Peiling thema’s op samenbernheze.nl
Looptijd: 4 mei tot 1 juni 2022
Inwoners konden aangeven welke onderwerpen zij het belangrijkst vinden voor een thema door
maximaal drie stemmen uit te brengen per thema.

Gezonde leefomgeving
Aantal stemmen: 148
Een gezonde leefomgeving bevordert de fysieke, sociale en mentale gezondheid
van inwoners en voorkomt dat mensen ziek worden. Wat vind jij het belangrijkst voor een
gezonde leefomgeving?
Een gezonde leefomgeving ...
• biedt rust en stilte: 23
• levert gezonde voeding: 16
• biedt ruimte aan kunst en cultuur: 10
• nodigt uit tot ontmoeten en meedoen: 12
• is groen: 35
• nodigt uit tot wandelen, fietsen of spelen: 23
• is schoon: 29

Leefbare kernen
Aantal stemmen: 195
Bernheze heeft vijf kernen met een eigen identiteit. De inwoners van de kernen zijn trots op hun
kern en voelen zich betrokken bij de gemeenschap. Wat draagt volgens jou het meest bij aan
de leefbaarheid van de kernen?
Een leefbare kern…
• biedt iedereen een passende woning: 43

•
•
•
•
•
•
•

bestaat uit energiezuinige en duurzame woningen: 19
is groen: 41
heeft weinig verkeersdruk: 27
biedt basisvoorzieningen: 30
heeft ten minste een basisschool en kinderopvang: 11
maak je samen veilig: 13
is samen actief: 11

Klimaatbestendig en (herstel) biodiversiteit
Aantal stemmen: 217
Het klimaat verandert. Soms valt er heel veel regen, soms is het droog en heet. De natuur en
de mens hebben daar last van. Het gaat ook om andere redenen heel slecht met de natuur in
Bernheze. Wat draagt volgens jou het meeste bij aan een beter klimaat en meer natuur?
Een klimaatbestendige en biodiverse gemeente…
• heeft schoon water in beken en sloten: 42
• houdt regenwater vast voor tijden van droogte: 43
• zorgt voor overstromingsgebieden: 11
• past de teelt van landbouwgewassen aan op het grondwaterpeil: 11
• zorgt voor verkoeling bij hitte: 17
• biedt ruimte aan meer natuur, bos & dier- en plantensoorten: 49
• maakt geen gebruik van gif bij voedselproductie en groenonderhoud: 32
• geeft voorlichting over klimaat en biodiversiteit: 12

Vitale en duurzame landbouw en economie
Aantal stemmen: 147
Landbouw is een belangrijke economische drager voor Bernheze en levert banen op. Wat is
volgens jou het belangrijkste voor een toekomstbestendige landbouw en economie?
Een vitale en duurzame landbouw en economie…
• is een economie zonder afval: 21
• bouwt CO2-neutraal met hout en andere natuurlijke materialen: 31
• zet in op schone energie: 32
• biedt ruimte aan nieuwe economische activiteiten en innovatieve landbouw: 7
• is veilig voor omwonenden: 20
• stimuleert natuurvriendelijke landbouw: 36

Kwaliteit landschap en erfgoed
Aantal stemmen: 138
Het buitengebied van Bernheze heeft een veelheid aan landschapswaarden. Het dorpse karakter van de vijf historische kernen willen we graag behouden en beschermen.
Wat draagt volgens jou het meest bij aan de kwaliteit van het landschap en het erfgoed?
De kwaliteit van landschap en erfgoed beschermen, ontwikkelen en behouden door …
•
•
•
•
•

toeristisch toegankelijk te maken: 17
aantrekkelijke historische kernen: 33
bijzondere landschappelijke waarden: 44
monumenten, kerken en kastelen te koesteren: 24
nieuwe gebouwen in te passen in de historische omgevingswaarden: 20

