
121.5mm

Omgevingsvisie
We hebben alle wijken/dorpen in ’s-Hertogenbosch input gevraagd voor de toekomst van 
hun wijk. Hiervoor gebruikten we een digitale vragenlijst. Zie hier de belangrijkste resultaten 
over wat de wijk wil behouden en verbeteren. Dit is bruikbare input voor de omgevingsvisie. 
De omgevingsvisie wordt voor en van ons allemaal.

In de omgevingsvisie leggen we de ruimtelijke ambities voor de lange termijn vast. Denk hierbij aan de samenhang tussen ruimte, 
water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. We hebben op dat vlak 
meerdere opgaves en zullen keuzes moeten maken. Benieuwd naar de totale opbrengst met 
overeenkomsten en verschillen tussen wijken? Zie hier het volledige rapport.

Binnenstad
Respondenten

1034 
(14-92 jaar)

Huishoudenssamenstelling

Groot  
percentage  
alleenstaand  
onder 65* 
(42% t.o.v. 23%) 

Kenmerken woningvoorraad

• Meer huurwoningen*
• Meer appartementen* 
• Meer oude woningen* 
 (voor 1945 gebouwd)
* dan gemiddeld in 
’s-Hertogenbosch.

Belangrijke onderwerpen toekomst

Leefbaarheid Verkeer Voorzieningen Natuur/
Groen

Verplaatsingen
binnen de wijk

Vooral lopend

Favoriete plek

PARADE

MARKT
UILENBURG

Rapportcijfer

8

Kwaliteit

•  Voorzieningen  
op loopafstand

• Nabijheid centrum 
• Levendigheid  
• Dichtbij station

De resultaten van de vragenlijst nemen we mee bij het opstellen van 
de omgevingsvisie. De vragenlijst was fase 1. We komen in 2022 in iedere 

wijk terug om online en offline verder in gesprek te gaan. De vorm is op 
dit moment nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten, plaatsen we 

o.a. informatie op de website www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_resultaten_participatie_gebiedsvisie_Gemeente__s-Hertogenbosch.pdf
http://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie


121.5mm

Omgevingsvisie
We hebben alle wijken/dorpen in ’s-Hertogenbosch input gevraagd voor de toekomst van 
hun wijk. Hiervoor gebruikten we een digitale vragenlijst. Zie hier de belangrijkste resultaten 
over wat de wijk wil behouden en verbeteren. Dit is bruikbare input voor de omgevingsvisie. 
De omgevingsvisie wordt voor en van ons allemaal.

In de omgevingsvisie leggen we de ruimtelijke ambities voor de lange termijn vast. Denk hierbij aan de samenhang tussen ruimte, 
water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. We hebben op dat vlak 
meerdere opgaves en zullen keuzes moeten maken. Benieuwd naar de totale opbrengst met 
overeenkomsten en verschillen tussen wijken? Zie hier het volledige rapport.

Empel
Respondenten

747 
(11-83 jaar)

Huishoudenssamenstelling

Groot  
percentage  
gezinnen.
Laag aandeel 
eenpersoons-
huishoudens*

Kenmerken woningvoorraad

• Meer koopwoningen*
•  Meer vrijstaande- en  

2-onder-1-kapwoningen*
• Veel nieuwbouw* 
  (tussen 2000 en 2009 

gebouwd)

*  dan gemiddeld in  
’s-Hertogenbosch.

Belangrijke onderwerpen toekomst

Leefbaarheid Verkeer Voorzieningen Veiligheid

Verplaatsingen
binnen de wijk

Vooral fiets

Favoriete plek

OMGEVING KASTELEN

DE DIJK
KINDERBOERDERIJ

SPEELTUIN NATUUR

Rapportcijfer

8.2
Kwaliteit

• Veilige wijk
•  Groen en  

verzorgd

De resultaten van de vragenlijst nemen we mee bij het opstellen van 
de omgevingsvisie. De vragenlijst was fase 1. We komen in 2022 in iedere 

wijk terug om online en offline verder in gesprek te gaan. De vorm is op 
dit moment nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten, plaatsen we 

o.a. informatie op de website www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_resultaten_participatie_gebiedsvisie_Gemeente__s-Hertogenbosch.pdf
http://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie


121.5mm

Omgevingsvisie
We hebben alle wijken/dorpen in ’s-Hertogenbosch input gevraagd voor de toekomst van 
hun wijk. Hiervoor gebruikten we een digitale vragenlijst. Zie hier de belangrijkste resultaten 
over wat de wijk wil behouden en verbeteren. Dit is bruikbare input voor de omgevingsvisie. 
De omgevingsvisie wordt voor en van ons allemaal.

