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Omgevingsvisie

Met ongeveer 50 partners uit de stad (o.a. ondernemersverenigingen, belangen- en

bewonersorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties en investerende en 

ontwikkelende partijen) heeft de gemeente gesproken over de omgevingsvisie: 

over de opgaven die voor ons liggen en de rol die de gemeente hierin moet 

vervullen. Hierover is, aan de hand van de ideeën van deze partners, ook de 

mening van het Digipanel gevraagd. De gemeente heeft in totaal zes stedelijke 

opgaven geformuleerd. Het zijn: 

Achtereenvolgens is per opgave aan de Digipanelleden gevraagd 

wat zij bij die opgaven als voornaamste bedreiging zien, waar 

kansen liggen, welke van de ideeën (die opgehaald zijn bij 

partners) men geschikt vindt en welke rol de gemeente moet 

vervullen.

Ten slotte is aan het Digipanel de vraag voorgelegd hoe 

belangrijk men werken aan deze stedelijke opgaven vindt.     

Gezonde groei van de stad 

Slimme en duurzame mobiliteit en goede stedelijke bereikbaarheid

Aantrekkelijk en hoog stedelijk centrum 

Duurzame en concurrerende economie 

Leefbare, sociale wijken met een sterke identiteit

Energietransitie
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Te weinig groen, door teveel (nieuwe) gebouwen

Steeds meer (vracht)verkeer

Slechte bereikbaarheid van de stad

De gevolgen van klimaatverandering (hitte en overtollig regenwater

in de stad)

Meer overlast en irritaties omdat meer mensen dicht bij elkaar

wonen

Teveel aandacht voor de hogere inkomensklasse, te weinig voor

kwetsbare inwoners

Het verlies van plant- en diersoorten in de stad

Steeds meer fastfoodketens in de binnenstad

Anders, namelijk...
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

Eindhoven wil op een gezonde manier groeien. Bij een gezonde groei van de stad zetten we in op een duurzame stad, met groene gebieden, 

gezonde lucht en een aantrekkelijke openbare ruimte. Een stad waar we inspelen op de gevolgen van de klimaatverandering. 

Werken aan een gezonde groei
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Een omschakeling naar duurzame energie biedt kansen om te

groeien zonder dat dit negatief effect heeft op het milieu en klimaat

Innovatie en design

Hoogbouw zorgt ervoor dat meer ruimte beschikbaar blijft voor

openbare ruimte en groen

Als hier meer mensen komen wonen kunnen zij bijdragen aan de

stad

Anders, namelijk...
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

Eindhoven wil op een gezonde manier groeien. Bij een gezonde groei van de stad zetten we in op een duurzame stad, met groene gebieden, 

gezonde lucht en een aantrekkelijke openbare ruimte. Een stad waar we inspelen op de gevolgen van de klimaatverandering. 

Werken aan een gezonde groei
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Zorgen dat er minder steen en meer groen is op straat, in tuinen en

op gevels

Zorg dat daken dubbel worden gebruikt, bijvoorbeeld voor

vergroening of het aanleggen van zonnepanelen

Gratis openbaar vervoer voor specifieke doelgroepen of op bepaalde

tijdstippen

Geef voetgangers en fietsers meer ruimte en de auto minder

Bij nieuwe ontwikkelingen moet er een plan worden gemaakt dat

aangeeft hoe waterberging wordt geregeld en hoe wordt bijgedrag…

Reserveer bij grote ontwikkelingen altijd ook een bedrag voor de

ontwikkeling van de bestaande wijken

Een ontwikkeling mag alleen als de leefomgeving schoon blijft. Ook

als met de ontwikkeling veel economisch profijt wordt verwacht,…

Ontwikkelaars mogen alleen bouwen als het niet ten kosten gaat van

de gezondheid

Gebruik verkoelend asfalt en straatstenen, dat overtollig regenwater

doorlaat

Maak het makkelijk en leuk om te bewegen in de openbare ruimte

(speeltuintjes en beweegparken)

Ga meer duurzaam bouwen, gebruik bijvoorbeeld meer hout

Vrije ruimte op bijvoorbeeld bedrijventerreinen, mag ook benut

worden voor woningbouw. Bewoners kunnen dan zelf afwegen of z…

Sportplekken moeten herkenbaar en veilig zijn en in het zicht liggen
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

