
Inventarisatie Duurzame openbare ruimte Deest 

In Deest werken we aan de integrale aanpak Deest. Eén van de deelprojecten hierin is 
Duurzame Openbare Ruimte Deest. We willen samen met jullie in beeld brengen wat er 
nodig is om de openbare ruimte in Deest een duurzaam karakter/ uitstraling te geven. 
De vragen vind je onderstaand. Aan jullie het verzoek om deze vragen in te vullen op 
basis van de WAT DUURZAAM DEEST WANDELING. 

Meer informatie hierover vind je in de mail. Wees gerust creatief en kijk vanuit een brede 
blik en verschillende brillen: Fysiek, sociaal, groen, water, mobiliteit, energie. 

Vragen

1. Wat vind jij het meest belangrijk voor een duurzame uitstraling/karakter van Deest? 
Selecteer maximaal vijf antwoorden.
o Minder stenen
o Meer groen
o Andere groensoorten
o Innovatie in groen zoals verplaatsbare moestuinen, groene daken
o Meer biodiversiteit (ruimte voor planten, bloemen, beestjes)
o Regenwater afkoppelen
o Van het aardgas af
o Meer zonnepanelen
o Natuurspeelplekken
o Meer sociale contact/ activiteiten in de buurt of kern
o Duurzaam materiaal gebruik en duurzaam bouwen
o Duurzame afvalverwerking
o Anders, namelijk…….

2. Welke plekken in Deest bieden kansen om Deest een duurzame uitstraling te geven?
Benoem de 5 belangrijkste locaties en geef per locatie aan welke mogelijkheden je 
ziet. Ondersteun je verhaal met foto's of schetsen. 



3. Welke plekken in Deest moeten echt opgelost worden om Deest een duurzame 
uitstraling te geven?
Benoem de 5 belangrijkste locaties en geef per locatie aan welke uitdagingen je ziet. 
Ondersteun je verhaal met foto's of schetsen. 

4. Wat is er nodig om bovenstaande benoemde kansen en uitdagingen te realiseren? 
Geef per locatie aan welke uitdagingen je ziet. 

5. Wat kan een belemmering vormen in realisatie van bovenstaande benoemen kansen 
en uitdagingen?
Geef per locatie regels aan die een belemmering kunnen vormen.

6. Welke ideeën heb je nog meer om Deest een duurzame uitstraling te geven?
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