In de omgevingsvisie leggen we de ruimtelijke ambities voor de lange termijn vast. Denk hierbij aan de samenhang tussen ruimte, 
water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. We hebben op dat vlak 
meerdere opgaves en zullen keuzes moeten maken. Benieuwd naar de totale opbrengst met 
overeenkomsten en verschillen tussen wijken? Zie hier het volledige rapport.

Engelen
Respondenten

664 
(13-84 jaar)

Huishoudenssamenstelling

Vooral 
gezinnen 
met 
kinderen*

Kenmerken woningvoorraad

• Veel koopwoningen*
•  Meer vrijstaande- en  

2-onder-1-kapwoningen* 
(tussen 1990 en 2009 
gebouwd)

*  dan gemiddeld in  
’s-Hertogenbosch.

Belangrijke onderwerpen toekomst

Leefbaarheid Verkeer Voorzieningen Ontmoeting

Verplaatsingen
binnen de wijk

Lopen, fiets 
of auto

Favoriete plek
EIGEN WONING

NATUUR & WATER

ENGELERMEER
OMGEVING KASTELEN

MAAS DIJK SPEELTUIN

Rapportcijfer

8.4
Kwaliteit

• Groen
• Veilige wijk
• Rust
• Verzorgde wijk 
•  Parkeren nabij  

woning

De resultaten van de vragenlijst nemen we mee bij het opstellen van 
de omgevingsvisie. De vragenlijst was fase 1. We komen in 2022 in iedere 

wijk terug om online en offline verder in gesprek te gaan. De vorm is op 
dit moment nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten, plaatsen we 

o.a. informatie op de website www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_resultaten_participatie_gebiedsvisie_Gemeente__s-Hertogenbosch.pdf
http://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie


121.5mm

Omgevingsvisie
We hebben alle wijken/dorpen in ’s-Hertogenbosch input gevraagd voor de toekomst van 
hun wijk. Hiervoor gebruikten we een digitale vragenlijst. Zie hier de belangrijkste resultaten 
over wat de wijk wil behouden en verbeteren. Dit is bruikbare input voor de omgevingsvisie. 
De omgevingsvisie wordt voor en van ons allemaal.

In de omgevingsvisie leggen we de ruimtelijke ambities voor de lange termijn vast. Denk hierbij aan de samenhang tussen ruimte, 
water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. We hebben op dat vlak 
meerdere opgaves en zullen keuzes moeten maken. Benieuwd naar de totale opbrengst met 
overeenkomsten en verschillen tussen wijken? Zie hier het volledige rapport.

Gemeente 
‘s-Hertogenbosch

Respondenten

9920 
(6-92 jaar)

Huishoudenssamenstelling

Vooral 
eenpersoons-
huishoudens 
(36%), gezinnen 
met kinderen 
(30%)

Kenmerken woningvoorraad

• 73.050 woningen
•  1/3 deel corporatie 
 (huur) 
• Merendeel 
 appartementen 39%  
• Tussenwoningen 28%

Belangrijke onderwerpen toekomst

Leefbaarheid Veiligheid Voorzieningen Infra-
structuur

Verplaatsingen 
binnen de wijk

Vooral lopend  
of fiets

Favoriete plek

NATUUR/WATER

THUIS
SPECIFIEKE PLEKKEN IN 
WIJK OF STRAAT

Rapportcijfer

7.9
Kwaliteit

• Voorzieningen 
 op loopafstand
• Groen 
• Auto nabij 
 woning parkeren  
• Dichtbij binnenstad