Eindhoven wil op een gezonde manier groeien. Bij een gezonde groei van de stad zetten we in op een duurzame stad, met groene gebieden, 

gezonde lucht en een aantrekkelijke openbare ruimte. Een stad waar we inspelen op de gevolgen van de klimaatverandering. 
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Het verdwijnen van de lokale middenstand (ondernemers van
kleine bedrijven)

Alleen woningaanbod voor rijke mensen

Niet prettig om er te zijn door drukte, geluidsoverlast en
windhinder

Anonimiteit en sociale onveiligheid door teveel woontorens

Achterblijven van het OV netwerk (bijvoorbeeld aansluiting op
Randstad)

Meer bouwen dan waar vraag naar is (leegstand)

Vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor

Een te grote scheiding tussen wonen en recreëren

Teveel evenementen

Anders, namelijk
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

Het centrum blijft qua karakter en uitstraling achter bij onze ambities om een economische wereldspeler te worden. We willen werken aan een 

levendig en aantrekkelijk centrum met meer en unieke plekken om te wonen en met meer groen. Een centrum waar veel te doen is voor iedereen. 

Aantrekkelijk en hoogstedelijk centrum 
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Alle functies zijn aanwezig in het centrum: wonen, werken en

recreëren

Het centrum is van iedereen: (tijdelijke, oorspronkelijk en nieuwe)

bewoners en bezoekers ontmoeten elkaar hier

We hebben een sterke profilering op het vlak van technologie,

design en kennis die benut kan worden voor creatief

ondernemerschap

Er is ruimte voor hoogbouw, om meer inwoners een plek te kunnen

bieden

Anders, namelijk
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

Het centrum blijft qua karakter en uitstraling achter bij onze ambities om een economische wereldspeler te worden. We willen werken aan een 

levendig en aantrekkelijk centrum met meer en unieke plekken om te wonen en met meer groen. Een centrum waar veel te doen is voor iedereen. 

Aantrekkelijk en hoogstedelijk centrum 
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Het toevoegen van groen in de binnenstad

Vooral inzetten op het vergroten van de levendigheid na
sluitingstijd van winkels

Zorg voor herkenbaarheid: het centrum krijgt een eigen identiteit

Geen autoverkeer in het centrum

Het verbinden van het noorden en zuiden van Eindhoven, door
ingrepen in Fellenoord/Stationsgebied

Richt je niet te veel op (incidentele) evenementen, maar zorg dat er
altijd van alles te doen is

Laat de (cultuur)historie zien in het centrum

Creëren van meer verblijfsruimtes en ontmoetingsplekken in de
openbare ruimte

Voorzieningen moeten meegroeien met het aantal inwoners

Sta nieuwe wooneenheden en werklocaties alleen toe als die
bijdragen aan een aantrekkelijk en hoogstedelijk centrum

Organiseer meer activiteiten in het centrum

Zorg voor een grote diversiteit aan bewoners

Maak een unieke aantrekkelijke skyline door meer hoogbouw
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

Het centrum blijft qua karakter en uitstraling achter bij onze ambities om een economische wereldspeler te worden. We willen werken aan een 

levendig en aantrekkelijk centrum met meer en unieke plekken om te wonen en met meer groen. Een centrum waar veel te doen is voor iedereen. 
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Slechtere verkeersdoorstroming

Slechte aansluiting van Openbaar Vervoer (OV) op elkaar

Negatieve invloed op de luchtkwaliteit

Teveel aandacht voor slimme mobiliteit en te weinig voor

traditionele oplossingen

Teveel focus op ruimte voor de auto

Verkeersdeelnemers stappen niet over op nieuwe

mobiliteitsvormen, zoals bijv. elektrisch rijden

Negatieve invloed op het klimaat

Mindervaliden profiteren niet van nieuwe mobiliteit

Anders, namelijk: ...
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

Eindhoven kan niet verder groeien zonder een goede bereikbaarheid. We willen werken aan een stad die goed bereikbaar is, maar met oog voor 

schoner vervoer zoals fietsen, lopen en openbaar vervoer. 

