten naar voren zijn gekomen uit het platform, gesorteerd 
op thema. 
 
Nieuwe energie 
Het thema nieuwe energie wordt door 85% van de respondenten als belangrijk onderdeel van de 
omgevingsvisie gezien. In de enquête zijn diverse stellingen gepresenteerd over nieuwe energie: 

1. Statement: Windmolens en zonnepanelen mogen best in mijn buurt en op mijn dak 
o 54% van de respondenten is het eens met deze stelling.  
o 46% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

2. Statement: Ik wil zo snel mogelijk de overstap maken naar een gasloze woning 
o 32% van de respondenten is het eens met deze stelling.  
o 68% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

3. Statement: Energiebesparing is belangrijk, maar ik weet niet hoe dit in mijn eigen huis (nog verder) 
kan 

o 41% van de respondenten is het eens met deze stelling. 
o 59% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

4. Statement: Er zijn onvoldoende laadpunten voor elektrische auto’s in de gemeente 
o 45% van de respondenten is het eens met deze stelling.  
o 51% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

Bij dit thema hebben de respondenten de volgende toelichting gegeven:   

 Nieuwe energie wordt door een deel van de respondenten gezien als de toekomst. Het is een trend 
die niet kan worden genegeerd, er zijn landelijke doelstellingen waar ook de gemeente aan moet 
voldoen. Alleen door nieuwe energie kan de vernietiging van Nederland en de gemeente 
Geertruidenberg worden tegengegaan, vindt één van de respondenten. 

 Ondanks het besef dat nieuwe energie de toekomst is, wordt er wel meegegeven door de 
respondenten dat “we niet moeten doorslaan”. Eén van de respondenten geeft aan dat aardgasvrij 
een dure (onbetaalbare) oplossing is voor een historische vestingstad en dat dit een te hoge 
kostenpost zal gaan worden om op de inwoners te verhalen. Een andere respondent is van mening 
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dat “gedwongen” oplossingen zoals stadsverwarming niet de oplossing zullen zijn voor nieuwe 
energie, omdat dit soort oplossingen beheerd worden door monopolisten.   

 Uit de enquête blijkt verder dat de respondenten van mening zijn dat de uitstoot in de gemeente 
veel te hoog is, door de Amercentrale. Energie en Geertruidenberg zijn daarom onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden. De omgeving verstikt door de uitstoot die de biomassa centrale produceert. 
Daarom moet er volgens één van de respondenten zo snel mogelijk worden gezocht naar 
manieren om de luchtkwaliteit te verbeteren.  

 Het besef dat fossiele energie een keer op is, komt uit de enquête duidelijk naar voren. Hierdoor zal 
deze energie alleen maar schaarser en duurder worden. Eén van de respondenten twijfelt daarom 
aan de levensvatbaarheid van bepaalde energiemaatschappijen. Er moet naar nieuwe manieren 
worden gezocht om eigen energiebronnen te gebruiken om minder afhankelijk te zijn van andere 
landen, volgens één van de respondenten.   

 Ook wordt bij dit thema door één respondent aangegeven dat nieuwe energie meer en betere 
leefomstandigheden voor plant, mensen en dier biedt.  

Bereikbaarheid 
. Het thema bereikbaarheid en verkeer wordt door 86% van de respondenten als belangrijk onderdeel van de 
omgevingsvisie gezien. In de enquête zijn diverse stellingen gepresenteerd over bereikbaarheid en verkeer: 

1. Statement: Geertruidenberg wordt steeds slechter bereikbaar 
o 48% van de respondenten is het eens met deze stelling.  
o 52% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

2. Statement: Het is nu niet aantrekkelijk om te fietsen of om te wandelen binnen de gemeente 
o 37% van de respondenten is het eens met deze stelling.  
o 63% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

3. Statement: Er zijn voldoende mogelijkheden om openbaar vervoer te gebruiken in 
Geertruidenberg.  

o 57% van de respondenten is het eens met deze stelling. 
o 43% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

4. Statement: Ik voel mij vaak onveilig in het verkeer 
o 40% van de respondenten is het eens met deze stelling.  
o 60% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

Bij dit thema hebben de respondenten de volgende toelichting gegeven:   

 In het kader van woon-werkverkeer is bereikbaarheid en verkeer belangrijk voor de inwoners.  
 De verkeersveiligheid voor weggebruikers niet optimaal binnen de gemeente. Vooral voor de 

fietsers en wandelaars op de openbare weg en op de gemeentelijke wegen is het niet altijd even 
veilig. Enerzijds houden de automobilisten niet genoeg rekening met langzamer verkeer, 
anderzijds houden fietsers niet altijd genoeg rekening met de omgeving wat zorgt voor een 
schrikreactie bij andere weggebruikers. Vanuit de gemeente moeten recreatieve fietsers en 
wandelaars beter gefaciliteerd worden in het kader van veiligheid.  

