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Moventem werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek van de Nederlandse Marktonderzoek
Associatie (MOA) en mag het Fair Data Keurmerk voeren, waarmee wordt aangetoond dat op verantwoorde
wijze met data en persoonsgegevens wordt omgaan. Tevens is Moventem aangesloten bij de Europese
Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR) en wordt voldaan aan de Internationale Code voor Markt- en
sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dit rapport is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het
voorkomen dat informatie fout en/of onvolledig is. Moventem is niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.
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Management samenvatting

Wat kenmerkt Zoeterwoude?

• Respondenten hebben aangegeven welke drie woorden als eerst in ze opkomen als ze aan Zoeterwoude denken. Ruim de helft (53%) denkt aan groene natuur. 

31% denkt aan dorpskarakter en 22% aan rust.

• Respondenten hebben aangegeven waarom zij vinden dat Zoeterwoude is om van te houden. De meeste respondenten (22%) denken aan de groene natuur/ 

omgeving. 14% denkt aan rust en aan een fijne werk-/ leefomgeving.

• Respondenten hebben aangegeven wat er beter kan in Zoeterwoude. De meeste respondenten (19%) vinden dat er meer betaalbare woningen moeten komen. 

15% zou graag meer horeca/ winkelaanbod willen en 13% vindt dat de verkeersveiligheid beter kan.

Hoe gaat het nu in Zoeterwoude?

• Het wonen en leven in Zoeterwoude wordt door respondenten gemiddeld met een 7.9 beoordeeld. 1% van de respondenten geeft een onvoldoende en het cijfer 8 

is het vaakst gegeven (55%).

• De drie onderwerpen die volgens respondenten het meest (zeer) goed gaan, zijn bereikbaarheid met de fiets (95%), bereikbaarheid met de auto (87%) en groen en

natuur (76%). De drie onderwerpen die het meest (zeer) slecht gaan, zijn winkelaanbod (36%), Horeca (36%) en woningaanbod (35%).

Ons doel: een duurzame gemeente

• Voor een ‘weids en groen Zoeterwoude’ vinden respondenten met name het polderlandschap met zijn groene en open karakter belangrijk (67%). Dit geldt in 

meerdere mate voor respondenten tussen de 65 en 74 jaar (82%) en in mindere mate voor respondenten jonger dan 35 jaar (50%).

• Voor een ‘ondernemend Zoeterwoude’ vinden respondenten met name actieve inwoners, verenigingen en gemeente belangrijk (55%). Respondenten jonger dan 

35 jaar vinden met name goede winkels, horeca en toeristische voorzieningen belangrijk voor een ‘ondernemend Zoeterwoude’ (57%). Zij vinden dit belangrijker 

dan de overige leeftijdsgroepen.

• Voor een ‘Sociaal Zoeterwoude’ vinden respondenten het belangrijk dat er voldoende voorzieningen voor jong en oud zijn (56%). Dit geldt in mindere mate voor 

respondenten ouder dan 74 jaar. Zij vinden veel verbondenheid tussen mensen belangrijker (47%).
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De toekomst van Zoeterwoude

• De drie onderwerpen waar de gemeente volgens de respondenten in de toekomst meer aandacht aan moeten besteden, zijn woningaanbod (43%), biodiversiteit 

(36%) en winkel- en horecavoorzieningen (36%).

• Respondenten hebben aangegeven hoe volgens hen het wonen en leven in Zoeterwoude er in 2040 uit ziet. Nagenoeg de helft (48%) ziet meer groen/ natuur voor 

zich. 21% verwacht dat de gemeente duurzaam/ energieneutraal is en 17% verwacht een gevarieerd/ betaalbaar woningaanbod.

• Driekwart van de respondenten (75%) wil de komende tijd over de omgevingsvisie meedenken via het inwonerpanel. 39% zou dit tijdens een bijeenkomst in de wijk

willen en 28% tijdens een online bijeenkomst. 5% heeft geen behoefte om verder mee te denken.
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Zoeterwoude
1.1 Onderzoeksopzet

In opdracht van gemeente Zoeterwoude heeft Moventem een onderzoek over de omgevingsvisie van de gemeente uitgevoerd.

Dataverzameling

Het huidige onderzoek is het eerste onderzoek van het panel ‘Zoeterwoude denkt mee’. Inwoners zijn gevraagd lid te worden van het panel, waarna zij direct deel

konden nemen aan het huidige onderzoek. Inwoners hebben de mogelijkheid gehad om de vragenlijst in te vullen tussen 7 juli en 1 augustus 2021.

