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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het masterplan IVORIM is 17 september 2020 vastgesteld. Het masterplan bevat 
inrichtingsprincipes, zoals waterhuishouding, klimaat en parkeren die in samenhang zijn 
uitgewerkt. Uitzondering hierop betreft o.a. groeninvulling, spelen en ontmoeten in de 
woonstraat. De afgelopen ontwerpfase is gebruikt om samen met bewoners hier verder invulling 
aan te geven. Dit proces heeft geresulteerd in een Voorlopig Ontwerp (hierna VO) voor fase A. In 
dit ‘Verslag Participatie Voorlopig Ontwerp IVORIM fase A’ wordt een overzicht gegeven van de 
verrichte inspanningen en opbrengsten van de participatie.  
 
Om tot een gedragen ontwerp te komen is in het eerste kwartaal 2021 is een aanvullende 
participatiefase uitgevoerd. De thema’s groen, spelen en ontmoeten staan hierin centraal, omdat 
deze nader zijn uitgewerkt en nog niet eerder op dit niveau is geparticipeerd. Naast deze thema`s 
hebben bewoners ook gereageerd op het algehele ontwerp van hun woonbuurt. 
Buurtoverstijgende onderwerpen, zoals ontwerp doorgaande wegen en de invulling van de 
groene ‘parkvingers’ zijn afgestemd met de klankbordgroep (KBG). Door middel van deze 
participatiefase is het ontwerp bij bewoners bekend, is ruimte voor reactie gegeven en is het 
ontwerp nader aangescherpt tot een VO. 
 
Het besluitvormingsproces ziet er als volgt uit met een extra participatiefase: 

 

1.2 Doel 

Het doel van de VO-fase is om te komen tot een goede vertaling van de uitgangspunten uit het 
Masterplan naar een gedragen VO voor fase A. De participatie inzet in deze fase is in algemene 
zin gericht op: 1) belangenorganisaties, 2) alle bewoners binnen het plangebied. Daarnaast wordt 
specifieke inzet gepleegd per woonbuurt voor alle bewoners en instanties per woonbuurt.  
 

1.3 Leeswijzer 

Dit verslag gaat in op het participatietraject gedurende de opmaak van het VO. Het stuk brengt 
verslag uit van de inspanningen en het totaal aan participatieopbrengsten. Er wordt een overzicht 
geboden van de opgehaalde reacties op het ontwerp en keuzes omtrent groen, spelen en 
ontmoeten. Dit verslag bevat geen inhoudelijke beantwoording op de reacties. De inhoudelijke 
beantwoording maakt namelijk deel uit van het document ‘Memo beantwoording opbrengst 
Participatie Voorlopig Ontwerp IVORIM Fase A’. 
 
Na het inleidende hoofdstuk komen in hoofdstuk 2 van dit verslag de communicatiemiddelen en 

de algehele opzet van de participatiefase in een overzicht aan bod. In hoofdstuk 3 is het totaal 

aan opgehaalde reacties en stemmen weergegeven.  

Masterplanfase Participatiefase
Voorlopig 
ontwerp

Definitief 
ontwerp

Uitwerking UO 
door aannemer
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2 Participatie-opzet 

2.1 Algemene communicatie 

- Landingspagina, Planning en Proces, FAQ op MijnMeerwijk geactualiseerd 

- Projectpagina IVORIM geactualiseerd 

- E-mails via meerwijk@haarlem.nl  

- Nieuwsbericht in de wijkkrant 

- Nieuwsbrief wijkraad  

- Digitale nieuwsbrief Schalkwijk 

- Huis-aan-huisnieuwsbrief bewoners fase B (start participatie 2024) 

- (Op verzoek) Geprinte ontwerptekeningen thuisgestuurd 

2.2 Buurtparticipatie 

2.2.1 Fase A  

- Per woonbuurt een aparte ‘Beeldende nieuwsbrief’ (zie bijlage I) per post (tussen de 85 en 

214 per woonbuurt, 6 woonbuurten + doorgaande wegen, totaal 897 adressen) 

- Oproep om te stemmen via haarlem.nl/mijnmeerwijk 

- Meerdere telefonische spreekuren 

- Alle ontwerpen op het prikbord + mogelijkheid schriftelijke reactie ideeënbus Da Vinci  

2.2.2 Doorgaande wegen 

- Beeldende nieuwsbrief indien woning grenst aan één van de zes woonbuurten (totaal 1249 

adressen) 

- Brief met uitnodiging deelname klankbordgroep (KBG) 

- Bij huurwoningen pamflet met uitnodiging deelname KBG via corporaties 

2.2.3 Klankbordgroep 

- Drie online klankbordgroepbijeenkomsten (21 januari, 18 februari, 22 april ‘21) 