 Daarnaast geeft één van de respondenten aan dat het belangrijk is dat de voet- en fietspaden in de 
winter goed moet worden onderhouden. Dit zorgt ook voor een betere verkeersveiligheid.  

 In de enquête wordt specifiek de verkeersveiligheid op Dombosch en aan de (drukke) Stationsweg 
benoemd. Op deze locaties is de verkeersveiligheid niet toereikend en worden veel fouten gemaakt 
bij het bedenken van nieuwe verkeerssituaties, aldus één van de respondenten.  

 Er wordt binnen de gemeente ervaren dat er onvoldoende parkeergelegenheid is. Dit komt mede 
door de toenemende bedrijvigheid binnen de gemeente, waardoor het drukker wordt. Specifiek 
wordt de parkeerproblematiek in de Oude Kom van Geertruidenberg benoemd. Hier is de 
mogelijkheid tot parkeren niet toereikend, wat zorgt voor meer belasting in de aangrenzende 
straten.  
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 Geertruidenberg heeft een prima ligging tussen vaar- en snelwegen. Echter ervaren de inwoners 
van de gemeente voornamelijk de lasten hiervan. Veel overlast wordt veroorzaakt door het 
sluipverkeer (personenwagens én vrachtverkeer) dat door de gemeente komt gereden. Hierdoor 
ontstaan onveilige situaties voor kinderen die naar school gaan en is het voor de bewoners niet 
altijd even makkelijk om de eigen woonplaats uit te komen. Om het sluipverkeer tegen te gaan en 
meer veiligheid te creëren, moet de verkeerssituatie vanaf het knooppunt Hooipolder worden 
verbeterd. De voorstellen die uit de enquête naar voren komen zijn: de toegangswegen en 
doorstroming verbeteren, bijv. door middel van rotondes aanleggen (o.a. bij de Stationsweg), en 
meer handhaving op het gebied van verkeer.  

 Bereikbaarheid en verkeer zijn verder belangrijk omdat het zorgt voor vrijheid en toegankelijkheid. 
Op die manier kunnen de bewoners altijd naar ziekenhuizen, scholen, familie, natuur en cultuur. 
Dit is voornamelijk belangrijk voor schoolgaande jeugd en ouderen die niet meer zo mobiel zijn. 

 Eén van de respondenten geeft aan dat bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer 
verbeterd kan worden. In het weekend zijn de omliggende dorpen (zoals Made) niet goed te 
bereiken. Ook kan er meer logica worden aangebracht in de haltes waarvandaan wél wordt 
gereden, zodat bijv. het Woonzorgcentrum Mauritsstaete beter te bereiken is met het openbaar 
vervoer.  

 Voor de verharding die nodig is om de bereikbaarheid en het verkeer te verbeteren wordt teveel 
groen opgeofferd, vindt één van de respondenten.  

 Ook in verband met tijdsdruk en het milieu wordt bereikbaarheid en verkeerd belangrijk gevonden 
door één van de respondenten. 

Gezond leven 
Het thema gezond leven wordt door 80% van de respondenten als belangrijk onderdeel van de 
omgevingsvisie gezien. In de enquête zijn diverse stellingen gepresenteerd over gezond leven: 

1. Statement: Er is meer nodig in de openbare ruimte om mensen aan het bewegen te krijgen 
o 46% van de respondenten is het eens met deze stelling.  
o 43% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

2. Statement: Ik zie voldoende mogelijkheden voor kinderen om buiten te spelen in mijn wijk  
o 73% van de respondenten is het eens met deze stelling.  
o 27% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

3. Statement: Ik heb weleens overlast van bijvoorbeeld geluid, geur of een slechte luchtkwaliteit 
o 59% van de respondenten is het eens met deze stelling. 
o 41% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

4. Statement: Kwetsbare bewoners hebben voldoende mogelijkheden om mee te doen in onze 
samenleving 
o 56% van de respondenten is het eens met deze stelling.  
o 38% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

 
Bij dit thema hebben de respondenten de volgende toelichting gegeven:   

 Gezondheid en gezond leven wordt door het merendeel van de respondenten gezien als het 
belangrijkste bezit in het leven. Daarom is het van belang gezond te kunnen leven in 
Geertruidenberg. Voor de huidige generatie om, door voldoende sportmogelijkheden te bieden en 
in beweging te zijn, fit te blijven en daardoor zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven. Voor 
de toekomstige generatie (kinderen van nu) is een gezond leven van belang om een mooie 
toekomst te kunnen bieden. Eén van de respondenten zegt hierover: “hoe gezonder de 
gemeenschap, hoe beter wij kunnen functioneren”.  

