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Onderzoek Klimaatadaptatie  
 

Vraag: Hoe belangrijk vindt u het dat er meer aandacht komt voor klimaatadaptatie? Of met andere 
woorden, dat er meer aandacht komt voor het aanpassen van de leefomgeving (tuin, straat en wijk, de 
dorpen/het platteland van de gemeente Lingewaard) aan klimaatverandering? 
 
Toelichtingen: 
 

Onderzoeksgroep Toelichting – zeer belangrijk 
Inwoner Alle beetjes helpen. De aarde wordt momenteel "opgestookt" en er kan een 

moment komen dat er geen weg terug is.er moet van alles worden gedaan om de 
aarde bewoonbaar te houden. 

Inwoner Alle kleine dingen tellen positief mee. Denk aan mensen aanmoedigen hun tuin 
groen te houden ipv betegelen, op daken sedumbegroeiing/zonnepanelen, 
regenwater optimaal gebruiken, ed 

Inwoner Alles hangt met alles samen. Energiegebruik en -productie, co2-uitstoot, 
watergebruik, verwarming en koeling van woon- en bedrijfsruimte, hitte en 
droogte, regen,overstromingen, verkeer en vervoer, productie van voedsel, 
industriã«le productie enz...enz.... Dus je moet klimaatadaptatie integraal 
benaderen. Maatregelen op al die terreinen zijn noodzakelijk om de opwarming 
van de atmosfeer tot staan te brengen. 

Inwoner Als het zo doorgaat komt het niet goed met onze aarde.we moeten er samen voor 
zorgen dat de kinderen later goed kunnen leven op onze aarde. 

Inwoner Als iedereen een steentje bijdraagt door zijn eigen tuin groen te houden en de 
gemeente hierin ook een grote voorbeeld rol in gaat spelen..goed voorbeeld doet 
volgen. 

Inwoner Als we allemaal iets aan ons gedrag of onze omgeving aanpassen dan kunnen we 
veel bereiken en hopelijk iets veranderen aan de klimaatverandering 

Inwoner Als we dat niet doen, dan zal eea zo snel gaan dat we niet meer terug kunnen. 
Inwoner Als we er niets aan doen dan is over een aantal jaren de aarde niet meer leefbaar. 

Alles is dan overstroomd en dus ook mijn eigen leefomgeving. De co2 uitstoot is 
ook veel te hoog. 

Inwoner Als we niets doen kunnen we hier in de toekomst last van krijgen. Ook kunnen we 
een betere leefomgeving krijgen met aantrekkelijke opbrengsten zoals 
zonnepanelen 

Inwoner Als we niets doen, betalen we daar niet alleen in toenemende mate zelf de prijs 
voor maar ook generaties na ons. En bij veel mogelijke maatregelen snijdt het mes 
aan twee kanten: ze maken het ook los van het effect op klimaatproblematiek 
prettiger wonen, leven, werken en recreã«ren. 

Inwoner Als we nu niet aan de slag gaan (voorkomen van een aantal problemen) wordt het 
straks een hele klus om de problemen die dan al ontstaan zijn aan te pakken 

Inwoner Als we nu niets doen is het misschien te laat en krijgt de mensheid het heel 
moeilijk.ik ben best geschrokken de laatste jaren vanwege de extreme droogte. 
Wij varen al jaren en zien daardoor hoe vreselijk droog het de laatste zomers is 
geweest. Sommige rivieren konden nauwelijks tot niet mee bevaren worden door 
de vrachtboten. 

Inwoner Als we nu niets doen, wordt het alleen maar moeilijker om de leefomgeving aan te 
passen. Als we d.m.v. Aanpassingen nu, veel duurdere aanpassingen in de 
toekomst kunnen voorkomen omdat het bijvoorbeeld minder droog, minder warm 
oid wordt, dan zijn de kosten nog te overzien. 

Inwoner Als we zo door gaan kunne we over 100 jaar niet leer leven o deze planeet 
Inwoner Als wij dit niet doen, dan zie ik het somber in voor de mensen die na ons komen. 
Inwoner Anders gaat de aarde er aan onderdoor en valt er weinig achter te laten voor de 

volgende generaties 
Inwoner Anders verdrinken we allemaal 
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Inwoner Anders werken we aan ons eigen einde 
Inwoner Balans tussen leven en klimaatnatuurbehoudtoekomst generatiebehoud gebouwen 
Inwoner Behoud van een goed leef en werk niveau voor nu en in de toekomst, de volgende 

generaties 
Inwoner Behoud van natuur en mens 
Inwoner Belangrijk voor onze voedselvoorziening en gezondheid. 
Inwoner Besef dat het 5 over 12 is, is nog te weinig ingedaald bij te veel inwoners / 

bewoners van de vooral westerse maatschappij.dat we dit gezamenlijk ,moeten 
aanpakken staat buiten kijf. Maar wat vooral benadrukt dient te worden is dat elke 
stap die men hierin kan zetten ertoe doet.dus ook op persoonlijk vlak in de directe 
leefomgeving. 

Inwoner Bevordert het woon en leef genot. 
Inwoner Dat spreekt voor zich. Voor een leefbare wereld voor onze kinderen en het behoud 

van de natuur diversiteit. 
Inwoner De biodiversiteit is met 60-70% afgenomen, door intensivering van de landbouw 

(graswoestijnen, de enorme veestapel, bewerking land, etc), blokkendozen tbv 
transport, wegennet, aantal auto's woningbouw, etc. We zijn in rap tempo bezig 
milieu, natuur en klimaat te ontwrichten. Het is verder dan 5 voor 12. 

Inwoner De bomenkap stoppen en afwatering bevorderen door minder bestrating in tuinen 
langs de schoolroute meer vuilnisbakken 

Inwoner De effecten en gevolgen zijn overduidelijk en veroorzaken grote risicoâ€™s en 
schade 

Inwoner De gevolgen van klimaatverandering zijn merkbaar. Natuurrampen, droogte, 
grondwaterpeil, co2, stikstof. Verder is er steeds minder natuur. Verstening en 
verandering van flora en fauna. 

Inwoner De gevolgen zijn zichtbaar....het een en ander (bijv. Groenvoorziening-afvoer 
water-dijk onderhoud) vraagt om extra aandacht en inzet (financieel) 

Inwoner De huidige inrichting van de leefomgeving is niet ingericht op een manier die past 
bij de veranderende omstandigheden zoals langdurige droogte en extreme 
neerslag in een korte tijd. Dit komt m.i. Grotendeels door het onbewustzijn van 
onszelf over de manier waarop we nu onze leefomgeving inrichten en hoe het 
anders/beter kan om klimaatverandering het hoofd te bieden. 

Inwoner De kans maken voor zo goed mogelijk overleven in de nabije toekomst. 
Inwoner De klimaatverandering staat niet hoog genoeg op de agenda om serieus te worden 

aangepakt. We ontkomen er dus niet aan om ons aan te passen aan het 
veranderende klimaat, willen we een leefbare omgeving houden. 

Inwoner De laatste jaren zijn de gevolgen al erg duidelijk: meer hitte, minder koude 
winters, meer stormen. Wateroverlast doordat het niet snel genoeg in de bodem 
kan trekken. Steeds minder kun je je hiertegen verzekeren. Ik maak me zorgen 
voor mijn eigen en toekomstige generaties. 

Inwoner De leefomgeving aanpassen maakt dat ik het gevoel heb dat er daadwerkelijk iets 
gedaan wordt aan de klimaatverandering, verder vind ik het ook belangrijk dat we 
omgaan met die klimaatverandering. Bijvoorbeeld door water vast te houden , 
maar ook dat het mogelijk is om bij overlast juist dat water weer af te 
vloeien.tegenhouden kan denk ik niet meer, maar omgaan met wel en 
bewustwording dat we het met de gemeente doen. 

Inwoner De meesten van ons lijken het niet te beseffen, maar klimaatverandering heeft nu 
al heel veel consequenties. Ons leefsysteem (waarmee ik bedoel hoe we met 
ecologie en biodiversiteit omgaan, economie stelselmatig boven natuur en milieu 
stellen) is zeer inflexibel en zal dus flink te lijden hebben onder 
klimaatverandering. Nadat we de aarde hebben verpest wordt het leven voor ons 
als mens ondraaglijk. Het wordt daarom tijd dat we leren dat wij afhankelijk zijn 
van natuur en milieu en niet andersom. 
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Inwoner De mens moet zijn gedrag zoals we ons gedragen als eigenaar van de aarde 
veranderen en dat vraagt een gedrags en bewustzijns verandering. Een 
aangepaste leefomgeving helpt daarbij 

Inwoner De mensen plegen roofbouw op de aarde. We moeten veel duurzamer hiermee 
omgaan. 

Inwoner De mensheid verandert haar manier van leven langzamer dan het tempo waarin 
het klimaat veranderd. De kennis van de impact van ons handelen op de natuur, 
klimaat en daarmee ook de leefbaarheid voor de mensen neemt toe, net als de 
kennis van de mogelijkheden om ons erop aan te passen. Echter de implementatie 
van deze mogelijkheden blijft ernstig achter. Ondanks toenamen van bewustzijn 
dat het zo niet langer kan, is de algemene tendens in ons gedrag het 
tegenovergestelde van wat nodig is. We gebruiken steeds meer van de aarde ten 
koste van natuur en verstoren daarmee de balans. Nog steeds consumeren we 
steeds meer, nog steeds vinden we een tuin vol 60x60 tegels mooier dan een 
groene tuin, nog steeds willen we minimaal 2x per jaar met het vliegtuig naar het 
buitenland, nog steeds neemt de wereldwijde transport van mensen, grondstoffen 
en producten toe, vissen we de zeeã«n leeg en vereist ons consumptiegedrag een 
intensieve landbouw en veeteelt. En het productieproces van alle 
hightechapparaten die we gebruiken hebben een enorm belastend effect op de 
natuur en het klimaat. Grote schommelingen in klimaat (klimaatcrisis) leidt direct 
tot andere crisissen: vluchtelingenstromen, economische, politieke en 
maatschappelijke crisissen. Dit op mondiaal als zowel op lokaal niveau veel 
instabiliteit en onzekerheid. Geen makkelijke en fijne toekomst voor onze 
kinderen. 

Inwoner De opwarming van de aarde moet tot staan worden gebracht. 
Inwoner De problemen zijn te groot om te negeren 
Inwoner De toekomst van onze kinderen en kleinkinderen 
Inwoner De toekomstige leefbaarheid 
Inwoner De veranderingen in de natuur gaan steeds sneller. De discussie in de politiek gaat 

vnl over oplossingen op korte termijn. De toekomst van onze kinderen en 
kleinkinderen gaat ernstig benadeeld worden als we niet snel voor omslag in de 
klimaat verandering zorgen door de co2 productie te verminderen 

Inwoner De weerbeeld en worden steeds extremer. De huidige inrichting zal steeds vaker 
te kort schieten.denk hierbij aan:daken die schade oplopen (wind)straten die 
onder lopen (regen)straten die verzakken (droogte)dijken die scheuren 
(droogte)bomen die breken (wind)beplanting dat niet tot bloei komt 
(droogte/hitte)etc 

Inwoner Dit moet gebeuren om allerlei rampen te voorkomen. B.v. Wateroverlast, 
langdurige hitte 

Inwoner Domme vraag! Extreme weersomstandigheden vragen om aanpassingen. Extreme 
hitte, droogte, maar ook grote regenbuien, dreigende overstromingen e.d. 

Inwoner Door de (directe) leefomgeving op zeer korte termijn te veranderen/aan te passen, 
kunnen we, misschien, met elkaar er nog voor zorgen dat volgende generaties in 
een leefbare wereld kunnen wonen. Er ontbreekt bij sommige mensen een stuk 
bewustwording. Niet alleen bij inwoners, ook bij bestuurders. Investeer 
grondstoffen, tijd, moeite en geld weloverwogen. Bronnen zijn niet onuitputtelijk 

Inwoner Door de juiste aanpassing voorkom je problemen en verrijk je de leefomgeving 
door meer groen.daarbij kunnen de juiste maatregelen ervoor zorgen dat groen 
langer mee gaat.inzetten op groen met concepten voor de lange termijn is 
belangrijk. 

Inwoner Door de verandering van het klimaat ontstaat er in ons land, met name in het 
oosten, meer droogte. Dit proces is al veel langer (onder de radar) aan de gang en 
blijkt door onze overheden te lang genegeerd. De woonomgeving is veelal 
versteend. Hoewel er meer aandacht is voor vergroening komt dit op dit moment 
voort uit de visie van diversiteit en natuurontwikkeling. In mijn omgeving staan 
toevallig veel bomen en is openbaar groen aanwezig. Toch is er ook veel dicht 
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gestraat, ook in tuinen. Door de bomen wordt veel hemelwater onttrokken, en 
door de steeds zwaarder wordende verkeer daalt de bodem b.v. In de straten. Met 
de toenemende droogte daarbij opgeteld, klinken de kleipakketten onder de 
zandlagen stelselmatig in met gevolg verzakkingen van huizen en scheurende 
muren etc. Door hemelwater toegang te geven tot de ondergrond en de fundering 
van huizen kan wellicht dif proces worden verminderd. 

Inwoner Door hitte uitdroging van grond en planten minder water krijgen (verdrogen) en er 
minder water is voor de dieren 

Inwoner Door klimaatverandering (droogte, hitte, hevige regenval) kan het leef- en 
woonplezier ernstig beinvloed worden 

Inwoner Door klimaatverandering zal er veel gaan veranderen in hoe wij ons klimaat en 
onze leefomgeving nu kennen. Het is een feit dat het klimaat gaat veranderen, de 
vraag is nu, hoe kunnen we hier het beste mee omgaan. 

Inwoner Droogte, hitte, toekomst voor onze kinderen. 
Inwoner Een ander beleid rondom landbouw en een beter womingbouwbeleid kan in 

lingewaard leiden tot beter waterbeheer, beter beheerde natuur en biodiversitei 
Inwoner Een groenere omgeving, zorgt voor minder warmte binnen de bebouwde kom 
Inwoner Er is maar een dier de mens die in staat is de aarde te vernietigen door het 

evevwicht van in de  natuur uit balanc te halen 
Inwoner Er is ook leven naast het mijn. Klimaatveranderingen uit het verleden hebben 

soms catastrofale gevolgen gehad. Wij zijn met zijn allen opnieuw op weg naar 
een dergelijke verandering. Verschil is nu dat het aan onszelf te wijten is. Dan 
moeten we er ook wat aan doen. 

Inwoner Gezien de bouwmethodes van de laatste decennia, acht ik het zeer wenselijk om 
meer groen en open bebouwing te laten plaats vinden. Door het aanpassen van de 
omgeving, zal wellicht ook het gedrag en het bewustzijn van de mensen 
aangesproken worden. 

Inwoner Gezien de risicoâ€™s, zullen we ons moeten voorbereiden om aan te passen. 
Inwoner Gezonde leefomgeving maakt de mens gelukkiger en vitaler 
Inwoner Giezen de lage ligging van lingewaard en de verandering van droogte, buien t10, 

is het van belang hierop te acteren. Ipv zsm water af te voeren naar de grote 
rivieren, is het vasthouden, vergroenen, gereguleerd afvoeren steeds belangrijker 
worden. Een weloverwogen ( liefst modulair, als we alles weer moeten omdraaien) 
oplossing is wenselijk.retentiegebieden, water op straat infiltratie van hwa kan een 
oplossing zijn.de kans op overbelasting van onze huidige stelsels in niet 
ondenkbaar. 

Inwoner Goed doordachte actie nu is goedkoper dan puin ruimen en in paniek reageren 
wanneer het onherroepelijk een keer mis gaat. 

Inwoner Goed waterbeheer. Goede afvoer regenwater, goed grondwaterbeheer 
Inwoner Grondwaterpeil, scheurende muren, verdroging 
Inwoner Grote gevolgen voor de toekomst vragen op tijd aanpassen 
Inwoner Herstel van biodiversiteit, duurzame energie en tegengaan van verspilling 
Inwoner Het effect van het veranderende klimaat is zowel lokaal als regionaal merkbaar. Ik 

vind het heel belangrijk dat mijn directe omgeving ingericht is om daar zo goed 
mogelijk mee om te gaan. Als dat niet het geval is hebben we daar allemaal heel 
erg veel last van. Proberen de effecten met lapmiddelen te lijf te gaan (airco, 
grote capaciteit rioleringen e.d.) Is onnodig duur terwijl er met heel veel andere 
maatregelen een veel beter (niet alleen voor de mens, maar ook voor de natuur) 
resultaat te bereiken is. 

Inwoner Het gaat gebeuren en je moet vooruit kijken en niet achterom kijken. 
Inwoner Het gaat hier om een urgent probleem waar dringend en snel iets aan gedaan 

moet worden., c.q.  Waar dringend en voortvarend beleid voor moet ontwikkeld. 
Er is geen ruimte voor stroperigheid of talmen ! 
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Inwoner Het gaat niet zo heel goed met het klimaat onder invloed van ons als mensheid. 
Inwoner Het gaat over het voortbestaan van de aarde in zijn geheel. Als we niet anders 

gaan denken gaat het fout met alle gevolgen van dien. 
Inwoner Het gaat volledig het leven van onze kinderen beã¯nvloeden. Wat we als 

samenleving nu doen gaat voor hun hopelijk goed werken. 
Inwoner Het heef alles te maken met goeie/normale leefomstandigheden waarin men 

gezond kan leven. 
Inwoner Het heeft grote negatieve invloed op het hele ecosysteem. Door  de extra warme 

en koude periodes zal er nog meer energie gebruikt gaan worden, voor koeling en 
verwarming. Het grondwaterpeil zal zakken met grote gevolgen voor de 
natuur.nou ja, ik volg de ontwikkelingen een beetje, lees de krant en internet. 
Zorgen alom. 

Inwoner Het is 2 voor 12 geweest. De leefomgeving voor onze kinderen wordt verwoest. 
Inwoner Het is alle hens aan dek als we het nog 50 jaar vol willen houden met z'n allen. En 

dat zal een verandering in denken met zich mee moeten brengen. 
Klimaatadaptatie door de gemeente is een begin. 

Inwoner Het is belangrijk om het openbaar milieu in te richten op klimaatverandering, om 
zo een bijdrage te leveren aan het tegengaan van deze verandering, maar ook om 
op een duurzame manier goed voorbereid te zijn op de eventuele gevolgen van 
deze potentiã«le verandering. 

Inwoner Het is belangrijk omdat we door verandering van de leefomgeving bij kunnen 
dragen aan een beter klimaat. Meer groen en gras in de straten en tuinen zorgt 
o.a. Voor een betere waterhuishouding. Al die tuinen met alleen maar stenen, 
tegels of grint dragen nou niet bepaald bij aan het betere waterhuishouding en het 
terugdringen van de co2-uitstoot 

Inwoner Het is de hoogste tijd dat iedereen zich bewust wordt van de gevaren van 
klimaatverandering, het aanpassen van onze leefomgeving is dan ook 
onvermijdelijk. 

Inwoner Het is de toekomst van onze kinderen 
Inwoner Het is duidelijk dat de klimaatveranderingen de leefbaarheid van de aarde ernstig 

zal schaden. Wij zijn daar medeverantwoordelijk voor en hebben als taak om de 
aarde leefbaar te houden voor ons nageslacht. 

Inwoner Het is een mondiaal probleem. Om eerlijk te zijn denk ik dat wij de strijd niet gaan 
winnen. Toch moeten we het proberen. 

Inwoner Het is een probleem waar we met ons alle wat aan kunnen doen. Bijvoorbeeld 
minder bestrating/ verharding en meer water door de grond laten opnemen. 

Inwoner Het is essentieel voor (kwaliteit van) leven op de iets langere termijn. 
Inwoner Het is gewoon noodzakelijk. 
Inwoner Het is iets waar we allemaal mee te maken krijgen. Ongeacht of je nu wel of niet 

geloofd dat de mens er verantwoordelijk voor is. We kunnen alleen goede 
maatregelen nemen als er een groot draagvlak voor deze (vervelende) 
maatregelen bestaat. Dit draagvlak kan ontstaan door er veel aandacht aan te 
besteden. Door goede voorlichting (geen bangmakerij) en concrete oplossingen 
aan te dragen. 

Inwoner Het is nu een maal zeker dat het klimaat aan het veranderen is. Ja het gaat de 
laatste 10 jaar heel snel. Onze leefomgeving moet worden aangepast, ook in 
kleine veranderingen. 

Inwoner Het is van groot belang voor de toekomst van onze kinderen en kindskinderen. 
Poltiek zal meer moeten luisteren naar de jongeren en onze economie zal drastisch 
veranderd moeten worden. De oude denkwijze van groei ( de illusie van de 
marktwerking) moet  snel worden afgebouwd naar een economie van delen. De 
verhouding "arbeid en kapitaal", "wie werkt zal eten" en dit soort vooroorlogse 
slogans moeten niet meer de maat zijn en opvoedingswijze van onze jongeren.ict 
en artificial intelligence zijn 2 autonome ontwikkelingen, die doorgaan. We zullen 
dan niet meer op inkomsten van de burger ons bnp moeten bepalen, maar onze 
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belasting heffen over inzet van computers, kapitaalgoederen en (deels) winst en 
vermogen. Er moet gewerkt worden aan een nationaal basisinkomen liefst 
internationaal. 

