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Inhoudsopgave
1. De tweede enquête in de Bijvanck
2. Algemene inzichten
3. Kaartvragen
• Wat vindt u goed aan het
schetsontwerp?
• Waar heeft u nog een
opmerking over?
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De tweede enquête in de Bijvanck
De Bijvanck wordt de komende jaren
opgeknapt. De gemeente kiest in deze wijk
voor een integrale aanpak: renovatie van het
groen, reconstructie van wegen, opknappen
fietspaden, aanpak wateroverlast etc.
Op dit moment zitten we in de fase van
planvorming. De voorontwerpfase heeft in
2020 plaatsgevonden. In 2021 zal per
deelgebied het plan worden uitgewerkt tot
een definitiefontwerp. Daarna start de
uitvoering.
De bewoners van de Bijvanck zijn via een
buurtbrief uitgenodigd om deel te nemen aan
een online enquête. De gemeente vindt het
belangrijk te horen wat bewoners van de
eerste concept ontwerp vindt. Dit is de
tweede keer dat een enquête online heeft
gestaan. Deze tweede enquête heeft online
gestaan van 16 november tot en met 6
december.

In de enquête is één ontwerp voor de gehele
wijk getoond. Bewoners konden op de kaart
opmerkingen kwijt. Het projectteam bekijkt de
input en de opmerkingen worden afgewogen.
Niet alles kan worden meegenomen in het
vervolg.

• Enquête statistieken
Totaal aantal respondenten: 119
Totaal aantal bezoekers: 212
Totaal aantal kaart responsen: 429
Het voorliggend product is het eindresultaat
van het ophalen van informatie bij bewoners
via een online enquête over het eerste
concept ontwerp.
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Algemene inzichten
Leeftijd

Huishoudens

In totaal hebben 100 respondenten (van de 119) de
eigen leeftijd gedeeld. De grootste groep van deze
respondenten is tussen de 60 en 69 jaar (27
personen). Verder hebben 19 personen tussen de
50 en 59 jaar meegedaan, 18 personen tussen de
70 en 79 jaar, 17 personen tussen de 30 en 39 jaar,
15 personen tussen de 40 en 49 jaar en maar 2
personen tussen de 18 en 29 jaar.

De leeftijd van de grootste groep respondenten komt
overeen met de verwachte beantwoording van het type
huishouden: 57% heeft een- of tweepersoonshuishouden (55 van de 97 antwoorden). Daarnaast is
ongeveer 25% van de huishoudens van respondenten
een huishouden met schoolgaande kinderen.
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Totaal kaart met 429 responsen

Wat vindt u goed aan het schetsontwerp?
(134 responsen)
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Wat vindt u goed aan het schetsontwerp?
(heat map)

Verkeer
•
Dit is een goed
samenhangend
geheel van
doorlopende fiets- en
wandelpaden
•
Verkeersdrempels
werken (meer?)

Wateroverlast
•
Fijn dat wateroverlast wordt aangepakt. Let op
met parkeerplaats (duurzaam en niet
verzakken)
•
Minder bestrating zorgt voor minder overlast
•
De wadi! Kan die groter?
Inrichting en groen
•
De keuze voor gekleurde klinkers
•
Duidelijke parkeerplaatsen
•
Natuurlijke speeltuin
•
Meer groen rond het pleintje

•
•

Dat het groen blijft! (o.a. voor honden)
Goed dat het groen blijft maar geen
asfalt of betonnen pad.

Groen
•
Is dit een ongewijzigde
situatie? Zo ja, dan is
het mooi dat het groen
behouden blijft!
•
Zij hier bloemen en
bijenstroken?
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Waar heeft u nog een opmerking over?
(292 responsen)
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Waar heeft u nog een opmerking over?
(heat map)

Verkeer en parkeren
•
Oversteekplaats realiseren
•
Parkeerplaatsen niet
verminderen, en niet voor
opritten

Verkeer:
•
Geen auto ontsluiting
maken aan noordzijde
•
Realiseren: Auto overal
te gast!
Leefbaar:
•
Speelplek behouden +
verbeteren

Verkeer en parkeren
•
Aandacht voor gevaarlijke bochten
•
Fietsers weg houden van gele
paden (onveilig!)
Leefbaar en groen
• Bomen Langwagen – niet of, maar
wanneer!

Verkeer en parkeren
•
Parkeren langs de weg
zorgt voor onveilige
situaties + rommelig
•
Let op oversteekplaatsen
•
E-Oplaadpunt behouden
•
Parkeerplaatsen huidige
situatie behouden, dus
geen plekken opgeven
Leefbaar en groen
• Donkerte, ook goed kijken
naar richting van verlichting
9
• Te grote eiken en platanen
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