De resultaten van de vragenlijst nemen we mee bij het opstellen van 
de omgevingsvisie. De vragenlijst was fase 1. We komen in 2022 in iedere 

wijk terug om online en offline verder in gesprek te gaan. De vorm is op 
dit moment nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten, plaatsen we 

o.a. informatie op de website www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_resultaten_participatie_gebiedsvisie_Gemeente__s-Hertogenbosch.pdf
http://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie
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DE  GRAAFDE  GRAAFDE  GRAAFDE  GRAAFDE  GRAAFDE  GRAAF

Omgevingsvisie
We hebben alle wijken/dorpen in ’s-Hertogenbosch input gevraagd voor de toekomst van 
hun wijk. Hiervoor gebruikten we een digitale vragenlijst. Zie hier de belangrijkste resultaten 
over wat de wijk wil behouden en verbeteren. Dit is bruikbare input voor de omgevingsvisie. 
De omgevingsvisie wordt voor en van ons allemaal.

In de omgevingsvisie leggen we de ruimtelijke ambities voor de lange termijn vast. Denk hierbij aan de samenhang tussen ruimte, 
water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. We hebben op dat vlak 
meerdere opgaves en zullen keuzes moeten maken. Benieuwd naar de totale opbrengst met 
overeenkomsten en verschillen tussen wijken? Zie hier het volledige rapport.

Graafsepoort
Respondenten

563 
(14-81 jaar)

Huishoudenssamenstelling

Redelijk 
gemiddeld*

Kenmerken woningvoorraad

•  Relatief veel  
corporatiebezit*

•  Veel tussenwoningen  
en appartementen* 
(tussen 1945 en 1969 
gebouwd)

*  dan gemiddeld in  
’s-Hertogenbosch.

Belangrijke onderwerpen toekomst

Leefbaarheid Ontmoeting Voorzieningen Natuur/
Groen

Verplaatsingen 
binnen de wijk

Lopen of fiets

Favoriete plek
EIGEN WONING

IJZEREN VROUW

DE TERP (STRAAT)
IJZEREN KIND

PRINS HENDRIKPARK

Rapportcijfer

7.3
Kwaliteit

•  Voorzieningen  
op loopafstand

• Dichtbij binnenstad 
• Parkeren nabij woning 
• Groen

De resultaten van de vragenlijst nemen we mee bij het opstellen van 
de omgevingsvisie. De vragenlijst was fase 1. We komen in 2022 in iedere 

wijk terug om online en offline verder in gesprek te gaan. De vorm is op 
dit moment nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten, plaatsen we 

o.a. informatie op de website www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_resultaten_participatie_gebiedsvisie_Gemeente__s-Hertogenbosch.pdf
http://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie


121.5mm

Omgevingsvisie
We hebben alle wijken/dorpen in ’s-Hertogenbosch input gevraagd voor de toekomst van 
hun wijk. Hiervoor gebruikten we een digitale vragenlijst. Zie hier de belangrijkste resultaten 
over wat de wijk wil behouden en verbeteren. Dit is bruikbare input voor de omgevingsvisie. 
De omgevingsvisie wordt voor en van ons allemaal.

In de omgevingsvisie leggen we de ruimtelijke ambities voor de lange termijn vast. Denk hierbij aan de samenhang tussen ruimte, 
water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. We hebben op dat vlak 
meerdere opgaves en zullen keuzes moeten maken. Benieuwd naar de totale opbrengst met 
overeenkomsten en verschillen tussen wijken? Zie hier het volledige rapport.

De Groote 
Wielen

Respondenten

661 
(12-74 jaar)

Huishoudenssamenstelling

Groot  
percentage  
gezinnen*
(58% t.o.v. 30%) 

Kenmerken woningvoorraad

• Meer koopwoningen*
•  Meer tussenwoningen en 

2-onder-1-kapwoningen*
• Veel nieuwbouw* 
  (na 2000 gebouwd)
*  dan gemiddeld in  
’s-Hertogenbosch.