Inwoner Het is vrij naief te denken dat bij niks doen de volgende generatie uberhaupt hier 
nog kunnen leven! 

Inwoner Het is wel duidelijk dat de zomer extremer worden en de regen buien heviger. We 
moeten allemaal iets doen. 

Inwoner Het kan zo niet verder, iedere dag later beginnen is een gemiste kans 
Inwoner Het klimaat is sowieso aan het veranderen en de effecten worden steeds meer 

zichtbaar en merkbaar. Om onze woonplek goed leefbaar te houden zullen we 
e.e.a. Moeten veranderen. 

Inwoner Het klimaat veranderd en gezien onze ligging tussen bijv grote rivieren moeten we 
daar wat mee 

Inwoner Het klimaat verandert zeer snel, terug draaien is geen optie , leefomgeving wordt 
steeds minder aangenaam en met dit tempo is er een hoge mate van 
waarschijnlijkheid dat onze kleinkinderen op deze planeet een onoverkomelijk 
probleem hebben en wellicht onze kinderen ook al. Uitstel van rigoreuze 
maatregelen is m.i. onvermijdelijke en op zeer korte termijn. Niet alleeen 
maatregelen om effecten te bestrijden maar maatregelen die voorkomen dat de 
ballast op het klimaat nog groter wordt en juist dit op termijn verlichten. 
Ingrijpende maatregelen die ons zeker pijn gaan doen maar op termijn een 
leefbare planeet opleveren. 

Inwoner Het klimaat verandert, dat kunnen we niet aanpassen. Onze leefomgeving wel. 
Met goede aanpassingen kunnen we de leefbaarheid van plant dier en mens 
verbeteren. Hopelijk met als gevolg een positief effect op lange en korte termijn. 

Inwoner Het klimaat verandert. We zullen onze omgang met de wereld en leefomgeving 
moeten aanpassen om goed leven blijvend mogelijk te maken voor ons en ons 
nageslacht. 

Inwoner Het leefbaar houden van onze leefomgeving voor nu en de toekomst 
Inwoner Het lijkt mij dat we op een goede manier voorbereiding treffen voor klimaat 

verandering. Daarnaast likt mij het ook zinvol om meer te doen tegen 
klimaatverandering, meer insteken op duurzame energie, openbaar vervoer, lokaal 
ondernemen en werken meer stimuleren, zodat er minder gereisd hoeft te 
worden. Meer ruimte voor natuur in combinatie met verbeterde en minder 
monocultuur landbouw. 

Inwoner Het treft iedereen in de wereld waarin wij leven. Ik wens mijn kinderen een wereld 
toe die in balans is. Dat kunnen we hopelijk samen in lingewaard praktisch 
oppakken. 

Inwoner Het waterpeil moet omhoog dit kan dmv allerlei aanpassingen en het water niet 
naar de zee laten gaan maar in de winter opslaan en gebruiken voor de 
landbouw.ook de lucht kan schoner dmv schone energie opwekken minder 
megastallen maar meer naar buiten de koeien en de varkens. Jet pluimvee. Meer 
aandacht voor biologische producten. Minder co2 uitstoot meer schone elektriciteit 
opwekken windmolens? Zoeken naar milieuvriendelijke zonne-energie ipv de nu 
enorm vervuilende en vol met gif zittende zonne-energie. Straks moet de zonne-
energie vervangen worden en niemand weet waar deze zeer giftige zonnepanelen 
heen moeten . Weer een probleem erbij over 15 jaar. 

Inwoner Het wordt steeds warmer, veel bomen zijn gekapt in straten, ook bij ons op de 
wieken, waar eerst een laan vanbomen was is nu alles kaal, de bomen die gekapt 
zijn heeft gemeente niet vervangen. Het is nu erg warm in onze kleine tuinen. Veel 
groen en bomen geven verkoeling en zijn goed voor co2 opvang. Straten 
vergroenen zou veel helpen. 

Inwoner Hier kunnen wij als burgers veel aan doen. 
Inwoner Hoe het nu gaat, in de hele wereld, is gewoon echt niet goed. We moeten dit echt 

gaan aanpakken met z'n allen zodat ook de generaties na ons onbezorgd van de 
natuur ed kunnen blijven genieten. 
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Inwoner Hoe langer er gewacht wordt met adaptatie hoe moeilijker het wordt om 
klimaatproblemen aan te pakken, want deze blijven groeien. 

Inwoner Hoe langer wij wachten, hoe moeilijker, duurder en vervelender de weg zal 
worden. 

Inwoner Hoe meer groen en aanpassingen hoe beter. Ook voor de volgende generatie 
Inwoner Ik denk als er niets gebeurd dat de kans groter is op een natuurramp. 
Inwoner Ik denk dat de manier waarop we omgaan met onze omgeving bepaalt wat de 

toekomst voor ons als samenleving gaat inhouden. 
Inwoner Ik denk dat de wereld onleefbaar wordt als we nu niets doen. 
Inwoner Ik denk dat het een belangrijk wapen is tegen klimaatverandering. 
Inwoner Ik denk dat hier veel winst valt te behalen.in deze enquãªte mis ik het belang van 

goede isolatie. U spreekt over airco en ventilatie om een huis te koelen.met goede 
isolatie heb je die helemaal niet nodig en dit is veel beter voor het milieu.ons huis 
is zeer goed geã¯soleerd en heeft geen last van hitte. 

Inwoner Ik heb geen gedetailleerd inzicht in de cijfers, dan is het ook nog de vraag of het 
waar is. Maar vanuit logica geredeneerd. We verbruiken met zijn allen best veel 
energie en deze massale toename is in een relatief korte tijdsspanne gerealiseerd, 
van stoommachine tot waar we nu zijn is in "aardse" tijden kort. Vind het nu van 
belang dat we naar een systeem toe gaan werken waarbij de wet behoud van 
energie nuttig wordt toegepast, hierbij is het misschien mogelijk om over de lange 
termijn een rustiger en minder afhankelijk leven op te bouwen, waarbij autonomie 
en duurzaamheid hand in hand gaan. 

Inwoner Ik heb nog een heel leven voor me en zo ook mijn toekomstige kinderen waarvoor 
ik een leefbare omgeving wil achterlaten. 

Inwoner Ik hoop dat mijn kleinkinderen ook nog mogen genieten van hun omgeving 
Inwoner Ik houd graag droge voeten. Ik wil dat mijn kinderen ook een fijn en veilig leven 

kunnen leiden. Aantasting van ons natuurlijk milieu nu negeren zadelt onze 
kinderen met zware lasten en moeilijke, maar onvermijdelijke beslissingen op die 
tot veel conflicten kunnen leiden. 

Inwoner Ik merk dat het klimaat verandert en dat we ons allemaal zullen moeten 
aanpassen om hiermee om te gaan. 

Inwoner Ik probeer zelf bij mijn thuis zo veel mogelijk een bijdrage te leveren om vrijheid 
aan de natuur te geven, ik zie dat dat in de buurt niet veel aandacht voor is en 
heb soms het idee dat ik over een kerkhof loop als ik voortuinen inkijk. Los van 
het feit dus dat het oog wat wilt vindt ik het ook belangrijk dat we ons inzetten om 
omgeving zo in te richten dat biodivestiteit kan floreren, er geen water overlast is, 
warmte wordt regenen gegaan en mini ecosystemen een kans krijgen. 

Inwoner Ik vind dit belangrijk omdat de huidige en toekomstige inwoners van lingewaard 
op een veilige, fijne en duurzame wijze gebruik kunnen blijven maken van de 
gegeven leefomgeving. 

Inwoner Ik vind het belangrijk dat er iets aan gedaan wordt, vooral voor mijn kinderen dat 
zij in de toekomst in een gezonde leefomgeving kunnen wonen. 

Inwoner Ik vind het belangrijk dat we op een duurzame manier onze leefomgeving 
aanpassen. Zodat we op die manier kunnen beschermen tegen de veranderingen 
maar gelijk ook het tij kunnen keren. 

Inwoner Ik vind het belangrijk omdat onze kinderen anders geen toekomst meer hebben op 
deze planeet . Als de aarde warmer wordt hebben we over 30 jaar geen ijskappen 
meer die voor afkoeling van de aarde zorgen. Dit zal als gevolg hebben dat we 
meer bosbranden  krijgen en dus minder bos. Dit zal leiden tot meer co2 en dus 
nog meer problemen en een nog sterkere opwarming van de aarde . Als we wat 
willen moeten we co2 zwaar reduceren en meer groen aanplanten . 2 x zoveel als 
al het huidige groen bij elkaar . Verder moet water op de plaats blijven waar het 
valt . Dus minder afvoeren naar het riool . Water retentie plekken en 
ondergrondse tanks bij iedere woning met een pomp die het water weer kan 
oppompen als het nodig is . Dit zorgt voor verkoeling van de grond en planten 
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zullen beter groeien wat weer miner co2 oplevert er is nog  veel meer aan plannen 
maar daar mogen jullie mij bij betrekken als jullie dat willen. Gerrit heijting : 
0627013220 

Inwoner Ik vind het zeer belangrijk omdat het wellicht te laat is om maatregelen te treffen 
als we er mee wachten tot het echt niet anders mee kan. Dijken bouwen op het 
moment van overstromen of doorbreken heeft geen nu meer. Er moet dus op tijd 
geanticipeerd worden op de veranderende omstandigheden. 

Inwoner Ik vind het zeer belangrijk, omdat we nu al dagelijks met de gevolgen 
geconfronteerd worden. Ik vind dit zorgelijk, voor mezelf  maar ook voor de 
natuur. 

Inwoner Je moet al het mogelijke aan doen wat er aan bijdraagt de opwarming van de 
aarde te stoppen. 

Inwoner Je ziet dat de klimaatverandering in de laatste decennia steeds meer van invloed 
is. Er is steeds minder variatie in het dierenrijk, veel dieren hebben het moeilijk, 
b.v. Bijen. Er wordt, binnen de gestelde regels, nog steeds veel glysofaat gebruikt 
door ondernemers in de land- en tuinbouw. Door de verhoging van temperatuur 
zie je "vreemde dieren" als de letterkever die verantwoordelijk is voor grote sterfte 
van de fijnspar. Dit zijn maar enkele voorbeelden en zo zijn er veel meer. Daar 
moeten we zo snel mogelijk wat aan doen anders hebben we als mensheid over 
enkele decennia problemen die niet meer terug te draaien zijn. De welvaart en 
hebzucht van de mens zijn debet, maar willen we met z'n allen een stap terug 
zetten. De tijd zal het leren. 

Inwoner Je ziet de gevolgen van klimaatverandering nu al en ik wil graag dat dit stopt. Ook 
voor onze kinderen 

Inwoner Je ziet steeds meer heftige weersomstandigheden met overstromingen etc. Dat 
moeten we voor zijn! 

Inwoner Kans op overstromingen, droogte en hitte nemen toe. Iedereen moet daar waar 
mogelijk zijn steentje bijdragen. In de steden zal het probleem nog erger zijn, 
gemiddeld zal de temperatuur daar hoger worden dan in de dorpen. 

Inwoner Kleine moeite, grote impact. 
Inwoner Klimaat heeft invloed op veel dingen in het dagelijks leven. 
Inwoner Klimaatverandering gaat er komen. Dit is de toekomst, hier moeten we op 

inspelen lingewaard leefbaar te houden. 
Inwoner Klimaatverandering kan leiden tot extreme weersomstandigheden met als gevolg 

een grotere kans op schade aan woningen/gebouwen en natuur. 
Inwoner Klimaatverandering vindt ik by far de grootste uitdaging voor deze eeuw, zowel 

regionaal als mondiaal. 
Inwoner Korte termijn. De wijken worden steeds minder leefbaar. Wateroverlast, te 

heet.lange termijn. Als je niets verandert, verandert er ook niets 
Inwoner Leefbaarheid van de planeet voor onze kinderen, kleinkinderen 
Inwoner Leefbaarheid voor de volgende generaties 
Inwoner Leefbare omgeving voor nu en later voor onze kinderen. 
Inwoner Levert grote risicoâ€™s op: droogte, overstromingen, watervervuiling, etc 
Inwoner Mensen zijn verantwoordelijk voor de klimaatverandering. De opwarming van de 

aarde zorgt voor de hitte golf, natuurramp,stijging van de zeespiegel,bosbranden 
en etc..de uitstoot van co2 kan en moet beperkt worden als we lief voor elkaar en 
de aarde willen zijn. 

Inwoner Met de klimaatverandering gaat ook de flora en fauna veranderen, tuinen worden 
aangepast insekten die hier niet horen komen er, tigermug grote bijenkiller(naam 
evenniet beschikbaar). 

Inwoner Met het oog op de toekomst voor een betere leefomgeving voor onze kinderen en 
kleinkinderen 

Inwoner Met name gericht dan op eigen leefomgeving. Dit is wat we (mogelijk) kãºnnen 
doen in onze omgeving 
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Inwoner Naast dat je er alles aan moet doen om klimaatverandering af te remmen of tegen 
te gaan, dienen we gezien de snelheid en ernst van de verandering ook onze 
leefomgeving aan te passen. Omdat het anders op termijn onleefbaar wordt. Door 
je leefomgeving aan te passen aan de klimaatverandering, kun je ons inziens ook 
een steentje bijdragen om klimaatverandering te verminderen. Dus wat ons betreft 
gaat dit samen op. 

Inwoner Niet meer voor onze generatie (wij / ik ben 60) maar voor de generaties na ons 
Inwoner Niet zozeer voor onze eigen generatie maar vooral voor de volgende generaties. 

Zij hebben recht op een gezond leefklimaat. 
Inwoner Nieuwbouw aardgasloos, regenwater afkoppelen en infiltereren in tuinen/ wadies, 

zonnepanelen/ zonneboiler/ warmtepompen installeren.  Grote veranderingen 
kunnen al op kleine, particuliere en gemeentelijke schaal gerealiseerd worden. 
Verdroging is momenteel voor ons een grotere bedreiging dan wateroverlast. 

Inwoner Nu vloeit bv alle regenwater het riool in ik zou het prettig vinden als dit toch beter 
opgevangen zou worden.er zoveel daken van grote gebouwen waar best 
zonnepanelen op kunnen.ook gras langs de wegen laten groeien voor muizen en 
insecten en dergelijke 

Inwoner Oâ€™m het leefklimaat in de toekomst goed te houden. 
Inwoner Om de aarde in de toekomst ook leefbaar te laten zijn voor iedereen 
Inwoner Om de aarde leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen 
Inwoner Om de aarde/wereld goed achter te laten voor de generatie's na ons. Dierenrijk in 

stand te houden en de natuur 
Inwoner Om de gevolgen niet aan de volgende generatie over te dragen, - door nu al na te 

denken en te investeren klaar te zijn voor grotere gevolgen- omdat ons land en de 
gemeente lingewaard kwetsbaar zijn (hoog water, afwatering bij grote regeval, 
droogte, afhankelijkheid van fossiele brandstoffen etc) 

Inwoner Om de planeet ook voor de volgende generaties leefbaar te houden 
Inwoner Om de wereld bewoonbaar achter te laten voor onze kinderen zullen we hier meer 

aandacht aan moeten besteden. 
Inwoner Om de woon en leefomgeving van mens dier en plant leefbaar te houden 
Inwoner Om een schonere en duurzamere leefomgeving te krijgen. 
Inwoner Om er voor te zorgen dat we nog geruime tijd hier kunnen leven 
Inwoner Om ervoor te zorgen dat we een leefbare planeet achterlaten voor volgende 

generaties 
Inwoner Om evidente algemeen bekende en bewezen redenen 
Inwoner Om goed bestand te zijn tegen de veranderingen in het klimaat, en de 

klimaatverandering mogelijk nog te beperken 
Inwoner Om het leefbaarder te houden. En om gebruik te kunnen maken van extremen, 

extra water opslaan en later benutten bijv. 
Inwoner Om in de toekomst niet nog meer "natuur"te verliezen. 
Inwoner Om onze gemeente toekomstproof te maken. 
Inwoner Om onze omgeving voor onze (klein) kinderen leefbaar te houden. 
Inwoner Om ook in de toekomst fijn te kunnen leven 
Inwoner Om op tijd met maatregelen, leefbaar te kunnen blijven wonen. 
Inwoner Om voorbereid te zijn op veranderende omstandigheden en de natuur beter te 

beschermen 
Inwoner Om zo onze kinderen een gezonde toekomst te geven. 
Inwoner Omdat alle beetjes helpen om de klimaatverandering te stoppen 
Inwoner Omdat alle kleine beetjes al kunnen helpen om voor ons maar zeker ons 

nageslacht de aarde leefbaar te houden 
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Inwoner Omdat als we dit niet doen, onze kwaliteit van leven in de toekomst erg achteruit 
zal gaan. Op de manier waarop we nu leven heeft de mensheid niet erg veel 
toekomst ben ik bang. 

Inwoner Omdat als we niets doen er voor de volgende generaties geen leefbare aarde 
meer over is 

Inwoner Omdat als we nu niets of te weinig doen de generatie(s) na ons er grote negatieve 
gevolgen van zullen ondervinden. Klimaatverandering en dus ook klimaatadaptatie 
is niet iets van de korte termijn, maar juist van de lange termijn! 

Inwoner Omdat als wij niks doen, onze kinderen straks in een wereld leven met slechte 
luchtkwaliteit, uitgestorven dieren, en minder natuur. 

Inwoner Omdat dat een belangrijke manier is waarop bij als burgers een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan die klimaatverandering. 

Inwoner Omdat de aarde voor nu maar ook voor de generaties na ons, leefbaar moet zijn. 
Inwoner Omdat de balans tussen mens en natuur steeds verder te zoeken is. Onze 

leefomgeving voor ons als mensen wordt steeds minder prettig om in te leven, 
denk bijvoorbeeld aan ongemakken, zoals geluidsoverlast door verkeer of 
luidruchtige groenonderhoud machines en wateroverlast dan wel extreme hitte 
door al het steen en asfalt in onze directe leefomgeving, maar ook dieren hebben 
het moeilijker om te overleven in een steeds kleiner wordende habitat. Door deze 
verstoorde balans ontstaat uiteindelijk ook een verstoorde woonsituatie met alle 
mogelijke overlast van dien. Ook vind ik bijvoorbeeld dat er veel te veel verspilling 
van energie door onnodige straatverlichting plaatsvind. Ondanks dat er vaker van 
led verlichting gebruik gemaakt wordt, is het dan jammer om te zien dat er veel 
meer van wordt geplaatst, waardoor de winst ongeveer 0 is. Het zou al schelen als 
er meer wordt ingezet op de plaatsen waar dit noodzakelijk is en ook meer 
adaptatief werkend is, bijvoorbeeld dmv sensoren. Nu zie je al vaak verlichting 
branden lang voordat het donker is. Met deze energieverspilling zouden we andere 
duurzamere dingen kunnen doen. 

Inwoner Omdat de gevolgen groot kunnen zijn en door nu aanpassingen te doen kunnen 
we de situatie hopelijk behapbaar maken.ik maak me zorgen over de natuur en 
over ons welzijn in hete en droge perioden. 

Inwoner Omdat de gevolgen van klimaatverandering ten koste gaan van onze kinderen en 
volgende generaties 

Inwoner Omdat de gevolgen voor iedereen groot zijnverzakking van huizen op de 
inklinkende klei bij droogtehoger grondwater in de uiterwaarden bij hoge 
waterstanden hevige regenval met riool die niet niet kan verwerken dus natte 
voetenrivierengebied zal meer water in de toekomst afvoerenmaar belangrijker om 
de gevolgen te bestrijden is de oorzaak aan te pakken 

Inwoner Omdat de kernen, uiterwaarden ã©n dijken naar mijn mening alles behalve 
voorbereid zijn op klimaatverandering. 

Inwoner Omdat de kinderen van nu en straks in een gezonde en veilige omgeving moeten 
kunnen opgroeien. 

Inwoner Omdat de klimaatverandering de maatregelen tegen die verandering inhaalt. 
Ma.w. De maatregelen tegen klimaatverandering worden te laat en te traag 
genomen. 

Inwoner Omdat de klimaatveranderingen grote gevolgen hebben voor onze leefomgeving. 
Er ontstaan flinke scheuren in ons  huis, het land wordt droger, er moet meer 
gesproeid worden. We moeten meer thuis werken maar bij enorme hitte zoals 
afgelopen zomers is dat bijna niet te doen. Thuis is geen kantooromgeving. 

Inwoner Omdat de leefomgeving/natuur de basis van alles is 
Inwoner Omdat de manier waarop wij nu omgaan met het klimaat niet houdbaar is 
Inwoner Omdat de mens al ontzettend lang niet in een correcte verhouding tot zijn 

omgeving leeft, dat nog altijd steeds erger wordt, het onze blik vernauwt en ons 
bestaan verarmt. De leefomgeving wordt alsmaar eentoniger en neemt onterecht 
het uitdagende gevoel van kwetsbaarheid en de noodzaak van 
verantwoordelijkheid weg. 
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Inwoner Omdat de mens volgens de geschriften zelf de aarde vernietigt en kan misschien 
met medewerking van de mens nog een halt toegeroepen worden in het belang 
van onze kleinkinderen 

Inwoner Omdat de ontwikkelingen erg dramatisch zijn en op deze manier onze aarde in rap 
tempo kapot gemaakt word. Ook voor de toekomst van de volgende generaties is 
het belangrijk dat we nu het verschil gaan maken en niet meer wachten. 