 Een gezonde omgeving speelt bij dit thema uiteraard mee. Het is belangrijk om voldoende 
aandacht te besteden aan de omgeving en deze waar mogelijk nog mooier te maken. De ligging 
van de gemeente Geertruidenberg is vlakbij de Nationaal Park De Biesbosch. Door hier goede 
voorbeeld te geven binnen de gemeente en nog makkelijker gebruik te kunnen maken van deze 
omgeving, wordt er bijgedragen aan gezond leven in Geertruidenberg.  
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 Volgens één respondent veroorzaakt de centrale op grote schaal vervuiling (in de vorm van gruis) 
op de daken van woningen die in de verkeerde windrichting zitten. Dit zou moeten worden 
aangepakt in het kader van gezond leven. Ook geeft een andere respondent aan dat al 40 jaar 
wordt gezegd dat de hoogspanningskabels boven het huis zullen worden verwijderd. Tot op heden 
is dit nog niet gebeurd, de vraag is of het überhaupt gaat gebeuren.  

 Daarnaast verdiept één respondent zich zelf steeds meer in het milieu en vertaalt dit door nog 
naar het eigen gedrag in het kader van dit thema. Als voorbeeld wordt genoemd het opruimen van 
alle bladeren, terwijl bladeren voeding zijn voor de bodem. Daarom wordt het eigen gedrag 
aangepast en wordt er op een andere manier met de bladeren in de eigen tuin omgegaan.  

 Een gezond leven biedt levensduur, comfort, plezier, ontmoeting, werkgelegenheid, 
onderwijsgelegenheid, mogelijkheid tot recreëren, creativiteit zoals muziek, dans, schilderen, 
beeldhouwen, geestelijke verzorging, sporten, bewegen en spelen, vindt één van de respondenten. 
Daarom is het een belangrijk onderdeel binnen de gemeente.  

 Als laatste geeft één respondent aan dat voldoende eten voor iedereen belangrijk is wanneer er 
over dit thema wordt gesproken.  

Groen, water en het klimaat 
Het thema groen, water en het klimaat wordt door 85% van de respondenten als belangrijk onderdeel van 
de Omgevingsvisie gezien. In de enquête zijn diverse stellingen gepresenteerd over groen, water en het 
klimaat: 

1. Statement: Er moet meer groen komen in Geertruidenberg, ook als dit ten koste gaat van 
verharding (zoals parkeerplaatsen) 
o 45% van de respondenten is het eens met deze stelling.  
o 53% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

2. Statement: Ik heb vaak last van wateroverlast en/of hitte in mijn wijk  
o 22% van de respondenten is het eens met deze stelling.  
o 78% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

3. Statement: We moeten meer doen dan alleen klimaatadaptatie en het klimaatbestendig 
maken van de omgeving1 
o 87% van de respondenten is het eens met deze stelling. 
o 13% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

 
Bij dit thema hebben de respondenten de volgende toelichting gegeven:   

 Groen, water en het klimaat worden gezien als belangrijke aspecten voor de geestelijke en 
lichamelijke gezondheid van de inwoners en hun kinderen, het welzijn en het algemeen belang. 
Kortom, het zijn bepalende onderdelen voor het dagelijks leven en een prettig leefklimaat. Daarom 
kan Geertruidenberg niet achterblijven op dit thema en moet de gemeente hieraan blijven werken.  

 Daarnaast worden de onderwerpen van dit thema gezien als een manier om zuinig om te gaan met 
de natuur en voldoende leefruimte te hebben én behouden voor plant, dier en mensen.  

 Momenteel is het beeld dat er voldoende groen, water en klimaat in én rondom de gemeente is, 
aangezien de Biesbosch vlakbij ligt. Daarom zijn er in dit gebied voldoende voorzieningen om van 
een mooi leven in de gemeente te genieten. Door te blijven focussen op deze aspecten blijft het 
bruisend in de stad en blijft het een fijne omgeving om te wonen en te werken.  

