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Sectie titel

Inleiding

Inleiding
Onderzoek over toekomstvisie
Inleiding

Gemeente Etten-Leur heeft Quint Result gevraagd een onderzoek onder
haar burgers uit te voeren naar de toekomstvisie over de gemeente EttenLeur. Quint Result heeft in samenwerking met TNS NIPO de uitvoering van
het onderzoek verzorgd. Het onderzoek is in november 2011 uitgevoerd
onder het burgerpanel. In totaal zijn 103 inwoners uit Etten-Leur in de
leeftijd van 18 jaar en ouder ondervraagd. Dit rapport geeft een
uiteenzetting van de resultaten. De vragenlijst, tabellen en bloemlezing
worden separaat opgeleverd.

Onderzoeksverantwoording
Geslacht
Man
Vrouw
Leeftijd
18-34 jaar
35-54 jaar
55 jaar en ouder

Ongewogen
54%
47%

Gewogen
49%
51%

20%
33%
45%

25%
38%
37%

PAGINA 4

Sectie titel

Resultaten

Resultaten
Bijna alle Etten-Leurenaren tevreden over gemeente
Nagenoeg alle Etten-Leurenaren (92%)
zijn tevreden over de gemeente. Slechts
8% geeft aan niet tevreden te zijn.
39%

53%

6%
2%

Zeer tevreden
Enigszins tevreden
Niet zo tevreden
Helemaal niet tevreden

Figuur 1: In welke mate bent u tevreden over Etten-Leur?
Basis: Alle respondenten (n=103)

Uit de open antwoorden komt duidelijk
naar voren dat de Etten-Leurenaren het
prettig vinden wonen in de gemeente.
Veel inwoners geven tevens aan
tevreden te zijn over het winkelcentrum.
Hiernaast is een aantal citaten
weergeven.

“Prettige woonomgeving, leuk winkelcentrum, goed
onderhouden.”
“Een fijne gemeente om in te wonen.”
“Fijn wonen mooi winkelcentrum goede voorzieningen.”

Citaten: U heeft aangegeven dat u tevreden bent over Etten-Leur. Kunt u uw
antwoord toelichten?
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Resultaten
Etten-Leur; een dorp met stadse faciliteiten
Verkeersbeleid,
parkeren
en
wegenonderhoud worden het meest
genoemd door de inwoners als grootste
probleem in Etten-Leur.

“Slecht onderhoud van de wegen en fietspaden.”
“De verkeersstroom, de drukte bij de scholen in het centrum,
parkeerbeleid in en rond het centrum.”
“Het verkeer. Over dit onderwerp ontbreekt een goede visie.”

Citaten: Wat vindt u het grootste probleem in Etten-Leur?

De grootste kracht van Etten-Leur is
volgens een groot aantal inwoners het
winkelcentrum, het complete aanbod
van faciliteiten in Etten-Leur en het
behouden van het dorpse karakter
ondanks de grote groei.

“Een dorp met de faciliteiten van een stad. Goed
winkelcentrum, station, middelbare scholen, bibliotheek,
muziekschool.”
“Dorps karakter blijft behouden terwijl het toch aardig de
grootte van een stad krijgt. Er zijn veel voorzieningen, maar
gezellig karakter blijft.”
“Het stadshart, de profilering van het winkelhart en de
uitstekende weekmarkt.
Citaten: Wat vindt u het grootste kracht van Etten-Leur?
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Resultaten
Winkelen, werken en wonen verdienen meeste
aandacht de komende 20 jaar
Circa de helft van de Etten-Leurenaren
vindt dat winkelen (53%) werken (46%)
en wonen (41%) de komende 20 jaar de
meeste aandacht moeten krijgen.

Winkelen

53%

Werken

46%

Wonen

41%

Sport

Een derde (32%) is van mening dat
sport de meeste aandacht verdient. En
een kwart (26%) vindt cultuur een
belangrijk aandachtspunt.
Natuur/ Recreatie (18%), welzijn (15%)
en veiligheid (12%) zijn minder
belangrijke aandachtspunten voor de
komende 20 jaar.

32%

Cultuur

26%

Natuur/ Recreatie
Welzijn

18%
15%

Veiligheid

12%

Anders, namelijk…

11%

Figuur 2: Welk onderwerp moet volgens u de komende 20 jaar in Etten-Leur de meeste
aandacht krijgen?
Basis: Alle respondenten (n=103) Respondenten konden meerdere antwoorden geven
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Resultaten
Ruime meerderheid in 2020 nog wonend in Etten-Leur
Ruime meerderheid (82%) denkt in
2020 nog in Etten-Leur te wonen. 10%
denkt hier anders over; zij wonen
waarschijnlijk dan ergens anders.

2%
29%

53%

8%

6%
1%

Zeker wel
Waarschijnlijk wel
Waarschijnlijk niet
Zeker niet
Niet van toepassing
Weet niet/ geen mening

Figuur 3: Denk u dat u in 2020 nog in Etten-Leur woont?
Basis: Alle respondenten jonger dan 75 jaar (n=99)

Belangrijkste redenen die genoemd
worden om te blijven wonen in EttenLeur zijn: sociale contacten, familie,
werk en de woonomgeving.

“Heb hier het grootste deel van mijn leven gewoond, heb
hier mijn familie, vrienden, kennissen, werk, sociale
contacten, verenigingen, voel me hier helemaal geworteld
en thuis.”
“Prettig huis, fijne buren rondom, rustige buurt, 3 kinderen
die ook in Etten-Leur wonen.”
“Omdat ik hier geboren ben en mijn werk heb en vrienden
en familie.”
Citaten: Wat is voor u de belangrijkste reden om in Etten-Leur te blijven wonen?
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Resultaten
Etten-Leur; groter gegroeid in 2020
Een groot aantal inwoners denkt dat
Etten-Leur in 2020 groter gegroeid zal
zijn met meer inwoners en hoogbouw.

“Nog meer gegroeid en is het landelijke er misschien wel
helemaal van af.”
“Nog meer huizen en minder groenvoorziening.”
“Dat Etten-Leur nog groter is gegroeid.”

Citaten: Wat denkt u dat er in Etten-Leur in 2020 anders is dan nu?

De droom voor Etten-Leur in 2020 is
voor iedere inwoner verschillend.
Hiernaast is een aantal opvallende
dromen
van
de
Etten-Leurder
weergegeven.

“Niet te groot laten worden, stabiliseren, meer aandacht voor
het individu in het grote dorp, nog leefbaar houden op
hetzelfde niveau als 2011.”
“Een voet en fietserstunnel bij het station. Dat zou voor heel
veel mensen die er dagelijks gebruik van maken heel fijn
zijn.”
“Dat ik er nog steeds kan genieten van het buitengebied met
zijn wandelpaden, bossen en zijn omgeving. Dat er niet meer
huizen bijgebouwd worden dan er nu zijn.”
Citaten: Wat is uw droom voor Etten-Leur in 2020?
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