Respondenten

In totaal hebben 360 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. Met het aantal respondenten (360) kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge
van 5,04% uitspraken worden gedaan over de populatie.

Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het aantal antwoorden

niet overal gelijk is in deze rapportage. Om deze redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangeven hoeveel respondenten (‘n’) de betreffende vraag

hebben beantwoord. Door afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%. Bij sommige vragen konden respondenten meerdere antwoorden geven. Het totale

percentage komt dan hoger dan 100% te liggen.

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk worden de resultaten weergegeven. De resultaten van dit onderzoek worden besproken middels diagrammen en tabellen. De resultaten

zijn opgesplitst in de verschillende thema’s die aan bod zijn gekomen in de vragenlijst. Zo kut u gemakkelijk per thema zien wat de mening van de respondenten

is.

Bij sommige vragen zijn de antwoorden uitgesplitst op woonplaats. Onder Zoeterwoude-Dorp en buitengebied vallen: Zoeterwoude-Dorp, Westeinde, Zuidbuurt,

Weipoort en bijhorende huizen.

In bijlage 1 van deze rapportage staan de achtergrondgegevens van de respondenten weergegeven. Deze bijlage is aan het einde van deze rapportage te vinden.

In bijlage 2 van deze rapportage wordt nader ingegaan op de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten. Deze bijlage is aan het
einde van deze rapportage te vinden.

Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Alle open antwoorden worden getoond in ‘Bijlagenboek bij Rapportage Omgevingsvisie’.
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2.1 Wat kenmerkt Zoeterwoude?

Welke drie woorden komen als eerste in je op als je aan Zoeterwoude denkt? (n=360)

Maximaal drie steekwoorden

Categorieën %

Groene natuur 53%

Dorpskarakter 31%

Rust 22%

Gemoedelijk/ gezellig 17%

Sociaal/ ons kent ons 15%

Weids/ open (polder)landschap 14%

Landelijk 13%

Kleinschalig 11%

Fijne woon/leefomgeving 10%

Ruimte 9%

Thuis/ gemeenschap 9%

Agrarisch/ boerenlandschap 7%

Bereikbaarheid/ centraal gelegen 6%

Veilig/ vertrouwd 5%

Zelfstandig 5%

Groene Hart 5%

Heinekenbrouwerij 3%

Duurzaamheid/ milieubewust 3%

Betrokkenheid 2%

Mooi 2%

Overig 49%

Weet ik niet/ geen mening 3%

Respondenten hebben aangegeven welke drie woorden als eerst in ze

opkomen als ze aan Zoeterwoude denken. Ruim de helft (53%) denkt

aan groene natuur. 31% denkt aan dorpskarakter en 22% aan rust.
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Gemeente 

Zoeterwoude
2.1 Wat kenmerkt Zoeterwoude?

‘Zoeterwoude is om van te houden’. Met die zin wilde de gemeente jou tijdens de coronatijd een hart onder de riem steken. Waarom

vind jij Zoeterwoude om van te houden? (n=360)

Categorieën %

Groene natuur/ omgeving 22%

Rust 14%

Fijne werk-/ leefomgeving 14%

Dichtbij de stad gelegen 13%

Sociale aspect/ ons kent ons 13%

Dorpskarakter 10%

Genoeg faciliteiten/voorzieningen in de buurt 9%

Kleinschalig 9%

Vriendelijke/ sociale inwoners 9%

Gemoedelijk/ gezellig 7%

Centraal gelegen 5%

Voelt als thuis 5%

Mooi/ prachtig 4%

Weids/ open (polder)landschap 4%

Landelijke ligging/ omgeving 4%

Eigen identiteit/ zelfstandigheid 4%

Veilig/ vertrouwd 3%

Betrokkenheid gemeente/ inwoners 3%

Ruimte 3%

Overig 26%

Weet ik niet/ geen mening 3%

Respondenten hebben aangegeven waarom zij vinden dat

Zoeterwoude is om van te houden. De meeste respondenten

(22%) denken aan een groene natuur/ omgeving. 14% denkt

aan rust en aan een fijne werk-/ leefomgeving.
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Gemeente 

Zoeterwoude
2.1 Wat kenmerkt Zoeterwoude?