 Eén van de respondenten geeft wel aan dat sommige wijken redelijk “kaal” zijn wat betreft groen, 
water en het klimaat.  

 Daarnaast blijkt uit de enquête dat een aantal respondenten het belangrijk vinden om op dit thema 
te focussen, omdat de centrale voor vervuiling zorgt en er veel hoogspanningskabel in en rondom 
de gemeente aanwezig zijn die straling afgegeven.  

 

                                                                 
1 Het aanpassen aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om schade die gepaard gaat met klimaatverandering te 
beperken. Denk bijvoorbeeld aan meer beplanting om water beter op te kunnen nemen tijdens hevige regenval. 
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Wonen in de wijk 
Het thema groen, water en het klimaat wordt door 85% van de respondenten als belangrijk onderdeel van 
de omgevingsvisie gezien. In de enquête zijn diverse stellingen gepresenteerd over groen, water en het 
klimaat: 

1. Statement: Er moet meer groen komen in Geertruidenberg, ook als dit ten koste gaat van 
verharding (zoals parkeerplaatsen) 
o 45% van de respondenten is het eens met deze stelling.  
o 53% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

2. Statement: Ik heb vaak last van wateroverlast en/of hitte in mijn wijk  
o 22% van de respondenten is het eens met deze stelling.  
o 78% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

3. Statement: We moeten meer doen dan alleen klimaatadaptatie en het klimaatbestendig 
maken van de omgeving2 
o 87% van de respondenten is het eens met deze stelling. 
o 13% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

 
Bij dit thema hebben de respondenten de volgende toelichting gegeven:   

 Groen, water en het klimaat worden gezien als belangrijke aspecten voor de geestelijke en 
lichamelijke gezondheid van de inwoners en hun kinderen, het welzijn en het algemeen belang. 
Kortom, het zijn bepalende onderdelen voor het dagelijks leven en een prettig leefklimaat. Daarom 
kan Geertruidenberg niet achterblijven op dit thema en moet de gemeente hieraan blijven werken.  

 Daarnaast worden de onderwerpen van dit thema gezien als een manier om zuinig om te gaan met 
de natuur en voldoende leefruimte te hebben én behouden voor plant, dier en mensen.  

 Momenteel is het beeld dat er voldoende groen, water en klimaat in én rondom de gemeente is, 
aangezien de Biesbosch vlakbij ligt. Daarom zijn er in dit gebied voldoende voorzieningen om van 
een mooi leven in de gemeente te genieten. Door te blijven focussen op deze aspecten blijft het 
bruisend in de stad en blijft het een fijne omgeving om te wonen en te werken.  

 Eén van de respondenten geeft wel aan dat sommige wijken redelijk “kaal” zijn wat betreft groen, 
water en het klimaat.  

 Daarnaast blijkt uit de enquête dat een aantal respondenten het belangrijk vinden om op dit thema 
te focussen, omdat de centrale voor vervuiling zorgt en er veel hoogspanningskabel in en rondom 
de gemeente aanwezig zijn die straling afgegeven.  

Werken en ondernemen in Geertruidenberg 
Het thema werken en ondernemen wordt door 64% van de respondenten als belangrijk onderdeel van de 
Omgevingsvisie gezien. In de enquête zijn diverse stellingen gepresenteerd over werken en ondernemen3:  

1. Statement: Onze centra moeten levendiger en aantrekkelijker worden voor horeca en winkels 
o 74% van de respondenten is het eens met deze stelling.  
o 24% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

2. Statement: We moeten onze boeren helpen om mee te kunnen veranderen in de landbouw 
(landbouwtransitie) 
o 85% van de respondenten is het eens met deze stelling.  
o 12% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

3. Statement: Er moet meer bedrijvigheid komen in de gemeente 
o 58% van de respondenten is het eens met deze stelling. 
o 40% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  

4. Statement: Het is makkelijk om te ondernemen in Geertruidenberg 
o 45% van de respondenten is het eens met deze stelling.  