- 53 genodigden, ca. 10-15 deelnemers per KBG 

- Gespreksverslagen, actielijsten en presentaties gedeeld met genodigden 

- Op verzoek geprinte ontwerpen thuisgestuurd 

2.2.4 Wijkraad 

- Presentatie tijdens wijkraadvergadering (25-08-2020) 

- Eén-op-één contact over stand van zaken met voorzitter 

- Schriftelijke updates over stand van zaken projectteam 

- Beantwoording Q&A wijkraad  

mailto:meerwijk@haarlem.nl


02 Verslag participatie 
Voorlopig Ontwerp IVORIM fase A 
projectnummer 0413188.165 
5 mei 2021 revisie 2.0 
Gemeente Haarlem 

 
 
 
 

- 3 leden van de wijkraad zijn ook lid van de klankbordgroep en hebben zich ook via die weg 

nader geïnformeerd 

2.3 Aanvullingen/aanscherpingen tijdens participatieproces  

Tijdens het participatieproces zijn er op basis van voortschrijdend inzicht en wensen van de 
klankbordgroep en bewoners extra inspanningen verricht. Onder andere zijn de onderstaande 
veranderingen en aanvullingen ten opzichte van het oorspronkelijke participatieplan gedaan: 
- Aanvullend parkeeronderzoek 

o Zorgen uit participatiereacties en KBG over hoeveelheid parkeerplaatsen 

o Vragen over de representativiteit van (de telmomenten van) parkeeronderzoek ‘18 

o KBG heef mede de telmomenten bepaald (welke dagen en welk tijdstip worden 

geparkeerde auto’s geteld?) Hiermee is geborgd dat de piekmomenten van 

parkeerdruk goed in het onderzoek naar voren komen.  

- Doorgaande wegen  

o Het ontwerp digitaal en geprint beschikbaar gesteld aan KBG 

o KBG geeft aan dat bewoners ook graag toegang willen tot de tekeningen van de 

doorgaande wegen 

o Het ontwerp digitaal gepubliceerd op haarlem.nl/mijnmeerwijk 

- Corporaties en huurdersverenigingen geïnformeerd op verzoek van wijkraad 
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3 Resultaten participatie 

3.1 Respons 

- 331 geschreven reacties via haarlem.nl/mijnmeerwijk, waarvan 114 reacties op het ontwerp 

en 217 toelichtingen bij de stemknoppen, zie bijlage ll. De aangestipte onderwerpen 

betreffen:  

o Groen    102 Reacties 

o Spelen    74 Reacties 

o Ontmoeten    67 Reacties 

o Parkeren    61 Reacties 

o Compliment    52 Reacties 

o Afval(containers)   18 Reacties 

o Bereikbaarheid algemeen  13 Reacties 

o Trottoir    2 Reacties 

- 29 ingeleverde beeldende nieuwsbrieven met reacties bij Da Vinci 

- Ca. 10 inbellers telefonisch spreekuur 

- 288 uitgebrachte stemmen, waarvan 208 digitaal en 80 door het inleveren van de fysieke 

nieuwsbrief bij Da Vinci 

o 105 stemmen op Groen 

o 94 stemmen op Spelen 

o 89 stemmen op Ontmoeten 

- 12 nieuwe leden klankbordgroep 
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3.2 Keuzes 

3.2.1 Groen 

Een kleine selectie van de reacties: 
“Staat mooi en rustig voor de buurt” 
 
“Graag de natuurlijke optie met overal waar mogelijk vogelkasten. In onze buurt zijn zeer weinig 
groene tuinen en is het voor de vogels lastig om nestplekken te vinden. Succes met het mooie 
ontwerp!” 
 
“Kleurrijk lijkt ons een goede optie. Maakt de buurt gezelliger.” 
 
“Ziet er leuk uit” 
 
 
 
Overzicht van de meest gekozen groeninvulling in de woonstraat per woonbuurt: 
 

 1: H. de 
Grootstr 
en T. 
More 
straat  

2: W. 
Boothstraa
t en J. v.d. 
Bosch 
straat  

3: Baden-
Powellstraa
t  

4: Montessori 
straat, Fröbel 
straat. R. 
Steinerstraat  

5: J. Ligthart 
Straat, 
Pestalozzi 
Straat, P. v.d. 
Steurstraat 

6: Spoelder 
straat, 
Rousseau 
straat 

Winnaar Kleurrijk Kleurrijk Kleurrijk Kleurrijk Kleurrijk Kleurrijk 

 
Aantal uitgebracht stemmen 

Fruitig 3 0 1 2 6 2 

Kleurrijk 9 11 10 11 8 12 

Natuurlijk 6 4 1 8 1 7 

Geen/ 
Anders 

0 1 0 1 0 1 
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3.2.2 Spelen 

Een kleine selectie van de reacties: 
“Leuk voor de kinderen”  
 
“Junglebrug. Onze kinderen van 4 en 5 kiezen voor de junglebrug.” 
 
