
44% 56%
Behoud van landbouwgrond [A] OF meer natuur [B]?

Keuzes voor 2035

63% 37%
Behoud van landbouwgrond [A] OF meer recreatie [B]?

42% 58%
Betere bereikbaarheid met de auto [A] OF betere bereikbaarheid met een OV verbinding [B]?

78% 22%
Een bloemenweide [A] OF gemaaid gras [B]?

88% 12%
Een groene [A] OF een betegelde tuin [B]?

53% 47%
Meer [A] OF minder toeristen [B]?

23% 77%
Meer grote gezinswoningen [A] OF kleinere starterswoningen [B]?

35% 65%
Meer recreatie [A] OF extra aandacht voor natuurbescherming [B]?

16% 84%
Oude gebouwen slopen en nieuwbouw neerzetten [A] OF aanpassen van oude gebouwen [B]?

23% 77%
Voor je voordeur parkeren [A] OF meer groen voor de deur [B]?

59% 41%
Zonnevelden [A] OF windmolens [B]?

66% 34%
Voldoende groen [A] OF meer huizen [B]?

59% 41%
Alleen bouwen op plekken binnen de dorpen [A] OF ook bouwen in het groene buitengebied [B]?

De fiets [A] of de auto [B]?
85% 15%

52% 48%

Aanpassing van je eigen woning [A] OF verhuizen naar een seniorenwoning [B]?

A B

59%

vindt het belangrijk om 
op fietsafstand van het 

werk te wonen.

86%

vindt het belangrijk dat 
er plekken zijn buiten in 
de buurt om elkaar te 

ontmoeten.

81%

vindt het belangrijk dat 
ouders op het terrein of 

in huis mogen wonen 
zodat we voor elkaar 

kunnen zorgen als dat 
nodig is.

77%

vindt het belangrijk dat 
voor mensen met een 
complexe zorgvraag in 

iedere buurt plek is.

75%

vindt het belangrijk dat 
starterswoningen niet 

kunnen worden 
uitgebouwd, zodat ze 

betaalbaar blijven voor 
toekomstige starters.

70%

vindt het belangrijk dat 
mensen met 

verschillende inkomens 
bij elkaar in een buurt 

wonen.

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.

43% 40%

vindt dat er te veel 
onveilige plekken in 

de buurt zijn.

Wat vinden inwoners belangrijk?
Heel belangrijk

Minder belangrijk of geen goed idee

Zijn er genoeg 
voorzieningen in Druten?

Ik vind het goed als leegstaande winkel- of bedrijfsruimten 
worden omgebouwd tot woonruimte.

82%

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

69%

Er zijn genoeg verschillende mogelijkheden om te sporten in mijn dorp. 92%

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

76%

Ik vind het belangrijk dat elk dorp zijn eigen gemeenschapshuis heeft. 83%

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

19%

Er moeten particuliere huurwoningen met een huur tussen €750 
en €1.000 gebouwd worden voor mensen die weinig tot geen 

kans maken op een koopwoning of sociale huurwoning.

85%

Er is genoeg te beleven op cultureel gebied in mijn dorp. 74%

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

57%43%

Ik vind het 
belangrijk dat elk 

dorp zijn eigen 
culturele 

voorzieningen 
heeft

< 30 
jaar

25%

75%

> 30 
jaar

9%

Afferden

5%

Deest
Druten

69%

Horssen

buiten de 

gemeente

6%6%

Puiflijk

4%

63% helpt in 2035 graag mee met 
het groenonderhoud in de straat 
als die er mooier van wordt.

36% wil in 2035 best in een 
tijdelijke woning wonen. Zoals 
een tiny house.

68% denkt in 2035 een 
elektrische auto te hebben.

Hoe zien inwoners 
de toekomst?