Belangrijke onderwerpen toekomst

Leefbaarheid Verkeer Voorzieningen Natuur/
Groen

Verplaatsingen
binnen de wijk

Fiets of auto

Favoriete plek

MOERAS
GROOTE

WIELENPLAS

Rapportcijfer

8

Kwaliteit

•  Verzorgde  
nette wijk 

•  Autoparkeren in  
nabijheid woning

• Groen en veiligheid

De resultaten van de vragenlijst nemen we mee bij het opstellen van 
de omgevingsvisie. De vragenlijst was fase 1. We komen in 2022 in iedere 

wijk terug om online en offline verder in gesprek te gaan. De vorm is op 
dit moment nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten, plaatsen we 

o.a. informatie op de website www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_resultaten_participatie_gebiedsvisie_Gemeente__s-Hertogenbosch.pdf
http://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie


121.5mm

Omgevingsvisie
We hebben alle wijken/dorpen in ’s-Hertogenbosch input gevraagd voor de toekomst van 
hun wijk. Hiervoor gebruikten we een digitale vragenlijst. Zie hier de belangrijkste resultaten 
over wat de wijk wil behouden en verbeteren. Dit is bruikbare input voor de omgevingsvisie. 
De omgevingsvisie wordt voor en van ons allemaal.

In de omgevingsvisie leggen we de ruimtelijke ambities voor de lange termijn vast. Denk hierbij aan de samenhang tussen ruimte, 
water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. We hebben op dat vlak 
meerdere opgaves en zullen keuzes moeten maken. Benieuwd naar de totale opbrengst met 
overeenkomsten en verschillen tussen wijken? Zie hier het volledige rapport.

Maaspoort
Respondenten

962 
(15-91 jaar)

Huishoudenssamenstelling

Vooral 
gezinnen 
met kinderen, 
wat minder 
alleenstaanden 
<65 jaar*

Kenmerken woningvoorraad

• Veel koopwoningen*
•  Veel tussenwoningen  

en 2-onder-1- 
kapwoningen*

* dan gemiddeld in 
’s-Hertogenbosch.

Belangrijke onderwerpen toekomst

Leefbaarheid Verkeer Voorzieningen Natuur/
Groen

Verplaatsingen
binnen de wijk

Vooral fiets

Favoriete plek

NATUUR & WATER
MAAS DIJK UITERWAARDEN

EIGEN WONING/BUURT
VAN ZWIETENPARK

MAASBOULEVARD & SLUISWEG

Rapportcijfer

7.8
Kwaliteit

• Veel groen
•  Voorzieningen  

op loopafstand
• Parkeren nabij woning
• Goede voet/fietspaden

De resultaten van de vragenlijst nemen we mee bij het opstellen van 
de omgevingsvisie. De vragenlijst was fase 1. We komen in 2022 in iedere 

wijk terug om online en offline verder in gesprek te gaan. De vorm is op 
dit moment nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten, plaatsen we 

o.a. informatie op de website www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_resultaten_participatie_gebiedsvisie_Gemeente__s-Hertogenbosch.pdf
http://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie
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Omgevingsvisie
We hebben alle wijken/dorpen in ’s-Hertogenbosch input gevraagd voor de toekomst van 
hun wijk. Hiervoor gebruikten we een digitale vragenlijst. Zie hier de belangrijkste resultaten 
over wat de wijk wil behouden en verbeteren. Dit is bruikbare input voor de omgevingsvisie. 
De omgevingsvisie wordt voor en van ons allemaal.

In de omgevingsvisie leggen we de ruimtelijke ambities voor de lange termijn vast. Denk hierbij aan de samenhang tussen ruimte, 
water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. We hebben op dat vlak 
meerdere opgaves en zullen keuzes moeten maken. Benieuwd naar de totale opbrengst met 
overeenkomsten en verschillen tussen wijken? Zie hier het volledige rapport.

Muntel/Vliert/
Orthenpoort

Respondenten

680 
(10-81 jaar)

Huishoudenssamenstelling

Redelijk 
gemiddeld, 
iets meer 
alleenstaand 
<65 jaar*

Kenmerken woningvoorraad

• Veel appartementen*
•  Veel tussenwoningen*

* dan gemiddeld in 
’s-Hertogenbosch.

