Vul de enquête in!

Dit keer geen ‘verdiepingsvragen’ meer, maar een enquête. Met deze enquête willen we achterhalen in hoeverre u
individuele meningen onderschrijft die in de discussie zijn gegeven. We stellen het erg op prijs als u de enquête wilt
invullen. Dat duurt ongeveer vijf minuten. Ga naar de enquête

Nostalgie - moderniteit, 72 nieuwe reacties
Welke landschappen moeten we behouden en wat is verstorend
in een landschap? Ook deze week worden de cultuurhistorische
landschappen en buitengebieden genoemd als landschappen die
behouden moeten blijven. Windmolens worden als storend
ervaren in het landschap, maar deelnemers zien wel de noodzaak
voor het opwekken van duurzame energie.
Moderne bouw in het landschap kan best, maar bij voorkeur niet in open landschappen. Inpassen van
moderne gebouwen in het landschap kan door gebruik te maken van natuurlijke materialen, vormen en
kleuren. Sommige deelnemers aan de discussie vinden een eenheidsworst van woningen of een (slechte)
imitatie van oudbouw lelijk. Wilt u hier iets aan toevoegen? Ga naar de discussie

Uw eigen betrokkenheid, 24 nieuwe reacties
Welke concessies wilt u doen in uw woon-werkomgeving in ruil
voor een mooi landschap? Sommige deelnemers zijn bereid om
ecologische producten te kopen, het landschap in hun eigen
omgeving te onderhouden en het openbaar vervoer te gebruiken
in plaats van de auto.
Kennis over het landschap werkt stimulerend om actief te werken aan het behoud ervan. Enkele
deelnemers geven aan dat het een stimulans is als ze eigenaar/aandeelhouder zouden zijn van een
stukje landschap. Heeft u een andere mening? Ga naar de discussie

Schaarse ruimte, 19 nieuwe reacties
Moet ontwikkeling alleen plaatsvinden in gebieden die al
verstedelijkt zijn? Veel deelnemers beantwoordden deze vraag
negatief. Het is soms nodig om ook in landelijke gebieden te
bouwen, omdat anders het gevaar van leegloop van het
platteland op de loer ligt.
De deelnemers zijn het met elkaar eens dat hergebruik van
leegstaande gebouwen noodzakelijk is, zowel op het platteland, als in de steden. Bent u het daarmee
eens? Ga naar de discussie

Kosten - baten, 17 nieuwe reacties
Wanneer moeten particulieren beloond worden voor het
onderhoud van het landschap? Veel deelnemers vinden dat
boeren en beheerders, die extra onkosten maken voor het
beheer van het landschap, daarvoor betaald moeten worden uit
belastinggeld.
Het is niet nodig om extra te betalen voor het gebruik of de toegang tot natuurgebieden en parken. Het
beheer van deze gebieden moet uit algemene middelen worden betaald, vinden veel deelnemers. Ziet u
dat anders? Ga naar de discussie

Toegankelijkheid, 13 nieuwe reacties
Wat zijn de voordelen van een toegankelijk landschap? Een
toegankelijk landschap leidt tot betrokkenheid en draagvlak.
Daarnaast zorgt een verblijf in het landschap voor rust en
stimuleert het beweging.
Het landschap beschermen zonder het af te sluiten kan onder
andere door onverharde paden aan te leggen (ontoegankelijk
voor auto’s en fietsers). Toegangskaarten of vergunningen voor leden van stichtingen worden ook
genoemd. Verder is het nodig om mensen op te voeden over de manier waarop je met de natuur om
moet gaan. Heeft u een toevoeging? Ga naar de discussie

