
Resultaten participatie
Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp



Hoe zag de participatie eruit?

Panorama Pijnacker-
Nootdorp

Themagesprekken met 
stakeholders

Online lessen Stanislas
college



Wie dachten er mee?

• Ruim 3.800 online bezoekers
• 793 unieke respondenten
• 11.442 ingevulde vragen
• 9 themabijeenkomsten
• 4 middelbare school klassen



Resultaten per thema

Wonen
(20,2%)

Identiteit
(7,3%)

Veiligheid
(9,9%)

Welk thema 
is voor u het 
belangrijkste?

Glas
(1,0%)

Gezond 
en sociaal

(13,1%)

Groen
(38,0%)

Werken
(0,6%)

Mobiliteit
(3,6%)

Duurzaam
(6,3%)



Identiteit

Meest genoemde kenmerken:
1. Het groen
2. De ruimte
3. De molen van Nootdorp
4. De Dobbeplas
5. De rust

Beelden van onze inwoners



Hoe zien nieuwe woonwijken er in de toekomst uit?

Een wijk met 
eengezinswoningen (12,5%)

Een wijk met meer 
appartementen (2,7%)

Een afwisselende wijk met 
appartementen, woningen 
en groen (70,5%)

Wonen

Een wijk met veel groen en 
minder ruimte voor de auto 
(14,2%)

Inwoners waarderen de 
auto voor de deur

Een groen karakter is voor 
veel inwoners belangrijk



Werken

Hoe zien bedrijventerreinen er in de toekomst uit?

Bedrijventerreinen zoals nu (4,7%) Bedrijventerreinen zoals nu maar 
mooi opgeknapt (41,6%)

Een parkachtig bedrijventerrein met 
wonen, werken en leren bij elkaar 
(53,7%)

Stakeholders



Toezicht op straat (13,3%) Een nette en schone buurt 
(41,9%)

Elkaar helpen wanneer 
nodig (13,3%)

Verlichting op straat (13,2%)

Veiligheid

Wat vind u het belangrijkst om Pijnacker-Nootdorp veilig te houden?

Voor veel inwoners geeft juist 
de combinatie een veilig gevoel



Mobiliteit
Wat zou u helpen om vaker te 
kiezen voor duurzame 
vervoersopties?

1. Veilige, doorgaande 
(snel)fietspaden (74,3%)

2. Frequenter metrovervoer (36,3%)
3. Meer openbare parkeerplaatsen 

voor elektrische auto’s (22,5%)
4. Minder parkeerplekken en meer 

groen in de wijk (21,1%)
5. Frequenter busvervoer (20,5%)
6. Deelauto’s op stations (11,8%)
7. Gratis deelfietsen (10,9%)
8. Informatievoorziening over 

vervoersmogelijkheden (10,5%)

Stakeholders

* Meerdere antwoorden mogelijk: percentage van de respondenten die de optie hebben gekozen.



Glastuinbouw

Hoe ziet het glastuinbouwgebied er in de toekomst uit?

Een toekomst vergelijkbaar 
met nu (9,8%)

Een duurzamer 
glastuinbouwgebied (47,8%)

Een moderner 
glastuinbouwgebied met 
meerlaagse teelt en 
productiehallen (21,1%)

Een gebied waar wonen en 
glastuinbouw samen gaan 
(21,4%)

Maar zonder 
zonnepaneelvelden!

Veel jongeren zien 
dit wel zitten



Beelden van 
inwoners

Groen

Hoe kunnen we de kwaliteiten van de 
groengebieden verbeteren?

18%

21%

13%

48%

Een groengebied zoals het nu is

Extra paden voor wandelen fietsen

Meer kleinschalige horeca

Meer ruimte voor planten en dieren

Ook belangrijk volgens 
stakeholders:
• Verbindingen
• Kansen voor opvangen 

klimaatverandering
• Samenwerking met 

andere functies
• Voor wie?



Gezond en sociaal

Hoe kunnen we de openbare 
ruimte zo inrichten dat we 
inwoners meer stimuleren om 
te bewegen?

1. Wandelpaden voor een wandeling 
door de wijk (41,8%)

2. Fietspaden voor een recreatief 
rondje (24,2%)

3. Speeltuinen voor alle leeftijden 
(17,4%)

4. Fitnesstoestellen in het groen of 
op straat (16,5%)

De gemeente biedt graag ruimte voor sociale activiteiten en 
ontmoeting. Hoe kunnen we dit stimuleren?

Buurttuin 26,8% Ontmoetingsplek 22,2%

Binnenruimte 19,4%Evenementen 31,6%



Energie
Welke vormen van duurzame energie vindt u passen in Pijnacker-Nootdorp?

68,3%46,2%12,8%

15,0%39,2%50,0%

* Meerdere antwoorden mogelijk: percentage van de respondenten die de optie hebben gekozen.



Klimaat

Wat vind u een goede manier om 
woonwijken klimaatbestendig te maken?

Een woonwijk zoals we nu 
hebben is voldoende (6,5%)

Een woonwijk met groenere 
tuinen of geveltuintjes (26,3%)

Een woonwijk met groene 
parkeerplekken (21,7%)

Een woonwijk met meer 
ruimte voor het opvangen van 
regenwater (45,5%)

Zowel aantrekkelijker als 
beter voor het klimaat!