Belangrijke onderwerpen toekomst

Leefbaarheid Verkeer Natuur/
Groen

Verplaatsingen
binnen de wijk

Lopen of fiets

Favoriete plek

PRINS HENDRIKPARK
EIGEN WONING/BUURT (VOORAL ORTHENPOORT)

IJZEREN VROUW
HET PLEIN

Rapportcijfer

8.1
Kwaliteit

•  Dichtbij  
binnenstad

•  Voorzieningen  
op  
loopafstand

• Groen

De resultaten van de vragenlijst nemen we mee bij het opstellen van 
de omgevingsvisie. De vragenlijst was fase 1. We komen in 2022 in iedere 

wijk terug om online en offline verder in gesprek te gaan. De vorm is op 
dit moment nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten, plaatsen we 

o.a. informatie op de website www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_resultaten_participatie_gebiedsvisie_Gemeente__s-Hertogenbosch.pdf
http://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie
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Omgevingsvisie
We hebben alle wijken/dorpen in ’s-Hertogenbosch input gevraagd voor de toekomst van 
hun wijk. Hiervoor gebruikten we een digitale vragenlijst. Zie hier de belangrijkste resultaten 
over wat de wijk wil behouden en verbeteren. Dit is bruikbare input voor de omgevingsvisie. 
De omgevingsvisie wordt voor en van ons allemaal.

In de omgevingsvisie leggen we de ruimtelijke ambities voor de lange termijn vast. Denk hierbij aan de samenhang tussen ruimte, 
water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. We hebben op dat vlak 
meerdere opgaves en zullen keuzes moeten maken. Benieuwd naar de totale opbrengst met 
overeenkomsten en verschillen tussen wijken? Zie hier het volledige rapport.

Noord
Respondenten

990 
(10-85 jaar)

Huishoudenssamenstelling

Redelijk 
gemiddeld*

Kenmerken woningvoorraad

•  Veel sociale  
huurwoningen*

• Meer tussenwoningen* 
  (tussen 1970 en 1979 

gebouwd)

*  dan gemiddeld in  
’s-Hertogenbosch.

Belangrijke onderwerpen toekomst

Leefbaarheid Verkeer Voorzieningen Natuur/
Groen

Verplaatsingen
binnen de wijk

Lopen, fiets 
of auto

Favoriete plek

NATUUR & WATER

ROMPERTPARK
VAN ZWIETENPARK

Rapportcijfer

7.3
Kwaliteit

•  Voorzieningen  
op loopafstand

• Groen 
•  Auto  

nabij  
woning

De resultaten van de vragenlijst nemen we mee bij het opstellen van 
de omgevingsvisie. De vragenlijst was fase 1. We komen in 2022 in iedere 

wijk terug om online en offline verder in gesprek te gaan. De vorm is op 
dit moment nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten, plaatsen we 

o.a. informatie op de website www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_resultaten_participatie_gebiedsvisie_Gemeente__s-Hertogenbosch.pdf
http://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie
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Omgevingsvisie
We hebben alle wijken/dorpen in ’s-Hertogenbosch input gevraagd voor de toekomst van 
hun wijk. Hiervoor gebruikten we een digitale vragenlijst. Zie hier de belangrijkste resultaten 
over wat de wijk wil behouden en verbeteren. Dit is bruikbare input voor de omgevingsvisie. 
De omgevingsvisie wordt voor en van ons allemaal.

In de omgevingsvisie leggen we de ruimtelijke ambities voor de lange termijn vast. Denk hierbij aan de samenhang tussen ruimte, 
water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. We hebben op dat vlak 
meerdere opgaves en zullen keuzes moeten maken. Benieuwd naar de totale opbrengst met 
overeenkomsten en verschillen tussen wijken? Zie hier het volledige rapport.