Inwoner Omdat de opwarming sneller gaat dan we ons beseffen en dat voor mijn gevoel 
heel veel mensen niet weten dat het zo hard gaat. Het is goed om daar meer 
duidelijkheid over te geven. Ook in wat je zelf kunt doen. 

Inwoner Omdat de problemen die ontstaan door weersverwachting wel erg snel groeien 
afgelopen jaren 

Inwoner Omdat de wereld, en lingewaard, steeds onleefbaarder wordt op deze manier. 
Huizen verzakken, planten en bomen gaan dood, wateroverlast in de winter, etc 

Inwoner Omdat dit de belangrijkste stap is, het is vooral de stap dat vooral de gemeente 
beter na denkt over de materialen die ze toepassen zoals water infitratie door de 
bestrating heen, meer groen in de buurten, beter gebruik maken van sloten/wadi's 
en waterberging. 

Inwoner Omdat dit de snelste manier is om de gevolgen van de klimaatverandering op te 
vangen. 

Inwoner Omdat dit helpt met het tegengaan en omgaan met klimaatverandering 
Inwoner Omdat door de klimaatverandering als gevolg van luchtvervuiling e.d. Het een 

probleem gaat worden voor onze kinderen en kleinkinderen. 
Inwoner Omdat door klimaatverandering hete zomers en wateroverlast steeds vaker 

voorkomen. 
Inwoner Omdat droogte zorgt voor een andere natuur waarop gereageerd moet worden. 

Dus bomen die beter tegen droogte kunnen. Waterstanden aanpassen zodat de 
sloten niet droog komen te staan. 

Inwoner Omdat er actie moet komen tegen de klimaatverandering. En dat moet iedereen 
gaan doen. 

Inwoner Omdat er echt iets nodig is en alle kleine beetjes helpen. 
Inwoner Omdat er een enorme groei in populatie is, waardoor de natuur, ecosysteem in 

verdrukking komt. Ik geloof er wel in dat er een balans moet zijn tussen 'stenen' 
en groen. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat we meer bebossing nodig hebben 
om de grond gezond te houden, de lucht te zuiveren en niet in de minste plaats 
voor hout als toekomstig bouwmiddel. 

Inwoner Omdat er een groot tekort aan schoon water zal ontstaan door droogte en 
vervuiling van bedrijven.bedrijven die veel water gebruiken en vervuilen 
aansprakelijk stellen en laten betalen voor zuivering ervan 

Inwoner Omdat er nu aanpassingen gedaan moeten worden aan droogte die de laatste 
jaren zijn intreden doet, huizen verzakken. Maar ook extreme neerslag...we 
hebben altijd voor droge voeten gezorgd, door zo snel mogelijk water te laten 
afvloeien. Nu moeten we water vast gaan houden. Dus aanpassingen in de directe 
leefomgeving is nodig, dat moet het waterschap doen, maar de burgers kunnen 
ook meehelpen. Meer groen in de tuin bv en regenwater niet via het riool afvoeren 

Inwoner Omdat er nu echt iets moet gaan gebeuren. De tot nu toe genomen maatregelen 
zijn onvoldoende 

Inwoner Omdat er op deze manier maatregelen kunnen worden getroffen die ervoor zorgen 
dat de negatieve effecten minder grote impact hebben op mens en omgeving en 
dus bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van de leefomgeving. 

Inwoner Omdat er toch echt iets moet veranderen 
Inwoner Omdat het 1) over het wel dan niet prettig kunnen leven in een gebied gaat -korte 

termijn voor mijzelf en medebewoners-,  2) over het leefbaar houden van een 
gebied gaat voor toekomstige generaties, 3) over verantwoordelijkheid gaat, nu en 
in de toekomst, voor alles wat leeft, groeit en bloeit etc - dus breder dan enkel 
wijzelf. 



 

Rapportage – Gemeente Lingewaard – december 2020 – DUO Market Research  13 

Onderzoek Klimaatadaptatie  
 

Inwoner Omdat het direct invloed heeft op de leefbaarheid van onze wereld, niet alleen 
voor onszelf maar voor de komende generaties en de andere levende wezens. 

Inwoner Omdat het direct onze leefomgeving aangaat. Opwarming voor de aarde kan voor 
ernstige problemen zorgen. We moeten ons dit uitermate goed realiseren en tijdig 
onze leefwijze aanpassen. 

Inwoner Omdat het gevolgen heeft voor alles en iedereen nu en in de toekomst 
Inwoner Omdat het klimaat heel erg negatief aan het veranderen is en we dit echt moeten 

stoppen. In de tussentijd zullen we ook moeten kijken hoe onze samenleving hier 
beter op kunnen inrichten en het leefbaarder maken. 

Inwoner Omdat het klimaat veranderd 
Inwoner Omdat het later is dan je denkt. De verandering de goede kant op zal ook maar 

heel langzaam gaan dus op tijd beginnen. 
Inwoner Omdat het milieu bepalend is voor ons als mens en we hierin aan onze volgende 

generaties moeten denken. 
Inwoner Omdat het nu de verkeerde kant opgaatals er niet snel iets gebeurd kan de schade 

niet meer hersteld worden.haast is geboden.er is al veel van de biodiversiteit 
verdwenen 

Inwoner Omdat het nu te langzaam gaat. Er moeten veel dingen gebeuren. Niet alles in 
ã©ã©n keer, maar beetje bij beetje. Want anders is het te laat. De wereld heeft 
het nodig dat we nu actie ondernemen. Er gebeurt al veel, maar het mag wel wat 
voortvarender. 

Inwoner Omdat het slecht gaat met de aarde waarop wij met ons allen leven.het is 
belangrijk klein te beginnen dus je leefomgeving. Dat woon,werk en leef je.daar 
kan nog heel wat worden behaald. Ik woon bv op een drukke met vrachtwagens 
heen en weer rijdende doorgaande weg midden in de stad. De stadswal noord.wat 
daar alleen al aan fijnstoflobby word uitgestoten is heel vreselijk. Daar word al 
jaren over gesproken maar word weinig tot niets aan gedaan. Dus kom op 
gemeente ga daar eens mee aan de gang,!!!! 

Inwoner Omdat ik de wereld goed achter wil laten voor mijn kinderen en voor de mensen 
die het meest te maken hebben met extreme omstandigheden door 
klimaatverandering. Alle beetjes helpen en ik vind het belangrijk om ook als burger 
mijn steentje bij te dragen. 

Inwoner Omdat ik denk dat ons nageslacht het zo niet gaat redden. Toch denk ik dat wij en 
de belanghebbende partijen dit met mate dienen te doen omdat mensen een 
bepaald leven gewend zijn en dat niet onder slag of stoot op zullen willen 
opgeven.dwang werkt niet altijd, ook vind ik bijv. Dat bepaalde partijen niet 
gehoord worden, als of de ã©ã©n voor de ander geslachtofferd wordt. Denk aan 
boeren, die hier voedsel verbouwen,dat zonder hen ergens ver weg vandaan 
gehaald dient te worden. Denk aan fietsen, telefoons, tandenborstels, nu moeten 
wij weer elektrische auto's gaan rijden, etc. Alles met een accu, waarvan het 
lithium uit landen komt, o.a. Boliva, (we gaan hier maar even voorbij aan het feit 
dat mensen het daar voor een laag loon moeten winnen), maar vooral hoe 
afbreekbaar is dat lithium men stapt daar m.i. Te gemakkelijk overheen. Wordt dat 
over een tiental weer zo'n probleem waar we eventjes niet aan gedacht hebben? 
Kortom ik vind dat gemeenten, rijk eens het korte termijn denken moeten laten 
varen en na moeten denken wat de gevolgen over een tiental jaren zijn voordat ze 
iets omarmen. Iedere keer worden weer dezelfde fouten gemaakt, denk aan 
opslag van overbodige voetbalvelden met rubberresidue, in een plaats niet zo ver 
van bemmel vandaan, waar men niet weet wat men er mee aan moet.  Allemaal 
tijdelijke oplossingen zonder aan de gevolgen te denken op lange termijn. Denk 
bijv. In huissen aan de biocentrale, ik vind zoiets ronduit ondoordacht, hout van 
ver halen om hier iets van warmte te produceren. Ook al zou het goedkoper zijn 
dan nog klopt het niet. Een offerte aan nemen van een vuilverbrandingsoven 
verder weg van ons alleen omdat het daar goedkoper is, zulke zaken mogen niet 
meer voorkomen, ook al is het duurder (normaal weten gemeenten en overheid 
wel waar ze het tekort kunnen halen)  denk dan eerst aan het milieu!  Ook vind ik 
dat de overheid eerder naar wetenschappers, bedrijfsleven en vooral naar mensen 



 

Rapportage – Gemeente Lingewaard – december 2020 – DUO Market Research  14 

Onderzoek Klimaatadaptatie  
 

met gezond verstand dient te luisteren vorodat het volgende paard van troje naar 
binnen gehaald wordt. 

Inwoner Omdat ik denk dat veel mensen zich nog niet voldoende bewust zijn van de impact 
die klimaatverandering heeft. 

Inwoner Omdat ik een schone wereld wil achterlaten, op de manier hoe het nu gaat is triest 
Inwoner Omdat ik in een gezonde omgeving wil wonen 
Inwoner Omdat ik me zorgen maak over de opwarming van de aarde 
Inwoner Omdat ik mijn kind en de kinderen van haar later etc ook een goed leefbaar 

klimaat gun 
Inwoner Omdat ik mijn kinderen en kleinkinderen een gezonde toekomst gun in een prettig 

klimaat ,zowel in de directe omgeving als wereldwijd 
Inwoner Omdat ik toekomstgericht denk 
Inwoner Omdat ik wil dat mijn kinderen en de kinderen van mijn kinderen ook nog kunnen 

genieten van de mooie natuur en een normaal klimaat 
Inwoner Omdat ik zie dat de meerderheid van mijn medeburgers zich daar schijnbaar niet 

druk om maakt. Â€œtuinenâ€� worden volgestort met baksteen en kunstgras, 
opritten worden volop met azijn bespoten, bomen worden gekapt zodat mensen 
kunnen zonnen in hun achtertuin. Klimaatverandering is niet meer van de 
toekomst, we hebben er nu al mee te maken en het wordt alleen maar erger. 
Hitte, droogte, extreem weer we hebben het veroorzaakt en zullen er zelf ook mee 
om moeten leren gaan. 

Inwoner Omdat je ziet dat veel te veel bevolkingsgroepen zich daar nog maar nauwelijks 
van bewust zijn en ongestoord en onbewust hun huizen bouwen en hun tuinen 
inrichten alsof het nog 1990 is. 

Inwoner Omdat klimaatadaptatie bijdraagt aan een gezonde toekomst flora en fauna, alle 
planten en dieren. 

Inwoner Omdat klimaatadaptatie zorgt voor een aangenamer leefklimaat 
Inwoner Omdat klimaatverandering onafwendbaar is. We zullen ermee moeten leren 

omgaan. 
Inwoner Omdat klimaatverandering zeker aan het gebeuren is en ik via via denk te weten 

dat er voldoende wetenschappelijk onderzoek is dat aantoont dat we onze 
omgeving veel beter kunnen inrichten om met de veranderende 
weersomstandigheden om te gaan.daarom waardeer ik deze studie vanuit de 
gemeente lingewaard, ik hoop alleen dat deze informatieronde niet tot uitstel van 
visie- en beleidsvorming leidt! Concreet dat er dus al ambtelijk werk verzet wordt 
in het verkennen van scenario's. Zodat deze na deze informatieronde meteen op 
tafel kunnen komen.in de badkuip die lingewaard is, moeten we opschieten om 
niet achter de feiten aan te gaan lopen is mijn mening. 

Inwoner Omdat mijn kinderen en hopelijk ook hun kinderen nog van de natuur kunnen 
genieten 

Inwoner Omdat mijn kinderen en hun kinderen hier ook nog veilig moeten kunnen wonen- 
omdat lingewaard als gemeente tussen de rivieren ligt en overstromingen in de 
toekomst niet ondenkbaar zijn, vanwege meer stormen, meer neerslag in een keer 
en opwarming vd aarde, waardoor sneeuw sneller smelt.- omdat er nog veel 
fijnstof in de lucht zit en daardoor worden we ziek. 

Inwoner Omdat mijn kinderen en kleinkinderen  niet met rampen geconfronteerd hoeven te 
worden. 

Inwoner Omdat steeds meer mensenn, dieren etc. Lijden onder de vervuiling, zoals door de 
brandlucht/rook van houtkachels 

Inwoner Omdat t wel nodig is gezien leefbaarheid 
Inwoner Omdat we allemaal zoveel mogelijk moeten doen om negatieve klimaatinvloed te 

stoppen/keren. 
Inwoner Omdat we anders straks niet meer op deze aarde kunnen wonen. 



 

Rapportage – Gemeente Lingewaard – december 2020 – DUO Market Research  15 

Onderzoek Klimaatadaptatie  
 

Inwoner Omdat we de laatste paar jaar lange droogte periodes hebben gehad, dit had 
invloed op het grondwater stand (zeer laag)hier door maak ik mij grote zorgen 
voor de volgende generaties. 

Inwoner Omdat we een duurzame leefomgeving moeten achterlaten en omdat het oplossen 
van klimaatstress in de stad ook bijdraagt aan het verbeteren van flora en fauna 
wat in de stad vaak achterblijft en zeker het geval is. 

Inwoner Omdat we graag willen dat onze kinderen en mogelijke kleinkinderen ook fijn 
kunnen leven. 

Inwoner Omdat we het hebben over de toekomst van ons land, waarin onze kinderen 
zullen opgroeien. De huidige klimaatveranderingen zijn al niet mals, laat staan hoe 
die op de lange termijn zal zijn. 

Inwoner Omdat we het samen moeten doen voor ons nageslacht 
Inwoner Omdat we maar 1 aarde hebben en we moeten er alles aan doen om de aarde niet 

verder te belasten dan we al doen. Idealiter zouden we de aarde ook een handje 
kunnen helpen om de schade te herstellen. 

Inwoner Omdat we mee kunnen helpen aan een beter klimaat, maar ons ook kunnen 
aanpassen aan de sowieso komende klimaatveranderingen en dat we daar zo min 
mogelijk (over)last van gaan krijgen. 

Inwoner Omdat we met aanpassingen in de leefomgeving het woongemak kunnen 
vergroten en kunnen bijdragen aan het vertragen van de klimaatverandering. 

Inwoner Omdat we nog lang willen blijven wonen op een prettige manier zonder allerlei 
schadelijke problemen 

Inwoner Omdat we nu nog in kunnen grijpen voor het helemaal uit de hand loopt. 
Inwoner Omdat we ons in een kwetsbaar gebied bevinden tussen de rivieren. De 

klimaatverandering is al duidelijk merkbaar aan het veranderde weer. Veel droogte 
en hoge temperaturen. Terwijl het gebied rondom lingewaard juist een waterrijk 
en nat gebied hoort te zijn, zie ik in de omliggende natuurgebieden dat de natuur 
het moeilijk heeft door de droogte. Gebiedjes die vroeger de hele zomer nat waren 
of gevuld met water zijn dat niet meer. 

Inwoner Omdat we ons nu al kunnen voorbereiden om andere omstandigheden (hete 
zomers, met periodiek zeer veel regenval, milde winters). Door ons nu aan te 
passen zijn we straks beter af en hopelijk dragen we ook bij aan een vermindering 
van klimaatverandering. 

Inwoner Omdat we samen moeten werken aan een verbetering van onze leefomgeving 
voor onszelf en nageslacht.  De laatste jaren krijgen we steeds duidelijker te zien 
van de gevolgen zijn van ons welvaartsleven (the say is the limit). 

Inwoner Omdat we vaart moeten maken als we nog iets willen bereiken waar onze 
kinderen iets aan hebben. 

Inwoner Omdat we voorbereidt moeten zijn op de toekomstige situatie. En voor mijn eigen 
kinderen ) 

Inwoner Omdat we zijn doorgeschoten in het verstedelijken van onze gemeente. 
Inwoner Omdat we zo hopelijk de neerwaartse spiraal waar we nu in zitten wat het klimaat 

betreft kunnen vertragen of zelfs omkeren. 
Inwoner Omdat wij als gemeente dan bijdragen aan een maatschappelijk doel de 

opwarming van de aarde voorkomen. 
Inwoner Omdat wij als maatschappij dan meer zijn voorbereid zijn waardoor wij minder 

negatieve gevolgen ondervinden. 
Inwoner Omdat wij als mensen al genoeg hebben verkloot sowieso sinds de 

industrialisering 
Inwoner Omdat wij bij snel reageren en acteren mogelijk schadelijke gevolgen van de 

klimaatverandering kunnen beperken. 
Inwoner Omdat wij de aarde op een juiste manier dienen te gebruiken, beheren en 

daarmee doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen opdat zij gezond kunnen 
leven zoals wij dat ook konden. 

Inwoner Omdat wij door het sterk veranderende klimaat moeten proberen, de leefbaarheid 
voor mensen, dieren en planten zo goed als mogelijk,  in stand zien te houden 
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Inwoner Omdat wij zorg moeten dragen voor onze planeet 
Inwoner Omgeving leefbaar houdenwaterbergingschade beperkendoor aanpassing 

gevolgen kv tegengaan 
Inwoner Onontkoombaar en iedereen heeft er mee te maken 
Inwoner Ons ecosysteem wordt bedreigd door te hoge uitstoot van co2, (giftige) stikstof 

verbindingen en te hoge voetafdruk (we gebruiken nu al 1,56 x de aarde). Ook is 
de laatste 50 jaar 70% van de dierenwereld uitgeroeid. Daarnaast de voorgaande 
ontbossing, de stijgende temperaturen met smelten van de ijskappen en 
ontdooien van de permafrost tot gevolg. Dit alleen al zou wereldwijd alle 
alarmbellen moeten laten afgaan om het tij drastisch te keren zolang dit nog 
mogelijk is. We moeten ons ook realiseren dat het nog 20 a 30 jaar duurt voordat 
een vermindering van de co2 uitstoot effect heeft. 

Inwoner Onze biotoop is sterk aan het veranderen. Dit heeft nadelige gevolgen voor mens, 
dier, flora en fauna. Mede hierdoor lopen voorzieningen voor drinkwater en 
voedsel direct gevaar. Het is belangrijk dat wij (ons) stukje aarde kunnen blijven 
bewoner en bestand zijn tegen de omstandigheden van onze omgeving. Ook 
economisch en sociaal vormt klimaatverandering een gevaar. 

Inwoner Op dit moment kunnen we nog zaken aanpakken, om te zorgen dat de toekomst 
voor onze kinderen en kleinkinderen goed zal zijn. Als we nu niets doen is het voor 
hen te laat. 

Inwoner Opwarming aarde door vervuiling 
Inwoner Planeet leefbaar houden ( maken ) voor mijn kinderen 
Inwoner Proberen om de aarde en onze kinderen een fatsoenlijke toekomst te geven 
Inwoner Samen dragen we ons steentje bij om de natuur zo min mogelijk te belasten. Het 

is een gezamenlijk probleem waar iedereen zich van bewust zal moeten worden. 
Inwoner Toekomst van de wereld 
Inwoner Toekomst van kinderen 
Inwoner Toenemende veranderende weersituatie, zoals warmere/drogere zomers, te weinig 

regen met gevolg uitsterven van allerlei dieren/vogels, vissen enz. Extreme 
veranderingen wereldwijd. 

Inwoner Uiteindelijk zullen we met zijn allen zo energie neutraal mogelijk moeten gaan 
wonen, zorgen dat bebouwde gebieden niet te warm worden en water kunnen 
afvoeren (voldoende groen, vanwege verstening tuinen) 

Inwoner Vanwege de enorm hete en droge zomers, die veel schade opleveren. 
Inwoner Vanwege het overstromingsgevaar. Er is te weinig groen en er wordt nog meer 

bijgebouwd en bestraat. Daarnaast maak ik me zorgen om het vele verkeer en de 
co2 uitstoot. Bomen en groen zijn belangrijk voor de zuivering van de lucht. Ik 
merk aan mijn eigen longen hoe slecht de luchtkwaliteit hier is. 