Wat kan er beter in Zoeterwoude? (n=360)

Categorieën %

Meer betaalbare woningen 19%

Meer horeca/ winkelaanbod 15%

Verkeersveiligheid 13%

Communicatie/ luisteren naar de inwoners 12%

Dorpskern/ plein aanpassen 11%

Afvalbeleid 8%

Meer groenvoorzieningen 6%

Aanpakken geluidsoverlast 6%

Parkeergelegenheden 5%

Meer duurzame/ milieubewuste oplossingen kiezen 5%

Onderhoud groenvoorzieningen 4%

Meer activiteiten/ mogelijkheden voor jongeren 4%

Niet alle open ruimtes volbouwen 4%

Meer speelplekken/ ruimtes voor kinderen 3%

Betere handhaving 3%

Openbaar vervoer 3%

Meer sportfaciliteiten 2%

Vergunningen aanvragen 1%

Overig 42%

Er zijn geen verbeterpunten 3%

Weet ik niet 6%

Respondenten hebben aangegeven wat er beter kan in Zoeterwoude.

De meeste respondenten (19%) vinden dat er meer betaalbare

woningen moeten komen. 15% zou graag meer horeca/ winkelaanbod

willen en 13% vindt dat de verkeersveiligheid beter kan.
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2.2 Hoe gaat het nu in Zoeterwoude?

Wat voor rapportcijfer geef je het wonen en leven in Zoeterwoude? (n=360)

Het wonen en leven in Zoeterwoude wordt door respondenten gemiddeld met een 7.9 beoordeeld. 1% van de respondenten

geeft een onvoldoende en het cijfer 8 is het vaakst gegeven (55%). Respondenten die wonen in Zoeterwoude-Dorp en het

buitengebied geven gemiddeld een hoger cijfer (een 8.0) dan respondenten die wonen in Zoeterwoude-Rijndijk (een 7.8).

Gemiddelde

Woonplaats Gemiddelde

Zoeterwoude-Dorp en buitengebied (n=238) 8.0

Zoeterwoude-Rijndijk (n=107) 7.8
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2.2 Hoe gaat het nu in Zoeterwoude?

Hoe gaat het nu in Zoeterwoude als je kijkt naar de volgende onderwerpen? 

Totaal (n=360)

De drie onderwerpen die volgens respondenten het meest (zeer) goed gaan, zijn bereikbaarheid met

de fiets (95%), bereikbaarheid met de auto (87%) en groen en natuur (76%). De drie onderwerpen die

het meest (zeer) slecht gaan, zijn winkelaanbod (36%), Horeca (36%) en woningaanbod (35%).
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Gemeente 

Zoeterwoude
2.2 Hoe gaat het nu in Zoeterwoude?

Hoe gaat het nu in Zoeterwoude als je kijkt naar de volgende onderwerpen? 

Zoeterwoude-Dorp en buitengebied (n=238)
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Gemeente 

Zoeterwoude
2.2 Hoe gaat het nu in Zoeterwoude?

Hoe gaat het nu in Zoeterwoude als je kijkt naar de volgende onderwerpen? 

Zoeterwoude-Rijndijk (n=107)
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In vergelijking met respondenten die in Zoeterwoude-Dorp en het buitengebied wonen, geven respondenten die in Zoeterwoude-

Rijndijk wonen vaker aan dat dat zij de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de horeca en het winkelaanbod (zeer) slecht

vinden. Het woningaanbod wordt slechter beoordeeld door respondenten die in Zoeterwoude-Dorp en het buitengebied wonen.
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2.3 Ons doel: een duurzame gemeente

Wat vind jij belangrijk voor een ‘weids en groen Zoeterwoude’? (n=360)

Maximaal twee antwoorden mogelijk

Voor een ‘weids en groen Zoeterwoude’ vinden respondenten met name het polderlandschap

met zijn groene en open karakter belangrijk (67%). Dit geldt in meerdere mate voor respondenten

tussen de 65 en 74 jaar (82%) en in mindere mate voor respondenten jonger dan 35 jaar (50%).
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Gemeente 

Zoeterwoude
2.3 Ons doel: een duurzame gemeente

Wat vind je belangrijk voor een ‘ondernemend Zoeterwoude’? (n=360)

Maximaal twee antwoorden mogelijk

Voor een ‘ondernemend Zoeterwoude’ vinden respondenten met name actieve inwoners, verenigingen en gemeente

belangrijk (55%). Respondenten jonger dan 35 jaar vinden met name goede winkels, horeca en toeristische voorzieningen

belangrijk voor een ‘ondernemend Zoeterwoude’ (57%). Zij vinden dit belangrijker dan de overige leeftijdsgroepen.
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Zoeterwoude
2.3 Ons doel: een duurzame gemeente