Slimme en duurzame mobiliteit en goede stedelijke bereikbaarheid  
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Regionale samenwerking

Aanbod van verschillende vervoersvormen, afhankelijk van het

tijdstip en seizoen

Betere voorzieningen voor fietsers, zoals bijv. meer fietspaden

Innovatie (bijv. zelfrijdende auto's)

Meer bebouwing dicht bij elkaar (want: zorgt voor draagvlak OV)

(Snelle) elektrische fietsen

Vervoer over water

Anders, namelijk: ...
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

Eindhoven kan niet verder groeien zonder een goede bereikbaarheid. We willen werken aan een stad die goed bereikbaar is, maar met oog voor 

schoner vervoer zoals fietsen, lopen en openbaar vervoer. 

Slimme en duurzame mobiliteit en goede stedelijke bereikbaarheid  
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Frequentie van OV verhogen en netwerk verbeteren

Gratis OV voor specifieke doelgroepen of op bepaalde tijdstippen

P&R aan randen van de stad om het centrum autoluw te krijgen

Aansluiting van OV op elkaar verbeteren

Het verbeteren van fiets- en wandelroutes

Het centrum moet autoluw worden gemaakt

Een lightrail die langs de belangrijkste werklocaties gaat

Woningen bouwen in hogere dichtheden (meer torens), zodat er
meer gebruikers zijn van openbaar vervoer

Autogebruik minder aantrekkelijk maken (bijvoorbeeld door
parkeerplaatsen op te heffen)

Bouwen nabij knooppunten van OV
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

Eindhoven kan niet verder groeien zonder een goede bereikbaarheid. We willen werken aan een stad die goed bereikbaar is, maar met oog voor 

schoner vervoer zoals fietsen, lopen en openbaar vervoer. 

Slimme en duurzame mobiliteit en goede stedelijke bereikbaarheid  
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Te veel verkeer en parkeeroverlast

Leegstand van winkels

Geen kansen voor jongeren op woningmarkt vanwege hoge
woonlasten

Groen dat niet goed is onderhouden, of dat een onveilig gevoel
geeft

Kamerverhuur en woningsplitsing

Eenzaamheid, bijvoorbeeld onder ouderen

Geen dynamiek, omdat er geen voorzieningen zijn

Te veel bebouwing

Mensen blijven maar kort wonen in een wijk, geen binding

Anders, namelijk: ...

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

47%

46%

42%

32%

30%

24%

24%

20%

14%

11%

Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

Eindhoven kent veel verschillende wijken met een eigen karakter en identiteit, wij zijn daar trots op! Wij willen werken aan wijken die leefbaar en 

veilig zijn met een aantrekkelijke openbare ruimte. We werken aan een stad waar alle Eindhovenaren prettig kunnen wonen, werken en leven. 

Leefbare, sociale wijken met een sterke identiteit  
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bij bewoners om zelf dingen te organiseren

Buurten hebben een eigen karakter

Innovatie op het vlak van straatverlichting, omdat dit kan
bijdragen aan ene gevoel van veiligheid

Scholen kunnen een bijdrage leveren aan het sociale netwerk in
de buurt waar ze staan

Door de keuze voor hoogbouw blijft er meer ruimte over voor
openbaar groen

Anders, namelijk: ...
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

Eindhoven kent veel verschillende wijken met een eigen karakter en identiteit, wij zijn daar trots op! Wij willen werken aan wijken die leefbaar en 

veilig zijn met een aantrekkelijke openbare ruimte. We werken aan een stad waar alle Eindhovenaren prettig kunnen wonen, werken en leven. 
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Betrek bewoners altijd bij het maken van een visie op de buurt

Zorg voor meer handhaving in de wijken

Kies altijd voor groen, ook al roept dat bij sommigen een gevoe…

Zorg voor meer sociale samenhang in de buurten, bijvoorbeeld…

Geef elke buurt voorzieningen, zoals een winkel of bibliotheek

Bouw met respect voor de historie van de stad (respect voor…

Gebruik meer cameratoezicht in de wijken

Richt een wijk- of dorpsraad in voor meer zeggenschap over de…

Werk meer samen met bewoners, geef hen ook een eigen budget

Bepaal vanuit de gemeente welke inwoners je in welke wijk…

Er moet meer geïnvesteerd worden in de buurthuizen

Maak het mogelijk om bestaande woningen op te delen in…

Sociale voorzieningen, zoals opvang en dagbesteding voor bijv.…

Nieuwbouw staan we alleen toe als het de sociale structuur…

Levert aan de sociale structuur en inclusiviteit
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