Inwoner Verandering klimaat wereldwijd. Balans kwaliteit leven en uitnutten resources 
Inwoner Verminderen van hitte-eiland effect. Afvoer van water bij stortbuien. Frisse lucht. 
Inwoner Volgens informatie in de diverse media komt de mensheid in de grootste 

problemen indien er niet op tijd wordt ingegrepen. 
Inwoner Voor behoud van goede leefomgeving, ook voor de toekomst 
Inwoner Voor de generaties na ons 
Inwoner Voor de mensheid, natuur en dieren van de toekomst. 
Inwoner Voor de toekomst, de volgende generatie. 
Inwoner Voor een beter en stabiele toekomst. We moeten meer samen leven met de 

natuur en zorgen dat er een balans is tussen mens en natuur 
Inwoner Voor een zekere toekomst. En minder overlast op korte termijn 
Inwoner Voor een zo goed mogelijke toekomst van de aarde. 
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Inwoner Voor het gezond houden en weer krijgen van onze leefomgeving. 
Inwoner Voor het voortbestaan van de aarde en alle levende wezens 
Inwoner Voor mijn kinderen en kleinkinderen 
Inwoner Voorkomen van extremen weersveranderingen 
Inwoner Voorkomen van grote desastreuze gevolgen door de klimaatverandering. Droogte , 

gevolgen natuur, wateroverlast i.v.m. Heftige regenval en onvoldoende 
afwatering. Slimme maatregelen zijn van groot belang door aanpassen van aanleg 
wegen huizen uiterwaarden en sloten. 

Inwoner Wanneer wij niets doen gaat het fout met de aarde waar wij en onze kinderen 
kleinkinderen op leven. 

Inwoner Wateroverlast verzakking woning door laag grondwaterpeil 
Inwoner We dienen voldoende voorbereid te worden op uitschieters in weertypen en 

overmatige droogte/nattigheid/wind etc. 
Inwoner We hebben een 'gezonde' aarde nodig om op te leven. We zullen er dus ook 

samen voor moeten zorgen dat de aarde gezond blijft / niet ongezonder wordt. 
Inwoner We hebben maar een aarde en geen plan b!zuinig met energie en gebruik van 

groene energie. Zuinig omgaan met het regenwater, dus geen beton maar 
groen.anti plasticcampagnes afval scheiden en belonen. Bomen die geplant zijn 
water geven!verander de wereld, begin bij jezelf, je eigen omgeving 

Inwoner We hebben steeds warmere zomers en in verhouding ook warmere winters. De 
hoeveelheid groen neemt zienderogen af waardoor natuurlijke koelingsbronnen 
zoals bomen verdwijnen en het woon- en leefgenot achteruit gaat. Meer en meer 
groen verdwijnt voor bewoning of bredere wegen, dat is een negatieve 
ontwikkeling. Vooral de dorpskernen worden steeds drukker en voller. 

Inwoner We houden het niet lang meer uit met onze manier van leven. Komen we nog 50 
jaar verder ? 

Inwoner We kunnen allemaal bijdragen aan deze adaptatie alle kleine stapjes helpen. Als 
we blijven wijzen naar de ander zal het eindresultaat niet voldoende zijn. 

Inwoner We kunnen beter goed voorbereid zijn op mogelijke risicoâ€™s van het 
veranderende klimaat, dan te laat zijn. Daarnaast kunnen we ook mogelijk de 
risicoâ€™s beperken wanneer wij nu ingrijpen 

Inwoner We kunnen onze kop simpelweg niet langer in het zand steken. 
Klimaatverandering is een feit, dus moeten we ons aanpassen. 

Inwoner We merken met steeds grotere aanwijzingen dat het 'vijf voor twaalf' is. Wanneer 
we op deze manier doorgaan met de natuur te ontkennen, zal er over niet al te 
lange termijn zoveel schade zijn dat het onomkeerbaar wordt. Hoe beter wij de 
natuur respecteren en daar rekening mee houden, hoe prettiger we zullen kunnen 
leven. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen.. 

Inwoner We moeten de negatieve effecten minimaliseren. 
Inwoner We moeten een goed klimaat doorgeven aan de toekomst, onze kinderen 
Inwoner We moeten met elkaar alles doen om klimaatverandering te voorkomen. De 

gevolgen zijn groot. 
Inwoner We moeten nog heel lang met onze aarde doen. 
Inwoner We moeten nu maatregelen nemen om de klimaatverandering een halt toe te 

roepen. 
Inwoner We moeten voorbereid zijn op de wisselende klimaatomstandigheden die op ons af 

komen. 
Inwoner We moeten zuinig zijn op onze aarde. Wij maar ook onze kinderen moeten nog 

een lange tijd op deze plek kunnen leven. Het is natuurlijk ook voor planten en 
dkeren belangrijk. Zonder dat is er ook geen leven mogelijk. Ik denk dat wij al veel 
doen. In andere landen daarin tegen mogen zich wat meer bewust zijn van wat ze 
aanrichten. Vrachtwagens vol met plastic zo de zee in kiepen kan echt niet. Wat er 
allemaal de lucht in gejaagd word is ook niet goed. Altijd blijkt weer dat geld 
belangrijker is dan je leefomgeving.ook de gemeente kan wat doen. Huizen 
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bouwen met meer tuin. Tegenwoordig worden huizen gebouwd met postzegels 
van tuinen. Deze tuinen worden vaak dicht gelegd met tegels omdat er geen 
ruimte is voor een boom of bloemen. 

Inwoner We ondervinden steeds meer hinder van wateroverlast terwijl we in tuinen steeds 
meer bestrating zien.dit zou moeten veranderen. 

Inwoner We staan aan het begin van een totale verandering met steeds extremere 
weertypes, waarbij landbouw en natuur zwaar onder druk staan. 

Inwoner We willen de volgende generatie ook een gezonde toekomst geven 
Inwoner We willen toch allemaal in een gezond nederland wonen en blijven wonen 
Inwoner We wonen tussen twee dijken onder nap.de droogte doet de klei klinken door te 

laag grondwaterpeil, waardoor huizen kunnen verzakken.op de ward in bemmel 
groeit het gras en de brandnetels door de stikstof voortreffelijk, maar het 
fluitekruid en andere onkruiden zie je langzamerhand door de overwoekering 
verdwijnen.ik maak mij zorgen om onze kinderen en kleinkinderen. 

Inwoner We zien om ons heen wat voor veranderingen er plaats vinden die voor een groot 
gedeelte te herleiden zijn op de klimaatveranderingen. Decennia lang is er te 
weinig aandacht voor het klimaat geweest. Meer produceren, meer consumeren, 
ieder weldenkend mens kan op zijn vingers uittellen dat dat niet straffeloos kan. 
Wij zijn ook verantwoordelijk voor de volgende generaties die in een zo goed 
mogelijk klimaat willen leven 

Inwoner Wij hebben onze leefomgeving (aarde) slechts in bruikleen. En moeten er zuinig 
mee om gaan voor de generaties na ons. 

Inwoner Wij leven ook voor de toekomst van onze (klein-) kinderen, dat zij ook nog goed 
kunnen leven. 

Inwoner Wij moeten zuinig zijn met wat we hebben en daar zo goed mogelijk mee omgaan 
Inwoner Wij staan als nederland onderaan de lijst als het gaat om het overstappen naar 

duurzame energie. Biomassa krijgt voorrang op zonne- of wind energie. Inwoners 
worden niet geã¯nformeerd over wat de gemeente doet aan het klimaat. Wat 

Inwoner Wij vinden dat wij als burgers moeten bij dragen aan het aanpakken van het 
klimaatprobleem wat wij als zeer serieus zien. Ook vinden wij dat de overheden 
daar een veel actievere rol in zouden moeten spelen dan tot nu toe het geval is. 
Wij denken aan inzetten op duurzame energie en een energie neutrale gemeente 
worden, biodiversiteit bevorderen, betere verdeling natuur agrarische sector 
enzovoort.wij staat achter de klimaat doelen van parijs. 

Inwoner Wij zijn als mensen op de aarde om een gelukkig leven te leiden. Dit betekend niet 
dat wij de wereld kapot mogen maken voor ons geluk. Ik denk dat hel heel erg 
belangrijk is om ons aan te passen aan het klimaat, als we dat niet doen zullen we 
verrast gaan worden door de krachten van de natuur en veel verliezen. Denk 
hierbij aan huizen, leefgebied en misschien mensenlevens.daarnaast is het niet 
onmogelijk om met het klimaat mee te 'evolueren'. Als we allemaal kleine dingen 
veranderen en samen met onze gemeentes ons klaarmaken voor de toekomst 
denk ik dat het goed moet komen. 

Inwoner Wij zullen met z'n allen meer maatregelen moeten treffen om onze leefomgeving 
gezond te houden voor ons maar vooral voor onze kinderen en kleinkinderen 

Inwoner Zeer belangrijk omdat klimaatadaptatie er voor kan zorgen dat onze omgeving 
goed leefbaar blijft 

Inwoner Zodat we goed voorbereid zijn op de veranderingen in het klimaat: meer regen, 
meer droogte enz enz. En dat we veilig kunnen blijven leven. 

Inwoner Zonder ingrijpen gaat onze leefomgeving "onleefbaar" worden. D.w.z. Grote mate 
van overlast. Door slim ingrijpen kunnen een aantal gevolgen gemitigeerd worden. 

Inwoner Zorg om een goede leef- en werkomgeving voor de mensen na ons en een 
versterking van de biodiversiteit 

Medewerker Het gaat nu extreem de verkeerde kant op.alle maatregelen die we nu nemen, 
hebben jaen later effect. We zullen dus eerst nog meer nadelige effecten zijn. 
Daarom belangrijk nu te starten. 

Medewerker Het heeft grote gevolgen voor heel veel mensen, dieren en planten 
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Medewerker Klimaatverandering is moeilijk om te draaien. Wat we wel kunnen doen is 
proberen te voorkomen dat de gevolgen ernstige vormen aan nemen voor natuur 
en mens. Wat we kunnen voorkomen aan problemen  moeten we proberen. 

Medewerker Om tijdens hevige hoosbuien het water te kunnen verwerken zodat geen/minder 
wateroverlast ontstaat en dit water te bergen zodat tijdens periode van droogte 
voldoende water oevr is. 

Medewerker Omdat de klimaatverandering negatieve effecten op onze leefomgeving en op ons 
welzijn heeft en deze effecten nu al duidelijk zichtbaar zijn. Niets doen is geen 
optie. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en voor toekomstige 
generaties ook een goed leefklimaat creã«ren. 

Medewerker Omdat een goede inrichting van de leefomgeving kan helpen bij hittestress, 
droogte en wateroverlast om dit samen met inwoners te doen, ze te betrekken bij 
waarom andere inrichting van de tuin,straat e.d nodig is en daarmee samen 
zorgen voor een betere (en mooiere) leefomgeving. 

Medewerker Omdat het niet aanpassen veel problemen en kosten mee brengt. Het is 
onontkoombaar. Liever heads up aanpakken dan struisvogelen. 

Medewerker Omgeving leefbaar houden 
Medewerker Ondanks dat we er veel geld en moeite insteken om co2 reductie te 

bewerkstelligen, we zullen sowieso effecten krijgen waar we ons aan moeten 
aanpassen. Niemand weet nog hoe groot die effecten zijn. Hoe sneller je plannen 
hebt en start met de uitvoering hiervan, hoe minder het uiteindelijk gaat kosten en 
hoe beter mensen begrijpen waar het om gaat.sommige effecten kunnen dermate 
van invloed zijn op onze leefomgeving (overstromingen, extreme droogtes) dat we 
ons echt moeten voorbereiden. 

Medewerker Volgens mij is het twee voor twaalf en is er geen tijd om langzaam aanpassingen 
te doen. Deze hete zomer was dit ook al duidelijk en ben ik me gaan verdiepen in 
hoe ik mijn woning en tuin zodanig kan aanpassen dat we een bijdrage kunnen 
leveren aan verminderen van de gevolgen van klimaatverandering. Ook de 
gemeente zal hierin een rol moeten spelen. 

Medewerker We maken nu al veranderingen mee. De verwachtingen worden met het jaar 
heftiger, de kans dat we klimaat doelstellingen halen wordt steeds kleiner. Ik ben 
bang dat we geen keus hebben. We moeten aanpassen en voorbereiden op de 
toekomstige klimaat extremen. Het niet tijdig anticiperen op deze klimaat 
extremen zal ook een prijskaartje hebben. Om deze reden denk ik dat het 
belangrijk is om het voor te blijven. 

Medewerker Zorgen over de toekomst voor onze kinderen/kleinkinderen 
Ondernemer Omdat wij anders moeten gaan denken over energie voorzieningen. Ook minder 

gaan denken aan waar de overheid mee komt en ook minder denken aan waar de 
energiemaatschappijen mee komen 

Ondernemer Omdat, ik als ondernemer me al 8 jaar sterk maak om duurzaam te ondernemen 
en mogelijkheden om dat nog meer te doen lang duurt, regelgeving. Neem nou 
het vervoer van kinderen van school naar de bso. Zou toch elektrisch geregeld 
moeten worden. Een elektrische parkbus zou volstaan. 

Ondernemer Regeren is vooruitzien 
Ondernemer Temperaturen in de zomer zijn veel te lang veel te hoog. Bovendien is de bodem 

te droog en sterven bomen en planten. Mens en natuur hebben te lijden. Vreemde 
plaagdieren en ziektes die eerst in subtropisch gebied voorkwamen komen nu naar 
hier. Eikenprocessierups is daarvan een voorbeeld en zeker niet de enige. 

Ondernemer Waterbeheersingwater regulatie in zomer bij hevige buienbomen en planten voor 
dieren, biodiversiteit, koeling in zomer 

Raadslid Afvoer van water wordt een groeiend probleem. Bevordering van biodiversiteit 
helpt ons ons teweer te stellen tegen plagen. Tuinen zouden natuurlijker moeten 
zijn , niet EEN tegel eruit, maar omgekeerd, slechts een paar tegels erin. Uiteraard 
zuinig met energie. 
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Raadslid De afgelopen 3 zomers zijn hÃ¨t bewijs dat we een zeer snelle verandering zien 
van ons klimaat. Het wordt steeds warmer en onze leefomgeving is hier nog maar 
slecht op aangepast. 

Raadslid De effecten zijn slecht voor mensen, dieren en planten, en zijn een groot deel te 
voorkomen door met meer zorg om te gaan met de leefomgeving. 

Raadslid Omdat het zo voor nog grotere problemen zorgt, en er een leefbare aardbol voor 
volgende generaties moet zijn.Wachten is niet langer mogelijk. 

 
 
Onderzoeksgroep Toelichting –belangrijk 
Inwoner Adaptatie aan de verandering van het grillige weer 
Inwoner Afvalscheiding.. Hemelwaterinfiltratie en meer groen en minder grijs.. Dat zijn 

relatief kleine dingen en dragen bij aan een beter klimaat..je merkt dat klimaat 
verandert.. Niks doen is dus geen optie in mijn ogen 

Inwoner Alles veranderd. Hete zomers, meer droogte. Wanneer het regent is dit heviger 
en de kans op wateroverlast neemt toe. Er moet iets gebeuren om de kans op 
overlast te reduceren. 

Inwoner Alles wat we nu met elkaar kunnen doen in onze omgeving zal helpen. Hoe klein 
ook. 

Inwoner Als de leefomgeving niet tijdig  wordt aangepast zal het op termijn steeds lastiger 
worden om problemen zoals wateroverlast of verdroging te voorkomen. 

Inwoner Als er niet snel verandering komt, zijn we te laat. Dit geldt op alle fronten m.b.t. 
Het klimaat. Natuurlijk moet er goed over worden nagedacht, maar dat eindeloze 
geneuzel en trage besluitvorming kan er weleens voor zorgen dat onze (klein) 
kinderen het onze generatie mettertijd flink kwalijk nemen niet doortastender te 
hebben gehandeld en zij daar dan de wrange vruchten van mogen (moeten) 
plukken.het blijft maar niet doordringen dat wij in 100 jaar de aarde volledig naar 
de knoppen hebben geholpen.korter gezegd: zorg voor volledige bewustwording 
van de situatie, 

Inwoner Als het goed voor het land is dan is dat belangrijk 
Inwoner Als het regent dan hebben we meteen overlast, en als het droog en zonnig is dan 

duurt dat weer te lang. Er moet dus iets gebeuren. Huizen verzakken en 
verzuipen, beiden is niet gewenst. 

Inwoner Als je er niks aan doet blijf je achter de feiten aanlopen 
Inwoner Als je het niet doet krijg je problemen. 
Inwoner Als je met betaalbare aanpassingen hinder en schade kunt voorkomen moet je 

dat doen. Klimaatverandering houdt je niet tegen. Je kunt je wel proberen de 
negatieve gevolgen te verzachten. 

Inwoner Als we allemaal iets kleins doen, dan doen we met z'n allen iets groots. 
Inwoner Als we niets doen gaat het gewoon door wat echt niet goed is en hebben onze 

kinderen en kleinkinderen een totaal verpeste wereld voor zich. 
Inwoner Als we niks doen is geen optie 
Inwoner Als we niks doen putten we de aarde uit en zadelen volgende generaties op met 

extreme leefomstandigheden.hierbij moet niet alleen gekeken worden naar 
maatregelen tegen droogte/ wateroverlast, maar ook zeker naar 
energievoorzieningen. Denk aan stimuleren van duurzame energie en oplossingen 
voor beperken van fossiele energie bronnen. Helaas is gemeente lingewaard hier 
vooralsnog erg passief in en wordt er maar weinig vooruitgang geboekt. 

Inwoner Als we nu niets doen lopen we achter de feiten aan 
Inwoner Belangrijk om proactief te denken en daarna te handelen. De klimaatverandering 

komt eraan en we weten niet hoe dit gaat uitpakken. Het verminderen van co2 
uitstoot en andere broeikasgassen is een belangrijk onderdeel. 

Inwoner Belangrijk vind ik dat de bewustwording van een veranderend klimaat en vooral 
met de gevolgen daarvan bij zoveel mensen, als maar mogelijk, plaats vindt.dat 
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dingen hierin vooral in je eigen omgeving, dorp of straat gebeuren lijkt me een 
belangrijke voorwaarde.de gemeente als meest nabije overheidsorgaan kan hier 
naar mijn mening een belangrijke rol in spelen. 

Inwoner Belangrijk voor de generaties na ons. 
Inwoner Belangrijk voor onze toekomst van onze kinderen 
Inwoner Belangrijk! Groen verdwijnt waar meer verstedelijking komt. Waardoor de 

warmte niet kan opgevangen grote kans op extreme weerssituatieâ€™s ( stijging 
temperatuur, droogte)hoe meer groen hoe beter het is voor de leefomgeving 
opvang van co2. 

Inwoner Bewustwording, bescherming van de natuur, gezondheid. 
Inwoner Bij geen actie zal de wereld vervuilen?? 
Inwoner Bijdrage leveren aan een positieve klimaatverandering 
Inwoner Dat er zoveel groen in dorpskernen verdwijnen, echte plek wordt vol gebouwd, 

en groen verdwijnt. 
Inwoner Dat het klimaat veranderd (dit is al miljoenen jaren het geval) klopt, we kunnen 

met zijn alle wat zuiniger zijn op de planeet. De hoeveelheid water wat er kan 
vallen kunnen we via onze leefomgeving, door meer groen in de tuinen b.v. Beter 
kwijt. Daar zou de gemeente (burgers) als eerste wat aan kunnen doen. 

Inwoner Dat het water beter weg kan, en dat er meer groen komt (dit is zowel belangrijk 
voor de co2 als voor de sociale veiligheid). 

Inwoner Dat we de leefomgeving voor onze kinderen niet verder verslechteren 
Inwoner De aarde zoals we die doorgeven aan ons nageslacht, moet wel leefbaar blijven. 
Inwoner De droogte en wateroverlast van onze gemeente. 
Inwoner De juiste infra, voor de wateroverlast 
Inwoner De laatste jaren is er veel en langdurig droogte in de zomer- het is over het 

algemeen warmer dan jaren geleden- als het regent, regent het hard en veel 
achter elkaar- de laatste jaren waait het ook harder en vaker. 

Inwoner De laatste jaren wordt het steeds warmer in de zomer. We moeten nu en 
eigenlijk al veel eerder maatregelen nemen om het niet nog warmer te krijgen. 
Door meer groen te gaan gebruiken maak je huissen stad een stuk leefbaarder. 

Inwoner De leefomgeving is niet alleen nu belangrijk, maar ook nog in lengte der jaren 
voor de volgende generaties. Nu bouwen aan verandering is langer plezier voor 
de toekomst. 

Inwoner De noodzaak is duidelijk (extremen in weer, neerslag, wateroverlast, windhozen, 
hitte). Vergroening van de leefomgeving (eigen tuin, straat, centrum, schoolplein) 
helpt dit te verlichten, maar bã³venal wordt het er ook gewoon mooier en 
prettiger van. En ik denk zelfs socialer en veiliger. Ik zit er dus beslist niet 
activistisch in (want dã¡t denken werkt vaak juist averechts voor draagvlak), 
maar denk juist dat door het in kleine stapjes te doen en zo te laten zien dat 
klimaatadaptatie in brede zin ook je eigen leefomgeving gewoon verfraait, er snel 
sprake kan zijn van de spreekwoordelijke win-win situaties. 

Inwoner De wereld leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen 
Inwoner De zomers worden warmer en er ontstaat hittestress. Daarnaast treedt steeds 

meer verdroging op, waardoor water schaarser wordt.de diversiteit aan planten 
neemt af en de vogels en insecten hebben het zwaar. 

Inwoner Dieren sterven uit, er groeien minder bomen dus minder zuurstof, er bloeit 
minder, het word droger, en als het regent gaat het regenwater minder snel weg, 
hagelstenen worden groter en het word warmer. 