Wat vind je belangrijk bij ‘sociaal Zoeterwoude’? (n=360)

Maximaal twee antwoorden mogelijk

Voor een ‘Sociaal Zoeterwoude’ vinden respondenten het belangrijk dat er voldoende

voorzieningen voor jong en oud zijn (56%). Dit geldt in mindere mate voor respondenten

ouder dan 74 jaar. Zij vinden veel verbondenheid tussen mensen belangrijker (47%).
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Zoeterwoude
2.4 De toekomst van Zoeterwoude

Aan welke onderwerpen moeten we in de toekomst meer aandacht besteden? (n=360)

Maximaal vijf antwoorden mogelijk

De drie onderwerpen waar de gemeente volgens de

respondenten in de toekomst meer aandacht aan moeten

besteden, zijn woningaanbod (43%), biodiversiteit (36%)

en winkel- en horecavoorzieningen (36%).
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Gemeente 

Zoeterwoude
2.4 De toekomst van Zoeterwoude

Aan welke onderwerpen moeten we in de toekomst meer aandacht besteden? (I)

Maximaal vijf antwoorden mogelijk
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2.4 De toekomst van Zoeterwoude

Aan welke onderwerpen moeten we in de toekomst meer aandacht besteden? (II)

Maximaal vijf antwoorden mogelijk
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Zoeterwoude
2.4 De toekomst van Zoeterwoude

Wie moet aandacht besteden aan...?

Meer antwoorden mogelijk

Biodiversiteit (veel verschillende planen en dieren) (n=132) Duurzame energie (n=105)

Klimaatverandering (n=108) Afval (n=77)
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Zoeterwoude
2.4 De toekomst van Zoeterwoude

Wie moet aandacht besteden aan...?

Meer antwoorden mogelijk

Elektrisch rijden en fietsen (n=53) Duurzame gebouwen (n=64)

Woningaanbod (n=156) Winkel- en horecavoorzieningen (n=130)
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Zoeterwoude
2.4 De toekomst van Zoeterwoude

Wie moet aandacht besteden aan...?

Meer antwoorden mogelijk

Veiligheid (n=81) Sportvoorzieningen (n=64)

Culturele voorzieningen (n=29) Onderwijs (n=34)

25



Gemeente 

Zoeterwoude
2.4 De toekomst van Zoeterwoude

Wie moet aandacht besteden aan...?

Meer antwoorden mogelijk

Verkeer en parkeren (n=57) Toerisme en recreatie (n=39)

Toekomst van de landbouw (n=86) Werkgelegenheid (n=25)
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Zoeterwoude
2.4 De toekomst van Zoeterwoude

Wie moet aandacht besteden aan...?

Meer antwoorden mogelijk

Mogelijkheid om te ondernemen (n=24) Communicatie van de gemeente naar inwoners (n=47)

Mogelijkheden voor inwoners om mee te denken over plannen en projecten 

(n=99)

Zorg- en welzijnsvoorzieningen (n=42)
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2.4 De toekomst van Zoeterwoude

Wie moet aandacht besteden aan...?

Meer antwoorden mogelijk

Beweeg- en sportmogelijkheden (n=29) Veilig verkeer (n=31)

De uitstraling van gebouwen en dorpen (n=33) De uitstraling van het landschap (n=39)
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2.4 De toekomst van Zoeterwoude

Wie moet aandacht besteden aan...?

Meer antwoorden mogelijk

Monumenten en cultureel erfgoed (n=6) Natuur en water in het buitengebied (n=37)

Natuur en water in de dorpen (n=28) Gezonde leefomgeving (n=93)
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2.4 De toekomst van Zoeterwoude

Wie moet aandacht besteden aan...?

Meer antwoorden mogelijk

Bodemdaling (n=23)
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2.4 De toekomst van Zoeterwoude

Als jij het mag zeggen: hoe ziet het wonen en leven in Zoeterwoude er dan uit in 2040? (n=360)