Nuland
Respondenten

554 
(12-81 jaar)

Huishoudenssamenstelling

Relatief veel 
gezinnen. 
Lager aantal 
eenpersoons-
huishoudens*

Kenmerken woningvoorraad

• Veel koopwoningen*
•  Veel vrijstaande  

woningen (63%)*
•  Bijna geen appartementen  

(3%)*

* dan gemiddeld in 
’s-Hertogenbosch.

Belangrijke onderwerpen toekomst

Leefbaarheid Woningbouw Voorzieningen Bereik-
baarheid 

Verplaatsingen 
binnen de wijk

Lopen, fiets 
of auto
slechts 1% OV

Favoriete plek

PLEIN SPEELTUIN
NATUUR EIGEN WONING

HEIDE DIJK
HET DORP ALS GEHEEL BOS

Rapportcijfer

8.1
Kwaliteit

• Rust
• Veiligheid
• Groen
•  Parkeren  

nabij  
woning

De resultaten van de vragenlijst nemen we mee bij het opstellen van 
de omgevingsvisie. De vragenlijst was fase 1. We komen in 2022 in iedere 

wijk terug om online en offline verder in gesprek te gaan. De vorm is op 
dit moment nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten, plaatsen we 

o.a. informatie op de website www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_resultaten_participatie_gebiedsvisie_Gemeente__s-Hertogenbosch.pdf
http://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie
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Omgevingsvisie
We hebben alle wijken/dorpen in ’s-Hertogenbosch input gevraagd voor de toekomst van 
hun wijk. Hiervoor gebruikten we een digitale vragenlijst. Zie hier de belangrijkste resultaten 
over wat de wijk wil behouden en verbeteren. Dit is bruikbare input voor de omgevingsvisie. 
De omgevingsvisie wordt voor en van ons allemaal.

In de omgevingsvisie leggen we de ruimtelijke ambities voor de lange termijn vast. Denk hierbij aan de samenhang tussen ruimte, 
water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. We hebben op dat vlak 
meerdere opgaves en zullen keuzes moeten maken. Benieuwd naar de totale opbrengst met 
overeenkomsten en verschillen tussen wijken? Zie hier het volledige rapport.

Rosmalen 
Noord

Respondenten

457 
(13-79 jaar)

Huishoudenssamenstelling

Iets meer 
gezinnen dan 
gemiddeld. 
Lager aantal 
eenpersoons-
huishoudens*

Kenmerken woningvoorraad

• Veel koopwoningen,* 
  vooral veel vrijstaand en  

2-onder-1-kapwoningen*
•  Weinig appartementen*

* dan gemiddeld in 
’s-Hertogenbosch.

Belangrijke onderwerpen toekomst

Leefbaarheid Verkeer Natuur/
Groen

Verplaatsingen
binnen de wijk

Lopen, fiets 
of auto

Favoriete plek

EIGEN WONING NATUUR
WATER DORPSKERN

SPEELTUIN CENTRUM
KANAALPARK

Rapportcijfer

8

Kwaliteit

•  Voorzieningen  
op loopafstand (72%) 

• Groen
• Parkeren nabij woning
• Veilig/rustig

De resultaten van de vragenlijst nemen we mee bij het opstellen van 
de omgevingsvisie. De vragenlijst was fase 1. We komen in 2022 in iedere 

wijk terug om online en offline verder in gesprek te gaan. De vorm is op 
dit moment nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten, plaatsen we 

o.a. informatie op de website www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_resultaten_participatie_gebiedsvisie_Gemeente__s-Hertogenbosch.pdf
http://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie


121.5mm

Omgevingsvisie
We hebben alle wijken/dorpen in ’s-Hertogenbosch input gevraagd voor de toekomst van 
hun wijk. Hiervoor gebruikten we een digitale vragenlijst. Zie hier de belangrijkste resultaten 
over wat de wijk wil behouden en verbeteren. Dit is bruikbare input voor de omgevingsvisie. 
De omgevingsvisie wordt voor en van ons allemaal.

In de omgevingsvisie leggen we de ruimtelijke ambities voor de lange termijn vast. Denk hierbij aan de samenhang tussen ruimte, 
water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. We hebben op dat vlak 
meerdere opgaves en zullen keuzes moeten maken. Benieuwd naar de totale opbrengst met 
overeenkomsten en verschillen tussen wijken? Zie hier het volledige rapport.