“Steltenroute. Lekker klimmen en springen voor iedereen” 
 
“Stapstenen. Ziet er gewoon leuk uit en stenen zijn hufterproef.” 
 

 

Overzicht van het meest gekozen speelobject per woonbuurt: 
 

 1: H. de 
Grootstr 
en T. 
More 
straat  

2: W. 
Boothstraat 
en J. v.d. 
Bosch 
straat  

3: Baden-
Powellstr
aat  

4: Montessori 
straat, Fröbel 
straat. R. 
Steinerstraat  

5: J. Ligthart 
Straat, 
Pestalozzi 
Straat, P. v.d. 
Steurstraat 

6: Spoelder 
straat, 
Rousseau 
straat 

Winnaars Jungle 
brug 

Geen/ 
anders 

Stelten 
route 

Junglebrug Junglebrug Junglebrug 

 
Aantal uitgebracht stemmen 

Stelten route 2 3 10 4 4 1 

Jungle brug 6 5 1 11 6 11 

Klimstam 0 0 0 1 1 1 

Boomstam 1 2 0 2 3 1 

Stapstenen 2 0 0 3 3 2 

Geen/ 
anders 

2 7 10 1 4 2 
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3.2.3 Ontmoeten 

Een kleine selectie van de reacties: 
“De buurtbank vind ik het leukste omdat je met meerdere erop kunt zitten.” 
 
“De picknicktafel is hartstikke leuk voor als de kinderen ook even wat willen eten. ” 
 
“Ik denk dat veel bewoners van deze buurt dit heel leuk gaan vinden. Lekker gezellig.” 
 
“Met mooi weer lekker buiten picknicken. Ik zie het al helemaal voor me :-)” 
 
 
 
Overzicht van het meest gekozen ontmoetingsobject per woonbuurt: 
 

 1: H. de 
Grootstr en 
T. More 
straat  

2: W. 
Boothstraat 
en J. v.d. 
Bosch straat  

3: Baden-
Powellstr
aat  

4: Montessori 
straat, Fröbel 
straat. R. 
Steinerstraat  

5: J. Ligthart 
Straat, 
Pestalozzi 
Straat, P. v.d. 
Steurstraat 

6: Spoelder 
straat, 
Rousseau straat 

Winnaars Buurt-
bank van 

hout 

Picknick 
tafel van 

hout 

Schaak 
tafel 

Buurtbank van 
hout 

Buurtbank van 
hout 

Buurtbank 
van hout 

 
Aantal uitgebracht stemmen 

Bankje van 
hout 

0 0 
 

2 3 2 2 

Picknicktafel 
van hout 

2 4 
 

1 3 3 3 

Zitsteen 2 0 0 4 3 4 

Schaaktafel 
van steen 

1 3 
 

5 1 2 2 

Buurtbank 
van hout 

8 2 
 

4 9 4 8 

Geen/ 
anders 

0 0 
 

0 0 1 1 
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3.3 Het ontwerp 

Top 5 reacties op het ontwerp op basis van onderwerp: 
1. Groen    102 Reacties 

2. Spelen    74 Reacties 

3. Ontmoeten   67 Reacties 

4. Parkeren   61 Reacties 

5. Compliment   52 Reacties 

Alle digitale reacties zijn opgenomen in bijlage II.  
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BIJLAGE I – Voorbeeld van ‘Beeldende 
Nieuwsbrief’  

  



Reageren kan van 17 februari tot 20 maart
Kijk op haarlem.nl/mijnmeerwijk

Geef uw reactie 
op het voorlopig ontwerp 
van IVORIM

Iedere woonstraat krijgt ruimte voor groen. Welke groeninvulling ziet u het liefst in uw woonstraat? 
Maak één keuze uit de 3 mogelijkheden die hieronder zijn weergegeven. Let op, nieuwe planten en 
bomen zullen tijd nodig hebben om zo groot te worden als in de afbeeldingen. Spelen

Iedere woonbuurt 
krijgt een speel- en 
ontmoetingsplaats met 
een speelelement. Welk 
speelelement lijkt u het 
beste? Kies één van de
5 mogelijkheden die 
hierna zijn weergegeven.

Meebeslissen over spelen en ontmoetenMeebeslissen over groen

1    Steltenroute

1    Bankje van hout

3    Zitsteen

5    Buurtbank van hout

2    Picknictafel van hout

4    Schaaktafel van steen

3    Klimstam 4    Boomstam 5    Stapstenen

2    Junglebrug

Ontmoeten
Iedere woonbuurt 
krijgt een speel- en 
ontmoetingsplaats met 
een (zit)element. Welk 
(zit)element lijkt u het 
beste? Kies één van de
5mogelijkheden die 
hierna zijn weergegeven.