Maximaal drie steekwoorden

Categorieën %

Meer groen/ natuur 48%

Duurzaamheid/ energieneutraal 21%

Gevarieerd/ betaalbaar woningaanbod 17%

Landelijk/ weids 13%

Zelfstandig 11%

Rust 11%

Veilig 10%

Dorpskarakter 9%

Goede lokale voorzieningen 9%

Saamhorigheid/ betrokkenheid 9%

Sociaal/ons kent ons 8%

Behoud landschappen/ biodiversiteit 8%

Gezellig/gemoedelijk 6%

Gezonde leefomgeving 6%

Ruimtelijk 6%

Kleinschalig 6%

Bruisend/ levendig 5%

Diverse mix van jong en oud 5%

Zoals het nu is 4%

Minder gemotoriseerd verkeer 4%

Schoon 4%

Meer horeca/ winkelaabod 3%

Geen windmolens/ zonneparken 2%

Overig 45%

Weet ik niet/ geen mening 7%

Respondenten hebben aangegeven hoe volgens hen het wonen en leven in

Zoeterwoude er in 2040 uit ziet. Nagenoeg de helft (48%) ziet meer groen/

natuur voor zich. 21% verwacht dat de gemeente duurzaam/ energieneutraal

is en 17% verwacht een gevarieerd/ betaalbaar woningaanbod.
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2.4 De toekomst van Zoeterwoude

Op welke manier wil jij de komende tijd meedenken over de omgevingsvisie? (n=360)

Meer antwoorden mogelijk

Driekwart van de respondenten (75%) wil de komende tijd over de omgevingsvisie

meedenken via het inwonerpanel. 39% zou dit tijdens een bijeenkomst in de wijk willen en

28% tijdens een online bijeenkomst. 5% heeft geen behoefte om verder mee te denken.
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Zoeterwoude
Bijlage l - Achtergrondvariabelen

Binnen dit onderzoek zijn de resultaten gewogen
naar leeftijd. Hiermee zijn de resultaten
gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de niet
geheel representatieve steekproef weg te nemen.
Op deze en de volgende pagina staan ongewogen
resultaten. De rest van de rapportage zal gewogen
resultaten bevatten. Meer informatie over de
weging staat in bijlage 2 weergegeven.

Geslacht (n=359) Leeftijd (n=360)

Woonplaats (n=360)
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Zoeterwoude
Bijlage ll - Onderzoeksverantwoording

Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid, maar de uitkomsten moeten een zo goed mogelijk beeld geven van de populatie. In kwantitatief

onderzoek is het gebruikelijk om te spreken van een statistisch betrouwbaar verschil, als de afwijking zo groot is dat deze niet door toeval wordt veroorzaakt. Het

betrouwbaarheidsniveau is gedefinieerd als 1 (100%) minus het significantieniveau. Het is gangbaar uit te gaan van een significantieniveau van 5%. Dan is er sprake

van een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dat wil zeggen dat, als het onderzoek op dezelfde wijze en op hetzelfde moment zou worden herhaald, de uitkomsten in
95% van de gevallen hetzelfde beeld zouden geven.

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied van waarden aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. Een foutmarge van

bijvoorbeeld 5%, betekent dat de werkelijke waarde van de totale populatie 5% hoger of lager kan liggen dan de waarde van de steekproef. Concreet: indien een

onderzoeksuitkomst van de steekproef aangeeft dat 50% van de respondenten een rapportcijfer 8 geeft voor een bepaald aspect, dan ligt dit percentage in

werkelijkheid maximaal 5% boven of 5% onder deze 50%, ofwel tussen de 45% en 55%. Een foutmarge van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij

(statistisch) kwantitatief onderzoek.

Met het omvangrijke aantal respondenten dat heeft deelgenomen (360) kunnen met 95% betrouwbaarheid en 5,04% nauwkeurigheid uitspraken worden gedaan op

een algemeen niveau. De hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid maken de data geschikt voor verdere analyses.

Weging

Binnen dit onderzoek zijn de resultaten gewogen naar leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de niet geheel representatieve

steekproef weg te nemen. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Personen in ondervertegenwoordigde groepen krijgen een gewicht

groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat, personen in groepen met een oververtegenwoordiging krijgen een gewicht kleiner dan 1.

Vanwege de ondervertegenwoordiging van respondenten jonger dan 35 jaar, krijgt een respondent uit deze groep bijvoorbeeld weegfactor 2,23 en een respondent

tussen de 55 en 64 jaar (die oververtegenwoordigd is) weegfactor 0,81. Weegfactoren mogen niet te groot zijn (een groep in een steekproef met een aandeel van

bijvoorbeeld 5%, kan niet worden ‘opgeblazen’ tot 50%). Doorgaans wordt een maximale weegfactor van 3 en een minimale weegfactor van 0,5 gehanteerd.

Door de weging zijn de resultaten representatief over leeftijd.
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