Inwoner Dit is in deze regio belangrijk omdat de waterhuishouding goed geregeld moet 
worden, zodat regenwater in de grond terecht komt en niet in de rioolsystemen. 
Hierdoor kan het grondwaterpeil weer een beetje op orde komen 

Inwoner Dit is nodig om in de toekomst toch nog een beetje gezond en prettig te kunnen 
leven en te genieten van de natuur om ons heen. 
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Inwoner Door de enorme toename van woonwijken en mega hallen op industrieterreinen 
wordt het regenwater steeds meer direct via de riolering afgevoerd.dit 
noodzakelijke regenwater, ter voorkoming van verdroging, wordt dus direct naar 
zee geleid.dus al het regenwater dient direct in de wijk/industrieterrein in de 
grond te worden gebracht. Niets afvoeren!!!!!Direct bossen aanplanten en niets 
meer omhakken. 

Inwoner Door de verschillende weersinvloeden, we moeten dus een adaptatiever zijn om 
deze weersinvloeden te ontvangen en ook hopelijk niet erger te laten worden 

Inwoner Door de warmte is er behoefte aan schaduw, bomen. Regenwater zal 
opgevangen moeten worden om de droogte te bestrijden. En verdroging te 
beperken.uiteindelijk zal de energie niet vanuit de aarde maar vanaf de aarde 
gewonnen moeten worden. De zonnepanelen, warmtepompen en windmolens of 
andere vormen van energieopwek gaan de leefomgeving beã¯nvloeden. Hier 
moeten we rekening mee gaan houden 

Inwoner Door te accepteren dat het klimaat verandert moet je open gaan staan voor 
mogelijkheden om de leefomgeving prettig te houden. 

Inwoner Doorbestrating te vervangen door groen blijft meer regenwater beschikbaar voor 
grondwaterstijging. 

Inwoner Doordat het in de toekomst ook leefbaar blijft 
Inwoner Droogte en overstromingen zie ik als potentieel gevaar 
Inwoner Een van de redenen is proberen te voorkomen dat we onder water komen te 

staan. Voor mens en dier belangrijk. 
Inwoner Er moet iets gebeuren, daarom liefst zo snel mogelijk, maar wel doordacht! 
Inwoner Er nu voor zorgen om dingen te veranderen, met het oog op de generaties die na 

ons komen, ook nog een goed bestaan hebben. 
Inwoner Er worden zoveel tuinen bestraat, terwijl bloemen en planten de boel opfleuren 

en ook goed zijn om wateroverlast te beperken. 
Inwoner Er zijn een aantal zaken die voor mij belangrijk zijn. Het stoken van bio massa 

vind ik een schande bossen kaal slaan met het verhaal goed voor het milieu. 
Lingewaard doet het gewoon, blijf dan gas stoken.water afvoer niet afvoeren 
maar terug naar het grondwater waar mogelijk. Wijken energie neutraal dus van 
het gas af ik geloof er niet in. Er is een duitse econoom hans werner sinn heeft 
het voor duitsland doorgerekend eindconclusie het gaat niet. Te vinden op 
youtube. Verder vind ik dat het in lingewaard best goed gaat.ik kom uit de 
energie wereld en heb daardoor misschien al of niet goed een mening. 

Inwoner Er zijn voldoende mogelijkheden om daar wat aan te doen 
Inwoner Erfgoed voor kinderen en kleinkinderen 
Inwoner Gaat om toekomst van onze planeet 
Inwoner Heeft gevolgen voor de economie en leefomgeving, maar zeker ook erg veel 

gezondheid! 
Inwoner Het aanpassen van omgeving helpt bijvoorbeeld bij een betere verdeling van 

water. Grondwater peil blijft op peil en omgeving blijft groener. Tevens goed voor 
de biodiversiteit. Kleine moeite groot plezier.  Dus minder bestrating meer 
waterdoorlating. Groen geeft rust en ruimte in het hoofd dus zorgt ook voor een 
betere leefomgeving van de bewoners. 

Inwoner Het gaat om de toekomst van onze kinderen 
Inwoner Het gaat ons allemaal aan, en samen kunnen we er iets aan 

veranderen/verbeteren 
Inwoner Het is altijd belangrijk om je in ieder geval minimaal een beetje aan te passen 
Inwoner Het is belangrijk dat de generaties na ons ook nog een goede leefomgeving 

hebben. 
Inwoner Het is belangrijk de biodiversiteit te bevorderen en te beschermen. En om 

verdroging te voorkomen. Om te kijken wat de burger kan doen en wat de 
overheid kan doen. 
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Inwoner Het is belangrijk om de wereld leefbaar te houden voor volgende generaties. 
Inwoner Het is duidelijk dat de gevolgen rampzalig zijn als we niets doen. Behoeft geen 

argumentatie verder. 
Inwoner Het is een feit dat het klimaat verandert. Niets doen = stil staan = achteruit 

gaan. Als iets verandert is het belangrijk dat je mee verandert zodat je met de 
nieuwe situatie kunt omgaan. 

Inwoner Het is nodig om te investeren in de toekomst 
Inwoner Het is noodzakelijk voor de toekomst van de gehele aarde en mensheid dat er 

iets gebeurt. Alle kleine dingen die we kunnen doen om daar een steentje aan bij 
te dragen helpen en overweeg ik graag. 

Inwoner Het is onze toekomst 
Inwoner Het is zichtbaar dat het klimaat veranderd en het slechter gaat. 
Inwoner Het klimaat gaat ons allen aan 
Inwoner Het klimaat heb je niet in de hand dus je kunt maar beter er op voorbereid zijn 
Inwoner Het klimaat verandert al. De gevolgen zijn al voelbaar. De droogte van afgelopen 

jaren is daar ã©ã©n voorbeeld van.zelfs met versnelde maatregelen om de door 
de mens versnelde klimaatverandering tegen te gaan, zal de gemiddelde 
temperatuur op aarde zo'n twee graden blijven stijgen, wat gepaard gaat met 
veel meer extreme klimatologische omstandigheden dan wij nu kennen.de 
gevolgen zijn al lang voorspeld. Nu is het zaak dat die gevolgen worden gewogen 
naar ernst en er maatregelen op maat komen om de impact ervan op te vangen. 

Inwoner Het klimaat verandert snel. Het is daarom belangrijk om te kijken of de 
samenleving deze verandering aan kan en wat de samenleving moet doen om 
daarop te anticiperen. 

Inwoner Het klimaat verandert. Om onze leefomgeving leefbaar te houden (en ook 
waarde te laten behouden) zijn acties noodzakelijk. Gegeven bepaalde bestaande 
situaties, is een collectieve aanpak noodzakelijk. In veel gevallen kan het 
probleem niet opgelost worden door het individu. 

Inwoner Het verbetert de leefomgeving en is mede een reactie op de 10% 
overstromingskans. 

Inwoner Het woord zegt het al. Als de leefomgeving geen aanpassing ondergaat kan 
klimaatverandering het leven, in de breedste zin van het woord, verstoren. 
Ernstig of niet. 

Inwoner Het zicht voor de toekomst 
Inwoner Hoe meer groen, hoe beter en mooier 
Inwoner Hoewel de grote veranderingen van de europese en rijksoverheid en de industrie 

moeten komen, kunnen we ook op gemeentelijk niveau een steentje bijdragen 
Inwoner Hoewel ik de klimaatproblematiek lange tijd aan me voorbij liet gaan (onder het 

motto: "het zal allemaal wel"), denk ik (toch) dat we nu op een punt zijn 
gekomen dat iedereen zijn steentje zal moeten bijdragen aan duurzaamheid. 

Inwoner Hoge temperaturen en hoog water. 
Inwoner I.v.m. Met de klimaatveranderingen is het belangrijk tijdig stappen te 

ondernemen, zodat we schade t.g.v. Veranderingen kunnen voorkomen 
Inwoner Ieder draagt zâ€™n steentje bij. Op een ander heb ik geen invloed, dus begin ik 

bij mezelf en draag ik bij aan een rustiger klimaat, waar straks mijn kinderen en 
nog ongeboren kleinkinderen ook van kunnen genieten. 

Inwoner Iedereen merkt dat het aantal dagen in een jaar, dat we last hebben van het 
weer/klimaat, toeneemt. Het is goed om daarop te anticiperen. 

Inwoner Ik denk aan de toekomst voor de jeugd van nu. 
Inwoner Ik gun mijn kinderen en kleinkinderen ook een veilige leef omgeving met een 

welvaartsniveau dat ten minste gelijk is aan het onze op dit moment. Klimaat 
veranderingen brengen onzekerheid op dit vlak. Nu investeren betekend minder 
schadelijke gevolgen in de toekomst. 
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Inwoner Ik verbaas mij er over dat er gepraat wordt over meer bomen, meer groen. Ik 
woon aan het park (zilverkamp, kant waterlinie)),  de aankomende tijd wordt de 
helft van het park weg gekapt omdat deze bomen volgens de gemeente op 
zijn.we praten over bomen van rond de 40 jaar oud. Daarvoor in de plaats 
worden kleine ieniemienie boompjes terug geplant. Heel triest. De meeste bomen 
zijn niet op, maar moeten gewoon op de juiste manier gesnoeid worden. 

Inwoner Ik vind dat er minder gebouwd  moet worden, meer natuur want dat hebben we 
nodig van wegen zuurstof die  een mens bloemen en bomen moeten hebben. 
Wat meer bomen  in de wijken want die slurpen het water op. Komt omdat het 
klimaat aan het veranderd meer warmte en en veel stortbuien  zodat het water 
beter weg kan. Dus dat volbouwen met huizen  kan je alleen overstromingen ver 
oorzaken. En zo kan ik nog wel door gaan. 

Inwoner Ik vind dat onze kinderen en kleinkinderen en daarna ook nog goed kunnen leven 
op deze aarde 

Inwoner Ik vind het belangrijk, voor ons, voor de dieren en voor de natuur. Tevens vind ik 
het belangrijk voor de mensen die na mij komen. 

Inwoner Ik wil een gezonde leefomgeving doorgeven aan mijn kinderen en kleinkinderen 
Inwoner Ik wil graag dat een volgende generatie ook in de toekomst op een normale 

manier kan leven 
Inwoner Impact die het kan hebben op zowel de maatschappij als de natuur 
Inwoner In verband met de mogelijke toekomstige wijzigingen. Geen gas meer en stroom 

op andere wijze. 
Inwoner In woonwijken wateroverlast door te veel bestrating. Droogte waardoor het 

groen in de gemeente te len onder gaat.  Bewustwording van medebewoners 
Inwoner Je moet je altijd aanpassen aan veranderingen 
Inwoner Je staat er niet de hele tijd bij stil. Maar dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk 

en ik zou daar wel mijn steentje aan bij willen dragen. Zo heb ik plannen met 
mijn huis om tot duurzamer oplossingen te komen. Ik zou bijvoorbeeld graag met 
hout willen bouwen. 

Inwoner Je wil toch niet door een natuur ramp om het leven komen. 
Inwoner Klimaat is niet te stoppen - adapt and survive 
Inwoner Klimaatverandering hebben we de afgelopen eeuwen vaker gehad.is een 

gegeven.gaar nu door o.a. Co2 etc. Veel sneller dan vroeger. 
Inwoner Klimaatverandering heeft zeer schadelijke gevolgen 
Inwoner Klimaatverandering raakt ons allemaal en alles wat we kunnen doen m.b.t. De 

leefomgeving helpt daarbij. 
Inwoner Langetermijnsbelang leefomgeving 
Inwoner Langzaam maar zeker vindt er steeds meer verstening plaats in de gemeente 

zoals allerlei nieuwbouwprojecten, infrastructuur, glastuinbouw. Dit, samen met 
minder maar hevige neerslag en toename van de verdamping, zorgt voor 
verdroging zoals we die tot nu toe niet kenden. 

Inwoner Leefveiligheid 
Inwoner Maatschappij is vooral vanuit economische belangen aan het ontwikkelen en 

houdt hierbij onvoldoende rekening met een inpassing die ook de belangen van 
natuur en gezondheid behartigd. Simpel gezegd wordt verduurzaming pas 
gedaan als het voldoende winst oplevert, waardoor de belangen van gezondheid 
en een goede inpassing minder belangrijk worden. 

Inwoner Meer bewustwording nodig en meer maatregelen nemen. 
Inwoner Meer groen en meer ruimte, grotere tuinen, minder bebouwing in steen/beton 
Inwoner Met name voor rijkswaterstaat belangrijk in de waterhuishouding. Voor gemeente 

lw wellicht voor ruimtelijke ordening, huisvesting om rekening te houden met 
Inwoner Met ons gedrag kunnen we het klimaat positief veranderen, hoop ik. 
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Inwoner Mijns inziens geen andere optie. Het klimaat verandert, wordt extremer. Heftige 
regenbuien, lange warme en droge periodes. Onze omgeving, infrastructuur en 
natuurbehoud is op dit moment niet tegen opgewassen. 

Inwoner Niet aanpassen leidt tot te grote schade aan economie, natuur, veiligheid en 
gezondheid. 

Inwoner Niets doen en ons milieu onverzorgd aan volgende generaties doorgeven is geen 
optie.dat wat in voorbije jaren is verstoord moeten we zo veel mogelijk 
herstellen. 

Inwoner Nu niets doen betekent straks op de blaren zitten en mogelijk nog meer kosten 
en of onherstelbare schade. 

Inwoner Om â€œdweilen met de kraan openâ€� te voorkomen. Er kunnen zoveel kleine 
dingen zelf gedaan worden 

Inwoner Om biodiversiteit te bevorderen en de kwaliteit van de leefomgeving te 
verbeteren. 

Inwoner Om de aarde leefbaar te houden, ook voor degenen die na ons komen. 
Inwoner Om de gevolgen van de klimaatverandering te verminderen 
Inwoner Om de gezondheid en veiligheid van iedereen te vergroten 
Inwoner Om de omgeving leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen. 
Inwoner Om de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen. 
Inwoner Om een beter leefklimaat te krijgen voor nu maar zeker de toekomst 
Inwoner Om een goed leefmilieu voor de toekomst te borgen en om dat nu te doen tegen 

lagere kosten, dan de kosten die we gaan maken als we hiermee jaren wachten. 
Inwoner Om een juiste leefbaarheid voor de volgende generaties te creã«ren. 
Inwoner Om een leefbare planeet over te houden voor onze nakomelingen en ook voor de 

dieren. 
Inwoner Om gezond leefklimaat nu en in de toekomst te waarborgen. 
Inwoner Om grote problemen in de toekomst te voorkomen. Zoals verzakken woningen. 
Inwoner Om iedereen een gezonde toekomst te geven 
Inwoner Om in de toekomst vervelende situaties te voorkomen (overstromingen, 

watertekort etc) zullen we nu actie moeten ondernemen. 
Inwoner Om in onze huidige leefomgeving te kunnen blijven wonen zullen er misschien 

aanpassingen plaats moeten vinden, ik heb zelf niet het idee dat we momenteel 
in een benarde situatie zitten en dat de nood hoog is, wel denk ik dat we in de 
toekomst nog water zullen krijgen aan de dijk, als we dan een paar flinke 
hoosbuien krijgen zal het risico op dijk doorbraak dan groter kunnen 
worden.daarnaast zou er misschien meer regenwater opgevangen kunnen 
worden voor de drogere dagen om te sproeien of het grondwaterpeil op niveau 
te houden. 

Inwoner Om je voor te kunnen bereiden op de veranderende klimaat 
Inwoner Om klaar te zijn voor de invloeden die de klimaatverandering met zich meebrengt 

zowel droogte als natte pieken. 
Inwoner Om klaar te zijn voor de toekomst. 
Inwoner Om natte voeten te voorkomen. Om geen scheuren in de muren te krijgen door 

verdroging van de grond etc. 
Inwoner Om niet voor problemen te komen staan. 
Inwoner Om ons tegen het stijgende water en extreem weer te beschermen. 
Inwoner Om overlast en ongemak in de toekomst te voorkomen 
Inwoner Om overlast te voorkomen, schade door stormen, regen, droogte en hitte 
Inwoner Om problemen naar de toekomst te voorkomen 
Inwoner Om problemen te voorkomen als wateroverlast, dumpen van afval 
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Inwoner Om problemen te voorkomen welke in de informatiebrief zijn opgenoemd. 
Inwoner Om problemen, zoals overstroming en eventuele problemen die kunnen ontstaan 

voor de gezondheid en natuur te voorkomen 
Inwoner Om schade aan woningen door onderlopen te voorkomen 
Inwoner Om te voorkomen dat er in de toekomst een niet beheersbare situatie ontstaat 
Inwoner Om te zorgen dat volgende generaties geen last krijgen en last minute allerlei 

aanpassingen moet gaan doen aan het klimaat. 
Inwoner Om uitdroging van de bodem, verlaging van het grondwaterpeil, tegen te gaan. 
Inwoner Om voor de toekomst voorbereid te zijn (anticiperen) dan pas te reageren als het 

leed geschiedt is. 
Inwoner Om voor de volgende generatie een gezonde leefomgeving achter te laten. 
Inwoner Om voor mijn kinderen en hun kinderen ook een leefbaar klimaat en 

woonomgeving te garanderen voor de toekomst 
Inwoner Om voorbereid te zijn op mogelijke overlast 
Inwoner Omdat  iedereen medeverantwoordelijk is voor de klimaatsverandering 
Inwoner Omdat als de omgeving aan wordt gepast aan de klimaat verandering het tijdens 

hete periodes misschien minder warm is. 
Inwoner Omdat als je nu al hier mee bezig gaat er later niet snel en tegen hogere kosten 

allerlei zaken snel aangepakt moeten worden 
Inwoner Omdat bij droogte de grond inzak en daardoor ook de huizen verzakken. 
Inwoner Omdat de aarde leefbaar moet blijven voor alle volgende generaties 
Inwoner Omdat de aarde opwarmt, althans er smelt heel veel ijs vanaf de noordpool, en 

het weerbeeld heeft steeds vaker een grimmig karakter. 
Inwoner Omdat de huidige manier afbreuk doet aan een veilige toekomst. Sommige 

dingen zijn nu te veel veranderd tov vroeger hierop moet worden ingespeeld om 
de balans weer terug te krijgen. 

Inwoner Omdat de wereld toch aan het veranderen is. Daarom moeten we er wel op 
voorbereid zijn. 

Inwoner Omdat er nu al problemen zijn met wateroverlast bij zware regens, watertekort 
bij lange hete periode, steeds meer bestrating i.p.v. Begroeiing etc. 

Inwoner Omdat er risico is op wateroverlast bij bijvoorbeeld langdurige regen na droogte 
of verzakking door droogte 

Inwoner Omdat fossiele brandstofbronnen uitgeput raken en we voor de 
energievoorziening niet afhankelijk moeten zijn van de arabische wereld. 

Inwoner Omdat het grondwaterpeil zal dalen en daardoor planten en dieren het moeilijker 
krijgen. Hoge temperaturen en droogte hebben invloed op gebouwen. Planten in 
de natuur, op het land en in de tuin kunnen eerder sterven. Extra bewateren is 
een oplossing, maar zorgt voor grotere watertekorten. Rioolsystemen zijn niet 
ingesteld op de toename van meer en hevige neerslag. Periodes van hitte kunnen 
voor gezondheidsproblemen zorgen. In de huizen zal de warmte ook toenemen. 

Inwoner Omdat het hard nodig is en het effect van bv vergroening enige tijd nodig heeft. 
En het lijkt me verstandig ons aan te passen (op een milieuvriendelijke manier) 
aan het extremere weer. 

Inwoner Omdat het in ons land steeds voller word en daardoor het zelfherstellend 
vermogen achterop raakt . 

Inwoner Omdat het klimaat nu eenmaal aan het veranderen is en wij daarop moeten 
anticiperen. Het wordt warmer en er is meer droogte. 

Inwoner Omdat het klimaat nu eenmaal verandert en het niet handig is als het water 
daardoor de huizen instroomt of akkers volledig droog komen te staan. 
Belangrijker nog is het accepteren dat het klimaat verandert en daarmee de 
leefomgeving. Je moet niet willen blijven wonen waar dat straks niet meer 
mogelijk is. Aangezien de meeste mensen dit nog niet willen accepteren, zullen 
we een poging moeten doen de omgeving leefbaar te houden. 
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Inwoner Omdat het klimaat veranderd en hier de infrastructuur op moet worden 
aangepast (opslaan van regenwater, ook aan de woningen) 

Inwoner Omdat het klimaat veranderd en we zullen mee moeten veranderen om grote 
problemen te voorkomen. 

Inwoner Omdat het om onze en de de toekomst van de generatie na mij gaat 
Inwoner Omdat het onze zorg is voor de toekomst van onze kinderen en diens kinderen. 

Daarnaast leven wij nu en heeft ook onze gezondheid eronder te lijden! 
Inwoner Omdat het van invloed kan zijn op onze gezondheid en welbevinden in het 

algemeen. Het heeft gevolgen voor natuur, mens en dier. 
Inwoner Omdat het zichtbaar nodig is. 
Inwoner Omdat iedereen kan zien, dat het klimaat verandert. Generaties na mij willen ook 

een fijn en schoon leefklimaat. Hier moeten we nu alles aan doen om het klimaat 
minder te belasten.. 