Eindhoven kent veel verschillende wijken met een eigen karakter en identiteit, wij zijn daar trots op! Wij willen werken aan wijken die leefbaar en 

veilig zijn met een aantrekkelijke openbare ruimte. We werken aan een stad waar alle Eindhovenaren prettig kunnen wonen, werken en leven. 

Leefbare, sociale wijken met een sterke identiteit  
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Krapte op de woningmarkt

Regelgeving verandert niet snel genoeg mee met technologische
innovatie

Onvoldoende aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Krapte op de arbeidsmarkt

Bedrijven benutten elkaars reststromen niet (sluiten van
kringlopen, van bijv. energie)

Producten worden onvoldoende hergebruikt of gedeeld

Sommige bedrijven zijn niet voorbereid op het werken met
nieuwe technologie

Afhankelijkheid van andere landen voor belangrijke grondstoffen

Het eigenaarschap van producten ligt niet bij de juiste partij

Anders namelijk
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

Het versterken van de economie is een belangrijke opgave van onze stad. We willen werken aan het versterken van de bedrijventerreinen, de 

campussen, kantorenlocaties en buurteconomie, met aandacht voor duurzaamheid 

Duurzame en concurrerende economie  
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Innovatie en technologie wordt ontwikkeld in de regio

De aanwezigheid van kennisinstellingen

De aanwezigheid van bedrijven die producten hebben en

ontwikkelen die bijdragen aan een duurzaam klimaat

Het is gemakkelijk om in deze regio een ecosysteem te creëren,

waarin bedrijven van elkaars reststromen (bijv.

energieoverschotten) gebruikmaken

Innovatie waardoor andere dan traditionele grondstoffen gebruikt

kunnen worden bij productie

We kunnen meer producten recyclen

De energietransitie kan voor werkgelegenheid zorgen

Anders, namelijk...
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Werken vanuit een integrale benadering, waarbij bij ontwikkeling
van bedrijventerreinen ook gekeken wordt naar bijv.

bereikbaarheid

Omschakelen naar een economie waarin het minder gaat om
bezit en meer om gebruik

Zorgen voor goede huisvesting voor werknemers

Geld beschikbaar stellen voor innovatieve ideeën

Gebieden aanwijzen waar geëxperimenteerd kan worden
(regelvrije ruimte)

Bedrijven nemen zelf verantwoordelijkheid in het verduurzamen
van bedrijventerreinen

Het aanleggen van 5G netwerk

Arbeidskrachten aantrekken vanuit andere gebieden
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

Het versterken van de economie is een belangrijke opgave van onze stad. We willen werken aan het versterken van de bedrijventerreinen, de 

campussen, kantorenlocaties en buurteconomie, met aandacht voor duurzaamheid 
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Onvoldoende organisatie, regie, onduidelijk beleid

De kosten zijn hoog

Er wordt geen actie genomen, omdat mensen innovatie afwacht…

Draagvlak (bij bewoners) ontbreekt

Veel overleg, weinig daden

Het elektriciteitsnet is niet berekend op de energietransitie (te…

Onvoldoende informatievoorziening om anderen mee te krijgen

Er is weinig ruimte beschikbaar (bijv. voor windmolens,…

Windmolens en zonnepanelen zijn niet op een mooie manier in …

Tijdspad is ambitieus

Buurtbatterij (voor opslag van zelf opgewekte energie) is…

Er is een tekort aan installateurs

Overlast door extra kabels en leidingen (straat open)

Anders, namelijk: ...
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

De grote opgave in het kader van de energietransitie is het terugbrengen van de CO2-uitstoot van de stad met 95% in 2050. We gaan op weg naar 

schone energie in de stad en wijken, denk bijvoorbeeld aan gasloos bouwen en zonne-energie. 
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Veel dakoppervlak voor zonnepanelen

