Kwalitatieve gegevens enquête Vondelsingel
1. Resultaten West
1.1 Verkeer
Bij het thema Verkeer komt duidelijk het onderwerp parkeren naar voren. Onvrede over het parkeren
klinkt duidelijk door in de opmerkingen. Veel mensen geven aan dat het geparkeerd staan van vele
auto’s in de wijk overlast geeft. Bewoners zelf hebben geen plek meer om hun auto neer te zetten,
auto’s staan verkeerd geparkeerd, auto’s raken beschadigd en er staan meer grote auto’s, zoals busjes,
in de wijk. Over dit onderwerp zijn 24 opmerkingen gemaakt. Het grootste gedeelte van de mensen ziet
meer parkeerplekken als oplossing van dit probleem, maar niet iedereen. Er zijn ook mensen die vinden
dat er op bepaalde plekken een parkeerverbod moet komen. Anderen stellen voor om mensen die
komen voor de faciliteiten in de buurt (sportschool, winkels) te ontmoedigen in de wijk te parkeren,
zodat de bewoners voorrang hebben.
Een tweede opmerking die vaak gemaakt is, 17 keer, luidt dat er te hard gereden wordt in de
buurt. Men vraagt dan ook om 30 km zones en verkeersremmende maatregelen.
Acht mensen geven aan dat er veel losliggende tegels zijn op de voet- en fietspaden. Een vraag
vanuit de bewoners is dan ook om die voet- en fietspaden opnieuw aan te leggen.
Vijf bewoners geven aan dat er meer en veiligere (verlichting) oversteekplaatsen gewenst zijn.
Meer verlichting in het algemeen wordt ook genoemd.
Meer eenrichtingsverkeer wordt door vier mensen als maatregel genoemd, vooral voor de
veiligheid en de parkeergelegenheid.
Tot slot zouden vier mensen graag meer of bredere fietspaden zien.
1.2 Groen
Bij de opmerkingen van de bewoners van West komt meer en beter onderhoud duidelijk naar voren. Dit
wordt 13 keer genoemd. Men vindt dat onkruid beter weg kan worden gehaald, dat er teveel afval in het
groen ligt en dat er eerder gesnoeid mag worden. Gerelateerd hieraan vindt men dat er vaker afval
opgeruimd moet worden in de wijk en dat er meer prullenbakken moeten komen. Ook vindt men dat er
een aparte plek voor honden moet komen, omdat het grasveld vaak vol ligt met hondenpoep. Hier
kunnen kinderen dan niet spelen.
Een tweede opmerking die vaak gemaakt wordt, is dat er meer groen mag komen. Dit kan in de
vorm van bomen of struiken. Zeven mensen hebben dit geantwoord.
Ten derde vindt men dat er meer bloeiende planten in de wijk mogen komen. Men mist kleur.
Deze opmerking wordt vier keer gemaakt.
1.3 Straatbeeld
Het belangrijkste punt wat hier naar voren komt, is de hoeveelheid afval die op straat ligt, maar ook in
het groen. 13 mensen noemen dit als probleem. Als oplossing wordt het plaatsen van meer afvalbakken
genoemd, maar het schijnt ook dat mensen hun afval op straat gooien. Een campagne tegen vervuilen

van de buurt zou dus wellicht effectiever zijn. Daarnaast zetten mensen hun grofvuil op straat bij de
containers. Ook schijnen er containers gesloten te zijn, die beter weer open kunnen.
Een ander aspect dat duidelijk naar voren komt is het gebrek aan (goede) verlichting. Men zou
graag meer of betere verlichting zien. Vooral bij achterstraatjes en velden is het vaak donker. Het gebrek
aan verlichting zorgt bij mensen voor een onveilig gevoel. 12 mensen noemen dit.
Een derde punt dat mensen noemen, is de afvoer van water. Het schijnt dat dit beter kan en dat
kolken soms verstopt zitten. Dit aspect wordt door zeven mensen genoemd.
1.4 Spelen
Bij de opmerkingen van de bewoners van het Westelijke gedeelte komt duidelijk het veiligheidsaspect
naar voren bij het thema Spelen. Met name bij de Schiekampsingel vindt men dat de speeltuin te
afgelegen ligt, waardoor het een aantrekkelijke plek wordt voor hangjeugd, vooral in de avonduren. Dit
maakt de speeltuin onveilig. Een oorzaak hiervan is, dat er geen toezicht op is. Andere bezwaren tegen
deze speeltuin zijn de ligging langs de weg en een teveel aan auto’s. Beide aspecten vergroten het
onveilige karakter van de speeltuin. Dit wordt zes keer genoemd in de enquête. Een andere speeltuin
waarvan men vindt dat hij te dicht langs de weg ligt, is de speeltuin bij de Tollenstraat. Hier is het gevaar
dat kinderen de weg op schieten. Dit wordt drie keer genoemd. De speelplek aan de Jacob Lennepstraat
ligt volgens de bewoners te afgelegen. Dit bemoeilijkt weer het toezicht. Dit wordt twee keer genoemd.
Een plek waarvan mensen vinden er een speelplaats bij moet komen, is de AM de Jongstraat. Dit
wordt slechts één keer genoemd. Over het algemeen vindt men dat de speeltuinen aan renovatie toe zijn
en slecht onderhouden worden. Dit wordt drie keer genoemd. Daarnaast vindt men dat er te weinig
toestellen te vinden zijn in de speeltuinen. Dit wordt ook drie keer genoemd. Een uitbreiding van het
aantal speelplaatsen wordt drie keer genoemd. Dit kan men zien in het verlengde van de vermeende
verkeerde plekken van de speeltuinen.
Tot slot zijn er twee bewoners met aparte opmerkingen. De eerste bewoner geeft aan dat de
speeltuinen interactiever kunnen en de tweede bewoner vindt dat er sportgelegenheden voor
volwassenen moeten komen.