Inwoner Omdat ik denk dat de klimaatverandering blijvend is, en we de omgeving aan 
moeten passen (bijboorbeeld tegengaan van de â€˜versteningâ€™ van 
achtertuinen 

Inwoner Omdat ik het belangrijk vind dat als ik zelf in de toekomst wat ouder ben de 
wereld nog steeds een fijne plek is voor ons allemaal. Waar we gezond kunnen 
leven en plezier kunnen maken. Dat er voldoende voedingsstoffen aanwezig en 
beschikbaar blijven ook voor de generaties na ons. En dat natuur ook een 
belangrijk element blijft. 

Inwoner Omdat ik hoop door de aanpassingen die wij nu kunnen doen, het leefklimaat 
voor de volgende generaties ook prettig zal zijn 

Inwoner Omdat ik kinderen heb en mij ongerust over hun toekomst en die van hun 
kinderen, maak. 

Inwoner Omdat je daar niet onderuit komt gezien dat het klimaat verandert zul je er in de 
leefomgeving op moeten aanpassen mi. 

Inwoner Omdat klimaatverandering een feit is en impact heeft op iedereen in de vorm van 
heftige regenbuien, warmere drogere perioden. Aanpassing van onze 
leefomgeving is nodig om schade aan huizen te voorkomen, overstromingen van 
putten en riolen e.d. Te voorkomen etc. Kortom, niet aanpassen aan de 
ontwikkelingen zou naã¯ef zijn en niet slim. 

Inwoner Omdat klimaatverandering niet iets is wat op de korte termijn opgelost kan 
worden, daar gaan vele generaties over heen 

Inwoner Omdat mijn zoontje hier moet opgroeien 
Inwoner Omdat onze kinderen ook in een goede en gezonde wereld moeten kunnen leven 
Inwoner Omdat vaak door relatief weinig moeite en kosten een bijdrage geleverd kan 

worden door vele mensen hetgeen weer goed is voor de betrokkenheid 
Inwoner Omdat we anders in snel tempo de reserves die er zijn op gebruiken. 
Inwoner Omdat we anders niet meer naar buiten kunnen tijdens hittegolven en tijdens 

overstromingen. 
Inwoner Omdat we er allemaal mee te maken hebben. Niemand kan er om heen. Nu en 

zeker in de toekomst... 
Inwoner Omdat we helaas niet voldoende in staat bloijkenb te zijn om de oorzaken van 

klimaatverandering weg te nemen dan wel bij te sturen. Maatregelen die u 
voorstaat is "'dweilen met de kraan open" en daardoor te weinig effectief. 

Inwoner Omdat we het probleem niet meer vooruit kunnen schuiven en onze generatie 
hierin haar verantwoordelijkheid moet nemen. 

Inwoner Omdat we met kleine aanpassingen in de leefomgeving al een groot verschil 
kunnen maken en de klimaatverandering wellicht positief kunnen beã¯nvloeden. 

Inwoner Omdat we met zijn allen ons steentje bij kunnen en moeten dragen aan een 
probleem dat we samen mede hebben veroorzaakt. 

Inwoner Omdat we nog lang met deze aarde zullen moeten doen en onze kinderen en 
kleinkinderen ook een leefbare omgeving gunnen 
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Inwoner Omdat we op deze manier een goede leefomgeving blijven houden 
Inwoner Omdat we reeds het punt voorbij zijn waarop we klimaatverandering volledig 

kunnen terugdraaien en dus geen andere keus hebben dan omgaan met 
extremere weersomstandigheden. De gevolgen zijn concreet (afgelopen zomers 
steeds sproeiverbod, soms wateroverlast, etc.), dus zullen er ook oplossingen 
moeten komen. 

Inwoner Omdat we rekening moeten houden met veranderingen in het klimaat en 
voorbereidingen treffen. 

Inwoner Omdat we schoon drinkwater behouden en om te voorkomen dat er 
wateroverlast is of we last van uitdroging krijgen. 

Inwoner Omdat we zonder dat te doen, helemaal slechte kansen hebben alles op te 
lossen. 

Inwoner Omdat wij als gemeente ons steentje moeten bijdragen aan het stoppen van 
klimaat opwarming. 

Inwoner Omdat wij nu maatregelen moeten nemen voor onze volgende generaties. De 
gemeente kan daar een grote rol in spelen wanneer ze aanpassingen stimuleren 
(gezamenlijke inkoop, subsidies, enz). De meeste maatregelen zijn nu nog niet 
interessant voor de meeste particulieren omdat ze vaak niet betaalbaar zijn 
(warmtepompen, zonnecollectoren, enz). 

Inwoner Omdat wij tussen twee rivieren wonen, waar het erg nat kan worden, omdat 
uitdroging in de zomer ook onze tuinen bedreigt,omdat hoge temperaturen onze 
gezondheid kunnen aantasten. 

Inwoner Onze gemaakte leefomgeving beã¯nvloedt steeds meer de natuurlijke gang van 
zaken op een voor de natuur negatieve wijze. Of dat wel of niet een 
medeoorzaak van klimaatverandering is laat ik in het midden. 

Inwoner Onze gemeente zal rekening moeten houden met het bij hoog water snel laten 
afvloeien van de watermassa, terwijl in de zomers er juist retentiebekkens voor 
wateropvang moeten komen. De leefomgeving moet hierop worden aangepast. 

Inwoner Onze nabestaanden moeten ook verder in een gezonde leefomgeving 
Inwoner Onze nakomelingen moeten ook een normaal leven kunnen hebben. 
Inwoner Oog op volgende generatie 
Inwoner Ook om de droogte tegen te gaan 
Inwoner Op een aangename wijze kunnen blijven leven in de wereld..ã³ã³k voor onze 

(klein(kinderen! 
Inwoner Prettige leefomgeving houden en voedselvoorziening niet in gevaar brengen 
Inwoner Proactief behoeden tegen eventuele gevaren 
Inwoner Regeren is vooruitzien. Het klimaat is aan het veranderen. Daar heb je geen 

wetenschap voor nodig om dat te constateren. Het is daarom belangrijk om daar 
op voorbereid te zijn. Nederland is een delta en zal altijd een kwetsbaar land zijn. 

Inwoner Risico van veilig en comfortabel wonen in een groener lingewaard.we hebben 
grote tuin, veel hagen en grote bomen aan de dijk, heb hoog water periode in 
1994 nog op het netvlies.tuinen niet meer dan noodzakelijk betegelen, het 
verplichten van uit gemeente om bepaalde beplanting aan te leggen heb ik 
moeite mee.dit kan wellicht ook in een werkgroep met burgers en experts zo 
creã«er je meer draagvlak en dit ook zichtbaar maken in de gemeente online + 
offline. 

Inwoner Sterkere invloed van weersomstandigheden vaker merkbaar 
Inwoner Stijging van de temperatuur moet afgeremd worden om de aarde leefbaar te 

houden voor iedereen en alles. 
Inwoner Toekomst 
Inwoner Toekomst 
Inwoner Toekomst van de kinderen 
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Inwoner Toekomst. 
Inwoner Toekomstbestendig. Ook de volgende generaties moeten kunnen leven en wonen 
Inwoner Toekomstige leefbaarheid, kosten (nu acteren is goedkoper als later herstellen) 
Inwoner Toenemende mate van droogte, of juist wateroverlast. Nu wordt de wijk de 

zilverkamp opgeknapt, maar er wordt hier geen rekening mee gemaakt. Dat vind 
ik een gemiste kans. Zelf heb ik al drainage in de tuin gemaakt voor eventuele 
wateroverlast. 

Inwoner Vanwege de gevolgen en de meer extreme weersinvloeden 
Inwoner Vanwege gevolgen voor natuur en leefklimaat. 
Inwoner Veiligheid 
Inwoner Verandering, door foute landelijke politieke keuzes in het verleden, zo snel 

mogelijk realiseren 
Inwoner Voor de gezondheid en kleinkinderen 
Inwoner Voor de leefbaarheid 
Inwoner Voor de leefomstandigheden van onze huidige generatie 
Inwoner Voor de toekomst om de wereld nog leefbaar te houden. Ivm allerlei regelgeving 

maken we de wereld steeds meer kapot. Ook zijn er, helaas, teveel 
belanghebbende die veel geld verdienen om de adaptatie tegen te werken. 

Inwoner Voor de toekomst van onze kinderen 
Inwoner Voor de toekomst van onze kinderen 
Inwoner Voor de toekomst van onze kinderen.iemand moet beginnen. 
Inwoner Voor de toekomst van onze planeet 
Inwoner Voor de toekomst. 
Inwoner Voor de volgende generatie 
Inwoner Voor een betere leefomgeving 
Inwoner Voor een gezond leefklimaat en de toekomst van onze kinderen 
Inwoner Voor een leefbare toekomst 
Inwoner Voor een veilige en gezonder toekomst 
Inwoner Voor het behoud van woningen en natuur. Woningen verzakken en natuur sterft 

uit. 
Inwoner Voor het nageslacht. 
Inwoner Voor ons welzijn 
Inwoner Voor onze kinderen en kleinkinderen 
Inwoner Voor onze kinderen en om toekomstig overlast te voorkomen 
Inwoner Voor onze nazaten 
Inwoner Voor volgende generatie ook een leefbare planeet 
Inwoner Vooral voor de toekomst belangrijk. Milieu is onze natuurlijke leefomgeving 
Inwoner Voorkomen is beter dan genezen 
Inwoner Voorkomen van problemen is beter dan het oplossen van problemen. 
Inwoner Waarom niet? 
Inwoner Wanneer iedereen hieraan meewerkt dan kunnen we wellicht een verschil 

maken... Alhoewel ik wel van mening ben dat de bewoners van een gemeente 
maar een beperkt aandeel hierin hebben en dat ondernemers, mkd en de 
industriã«le sector hier grotere stappen in kunnen maken. 
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Inwoner Wapenen voor de toekomst en het brengt veel meer positieve effecten. De 
uitstraling is daarmee ook beter omdat het natuurlijker is. 

Inwoner We hebben er mee te maken en we moeten het oplossen/keren/aanpassen. 
Inwoner We hebben in korte tijd te maken gehad met sterke hittegolven, wanneer het 

veel en lang regent hebben we last van wateroverlast, de grond is gortdroog en 
we hebben nauwelijks strenge winters meer met sneeuw etc. Onze huizen zijn 
niet gebouwd op hitte af te stoten, wel om vast te houden. Dus als we de 
hittegolven willen uithouden, moeten we of iets doen aan onze omgeving (wat 
naar mijn idee makkelijker is) of we moeten onze huizen aanpassen. Als tiener 
(19) maak ik me zorgen over mijn toekomst. Hoe ziet de aarde er dan uit? 
Kunnen we dan nog leven zoals we nu leven? In hoeverre is de natuur veranderd 
over pak-m-beet 30 jaar? 

Inwoner We hebben maar 1 aarde waar we met elkaar op mogen wonen en daar moeten 
we toch enigszins zuinig op zijn. 

Inwoner We hebben maar 1 aarde. Als we die nu kapot maken, is er geen reserve.we 
hebben het al veel te ver laten komen als het gaat om vervuiling van onze 
wereld. En dus ook de klimaatverandering. 

Inwoner We kunnen niet zonder onze planeet dus mogen er wel wat beter mee omgaan. 
Inwoner We kunnen op deze manier niet doorgaan. De aarde raakt vermoeid....kijk maar 

om je heen. 
Inwoner We lopen al enigszins achter de feiten aan ã©n moeten die achterstand niet 

groter laten worden. Het is een inspanning die jaren gaat vergen 
Inwoner We moeten de wereld voor onze kinderen en kleinkinderen netjes achterlaten. 
Inwoner We moeten generaties na ons niet belasten met fouten van onze generatie. 
Inwoner We moeten goede leefomgeving hebben 
Inwoner We moeten het ook in de toekomst prettig houden voor iedereen. 
Inwoner We moeten iets doen. Afwachten is niet meer mogelijk. Voordat we slachtoffer 

van het klimaat worden moeten we de regie nemen. 
Inwoner We moeten met z'n allen bijdragen aan minder (negatief) effect als mens te 

willen hebben op onze natuurlijke omgeving 
Inwoner We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en stappen zetten waar mogelijk 

om nu een bijdrage te leveren om de impact te beperken 
Inwoner We moeten ook aan de toekomst van onze kinderen denken. 
Inwoner We moeten samen zorgen voor de wereld van morgen. Met z'n allen. 
Inwoner We moeten voorbereid zijn op de toekomst. Daarbij rekening houdend met 

volgende generaties. Ook onze kinderen en kleinkinderen willen een gezonde 
leefomgeving, zonder extremen. 

Inwoner We moeten zorgen dat het grondwater op peil blijft, ook al zitten we dicht bij de 
rivieren een laag grondwaterpeil is zeer slecht voor de bodem en de huizen die 
daar op staan. 

Inwoner We willen als mensheid nog lange tijd blijven bestaan. Voor ons nageslacht 
moeten we proberen de leefomgeving zo prettig mogelijk te houden. 

Inwoner We zijn allemaal verantwoordelijk om de wereld leefbaar te houden, nu en in de 
toekomst 

Inwoner We zijn onze natuur aan het vernielen 
Inwoner We zullen iets moeten veranderen willen we het klimaat kunnen veranderen. 
Inwoner We zullen ons moeten aanpassen bij veranderingen dus ook bij 

klimatveranderingen 
Inwoner We zullen ons moeten aanpassen op het veranderen van het klimaat 
Inwoner We zullen rekening moeten houden met de klimaat veranderingen. Dit is iets wat 

zich al tienduizenden jaren voordoet.de mens kan hier heel weinig aan 
veranderen, het is een natuurlijk proces. De mens heeft hierin zeer weinig 
invloed.wel moeten we rekening houden met de veranderingen. Er zijn altijd 
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warmere en koudere periodes geweest.dit kunnen we zeer duidelijk zien aan de 
afsmeltende ijskappen en geltsjers, daar komen bomen en planten onder 
vandaan. Dat betekend dus dat er bomen waren voordat de geltsjer of ijskappen 
kwamen. Het zogenaamde co2 probleem, is gewoon een natuurlijk proces en 
eigenlijk helemaal geen probleem. Er zijn tijden geweest, waar de co2 waarden 
veel hoger waren als nu. Maar toen waren er geen auto's en ook geen 
industrie.het grootste deel van de co2 komt ook uit de oceanen en niet uit de 
auto.de krankzinnige co2 investeringen die onze regering wil uitvoeren hebben 
daarom totaal geen invloed. Maar dat zegt hun eigen berekening al. Ze willen 
100000000 euro uitgeven om de temperatuurstijging met 00007 graden celsius 
minder te laten toenemen. De temperatuur op 1 tiende graad nauwkeurig te 
meten is al moeilijk, laat staan op 7 tienduizendsten!! Die is opzicht al een idiote 
uitgave en heeft absoluut geen effect. Wat er gebeuren moet is bomen planten 
waar we wat aan hebben, die houden van co2. Want er zijn de laatste jaren 
gigantisch veel bomen gerooid. Poot elk stuk land wat niet word gebruikt vol met 
grote bomen. Dat werkt beter dan van het gas en electrische auto's. Electrische 
auto's vernietingen grote delen van de natuur en zijn zeker niet duurzaam.alle 
huizen met warmte pompen verwarmen is ook een belachelijk besluit. Genomen 
door idioten die totaal geen idee hebben wat ze willen. Dit houd namelijk in dat 
elek straat in heel nederland open gebroken zal moeten worden om zwaardere 
kable te leggen. Want het straaom verbruik gaat zeker met factor 4 omhoog voor 
de warmte pompen en nog eens het zelfde of meer om alle electrische auto's te 
laden. Er zijn al wijken in steden, die zonder stroom komen te zitten als men nu 
ev's gaat laden. En er rijd nu pas 6% electrische auto's. Laat staan als er straks 
17 keer zoveel zouden rijden.het is een mooi idee voor nieuwe wijken, maar niet 
voor bestaande woningen. Het is niet alleen een financiele kwestie, maar ook een 
technisch onmogelijke opgave dit te realizeren. Als men deskundige mensen 
beleid laat voeren in plaats van groene niksweters, dan was men nooit zo dom 
geweest de idiote plannen te maken. Gezond verstand gebruiken noemt men dat, 
als je dat niet hebt, komen er ideen die nergens op slaan.in plaats van overheids 
geld effectief te gebruiken word het nu met idiotenpolitiek gigantisch veel geld 
verkwist. 

Inwoner Weten dat klimaat (altijd) verandert houdt in weten wat kan veranderen en 
daarop acteren. Dat heeft soms tijd nodig om een echte goede oplossing te 
vinden. Niet dat vooringenomen gedoe van de 'klimaattafels'. 

Inwoner Wij moeten de wereld 'koesteren' en door kunnen geven aan ons nageslacht. Als 
we nu niks doen, dan ervaren onze kinderen / kleinkinderen later de nadelige 
gevolgen. 

Inwoner Wij moeten voorbereid zijn op situaties en veranderingen, mogen daarbij niets 
over het hoofd zien.bijvoorbeeld het water dat daar te koreten van zijn begrijp ik 
helemaal niets van.iets doen wij niet goed, met kleine wijzigingen komen we er 
niet, zal groots schalig of landelijk moeten gebeuren. 

Inwoner Wij wonen in een gebied waar we dicht op het water zitten en we nu iets zullen 
moeten gaan ondernemen om te zorgen dat we kunnen blijven wonen in dit 
gebied 

Inwoner Wil graag gezonde werk en leef omgeving 
Inwoner Zal een grote impact hebben op mensheid meen ik en nederlanders in het 

bijzonder door ligging aan zee. 
Inwoner Zoals eerder benoemd maak ik mij zorgen en denk ik dat onze huidige omgeving 

niet goed is ingericht op de klimaatverandering van de afgelopen jaren 
Inwoner Zoals het er nu naar uitziet zal de invloed van klimaatverandering een blijvende 

impact hebben (het als een mammoet tanker die maar heel langzaam koers zal 
verleggen. Pas vanaf 2050 en verder zal enige positieve impact van de co2 
optreden. Dat betekent dat er in het inrichten van de bebouwde omgeving zeker 
rekening moet worden gehouden met een meer extreem weerbeeld om te 
voorkomen dat we met zijn allen veel economische schade gaan ondervinden. 
Bovendien zorgen de extremen voor vaker hoge temperaturen met een groter 
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effect op onze ouderen. Gelijk aan corona zullen we die ook hier moeten 
proberen "in de luwte te houden".. 

Inwoner Zoals in het voorstukje al staat, klimaatadaptatie is zeer belangrijk zodat we op 
een comfortabele manier verder kunnen leven. 

Inwoner Zoals we ons als mens op allerlei vlakken moeten aanpassen, zullen we dat ook 
moeten doen met klimaatverandering 

Inwoner Zodat de klimaat niet nog slechter gaat worden 
Inwoner Zodat er natuur overblijft en mijn kinderen een toekomst hebben 
Inwoner Zodat het voor de mens en dier leefbaar blijft. 
Inwoner Zodat mijn kinderen en kleinkinderen in de toekomst ook nog een mooie planeet 

hebben om te leven 
Inwoner Zodat onze leefomgeving ook voor toekomstige generaties blijvend beschikbaar 

blijft. Veel wijken zijn in andere tijden ingericht (die van ons begin jaren 70), toen 
hele andere themas centraal stonden. Het is goed te kijken of deze nog in lijn zijn 
met de problematiek die we momenteel kennen, waarvan klimaatverandering een 
erg belangrijke is. 

Inwoner Zodat we beter bestand zijn tegen de effecten van klimaatverandering en 
mogelijk tegelijkertijd hierdoor kunnen bijdragen aan het vertragen van 
klimaatverandering. 

Inwoner Zodat we beter voorbereid zijn op de klimaatveranderingen 
Inwoner Zodat we ervoor kunnen zorgen dat het klimaat niet te veel veranderd en dat het 

klimaat niet de leefbaarheid in nederland verminderd en we op tijd stappen 
kunnen ondernemen om dit te voorkomen. 

Inwoner Zonder adaptatie wordt de leefomgeving steeds slechter. 
Inwoner Zorgen dat het klimaat leefbaar en goed blijft om ook het woongenot goed te 

laten zijn 
Inwoner Zorgen dat we in de toekomst ook kunnen genieten van ons land. 
Medewerker Als we ons niet aanpassen krijgen we daar zelf in de toekomst last van. 
Medewerker Het klimaat wordt steeds extremer. Hierdoor ontstaat er meer wateroverlast en 

droogte. 
Medewerker Meer groen in wijken 
Medewerker Om toekomstige problemen te voorkomen. 
Medewerker Omdat we samen verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat onze 

woonomgeving prettig leefbaar blijft. 
Medewerker We moeten dit met zijn allen doen. Het is een belangrijk thema. En niemand kan 

en mag wegkijken. De overheid kan dit ook niet alleen. 
Ondernemer Dat we geen taferelen maar krijgen zoals in 1995 met het hoge water 
Ondernemer De druk op de beschikbare ruimte groeit. Het vullen van de ruimte wordt meestal 

gedaan door een vorm van verharding waardoor open ruimte om water te 
infiltreren en hittestress te voorkomen, bijvoorbeeld door groen, grasland, 
akkerbouw of fruitteelt, verdwijnt. Het is van belang om de beschikbare ruimte 
zorgvuldig af te wegen tegen de lange termijn gevolgen van die keus. 