Relevante momenten (bijv. renovatie) oppakken voor combi

verduurzaming

Innovatie

Waterstof

We weten welke maatregelen makkelijk te realiseren zijn en

relatief veel opleveren (laaghangend fruit in beeld)

Pilotwijken (zoals 't Ven) als aanjager en voorbeeld

Kernfusie

Groei van het aantal inwoners biedt kansen voor de

energietransitie

We kunnen warmte halen uit oppervlaktewater

Anders, namelijk: ...
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Innovatie en ontwikkelen van nieuwe technologieën

De vervuiler laten betalen

Terugdringen van autogebruik, door automobilisten te laten

parkeren aan de rand en gratis openbaar vervoer te bieden naar…

Belastingvoordeel op zonne-energie voortzetten

Positieve initiatieven belonen en uitlichten

Samenwerking in regio met energiecoöperaties en verenigingen

Subsidie en energiecoaches inzetten

Communiceren over de warmtetransitie en hoe anderen daarin

kunnen bijdragen

Opleiding faciliteren voor installateurs

Toekennen van een zuiniger energielabel als woning deel

uitmaakt van project waarin duurzame energie gezamenlijk wor…
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Bedreigingen Kansen Geschikte Maatregelen

De grote opgave in het kader van de energietransitie is het terugbrengen van de CO2-uitstoot van de stad met 95% in 2050. We gaan op weg naar 
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De gemeente controleert naleving van regels en beboet als ze
worden overtreden

De gemeente moet netwerken en partijen aan elkaar verbinden

De gemeente bepaalt spelregels en kaders

De gemeente inspireert anderen om aan de slag te gaan

De gemeente adviseert anderen

De gemeente geeft subsidies om anderen te stimuleren aan de
slag te gaan

De gemeente voert zelf projecten uit en neemt zelf
maatregelen

De gemeente laat regels en kaders los

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

44% 44% 7%

27% 54% 16%

28% 48% 18% 6%

20% 47% 25% 6%

10% 56% 26% 6%

16% 46% 25% 10%

14% 44% 29% 11%

12% 23% 42% 20%

Gezonde groei van de stadGezonde groei van de stad

Helemaal mee eens Eens Neutraal Oneens Helemaal mee oneens

Taken en rollen van de gemeente

Welke rol (taak) heeft de gemeente volgens jou bij het werken aan ...... 
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De gemeente controleert naleving van regels en beboet als ze
worden overtreden

De gemeente moet netwerken en partijen aan elkaar verbinden

De gemeente bepaalt spelregels en kaders

De gemeente inspireert anderen om aan de slag te gaan

De gemeente adviseert anderen

De gemeente geeft subsidies om anderen te stimuleren aan de
slag te gaan

De gemeente voert zelf projecten uit en neemt zelf
maatregelen

De gemeente laat regels en kaders los

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

42% 44% 10% 4%

29% 53% 15%

25% 50% 19% 5%

21% 48% 24% 6%

10% 53% 28% 7%

13% 42% 31% 10% 4%

8% 44% 34% 10%

12% 24% 43% 18%

Aantrekkelijk en hoogstedelijk centrumAantrekkelijk en hoogstedelijk centrum

Helemaal mee eens Eens Neutraal Oneens Helemaal mee oneens

Taken en rollen van de gemeente

Welke rol (taak) heeft de gemeente volgens jou bij het werken aan ...... 
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De gemeente moet netwerken en partijen aan elkaar verbinden

De gemeente controleert naleving van regels en beboet als ze
worden overtreden

De gemeente bepaalt spelregels en kaders

De gemeente voert zelf projecten uit en neemt zelf
maatregelen

De gemeente inspireert anderen om aan de slag te gaan

De gemeente geeft subsidies om anderen te stimuleren aan de
slag te gaan

De gemeente laat regels en kaders los

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

22% 57% 18%

29% 48% 14% 6%

29% 48% 14% 6%

18% 47% 26% 8%

12% 42% 28% 14% 5%

8% 42% 34% 11% 4%

9% 26% 45% 18%

Slimme en duurzame mobiliteit en goede stedelijke bereikbaarheidSlimme en duurzame mobiliteit en goede stedelijke bereikbaarheid