Rosmalen
Zuid

Respondenten

738 
(6-86 jaar)

Huishoudenssamenstelling

Iets meer 
gezinnen dan 
gemiddeld. 
Lager aantal 
eenpersoons-
huishoudens*

Kenmerken woningvoorraad

• Veel koopwoningen* 
  vooral veel vrijstaand en  

2-onder-1-kapwoningen*
•  Weinig appartementen*

* dan gemiddeld in 
’s-Hertogenbosch.

Belangrijke onderwerpen toekomst

Leefbaarheid Verkeer Natuur/
Groen

Verplaatsingen 
binnen de wijk

Lopen, fiets 
of auto

Favoriete plek

EIGEN WONING NATUUR
WATER MOLEN

SPEELTUIN BOS
12% heeft geen favoriete plek

Rapportcijfer

8.3
Kwaliteit

• Groen
•  Voorzieningen  

op loopafstand
• Dichtij station
• Parkeren nabij woning 
• Veiligheid
• Rustig 

De resultaten van de vragenlijst nemen we mee bij het opstellen van 
de omgevingsvisie. De vragenlijst was fase 1. We komen in 2022 in iedere 

wijk terug om online en offline verder in gesprek te gaan. De vorm is op 
dit moment nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten, plaatsen we 

o.a. informatie op de website www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_resultaten_participatie_gebiedsvisie_Gemeente__s-Hertogenbosch.pdf
http://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie


121.5mm

Omgevingsvisie
We hebben alle wijken/dorpen in ’s-Hertogenbosch input gevraagd voor de toekomst van 
hun wijk. Hiervoor gebruikten we een digitale vragenlijst. Zie hier de belangrijkste resultaten 
over wat de wijk wil behouden en verbeteren. Dit is bruikbare input voor de omgevingsvisie. 
De omgevingsvisie wordt voor en van ons allemaal.

In de omgevingsvisie leggen we de ruimtelijke ambities voor de lange termijn vast. Denk hierbij aan de samenhang tussen ruimte, 
water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. We hebben op dat vlak 
meerdere opgaves en zullen keuzes moeten maken. Benieuwd naar de totale opbrengst met 
overeenkomsten en verschillen tussen wijken? Zie hier het volledige rapport.

Vinkel
Respondenten

322 
(12-84 jaar)

Huishoudenssamenstelling

Iets meer 
gezinnen dan 
gemiddeld. 
Lager aantal 
eenpersoons-
huishoudens*

Kenmerken woningvoorraad

• Veel koopwoningen (92%)* 
  vooral veel vrijstaand en  

2-onder-1-kapwoningen*
•  Weinig appartementen*

* dan gemiddeld in 
’s-Hertogenbosch.

Belangrijke onderwerpen toekomst

Leefbaarheid Verkeer Voorzieningen

Verplaatsingen
binnen de wijk

Lopen, fiets 
of auto
slechts 2% ov

Favoriete plek

EIGEN WONING

WATER NATUUR

MOLEN BOS
Rapportcijfer

8.3
Kwaliteit

• Rust
• Veiligheid
• Groen
•  Parkeren  

nabij  
woning

De resultaten van de vragenlijst nemen we mee bij het opstellen van 
de omgevingsvisie. De vragenlijst was fase 1. We komen in 2022 in iedere 

wijk terug om online en offline verder in gesprek te gaan. De vorm is op 
dit moment nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten, plaatsen we 

o.a. informatie op de website www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_resultaten_participatie_gebiedsvisie_Gemeente__s-Hertogenbosch.pdf
http://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie


121.5mm

jeroen bosch ziekenhuis

Omgevingsvisie
We hebben alle wijken/dorpen in ’s-Hertogenbosch input gevraagd voor de toekomst van 
hun wijk. Hiervoor gebruikten we een digitale vragenlijst. Zie hier de belangrijkste resultaten 
over wat de wijk wil behouden en verbeteren. Dit is bruikbare input voor de omgevingsvisie. 
De omgevingsvisie wordt voor en van ons allemaal.