Ondernemer Vooruit denken, en de wereld zo goed mogelijk achter laten voor de komende 
generaties. 

Raadslid Er ontstaan nu al problemen bij langdurige droogte en teveel wateroverlast, we 
kunnen maatregelen nemen om de overlast te beperken. 

Raadslid Op basis van gebruik making van de mogelijkheden in het landschap, flora en 
cultivering door infrastructuur schommelingen in het klimaat op te kunnen 
vangen 

Raadslid We zullen onze omgeving met zorgvuldigheid moeten aanpassen aan ons 
veranderende klimaat, vanwege toekomst en leefbaarheid. 
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Onderzoeksgroep Toelichting –neutraal 
Inwoner Alles moet in balans zijn. Er hoeft niet onverantwoord veel geld naartoe terwijl 

andere gemeente inwoners naar de voedselbank moeten 
Inwoner Dat er iets gebeuren moet, naast hetgeen al gebeurt, is duidelijk. Maar 

doordraven is geen optie en het moet voor de gewone mens wel acceptabel 
betaalbaar blijven. 

Inwoner De natuur kun je nog niet sturen. 
Inwoner Denk dat we niet de hele leefomgeving hoeven aan te passen. 

Drinkwatervoorzieningen en hemelwateropvang hadden we al veel eerder moeten 
doen. Nu verandert â€˜ineensâ€™ het klimaat en springen we er vanuit 
economisch oogpunt op in. 

Inwoner Dit is iets wat op dit moment speelt want er komen nog steeds geen goede ideen 
/ oplossingen waar wij direct dan wel indirect wat aan hebben dus geen 
onderzoeken die hout snijden 

Inwoner Een druppel op een gloeiende plaat 
Inwoner Er wordt veel gesproken over ons gedrag en het gebruik van fossiele 

brandstoffen als oorzaak van klimaatverandering. Dit zal zeker een van de 
redenen voor deze verandering zijn. Los van dit gedrag van mensen verandert 
het klimaat ook. Dat is in de loop van de geschiedenis altijd zo geweest en zal zo 
blijven. Door juist erg te focussen op zaken als klimaatadaptatie zijn we juist erg 
paradoxaal bezig: immers we beogen dan juist het klimaat het klimaat te sturen 
zoals wij mensen dat willen. Dat is toch erg onnatuurlijk!! 

Inwoner Er wordt zoveel over gesproken, dat je er moedeloos van wordt. Echter, we 
moeten er met z'n allen ervoor zorgen, dat het vertrouwen in onze bestuurders 
blijft, zodat wij ons verder kunnen concentreren op het persoonlijk welzijn van 
jong en oud. 

Inwoner Geen idee wat de opties zijn. 
Inwoner Hangt van de concrete voorstellen af 
Inwoner Heb de indruk aan de hele transitie enorm veel geld verdiend wordt. Het is meer 

een verdienmodel waardoor de discussie over nut en noodzaak is vertroebeld. 
Ook de berichtgeving is mijn inziens eenzijdig en niet meer objectief. De 
klimaatlobby lijkt vanuit het bedrijfsleven te worden aangestuurd. 

Inwoner Het heeft geen hoge prioriteit maar er kunnen wel stappen ondernomen worden. 
Hogere prioriteit zou nu hebben de lokale ondernemers door de corona crisis 
halen. 

Inwoner Het is belangrijk dat wij ons aanpassen. Maar de overheid moet het vooral aan de 
markt overlaten. Hoe meer jullie je er mee bemoeien hoe slechter we ons 
aanpassen. 

Inwoner Het is prima als de samenleving iets moet veranderen, maar ga geen dingen 
verbieden. Dat gaat te ver. 

Inwoner Het klimaat verandert al eeuwen...de wereld veranderd continu, net zoals het 
klimaat 

Inwoner Het klimaat verandert al miljoenen jaren en dat komt echt niet door ons gedrag. 
Inwoner Het moet allemaal wel betaalbaar blijven, er zijn inmiddels al vele aanpassingen 

gedaan in gemeente lingewaard aan leefomgeving.kijk naar onze polders die 
terug gegeven worden aan de natuur. Nieuwbouw die rekening houden met 
klimaat. Agro de tuinbouw die gecentreerd is/wordt, park lingezegen. Er staan 
huizen in onze gemeente die totaal niet geschikt zijn voor het klimaatakkoord en 
de kosten veel te hoog zijn om deze hieraan te laten voldoen als het al mogelijk 
zou zijn.daarnaast worden er energie voorzieningen zwaar gesubsidieerd voor 
bedrijven waarvan achteraf blijkt dat dit helemaal niet zo klimaatvriendelijk is. 
Palletkachels bio enz. Natuurlijk is leefomgeving belangrijk voor de 
klimaatverandering maar hoe graag iemand het ook wil het moet wel mogelijk en 
betaal blijven. 
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Inwoner Hoofd factoren zijn groene energie, minder co2 en minder verspilling. 
Vergroening en water beheersing kunnen helpen maar bijvoorbeeld minder 
vliegen en transport zullen veel meer invloed hebben is mijn inschatting. 

Inwoner Ik ben nu  bijna 85 heb dus niet zoveel toekomst meer 
Inwoner Ik betrek het op onze gemeente lingewaard en uitgaande van verwachte 

ontwikkelingen daarvan, vind ik klimaat minderprioriteit hebben voorlopig 
Inwoner Ik heb me er nooit echt goed in verdiept en ben niet goed op de hoogte wat de 

voors en tegens hierin zijn 
Inwoner Ik maak me hier niet druk om 
Inwoner Ik maak me nog geen zorgen, enkel dat de gemeente de intentie heeft enorm 

hoge windmolens wil gaan plaatsen niet doen!!! 
Inwoner Ik snap dat er dingen aangepast moeten worden, maar ik heb ook wel sterk de 

indruk da het allemaal wel overdreven wordt. 
Inwoner Ik vind dat wij als nederland al veel doen aan klimaatadaptatie. Zeker als ik dit 

met andere landen vergelijk.ook doen wij al erg goed ons best om afval te 
spreiden. 

Inwoner Ik zie wel de noodzaak van klimaatadaptatie maar denk dan eerder aan nieuwe 
technologieã«n (voor mobiliteit, energievoorziening etc) dan aan aanpassen van 
de leefomgeving. Deze technologieã«n moeten landelijk of zelfs 
europees/wereldwijd gecoã¶rdineerd worden (bijvoorbeeld mobiliteit) en ik zie 
dus geen of nauwelijks een rol voor een gemeente of provincie 

Inwoner In het grotere geheel is lingewaard maar erg klein en is er op landelijk/global 
niveau echt winst te halen 

Inwoner In lingewaard hebben we al relatief veel groen en bomen, wordt wateropvang 
geregeld, ect. Mede hierom woon ik in lingewaard. Denk dat we hier t al goed 
geregeld hebben. Meer te doen in de steden.gemiste kans dat je niet kan 
toelichten! Bv ik ga mn dak niet vergroenen de aankomende 2 jr aangezien er 
zonnepanelen opliggen, niet mn huis laten begroeien omdat ik een overstek heb 
en mn huis koel is. Al met al kan deze enquãªte een verkeerd beeld geven. 

Inwoner Klimaat  hebben we niet inde hand 
Inwoner Klimaatverandering is van alle tijd. Misschien klagen we over enkele jaren weer 

over het tegenovergestelde. 
Inwoner Met de ontwikkeling van eventuele wateroverlast kan beter rekening worden 

gehouden in geval van herinrichting van de wijken. 
Inwoner Nederland is speldenknop, als china, amerika en rusland niet veranderen maakt 

het niet uit wat we hier in nederland doen 
Inwoner Niet voldoende resultaat als alleen de gemeente iets doet. Landelijk, rijk, 

provincie, rijkswaterstaat etc. Moet samenwerking zijn met een gezamenlijk doel. 
Inwoner Omdat  de informatie hierover mij niet kan overtuigen  negatief of positief te zijn. 
Inwoner Omdat de effecten op langere termijn nog niet goed inzichtelijk zijn en de 

meningen van diverse deskundigen nogal uiteen lopen. 
Inwoner Omdat er meer en grotere oppervlakten bebouwd worden zijn er minder 

natuurlijke afwatering mogelijkheden. 
Inwoner Omdat ik er niet zo in geã¯nteresseerd ben. 
Inwoner Omdat ik niet weet wat voor een aanpassingen er komen. Hoe nadelig dit uitpakt 

voor de inwoners. Het is wel belangrijk, maar in welke mate. 
Inwoner Omdat ik nog geen beeld heb hoe je de leefomgeving kunt veranderen zodanig 

dat de klimaatverandering geen of weinig negatief effect hierop heeft. 
Inwoner Omdat niet vast staat dat er een klimaatverandering plaats vindt. We meten pas 

100jaar het klimaat we weten niks van de andere 1900 jaar. Het klimaat is ook 
een melkkoe geworden iedereen wil ervan mee profiteren. Allemaal subsidie geld 
wat opgemaakt wordt door het plaatsen van windmolens terwijl er niet wordt 
gekeken naar vergezicht vervulling.  Als de subsidie op is dan zijn ze in eens niet 
meer rendabel. Ga het eens zoeken in waterstof dit is volgens mij veel milieu 
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vriendelijker. Geef elke wijk een waterstofcentrale zodat het gas er helemaal uit 
kan. 

Inwoner Omdat veel aanpassingen gedaan worden voor een kleine groep protesterende 
waar de massa aan moet betalen. 

Inwoner Problemen kan je het best oplossen bij de bron. Effecten bestrijden is enigszins 
hopeloos. Meer groen betekend anderzijds ook meer onderhoud en de gemeente 
is al heel erg laks als het gaat om groen onderhoud (tenminste in de kleinere 
gemeenschappen en dorpen). Meer groen planten maakt dat probleem alleen 
maar erger. 

Inwoner Rustig aan doen 
Inwoner Veel belangrijker zou een ander regeringsbeleid zijn. De belangrijkste opwarmers 

worden al tijden stelselmatig ontzien. Nog steeds gaat veel subsidie naar 
vervuilers. Vervuilende industrie kan op maximale steun rekenen. Internationale 
samenwerking om de klimaatverandering tegen te gaan, wordt zo veel mogelijk 
gemeden door veel eu landen. Nationale belangen staan voorop. De winst die bij 
burgers en gemeenten behaald kan worden is verhoudingsgewijs gering tot 
minimaal, maar niet onbelangrijk. Alleen maakt de grote politiek me wel 
behoorlijk moedeloos. De winst die in het klein kan worden behaald, wordt in het 
groot zo weer teniet gedaan. 

Inwoner Vind dat het in onze gemeente redelijk op orde is. 
Inwoner Volgens mij is het nog niet zo slecht met het klimaat gesteld ten opzichte van 

bijvoorbeeld grote steden of de randstad. We hebben hier best veel groen, niet 
veel wateroverlast bij veel regen, niet ontzettend veel boerenbedrijven met veel 
uitstoot, alles is redelijk in verhouding. Waarom ik het dan toch deels belangrijk 
vind, is dat er natuurlijk altijd kan worden gekeken wat er nog beter kan, maar 
alles kost natuurlijk ook geld dus daarom de middenweg zoeken denk ik 

Inwoner Wanneer de mensen bij iedere woning een x aantal vierkante meters van het 
grondoppervlak besteed aan groen. 

Inwoner Wanneer de over de gehele wereld de grote vervuilers aangepakt zouden 
wordenzou de wereld er heel veel beter uitzien 

Inwoner We moeten aandacht hebben voor het klimaat, maar we moeten vooral oppassen 
voor overdrevenheid.klimaatverschillen zijn van alle tijden. 

Inwoner We vliegen niet, we gaan niet op vakantie, proberen zo zuinig mogelijk met 
energie en water om te gaan. 

Inwoner Zorg dragen dat het niet ten koste van andere belangrijke punten wordt 
uitgevoerd. Weten wanneer het voldoende is. Dat de klimaat"gekte" niet de 
overhand krijgt! 

Ondernemer Er zijn aanpassingen mogelijk, die mee genomen kunnen worden bij nieuwbouw 
projecten en reconstructie van wegen.hemelwater infiltreren, waterbergingen, 
meer groen(bomen) in de straten van de wijk. ( dat is mogelijk als nieuwbouw 
wijken ruimer worden opgezet.)Dus minder woningen op een ha .en bij 
bedrijfsterreinen ook bomen langs de wegen.tevens gebruik maken van de 
nieuwste koel en verwarming technieken.geen hout stook en biomassa. 

Ondernemer Meer bomen laten staan, ook langs de a15. 
Ondernemer Merk er weinig van maar bijv droogte niet door klimaat maar door het 

grondwater bewust te verlagen 
Raadslid In mijn opinie moeten we aanpassingen doen aan die zaken die op dat moment 

urgent zijn. Als uit onderzoek blijkt dat aanpassingen nodig zijn omdat er 
structurele veranderingen optreden. Dan is actie gewenst om ons leefklimaat te 
verbeteren. Aanpassingen op basis van speculatie of mogelijke doemscenario's 
acht ik minder belangrijk. 
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Onderzoeksgroep Toelichting – onbelangrijk 
Inwoner De kosten wegen in een klein land als nederland niet op tegen de baten. 

Biomassa centrales zijn 1 grote leugen en veroorzaken ontbossing . Geen 
vervuilende zonnepanelen of windmolens , over naar kern energie. 

Inwoner Het is een fase. Net als de ijstijden. Dus onontkoombaar. 
Inwoner Ik zie niet veel opvallende verschillen met vroeger dus niet nodig 
Inwoner Omdat er heel veel kosten mee gemoeid gaan en de werking onduidelijk is. Het 

wordt heel mooi voorgerekend, maar achteraf valt het altijd slechter uit. De 
technologie moet eerst nog enkele jaren door ontwikkelen om echt stappen te 
kunnen maken die ook nut hebben op langer termijn. 

Inwoner Tot nu toe zijn er feitelijk nauwelijks bewezen effecten va n en nut van de zgn 
adaptatie. Het kost wel klauwen met geld. 

Ondernemer Het heeft geen zin om relatief kleine aanpassingen te doen die niet in 
verhouding staan tot grote vervuilers zoals b.v. China, india etc. 

 
Onderzoeksgroep Toelichting – zeer onbelangrijk 
Inwoner Er zijn veel belangrijkere en urgente zaken aan de hand! 
Inwoner Het heeft mijn interesse niet. 
Inwoner Ik vind dit zeer onbelangrijk omdat in eerste instantie de klimaatgekte bedoeld 

is en in stand gehouden wordt om elkaar aan het werk te houden en voor 
bedrijven vooral om er financieel beter van te worden. Dus we moeten de angst 
er goed onder houden.nee ik ben geen ontkenner van klimaatverandering het 
klimaat is en heeft altijd veranderd, alleen denkt men de natuur te kunnen 
voorspellen en dat is een misplaatste arrogantie. De natuur laat zich niet 
voorspellen.dat blijkt alleen al uit de weersvoorspelling hoe vaak klopt die? En 
dan hebben we het over een 1 a 2 weken.maar omdat deze maatregelen dus 
gebaseerd zijn op aannames en modellen waarbij het niet de eerste keer is dat 
deze de plank volledig misslaan, de zeespiegel zal geen meter stijgen en in het 
geval van lingewaard de waal zeker niet.ik woon mijn hele leven en kom mijn 
hele leven al aan de waal, de waal is nog nooit over de dijken gegaan, komt 
niet eens in de buurt. Ja op sommige plekken lopen weilanden onder, de 
waalkade in nijmegen heeft ooit een paar keer onder gestaan dat klopt maar 
lingewaard ligt achter de dijk!nu is het project ruimte voor de rivier een aantal 
jaren geleden afgerond en wat zie je . De waal heeft nog nooit zo laag gestaan 
vervelend laag zelfs. Bij enige droge periode lopen schepen aan de grond vast. 
Uiterwaarden en plassen in de uiterwaarden komen bijna droog te staan( 
vissterfte)kribben hebben winter en zomer nog nooit zover boven het water uit 
geprijkt.elke verdere maatregel zoals bijna elke klimaatmaatregel is geld 
weggooien, nu miljoenen/miljarden verspillen over iets wat misschien gaat 
komen en zelfs als het komt mocht je hier in geloven hoeveel is dat dan, weegt 
dit op tegen de kosten. Het moet niet zo zijn als bij de klimaatwet dat we 1100 
miljard uit gaan geven( verspillen) voor 0007 graden mogelijk minder 
temperatuurstijging over 50 jaar .niet doen dus 

Inwoner Ik zie het als totaal onnodig 
Inwoner In de gemeente lingewaard zal geen overstroming of merkbare achteruitgang 

van de leefbaarheid ontstaan door klimaatverandering. Daarmee is het sowieso 
al opportuun om dit onderwerp prioriteit te geven.de gemeente lingewaard 
heeft veel inwoners die op het grensgebied van financiã«le voor- of tegenspoed 
leven. Ga dan ook niet het lot tarten door de inwoners op extra kosten te jagen 
voor wat u zelf een nobel streven vindt. 

Inwoner Indien wij denken dat wij het klimaat kunnen sturen getuigd van een 
onwetenschappelijke arrogantie. Het klimaat is afhankelijk van zoveel 
variabelen dat wij mensen niet in staat zijn om het klimaat te kunnen 
beã¯nvloeden. Is opwarming een gevolg van klimaat(verandering) of juist een 
afkoeling? Aanpassen aan het klimaat doet de mens al eeuwen. Daar hebben 
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wij geen rekenmodellen voor nodig alleen gezond verstand om ons aan te 
passen. Wordt ons zeeklimaat een landklimaat? Dan passen we ons aan aan 
deze feiten zoals b.v. Rusland dat al eeuwen doet. Voorbeelden genoeg. 

Inwoner Is totale onzin. De grootste hype die er is. Mensen geld uit de zak kloppen. De 
temperatuur stijgt wel op aarde maar dat doet het al miljoenen jaren. Hete 
periodes en dan weer koude periodes. 

Inwoner Is vooralsnog geen reden toe... 
Inwoner Omdat de grote problemen bij bedrijven liggen en niet bij de burger 

 
  



 

Rapportage – Gemeente Lingewaard – december 2020 – DUO Market Research  38 

Onderzoek Klimaatadaptatie  
 

Vraag: Zijn er nog andere partijen die volgens u een belangrijke rol moeten spelen bij klimaatadaptatie in 
de gemeente Lingewaard? 
 

Onderzoeksgroep Toelichting 
Inwoner (basis)scholen. De nieuwe generatie het belang laten inzien. 
Inwoner (klimaat) experts uit het veld en uit de wetenschap. 
Inwoner (semi-)overheidsinstanties zoals scholen en bibliotheken etc. 
Inwoner Afvalverwerking, 
Inwoner Agrarische sector/ land en natuurbouw 
Inwoner Airco apparaten 
Inwoner Alle belangrijke milieu organisaties. 
Inwoner Alle instanties waar preventie kan plaatsvinden (scholen, sportorganisaties, 

kinderdagverblijven,..) 
Inwoner Alle inwners 
Inwoner Alle omliggende gemeenten, landen, werelddelen  kortom iedereen 
Inwoner Banken, pensioenfondsen en beleggingsmaatschappijen 
Inwoner Bedrijfsleven maar met name bouwend lingewaard 
Inwoner Bedrijven 
Inwoner Belangengroepen, sbb, natuurmonumenten, verzekeraars 
Inwoner Belangenverenigingen 
Inwoner Betrek de banken er bij. 
Inwoner Betrouwbare mensen kiezen als gedeputeerden! 
Inwoner Boeren en energieleveranciers 
Inwoner Boeren en tuinders 
Inwoner Boeren en tuinders, energieproducenten 
Inwoner Boeren terugdringen van veestappel van geiten, varkens, koeien! 
Inwoner Buurgemeenten. 
Inwoner Buurtcommissies, raadsleden 
Inwoner Bv nederland 
Inwoner De belangrijkste waar het begint is regering den haag 
Inwoner De boeren en natuurorganisaties 
Inwoner De boeren en tuinders in lingewaard 
Inwoner De centrale overheid ! 
Inwoner De centrale overheid en de europese unie 
Inwoner De centrale overheid met landelijk beleid 
Inwoner De energie netbeheerders 
Inwoner De energiemaatschappijen 
Inwoner De industrie 
Inwoner De inwoners zelf 
Inwoner De jeugd 
Inwoner De landbouw en veeteelt (of vallen die onder bedrijven?), staatsbosbeheer 
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Inwoner De landelijke beleidsmakers. 
Inwoner De landelijke overheid 
Inwoner De landelijke overheid 
Inwoner De landelijke overheid 
Inwoner De landelijke overheid zal zich er ook mee moeten bemoeien ben ik bang 
Inwoner De landelijke overheid. Het gaat over landinrichting- en landgebruik. Hier 

moet meer landelijke regie op worden gevoerd. 
Inwoner De landelijke politiek 
Inwoner De landelijke politiek als aanjager van lokale klimaatadaptatie 
Inwoner De landelijke politiek en mensen moeten eens verder kijken dan hun eigen 

leven en leefomgeving. 
Inwoner De media 
Inwoner De nationale overheid en de eu 
Inwoner De nederlandse staat 
Inwoner De omliggende gemeenten, landen en eigenlijk de hele wereld. 
Inwoner De overheid 
Inwoner De overheid 
Inwoner De overheid 
Inwoner De overheid 
Inwoner De overheid 
Inwoner De overheid 
Inwoner De overheid 
Inwoner De overheid 
Inwoner De overheid 
Inwoner De overheid 
Inwoner De overheid en nog beter de europese commissie 
Inwoner De overheid en ook onze vertegenwoordigers in brussel 
Inwoner De overheid in het algemeen 
Inwoner De overheid op landelijk niveau en in europa 
Inwoner De overheid, geheel nederland moet mee in de denkwijze. Ook grote 

bedrijven moeten meer aan de klimaat dan aan hun eigen portemonnee gaan 
denken. 

