RECONSTRUCTIE BIJVANCK –
RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE
JULI 2020
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Aanleiding enquête
De Bijvanck wordt de komende jaren opgeknapt. De gemeente Blaricum kiest in deze
wijk voor een integrale aanpak: renovatie van het groen, reconstructie van wegen,
opknappen fietspaden, aanpak wateroverlast etc.
Via een digitale enquête konden bewoners van de wijk Bijvanck hun wensen en
voorkeuren voor de reconstructie kenbaar maken. De enquête stond online
van 3 april t/m 28 mei 2020. In totaal vulden bijna 300 bewoners de enquête in.
• Enquête statistieken
Totaal aantal respondenten: 281
Totaal aantal bezoekers: 327
Totaal aantal kaart responsen: 1516
Het projectteam bekijkt nu alle input. Helaas is niet alles mogelijk. Met de gehonoreerde
ideeën gaat het projectteam vervolgens aan de slag.
Het voorliggend product is het eindresultaat van het ophalen van informatie bij
bewoners via een digitale enquête.
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Algemene inzichten
Leeftijd
In totaal deelden 210 respondenten (van de
281) hun leeftijd. De grootste groep van deze
respondenten is tussen de 50 en 59 jaar (47
p.) en 60 en 69 jaar (58 p.), gevolgd door 70
en 79 jaar (42 p.). Kortom: tussen de 50 en 79
jaar. Dit is conform de demografische
gegevens van de Bijvanck.

Huishoudens
De leeftijd van de grootste groep respondenten
komt overeen met de verwachte beantwoording
van het type huishouden: 64% heeft een- of
tweepersoonshuishouden (116 van de 184
respondenten). Daarnaast is ongeveer 25% van
de huishoudens van respondenten een
huishouden met kinderen.
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Tevredenheid over de Bijvanck
Waardering openbare ruimte
De vraag ‘welk cijfer geeft u de openbare
ruimte?’ is beantwoord met gemiddeld een
6,1. Uit de overige vragen blijkt dit cijfer
voornamelijk te komen door achterstallig
onderhoud van groen en wegen,
wateroverlast, speelvoorzieningen die niet
meer voldoen en overlast door parkeren.

Waardering o.b.v. huishouden of leeftijd
Als er wordt gekeken naar de waardering van de
verschillende soorten huishoudens is opvallend
dat vooral huishoudens met kinderen onder de
vier jaar en huishoudens met kinderen tussen de
vier en achttien jaar de openbare ruimte lager dan
gemiddeld scoren (5,4 / 5,6). Daarnaast valt op
dat de score (bijna) gelijkmatig oploopt naarmate
de respondent ouder wordt.

De openbare ruimte in de Bijvanck geef
ik een ...
91 – 100
81 – 90
71 – 80
61 – 70
51 – 60
41 – 50
31 – 40
21 – 30
11 – 20

1 – 10
0

20

40

60

80
4
2020-07-16

Kaartvragen – 1516 responses
Wat is uw favoriete plek?
Waar ervaart u parkeerdruk?
Welke plek verdient extra aandacht?

Op welke plek in de wijk komt u vaak?

Wat is uw favoriete plek?
Waar ervaart u parkeerdruk?
Welke plek verdient extra aandacht?
Op welke plek in de wijk komt u vaak?

Kaartvragen – 427 responses
Wat is uw favoriete plek?
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Favoriete plekken van respondenten (heat map) – o.a. :
•
•

Ruim opgezette speeltuin
Groene omgeving;
grasveld, plantsoenen,
bossage en park

•

•

•
Wandelen in de
groenstrook langs de
geluidwal (met en zonder
hond)
Groen, de bomen, vogels

•

Prettige inrichting van de
waterkant, het park en het
groen rondom het water
Bewoners vinden het echt
een plek voor ontspanning
en ontmoeting

•

Planten en dieren in en
rondom het water

•

Gevarieerdere en
regelmatiger onderhoud
Rustige plek, royale opzet

•
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Kaartvragen – 540 responses
Op welke plek in de wijk komt u vaak?
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Plekken waar respondenten vaak komen (heat map) – o.a. :

•

Winkelcentrum voor
boodschappen, winkelen

•
•

•
•
•
•

Recreatie,
wandelen,
sporten
Groen

Hier wordt veel
gewandeld
Ontmoeten, recreëren

LTV Bijvanck
Groen

Plekken waar parkeerdruk wordt ervaren
Algemene opmerkingen:
• Er wordt geparkeerd op
stoepen. En ook in bochten
wordt geparkeerd.
• Rondom de school is het
niet zoals gewenst.
• Aantal parkeerplaatsen
voldoet niet.
• Bestaande parkeerplaatsen
voldoen niet (o.a.
worteldruk).
• Onduidelijk wat wel/geen
parkeerplek is (onverhard of
groen wordt ook gebruikt).