Helemaal mee eens Eens Neutraal Oneens Helemaal mee oneens

Taken en rollen van de gemeente

Welke rol (taak) heeft de gemeente volgens jou bij het werken aan ...... 
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De gemeente controleert naleving van regels en beboet als ze
worden overtreden

De gemeente verbindt de organisaties die werken in de wijk
aan elkaar

De gemeente bepaalt spelregels en kaders

De gemeente adviseert anderen

De gemeente geeft subsidies om anderen te stimuleren aan de
slag te gaan

De gemeente inspireert anderen om aan de slag te gaan

De gemeente voert zelf projecten uit en neemt zelf
maatregelen

De gemeente laat regels en kaders los

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

31% 46% 12% 7% 4%

17% 53% 22% 6%

15% 47% 29% 9%

7% 52% 31% 8%

11% 47% 31% 8%

12% 44% 31% 9%

8% 44% 33% 13%

8% 44% 33% 13%

Leefbare, sociale wijken met een sterke identiteitLeefbare, sociale wijken met een sterke identiteit

Helemaal mee eens Eens Neutraal Oneens Helemaal mee oneens

Taken en rollen van de gemeente

Welke rol (taak) heeft de gemeente volgens jou bij het werken aan ...... 
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De gemeente controleert naleving van regels en beboet als ze
worden overtreden

De gemeente moet netwerken en partijen aan elkaar verbinden

De gemeente gunt opdrachten aan bedrijven met
vernieuwende ideeën of producten

De gemeente bepaalt spelregels en kaders

De gemeente adviseert anderen

De gemeente geeft subsidies om anderen te stimuleren aan de
slag te gaan

De gemeente voert zelf projecten uit en neemt zelf
maatregelen

De gemeente laat regels en kaders los

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

32% 55% 9% 4%

22% 56% 17%

18% 54% 22% 4%

20% 52% 21% 7%

8% 58% 26% 6%

12% 49% 26% 11%

8% 40% 35% 15%

16% 25% 40% 18%

Duurzame en concurrerende economieDuurzame en concurrerende economie

Helemaal mee eens Eens Neutraal Oneens Helemaal mee oneens

Taken en rollen van de gemeente

Welke rol (taak) heeft de gemeente volgens jou bij het werken aan ...... 
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De gemeente vervult een voorbeeldrol

De gemeente communiceert over de energietransitie

De gemeente moet netwerken en partijen aan elkaar verbinden

De gemeente controleert naleving van regels en beboet als ze
worden overtreden

De gemeente inspireert anderen om aan de slag te gaan

De gemeente voert zelf projecten uit en neemt zelf
maatregelen (bijv. om infrastructuur te verbeteren)

De gemeente adviseert anderen

De gemeente bepaalt spelregels en kaders

De gemeente geeft subsidies om anderen te stimuleren aan de
slag te gaan

De gemeente verplicht en dwingt af

De gemeente laat regels en kaders los

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

42% 45% 10%

32% 51% 13%

25% 57% 16%

31% 49% 14% 6%

24% 50% 18% 5%

25% 48% 19% 6%

11% 55% 26% 6%

20% 47% 24% 7%

17% 47% 23% 10%

6% 21% 39% 22% 12%

11% 29% 39% 18%

EnergietransitieEnergietransitie

Helemaal mee eens Eens Neutraal Oneens Helemaal mee oneens

Taken en rollen van de gemeente

Welke rol (taak) heeft de gemeente volgens jou bij het werken aan ...... 
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Gezonde groei van de stad

Leefbare, sociale wijken met een sterke identiteit

Slimme en duurzame mobiliteit en goede stedelijke

bereikbaarheid

Energietransitie

Aantrekkelijk en hoogstedelijk centrum

Duurzame en concurrerende economie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

63% 25% 8%

54% 33% 10%

48% 30% 13% 5% 4%

36% 32% 21% 6% 6%

30% 38% 21% 7% 5%

28% 37% 27% 6% 3%

Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Niet echt belangrijk Niet belangrijk

De opgaven

Bekijk alle stedelijke opgaven en geef per opgave aan hoe belangrijk je werken aan deze stedelijke opgaven vindt 
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