
Samen Wanroij 
klimaatproof maken 
Enquête klimaatadaptatie 
 

Het klimaat is aan het veranderen. We worden verrast met droge perioden 
en dan weer met hele natte tijden. De belangrijkste effecten zijn: hitte, 
droogte en meer neerslag. Als je je voorbereid, heb je minder last van deze 
effecten. Dat is klimaatadaptatie. 

Kunnen we deze veranderingen voorkomen? Ook al doen we ons best? Nee, niet helemaal….. . Zelfs in de 
meest gunstige voorspellingen zal de aarde in het jaar 2100 0,3 tot 1,7 graad warmer zijn dan in het jaar 
2000. In het slechtste scenario stijgt de temperatuur zelfs met 5 graden. Hoe groot de problemen straks 
worden, hangt af van de maatregelen die we nemen. Bron: www.milieucentraal.nl 
 
We kunnen veel doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen zodat de opwarming beperkt 
blijft. Maar daar redden we het niet mee.  Het is verstandig om ons aan te passen aan een nieuw en ander 
klimaat.   
 
Dus alle beetjes helpen!  
De werkgroep ‘Klimaatplan Wanroij’ wil zich inzetten om het stenen plein aan de Zichtstraat en Ploegweg 

bestand te maken tegen het nieuwe klimaat, doe je mee? 

Je kunt de enquête inzenden tot 27 juni. 

http://www.milieucentraal.nl/


 

 

1. Hoe zouden we het stenen plein aan de Zichtstraat-Ploegweg klimaatproof kunnen maken? 

Je kunt meerdere antwoorden geven. Nieuwe ideeën en inspiratie zijn van harte welkom! 

 

O Verharding vervangen door groen 

O Bomen in borders planten zodat ze beter groeien en meer schaduw kunnen geven 

O Regenwater bergen 

O Biodiversiteit 

O Duurzame materialen gebruiken 

O Anders: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Ben je bereidt om bij de plannen van de nieuwe klimaattuin betrokken te worden? 

 

O ja 

O nee 

 

3. Ben je bereidt om bij het onderhoud van de nieuwe klimaattuin betrokken te worden? 

 

O ja 

O nee 

 

4. Wil je op de hoogte gehouden worden over het klimaatproof maken van het stenen plein? 

 

O ja 

O nee 

 

5. Hoe wil je op de hoogte gehouden worden? 

 

O door middel van een informatieavond (zodra het met de coronamaatregelen kan) 

O ontvangen van nieuwsberichten via de mail 

 

6. Heb je nog opmerkingen of vragen? Stel ze gerust! 

 

 

7. Wil je betrokken worden bij dit enthousiaste plan? Geef dan je naam, e-mail en telefoonnummer 

door! 

 

Naam: 

E-mail: 

Telefoonnummer: 

De werkgroep ‘Klimaatplan Wanroij’ vindt het fijn dat je de tijd hebt genomen om aan deze enquête mee 

te doen. 

Tijs van de Hulsbeek 

Hanneke van de Velden 

Frank van de Velden 

Gerry Janszen 

Carla Rovers 

   
 