Inwoner De overheid, regering 
Inwoner De politiek 
Inwoner De politiek 
Inwoner De regering deze moeten eens duidelijk zijn. 
Inwoner De regering en milieu adviseurs 
Inwoner De regering zal een nuttig beleid moeten gaan voeren 
Inwoner De regering(bv. Subsidies) 
Inwoner De regering, mondiale beleidsmakers etc. 
Inwoner De rijksoverheid 
Inwoner De rijksoverheid 
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Inwoner De rijksoverheid 
Inwoner De rijksoverheid 
Inwoner De rijksoverheid 
Inwoner De rijksoverheid 
Inwoner De rijksoverheid 
Inwoner De rijksoverheid en de eu 
Inwoner De rijksoverheid. 
Inwoner De scholen 
Inwoner De staat vanuit den haag 
Inwoner De wetenschap. Wetenschappelijk eerst onderbouwen wat alles nu echt 

oplevert en of het niet alleen maar economisch geneuzel is 
Inwoner Dit moet landelijk door de overheid geregeld worden , te krankzinnig voor 

woorden dat lokale partijen die niet landelijk gekozen in iedere gemeente 
anders handelen. 

Inwoner Eigenlijk iedereen een steentje bijdragen 
Inwoner Energie cooperatie 
Inwoner Energie leveranciers, natuurorganisaties. 
Inwoner Energie maatschappijen 
Inwoner Energiebedrijven 
Inwoner Energiebedrijven en rijksoverheid 
Inwoner Energieleveranciers en netbeheerders 
Inwoner Energiemaatschappijen 
Inwoner Ervaringsdeskundigen (een of meerdere partijen van buiten de gemeente die 

al met de in de gemeente te verwachten gevolgen van klimaatverandering te 
maken hebben) 

Inwoner Europa 
Inwoner Europa 
Inwoner Europarlement 
Inwoner Europeesche organisaties 
Inwoner Europese unie 
Inwoner Europese unie 
Inwoner Experts op dit gebied 
Inwoner Externe partijen die voor de watertoever en de vuile lucht zorgen, moeten 

ook een bijdrage leveren 
Inwoner Geen partijen maar juist een goede afstemming tussen alle partijen 
Inwoner Geen toelichting mogelijk op de vorige vraag, dus bij deze. Inwoners kunnen 

naar verhouding een kleine bijdrage leveren. De quick wins zitten bij de grote 
bedrijven. Deze bewegen niet zonder winst oogmerk. Dit betekend dat de 
overheid moet dwingen en moet borgen dat hierbij het economische aspect 
geen afbreuk doet/ of belang op zich wordt voor het eigenlijke doel/ belang.... 

Inwoner Gemeente moet afvalverwijdering betaalbaar maken voor iedereen. 
Inwoner Ggz 
Inwoner Goede voorlichting en ondersteuning van de overheid 
Inwoner Groenvoorziening 
Inwoner Heel nl 
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Inwoner Het agrarische bedrijfsleven. 
Inwoner Het belangrijkste is afstemming tussen de bovengenoemde instanties. 

Waterschap beheerd een gebied dat van -1 tot +10 meter nap. Dit vraagt om 
een afzonderlijk beleid in de verschillende gemeentes. 

Inwoner Het gezonde verstand 
Inwoner Het is een landelijk vraagstuk. 
Inwoner Het is een proces wat we met z'n allen moeten doen. 
Inwoner Het kabinet. 
Inwoner Het kabinet. Die moeten meer geld aan gemeentes besteden om de 

problemen rond klimaatverandering aan te kunnen pakken. 
Inwoner Het onderwijs aan ons nageslacht 
Inwoner Het onderwijs in het algemeen. 
Inwoner Het onderwijs. 
Inwoner Het openbaar vervoer 
Inwoner Het parlement 
Inwoner Het rijk 
Inwoner Het rijk 
Inwoner Het rijk 
Inwoner Het rijk 
Inwoner Het rijk 
Inwoner Het rijk (nlse staat). 
Inwoner Het rijk / europa( niet alleen in deze gemeente) 
Inwoner Het rijk en de internationale gemeenschap: pak dit breed op met de 

grensregioâ€™s 
Inwoner Het rijk en landbouw organisaties 
Inwoner Het rijk met gerichte subsidies 
Inwoner Het rijk, als verbindende factor 
Inwoner Het verenigingsleven 
Inwoner Het zou voor deze lokale partijen enorm helpend zijn als ook landelijk en 

europees beleid sterk gericht is op klimaatadaptatie 
Inwoner Hhet rijk 
Inwoner Hoveniers, tuin architecten, bouwbedrijven 
Inwoner Iedere grondbezitter, dus ook staatsbosbeheer etc. 
Inwoner Iedereen 
Inwoner Iedereen 
Inwoner Iedereen die je maar kunt bedankt 
Inwoner Iedereen die maar kan bijdragen 
Inwoner Iedereen heeft zijn of haar rol 
Inwoner Iedereen moet zich inzetten voor een beter klimaat 
Inwoner Iedereen moet zijn steentje bijdragen 
Inwoner Iedereen! Er moet een beweging op gang komen waarbij het gek is als 

iemand niet mee doet. Sociale controle voor de mensen die niet mee doen. 
Zoals het nu werkt met afval in de prullenbak doen. Het is nu not done om 
daar niet aan mee te doen. 
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Inwoner Iedereen, wij wonen namelijk allemaal in deze gemeente en als we dingen 
willen gaan aanpassen voor een betere toekomst moeten we dat samen doen. 

Inwoner Iedereen. 
Inwoner Ik ben eerder voor een landelijke strategie, dus dat betekent dat de overheid 

ook een belangrijke rol speelt. 
Inwoner Ik denk dat er niet alleen lokale partijen een rol moeten spelen, maar dat er 

ook nationaal en internationaal voldoende aandacht voor moet zijn. Ik heb nu 
het idee dat wij als west europa hierin erg voorlopen op de rest van de 
wereld. 

Inwoner Ik vind dat iedereen hier het maximale in moet bijdragen. Voor mij is het 
lastig inschatten welke partij, waarin moet investeren. 

Inwoner Installateurs van zonnepanelen, tuincentra, leveranciers watertonnen 
Inwoner Instanties die geen commercieel belang hebben bij de tot standkoming. 
Inwoner Inversteringspartijen / -maatschappijen 
Inwoner Inwoners zelf 
Inwoner Ivm de aanleg van a15 ook het rijk(swaterstaat) alsmede waterinlaten vanuit 

rijksrivierprograma's 
Inwoner Je moet ook in een groter verband denken, bijv. Aan de provincie 
Inwoner Jeugd informeren op school 
Inwoner Jongeren 
Inwoner Jongeren in het specifiek, zij zijn immers de toekomst en hebben vaak veel 

kennis over klimaatverandering en creatieve ideeen. 
Inwoner Kabinet 
Inwoner Kabinet, europese commissie, alle landen in de wereld 
Inwoner Klimaatadaptatie en klimaatverandering incorporeren in het curriculum en 

draagvlak creã«ren bij de jeugd voor klimaatadaptatie. 
Inwoner Laat jongeren actief meedenken. Zij zitten straks met het probleem. 
Inwoner Landbouw- en veeteelt organisatie 
Inwoner Landbouwbedrijven 
Inwoner Landelijk beleid, kabinet 
Inwoner Landelijk zullen bepaalde regels ookaangepast moeten worden 
Inwoner Landelijke overheid 
Inwoner Landelijke overheid 
Inwoner Landelijke overheid 
Inwoner Landelijke overheid 
Inwoner Landelijke overheid 
Inwoner Landelijke overheid 
Inwoner Landelijke overheid 
Inwoner Landelijke overheid 
Inwoner Landelijke overheid 
Inwoner Landelijke overheid 
Inwoner Landelijke overheid 
Inwoner Landelijke overheid 
Inwoner Landelijke overheid 
Inwoner Landelijke overheid 
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Inwoner Landelijke overheid 
Inwoner Landelijke overheid 
Inwoner Landelijke overheid 
Inwoner Landelijke overheid 
Inwoner Landelijke overheid en de eu 
Inwoner Landelijke overheid en de op wereld niveau. 
Inwoner Landelijke overheid en europese commissie 
Inwoner Landelijke overheid en europese overheid 
Inwoner Landelijke overheid en zeker ook eu 
Inwoner Landelijke overheid moet coordineren 
Inwoner Landelijke overheid, politieke partijen, natuur en milieuorganisaties 
Inwoner Landelijke politiek 
Inwoner Landelijke politiek 
Inwoner Landelijke politiek 
Inwoner Landelijke politiek. Er zal toch landelijk een plan moeten komen, zodat 

gemeenten weten waar ze aan toe zijn en zelf keuzes kunnen maken en het 
bedrijfsleven en burgers zich hierop in kunnen stellen. 

Inwoner Landelijke politiek/regelgeving 
Inwoner Lingewaard energie, lingewaard natuurlijk en andere burgerinitiatieven 
Inwoner Lingewaard natuurlijk 
Inwoner Lingewaard natuurlijk en lingewaard energie 
Inwoner Lokale initiative,  omtrent aardgas vermindering, denk aan aardwarmte voor 

de wijk, dorp. 
Inwoner Lokale verenigingen en instanties zoals scholen en sportverenigingen 
Inwoner Lokale verenigingen, scholen etc. Betrek die erbij zodat er een breder 

draagvlak onstaat. 
Inwoner Lto, agrariã«rs, sbb, rijkswaterstaat 
Inwoner Maatschappelijke organisaties 
Inwoner Meer groene (bomen) zones wat ook zorgt voor afkoeling en balans 
Inwoner Mensen met kennis van zaken ook mensen met tegen geluiden. 
Inwoner Mileuorganisaties 
Inwoner Milieu organisaties / adviseurs 
Inwoner Milieuorganisaties 
Inwoner Nationaal / de overheid 
Inwoner Nationale overheid (landelijke aanpak is belangrijk). 
Inwoner Natuur en milieu organisaties, scholen 
Inwoner Natuurbeheer, landbouw, overheid, wetenschap/onderwijs, buurtplatforms, 

actiegroepen, media, kunst/design/rolmodel, leeftijdsvertegenwoordigers, 
mensen die over eigenbelang en vooroordelen kunnen heenstappen 

Inwoner Natuurmonumenten, staatsbosbeheer 
Inwoner Natuurorganisatie, tuincentra, voorlichting 
Inwoner Natuurorganisaties 
Inwoner Natuurorganisaties, rijk 
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Inwoner Natuurstichtingen, grondeigenaren. 
Inwoner Natuurverenigingen 
Inwoner Ngos, zoals natuur en milieu gelderland. 
Inwoner Nl overheid. Bijv met duidelijke subsidies en niet die vage lokale plannen. 
Inwoner Nutsbedrijven 
Inwoner Omgevings deskundige. 
Inwoner Omliggende gemeenten 
Inwoner Omliggende gemeentes omdat we samen in 1 gebied wonen 
Inwoner Omringende gemeenten, alleen gaan wij het niet redden. 
Inwoner Onafhankelijke adviseurs met kennis van zaken over de materie 
Inwoner Ondernemers, nederlandse overheid. 
Inwoner Onderwijs 
Inwoner Onderwijs 
Inwoner Onderwijs 
Inwoner Onderwijsinstellingen zorginstellingen kinderdagopvang 
Inwoner Onderwijsinstellingen, rijksoverheid 
Inwoner Onze regering 
Inwoner Onze regering 
Inwoner Onze regering 
Inwoner Onze regering. 
Inwoner Op dit moment niet voorhanden 
Inwoner Overheid 
Inwoner Overheid 
Inwoner Overheid 
Inwoner Overheid 
Inwoner Overheid 
Inwoner Overheid 
Inwoner Overheid centraal 
Inwoner Overheid moet meer druk uitoefenen naar het buitenland. 
Inwoner Overheid zal regulerend moeten optreden waarbij polderen inmiddels geen 

optie meer is. Daarnaast moet er wereldwijd besef en inspanning zijn om dit 
tot een succes te maken. Gebeurt dit niet dan zullen de effecten te minimaal 
zijn en de acceptatie te gering zijn om iedereen mee te krijgen. 

Inwoner Overheid. 
Inwoner Partijen betrekken die hier al veel kennis en ervaring mee hebben. Denk aan 

ingenieursbureaus, ecologische bedrijven met ervaring in stadsnatuur. 
Voorkom hierbij dat steeds hetzelfde wiel wordt uigevonden 

Inwoner Partijen/experts die een tegengeluid laten horen. Biomassa bv was al lang 
bekend dat dit geen milieu winst zou gaan geven. 

Inwoner Politiek 
Inwoner Politiek, overheid 
Inwoner Politieke partijen 
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Inwoner Politieke partijen, religieuze partijen, wijkplatforums, lingewaard natuurlijk, 
ivn etc. 

Inwoner Politieke poartijen 
Inwoner Praktische mensen, niet de ambtenaar van achter de pc. 
Inwoner Projecten gedreven vanuit milieu organisaties, schoolprojecten, etc. 
Inwoner Projectontwikkelaars en architecten 
Inwoner Projectontwikkelaars, hoveniers, scholen en andere instellingen 
Inwoner Provincie, landelijke overheid, eu, vn. 
Inwoner Reclames en social-media en scholen, dat zijn de manieren om de 

doelgroepen zoals de inwoners te bereiken, zeker de jongere doelgroepen die 
een van de belangrijkste doelgroep is. Zij bepalen en zijn de toekomst. 

Inwoner Regering 
Inwoner Regering 
Inwoner Regering 
Inwoner Regering nederland, eu 
Inwoner Regering, nutsbedrijven. Deze plaats in de vragenlijst is de enige mogelijkheid 

voor commentaar. Daarom wil ik even kwijt dat uw suggestie van 
wateropvang bij overlast een regenton (100 liter?) Belachelijk is. 

Inwoner Regeringsbeleid aanpassen 
Inwoner Richtlijnen landelijke politiek 
Inwoner Rijk 
Inwoner Rijk, eu. 
Inwoner Rijksoverheid 
Inwoner Rijksoverheid 
Inwoner Rijksoverheid 
Inwoner Rijksoverheid 
Inwoner Rijksoverheid 
Inwoner Rijksoverheid 
Inwoner Rijksoverheid 
Inwoner Rijksoverheid 
Inwoner Rijksoverheid 
Inwoner Rijksoverheid 
Inwoner Rijksoverheid 
Inwoner Rijksoverheid 
Inwoner Rijksoverheid 
Inwoner Rijksoverheid 
Inwoner Rijksoverheid en eu 
Inwoner Rijksoverheid en milieudeskundigen 
Inwoner Rijksoverheid voor beleid & rvo voor stimuleren bedrijfsleven 
Inwoner Rijksoverheid, bedrijfsleven in het algemeen 
Inwoner Rijksoverheid, europa, industrie 
Inwoner Rijksoverheid, media 
Inwoner Rijkswaterstaat 
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Inwoner Rijkswaterstaat (de rivieren, uiterwaarden toegankelijker en mooier, krw, 
aankomende dijkversterkingen!) 

Inwoner Scholen 
Inwoner Scholen 
Inwoner Scholen 
Inwoner Scholen 
Inwoner Scholen 
Inwoner Scholen 
Inwoner Scholen 
Inwoner Scholen 
Inwoner Scholen d.m.v. Scholing over het klimaat 
Inwoner Scholen die het bewustzijn bij kinderen al kunnen vergroten 
Inwoner Scholen en andere educative actoren 
Inwoner Scholen en dat met name op de voorlichting en het belang 
Inwoner Scholen en verenigingen 
Inwoner Scholen in de educatie daarover 
Inwoner Scholen ter educatie. 
Inwoner Scholen voorlichting 
Inwoner Scholen, projectontwikkelaars en verenigingen. 
Inwoner Scholen, verenigingen 
Inwoner Scholengemeenschappen 
Inwoner Scholing voor jong en oud. 
Inwoner School 
Inwoner Specialisten op gebied van regenwater, restwarmte, installateurs etc 
Inwoner Specialisten, adiviseurs tbv klimaat, klimaatorganisaties. 
Inwoner Sportcomplexen 
Inwoner Sportverenigingen en buurtverenigingen 
Inwoner Staats bos beheer 
Inwoner Staatsbosbeheer 
Inwoner Staatsbosbeheer, rijkswaterstaat en ook k3 delta, aangezien dit partijen zijn 

die participeren in met name de bemmelse waard. 
Inwoner Steenindustrie 
Inwoner Stichting lingewaard natuurlijk 
Inwoner Stichtingen en verenigingen 
Inwoner U kunt zoveel namen geven, of het nu de tak bedrijfsleven is of inwoners of 

waterschap of gemeente, we moeten allemaal ons steentje bijdragen op de 
manier waarop een bedrijf, mens of instantie kan bijdragen. Helemaal niets 
doen is geen optie. En alle kleine beetjes helpen. 

Inwoner Universiteiten 
Inwoner Veehouderij, partij van dieren, supermarkten, onderwijs.. 
Inwoner Verenigingen 
Inwoner Verenigingen 
Inwoner Verenigingen 
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Inwoner Verenigingen 
Inwoner Verenigingen  en  buurtschappen 
Inwoner Verenigingen! Hun invloed op hun leden is vaak groot. 
Inwoner Verenigingen, clubs e.d. 
Inwoner Verenigingen, clubs, scholen/onderwijs 
Inwoner Verenigingen, kerken, (overige) sociale gemeenschappen 
Inwoner Verenigingen/clubs 
Inwoner Verenigingen/clubs (bv.vvv,rally-/motorsportclubs),zorgsector (ggdbv), en 

'trijk, eu 
Inwoner Voor ieder van toepassing 
Inwoner Voorlichting & toegankelijk maken van aanpassingen voor iedere bewoner 
Inwoner Voorlichtingspartijen (heb geen naam, zoals ook het lingewaard 

energiecollectief) 
Inwoner Vrijwilligersorganisaties 
Inwoner Waterschap 
Inwoner We moeten het met elkaar doen. Het moet in de wereld op nummer 1 komen 

te staan. 
Inwoner Weet ik niet 
Inwoner Wetenschap, bedrijfsleven, mensen met gezond verstand 
Inwoner Wetenschap, onderwijs, verenigingen 
Inwoner Wij 
Inwoner Wijkplatform, dorpsraad, buurtvereniging 
Inwoner Woningcorporatie 
Inwoner Zorginstellingen / bejaardenhuizen 
Medewerker De rijksoverheid (regelgeving) 
Medewerker Drinkwaterbedrijf 
Medewerker Het rijk en rijkswaterstaat 
Medewerker Landelijke overheid 
Medewerker Landelijke overheid en eu 
Medewerker Landelijke politiek 
Medewerker Lingewaard natuurlijk, zij hebben een grote achterban 
Medewerker Maatschappelijke organisaties 
Medewerker Mogelijk het verenigingsleven (bijvoorbeld sportverenigingen, die kunnen wel 

het goede voorbeeld geven 
Medewerker Natuurorganisaties, agrarische ondernemers 
Medewerker Sportclubs en andere verenigingen 
Ondernemer Belangengroepen die kennis en expertise kunnen delen met bewoners of 

ondernemers in het gebied. 
Ondernemer Beter en schoner vervoer 
Ondernemer De burgers 
Ondernemer De vervuilers betalen c.q. Uitstoot laten reduceren tot "normale" 

uitstoot/vervuiling per werkzame medewerker op locatie. 
Ondernemer Een bureau met deskundige expertise voor meerjaren plannen. 
Ondernemer Europa 



 

Rapportage – Gemeente Lingewaard – december 2020 – DUO Market Research  48 

Onderzoek Klimaatadaptatie  
 

Ondernemer Ik en mijn bedrijf inclusief de hele goede ideeã«n die er zijn 
Ondernemer Landelijke maatregelen 
Ondernemer Natuurbeheerders 
Ondernemer Onderwijs, educatie tbv. Bewustwording en gedragsverandering 
Raadslid In naburige landen in europa (eeg) 
Raadslid Maatschappelijke organisaties, zoals lingewaard natuurlijk 
Raadslid Natuur en mileuorganisaties en energiecooperatie 
Raadslid Natuurorganisaties, scholen en (sport)verenigingen 
Raadslid Rijk, wsw bedrijven etc 
Raadslid Rijksoverheid 

 
 


