
Klimaat
Van 8 juli tot 8 augustus 2022 heeft er een onderzoek over het klimaat in de gemeente Oude 
IJsselstreek plaatsgevonden. In totaal hebben 675 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld (dit was 
voor de droge periode in de zomer). Met het aantal respondenten kunnen met een betrouwbaarheid 
van 95% en een foutmarge van 3,73% uitspraken worden gedaan over de populatie. Hieronder ziet 
u de belangrijkste resultaten en leest u wat we daarmee willen doen.

Beleving klimaatverandering

Ervaart u zelf dat:

Het droger wordt: 86% ja

Het warmer wordt: 84% ja

Er zwaardere regenbuien zijn die wateroverlast veroorzaken: 74% ja

In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen?

“Ik maak me zorgen om de gevolgen van 
extreem weer.”

(Helemaal) eens: 63%

Niet eens/ niet oneens: 22%

(Helemaal) oneens: 14%

“Ik vind het belangrijk dat er meer aandacht  
komt voor het tegengaan van de gevolgen 
van extreem weer.”

(Helemaal) eens: 77%

Niet eens/ niet oneens: 13%

(Helemaal) oneens: 10%



Maatregelen klimaatverandering

Heeft u zelf maatregelen getroffen om:

De droogte tegen te gaan: 61% ja

De hitte te verminderen: 78% ja

Wateroverlast te voorkomen: 54% ja

Wat ziet u op dit moment in uw huis en/of tuin? Top 3

Isolatie van het huis 
 

74%

Zonwering op het huis 
 

73%

Meer dan de helft 
van de tuin beplant 

72%

Bent u van plan om (nog meer) dingen te doen in uw huis en/of tuin om de gevolgen van 
extreem weer tegen te gaan?

Wil niet: 39%

Waarom bent u niet van plan om (extra) 
maatregelen te nemen om de gevolgen van 
extreem weer tegen te gaan?

Alles al gedaan wat mogelijk is: 50%

Wil niet (met name te duur): 42%

Kan niet (met name geen ruimte om meer te 
doen): 42%

Wil wel: 57%

Heeft u middelen tot uw beschikking om 
deze maatregelen te nemen in uw huis en/
of tuin?

Wil wel en kan wel: 30%

Wil wel, maar kan niet (met name door een 
gebrek aan geld): 63%



“Ik vind het nodig om op dit moment zelf 
wat te doen tegen de gevolgen van extreem 
weer.”
(Helemaal) eens: 52%

Niet eens/ niet oneens: 27%

(Helemaal) oneens: 19%

“Ik raak gemotiveerd om zelf wat te doen 
als mensen in mijn omgeving wat tegen 
klimaatverandering doen.”
(Helemaal) eens: 42%

Niet eens/ niet oneens: 28%

(Helemaal) oneens: 28%

Ondersteuning vanuit de gemeente

Wilt u per vorm van ondersteuning die de gemeente aanbiedt voor inwoners aangeven of u 
het kent en of u er gebruik van maakt? 
% bekend met/ gebruik gemaakt van acties en vormen van ondersteuning

Tegel eruit, boom/ plant 
erin 
89%

Subsidie voor isolatie 
van de woning 

73%

Afkoppelsubsidie 
  

33%

Weet van water 
 

22%

“Ondersteuning van de gemeente is voor 
mij een reden om aan de slag te gaan 
met maatregelen tegen de gevolgen van 
extreem weer.”

(Helemaal) eens: 49%

Niet eens/ niet oneens: 24%

(Helemaal) oneens: 18%

“Ik vind dat de gemeente inwoners moet 
aanmoedigen door wat aan klimaat-
verandering te doen.”

(Helemaal) eens: 71%

Niet eens/ niet oneens: 15%

(Helemaal) oneens: 11%

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten gebruiken we voor onze plannen en communicatie over klimaatadaptatie in de 
toekomst. We weten nu beter wat de verwachtingen van onze inwoners zijn, wat zij belangrijk vinden 
en wat zij al weten.
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