2. Resultaten Oost
2.1 Verkeer
Ook in Oost is het onderwerp parkeren het belangrijkst bij Verkeer. 12 mensen benoemen dit als
verbeterpunt. Ook hier ergeren mensen zich aan auto’s van mensen die eigenlijk niet in de wijk wonen,
maar voor de school of bedrijven in de buurt komen. Veel mensen vinden dat er daardoor meer
parkeerplaatsen moeten komen, maar wederom niet iedereen. Mogelijke oplossingen zijn het
ontmoedigen van mensen buiten de wijk, meer eenrichtingsverkeer en parkeerverboden.
Een tweede opmerking die vaak voorkomt is dat men te hard zou rijden. Dit wordt negen keer
aangehaald. Ook in Oost zou men graag 30 km zones zien met verkeersremmende maatregelen.
Ten derde noemt men de staat van stoepen en fietspaden die veel losliggende en scheef
liggende tegels zouden bevatten. Negen mensen benoemen dit probleem.
Te vierde vinden vijf mensen dat er meer en veiligere oversteekplaatsen moeten komen voor
voetgangers. Specifiek wordt hier genoemd, dat ze beter verlicht zouden moeten zijn. Verlichting in het
algemeen zou ook beter kunnen

2.2 Groen
Ook in Oost vindt men dat er meer onderhoud aan groen mag plaatsvinden. Negen mensen hebben dit
opgeschreven. Wederom dient er meer onkruid gewied te worden en eerder gesnoeid te worden.
Ten tweede vindt men ook hier dat er meer groen en meer kleur mag komen. Bloemen kunnen
de buurt opfleuren en de buurt een betere uitstraling geven. Zes mensen willen dat er meer groen in de
wijk komt. Zeven mensen willen dat er meer bloeiende beplanting in de wijk komt.
Een vierde opmerking die men maakt, is dat er te veel afval in de wijk ligt. Wederom ziet men als
oplossing hiervoor, dat er meer prullenbakken moeten komen.
Een aantal opmerking zijn weinig gemaakt. Een persoon vond, dat er ook faciliteiten moeten
komen voor insecten.
2.3 Straatbeeld
Ook in Oost vindt men dat er teveel vuil op straat ligt, maar ook hier vindt men dat bewoners, scholieren
en bezoekers het zelf op straat gooien. Daarnaast wordt ook geopperd dat er meer vuilnisbakken zouden
kunnen komen of dat de vuilnisophaaldienst vaker langs zou kunnen komen. Ook hier wordt veel
(grof)vuil naast de containers geplaatst. Tien mensen bespreken dit aspect
Ten tweede noemt men wederom hier een gebrek aan verlichting. Vooral op achterpaden geeft
men aan dat het donker is. Acht mensen geven dit aan.
2.4 Spelen
De meeste opmerkingen van de bewoners in het Oostelijke gedeelte bij het thema Spelen gaan over het
aantal toestellen dat op de speelplaats staat. De bewoners zouden graag meer toestellen en een diverser
aanbod zien. Acht opmerkingen gaan over dit aspect. Ten tweede noemt men het onderhoud en het
uiterlijk van de speeltuinen. De speeltuinen mogen van de bewoners gerenoveerd worden. Zes bewoners
benoemen deze maatregel. Vijf bewoners vinden dat er meer speelplaatsen moeten komen. Met name
de Potgieter wordt genoemd als straat waar kinderen niet goed terecht kunnen. Drie bewoners vinden
dat er ook een natuurspeeltuin moet komen. Een andere maatregel die bewoners noemen, is de
plaatsing van meer banken waar ouders kunnen zitten als hun kinderen spelen. Vier bewoners noemen
deze maatregel.
Drie opmerkingen in de enquête staan op zichzelf. Eén bewoner vindt dat er een moestuin moet
komen voor kinderen. Deze moestuin kan dan uiteraard ook door volwassenen gebruikt worden. Een
tweede bewoner vindt dat er voor volwassenen sportgelegenheden gecreëerd dienen te worden. Een
derde bewoner noemt een voetbalveld als wens.