                                                                 
2 Het aanpassen aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om schade die gepaard gaat met klimaatverandering te 
beperken. Denk bijvoorbeeld aan meer beplanting om water beter op te kunnen nemen tijdens hevige regenval. 
3 De som van het “eens” percentage tegenover het “oneens” percentage komt niet in alle gevallen op 100% uit.  
Deze afwijking is ontstaan doordat respondenten wél toelichting hebben gegeven bij de statements, maar niet hebben aangegeven of ze 
het eens of oneens zijn met de stelling. Om een zo realistisch mogelijk beeld van de uitkomsten van deze enquête te presenteren, is er 
besloten om de (afwijkende) resultaten weer te geven zoals in dit verslag is gedaan.  
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o 48% van de respondenten is het oneens met deze stelling.  
 
Bij dit thema hebben de respondenten de volgende toelichting gegeven:   

 Werken en ondernemen binnen de gemeente is voor veel respondenten van belang omdat ze zelf 
werkzaam zijn binnen de gemeente of een eigen onderneming hebben, al dan niet met de ambitie 
om te groeien.  

 De aanwezigheid van voldoende werk en ondernemingen binnen de gemeente wordt verder als 
belangrijk gezien, omdat het zorgt voor werkgelegenheid binnen de gemeente. Op die manier 
hebben de inwoners de mogelijkheid om te kiezen voor werk in de omgeving, dit heeft een 
positieve invloed op de (beperkte) verkeersstromen, het milieu (vermindering CO2-uitstoot), de 
gezondheid (minder geluid, fijnstof, ect.) en de efficiëntie (reistijd en files). 

 Meerdere respondenten geven aan dat door de aanwezigheid van het industriegebied, het 
Dombosch en de Amer Centrale er voldoende bedrijvigheid en werkgelegenheid is binnen de 
gemeente. Dit kan volgens één va de respondenten altijd verder worden uitgediept. Echter, een 
andere respondent geeft aan dat ondanks de aanwezigheid van de industrie er meer verbinding 
moet komen tussen de inwoners van Geertruidenberg en het industrieterrein. Op die manier kan 
het thema werken en ondernemen helpen om vergrijzing te voorkomen binnen de gemeente.  

 Momenteel merken een aantal respondenten dat veel winkels en horecagelegenheden verdwijnen 
uit de gemeente. In het buitengebied staan veel winkelpanden leeg. Binnen de gemeente moet 
meer aandacht worden besteed aan het stimuleren van de ondernemers en middenstanders. Dit 
draagt bij aan het creëren van een levendige, bruisende en vitale woonplaats. Op die manier blijft 
het wonen in de gemeente aantrekkelijk. Daarnaast zorgt dit ervoor dat er wellicht meer toerisme 
naar de gemeente komt, denkt één van de respondenten.  

 Het thema wonen en ondernemen draagt ook bij aan de inkomsten, welvaart en ontwikkelingen 
van de gemeente. Het is bepalend voor het welzijn van de inwoners binnen de gemeente. Eén van 
de respondenten geeft aan dat deze twee aspecten speerpunten zijn waar de Nederlandse 
economie om draait. Wanneer er geen werk is, hebben mensen geen inkomen en kunnen de 
huidige leefomstandigheden niet worden behouden.  

 

Wat er verder is meegegeven aan de gemeente door de respondenten  
 

 Een compliment voor de gemeente, deze functioneert prima aldus één van de respondenten. 
Uiteraard zijn er altijd dingen voor verbetering vatbaar, maar de gemeente staat daar altijd voor 
open. 

 Er kan meer voor de toeristen en de jeugd worden gedaan binnen de gemeente.  
 Bij de (mooie) initiatieven die er zijn moet niet worden vergeten om de bewoners mee te nemen. 

Wat op papier heel mooi lijkt, kan in de praktijk heel anders uitpakken.  
 Geef inwoners meer de kans om eigen initiatieven te ontplooien, zonder barricades op te werpen 

(scherpe regelgeving). 
 Een aantal respondenten geeft aan dat “van het gas af” niet moet worden doorgedrukt / dat er geen 

bereidheid is om hierin mee te gaan, in verband met hoge kosten (geen bereidheid om hierdoor in 
de schulden te komen), monopolisten waardoor de burger geen inspraak heeft en het feit dat deze 
oplossing niet per definitie zorgt voor een CO2-reductie.  

 Besteedt meer aandacht aan het sluipverkeer van de A59 over de Stationsweg, aangezien andere 
gemeentes (Houten, Vianen, Nieuwegein) dit jaren geleden al hebben gedaan en er binnen de 
gemeente Geertruidenberg nog niets aan is gedaan.  

 Snelle doorvoering van de maximale snelheid op de Luiten Ambachtstraat naar 30 kilometer per 
uur. 
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