In de omgevingsvisie leggen we de ruimtelijke ambities voor de lange termijn vast. Denk hierbij aan de samenhang tussen ruimte, 
water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. We hebben op dat vlak 
meerdere opgaves en zullen keuzes moeten maken. Benieuwd naar de totale opbrengst met 
overeenkomsten en verschillen tussen wijken? Zie hier het volledige rapport.

West
Respondenten

945 
(15-86 jaar)

Huishoudenssamenstelling

Iets meer
eenpersoons-
huishoudens 
Lager
aandeel 
gezinnen*

Kenmerken woningvoorraad

• Meer sociale huurwoningen 
•  Meer appartementen

* dan gemiddeld in 
’s-Hertogenbosch.

Belangrijke onderwerpen toekomst

Leefbaarheid Verkeer Natuur/
Groen

Verplaatsingen
binnen de wijk

Lopen of fiets

Favoriete plek

BEATRIXPARK BOSCHVELD
EIGEN WONING NATUUR

WATER HOFVIJVER
SPEELTUIN DE TERP

Paleiskwartier en Paleisbrug
WESTERPARK HELFTHEUVELPASSAGE

Rapportcijfer

7.2
Kwaliteit

•  Voorzieningen  
op loopafstand

•  Nabijheid  
binnenstad  
en het  
station

De resultaten van de vragenlijst nemen we mee bij het opstellen van 
de omgevingsvisie. De vragenlijst was fase 1. We komen in 2022 in iedere 

wijk terug om online en offline verder in gesprek te gaan. De vorm is op 
dit moment nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten, plaatsen we 

o.a. informatie op de website www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_resultaten_participatie_gebiedsvisie_Gemeente__s-Hertogenbosch.pdf
http://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie


121.5mm

Omgevingsvisie
We hebben alle wijken/dorpen in ’s-Hertogenbosch input gevraagd voor de toekomst van 
hun wijk. Hiervoor gebruikten we een digitale vragenlijst. Zie hier de belangrijkste resultaten 
over wat de wijk wil behouden en verbeteren. Dit is bruikbare input voor de omgevingsvisie. 
De omgevingsvisie wordt voor en van ons allemaal.

In de omgevingsvisie leggen we de ruimtelijke ambities voor de lange termijn vast. Denk hierbij aan de samenhang tussen ruimte, 
water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. We hebben op dat vlak 
meerdere opgaves en zullen keuzes moeten maken. Benieuwd naar de totale opbrengst met 
overeenkomsten en verschillen tussen wijken? Zie hier het volledige rapport.

Zuidoost
Respondenten

574 
(14-86 jaar)

Huishoudenssamenstelling

Meer 
eenpersoons-
huishoudens. 
Iets kleiner 
aandeel 
gezinnen*

Kenmerken woningvoorraad

• Veel sociale huurwoningen 
•  Veel appartementen,  

2/3 van de woningen is  
gebouwd tussen 1945 en 1969

* dan gemiddeld in 
’s-Hertogenbosch.

Belangrijke onderwerpen toekomst

Leefbaarheid Onderhoud/
moderniseren

Ontmoeten/
saamhorigheid

Verplaatsingen
binnen de wijk

Lopen of fiets

Favoriete plek

DE TERP HET ZUIDERPARK

NATUUR WATER
DE AA BOSSCHE BROEK

Rapportcijfer

7.7
Kwaliteit

• Dichtbij binnenstad
•  Voorzieningen  

op loopafstand
•  Parkeren van de auto 

nabij de woningen 
•  Nabijheid buitengebied 

en groen

De resultaten van de vragenlijst nemen we mee bij het opstellen van 
de omgevingsvisie. De vragenlijst was fase 1. We komen in 2022 in iedere 

wijk terug om online en offline verder in gesprek te gaan. De vorm is op 
dit moment nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten, plaatsen we 

o.a. informatie op de website www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_resultaten_participatie_gebiedsvisie_Gemeente__s-Hertogenbosch.pdf
http://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie
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