Vaak genoemde locaties:
• Koggewagen
• Buizerd
• Booket
• Hoofdweg / Levensboom
• Winkelcentrum / school
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Kaartvragen – 332 responses
Welke plek verdient extra aandacht?
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Plekken die extra aandacht verdienen – o.a. :
•
•

•
•

•
•
•
•

Algemeen
• Slechte staat wegdek
en speelvoorzieningen
• Overlast groen en
water
• Achterstallig
onderhoud
• Verlichting langs
paden
• Zwerfvuil,
hangjongeren
• Onoverzichtelijke
bochten
• Verkeer rijdt hard
• Processierups
• Parkeren: aantallen
(te weinig) en locaties
(stoep/bocht)
• Weinig handhaving of
toezicht

Parkeeroverlast
Slecht wegdek,
verzakkingen

Kaal door bomenkap
Parkeeroverlast

Vandalisme, hangjongeren, vuil
Slecht wegdek door worteldruk
Overlast van bomen en water
Hondenpoep, vies zand

•
•

Achterstallig groen
onderhoud
Wateroverlast
13
2020-07-16

En, welke kansen ziet u voor de wijk?
• Groene karakter behouden
• Aandacht voor buiten spelen en
bewegen, inclusief kwaliteit van
speelvoorzieningen en trimbaan
• Straatverlichting verbeteren
• Oversteekplaatsen veiliger maken
• Bankjes-plan met inspraak van de
bewoners

• Hondeneigenaren verplichten de
hondenpoep op te ruimen

• 30 km/h zone voor de hele
Bijvanck of woonerven

• Fietswijk en -straten introduceren • Minder maaien t.b.v.
biodiversiteit (bijen, vlinders)
• Stoepen met stoepranden,
tegen het parkeren en voor
veiligheid en duidelijkheid
• Wildgroei aan borden tegengaan

• Aandacht voor wandelpaden
(24 uur) en zebrapaden:
verlichting, ruimer

• Gemeentetuin vergroenen

• Neem groepjes bewoners mee in • Gele en oranje paaltjes op de
Levensboom verwijderen
de plannen. Luister goed naar
behoeften
• Meer groen, kleur en diversiteit
in de ruimte om ons heen
• Bomen en groen uitdunnen

• Bezorgbusjes belemmeren
doorstroming

• Snelheidsminderende
maatregels realiseren

• Begroeiing in bochten t.b.v. voor
overzicht

• Aanleggen glasvezel

• Verkeerslichten voorzien van
wachtindicatie

• Ontmoetingsplekken voor jong
en oud

• Buurtcoördinator aanstellen voor
moestuintjes of pluktuinen

• Aanpak geluidsoverlast (A27,
bus en hard rijdend verkeer)

• Rolstoel- en rollatorgebruik
vriendelijk inrichten

• Meer functiemenging realiseren

• Vangnet voor afval langs de
fietspaden, en meer afvalbakken
(veel zwerfvuil)
• Oplossing voor algemene
vuilcontainers winkelcentrum
• Van veel te veel auto’s naar
minder auto’s

14
2020-07-16

Belangrijke onderwerpen
De gemeente heeft meerdere ambities voor de
reconstructie van de Bijvanck. Onder meer met
betrekking tot Circulaire economie, Energie,
Mobiliteit en Groen en Klimaatbestendig.
Wij vroegen respondenten om 100 punten te
verdelen over acht verschillende onderwerpen
die raken aan deze ambities.
Wat opvalt is dat ‘groen, water en natuur’
gemiddeld het hoogst aantal punten ontvangt.
Dit sluit aan bij het beeld van de Bijvanck als
groene ruimtelijke wijk. Het ‘gebruik van duurzame
materialen’ krijgt het minst aantal punten.
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Duurzaamheid is van ons allemaal
In 2050 wil Nederland energieneutraal zijn. De
gemeente Blaricum gaat aan de slag met het
verduurzamen van de openbare ruimte.
Daarnaast zijn er ook al veel bewoners van
Blaricum bezig met het thema duurzaamheid. Op
de vraag ‘overweegt u om binnenkort uw huis te
verduurzamen?’ antwoordde bijna 30% JA.
Een deel van de resterende 70% gaf aan al iets
aan hun huis te hebben verduurzaamd. Zij zagen
geen reden om nog meer te doen.
Van de respondenten die overwegen hun huis
te verduurzamen zijn de meeste personen
tussen de 40 en 59 jaar oud.
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