1. Natuurlijk
Diversiteit en een goede keuze 
voor dieren en insecten
• Bomen afwisselend in kleur 

en grootte
• Hoge grassen met bloemen 

en kruiden 
• Verspreide struiken
• Vogelkasten, bijen- en 

insectenhotels
• Schuilplekken voor kleine 

dieren

1

2. Kleurrijk
Kleuren en geuren
• Bomen afwisselend in kleur, 

grootte en sommige met 
bloesem in het voorjaar

• Vaste planten in groepen
• Bloemrijk gras
• Verspreide kleurrijke struiken

2

3. Fruitig
Kleurrijke fruitbomen geven 
voedsel aan vogels en dieren
• Bomen afwisselend in kleur, 

grootte en sommige met fruit
• Fruitbomen op grotere 

groenplekken
• Bes- en vruchtdragende 

struiken in plantvakken
• Bloemrijk gras

3



Meedenken over
uw woonbuurt 

Vernieuwing openbare 
ruimte in Meerwijk
Op 17 september 2020 stelde de 
gemeenteraad het masterplan IVORIM 
vast. Het Voorlopig Ontwerp is een 
verdere uitwerking van het masterplan. 
Deze nieuwsbrief licht de inhoud van het 
masterplan toe en vraagt om uw bijdrage 
aan het ontwerp. 

Wat is het doel voor Meerwijk?
We willen een veilige en aantrekkelijke leefomgeving 
maken en ons goed voorbereiden op de gevolgen van 
klimaatverandering, zoals extreme regenval, hete en 
droge zomers.

In Meerwijk willen we daarom:
• Geen wateroverlast in straten en woningen
• (Verkeers)veilige straten 
• Aantrekkelijke en verkoelende straten
• Voldoende speel- en ontmoetingsplekken

Hoe gaan we dit bereiken?
Door het volgende te realiseren:
• Meer groen in de straat om regenwater op te 

vangen
• Mooi groen voor de deur
• Meer bomen die verkoeling geven
• Éénrichtingsstraten met groen dat regenwater 

opvangt en wateroverlast vermijdt
• Overzichtelijke éénrichtingsstraten waar hulp- en 

afvalophaaldiensten goed doorheen kunnen rijden
• Parkeren in vakken aan één kant van de straat, dat 

is veilig en overzichtelijk
• Meer parkeervakken op goed verlichte en 

overzichtelijke parkeerterreinen. Zo houden we 
evenveel parkeerplaatsen in uw buurt

• Een ruime speel- en ontmoetingsplaats in iedere 
woonbuurt

De hierboven genoemde punten zijn verwerkt in een 
ontwerp voor uw woonbuurt, zie de tekening rechts. 

Wat vragen wij van u?
Meedenken over uw woonbuurt
U kunt meedenken over het voorlopig ontwerp van uw 
buurt. Wat vindt u van het buurtontwerp?

Meebelissen over groen, spelen en ontmoeten
Op de andere zijde staan voorbeelden voor het groen 
en elementen voor spelen en ontmoeting. Wat heeft uw 
voorkeur?

Woonbuurt 5 Jan Ligthartstraat, 
Pestalozzistraat en 
Pa van der Steurstraat
Op de afbeelding hiernaast ziet u het 
ontwerp voor uw woonbuurt. De legenda 
hieronder geeft verdere uitleg. Ziet u 
goede of minder goede oplossingen? 
Laat het ons weten. Denk aan plaatsing 
van bomen, in- en uitritten, ligging van 
parkeerplaatsen, afvalcontainers, etc.
Schrijf uw opmerkingen op of naast het 
ontwerp of geef uw opmerkingen digitaal 
door via haarlem.nl/mijnmeerwijk

Hoe kunt u 
meebeslissen?
Inzichten en keuzes doorgeven kan 
via de QR code of via 
www.haarlem.nl/mijnmeerwijk

�    
Liever niet  digitaal 
meedoen?

Geef uw inzichten en keuzes met potlood 
of pen aan in deze nieuwsbrief en lever 
deze in in de brievenbus van wijkcentrum 
Da Vinci. 
Leonardo Da Vinciplein 73, Haarlem

Liever iemand spreken?
Inbreng geven en vragen stellen kan ook 
telefonisch tijdens deze vier momenten:
• Vrijdag 19 feb 15.00-16.30 uur 

Bel 036 530 85 59, Joris Jennen
• Woensdag 24 feb 10.00-11.30 uur

Bel 023 511 35 23, Wimmy Hengst
• Woensdag 10 maart 15.00-16.30 uur

Bel 023 511 35 23, Wimmy Hengst
• Dinsdag 16 maart 15.00-16.30 uur

Bel 036 530 85 59, Joris Jennen

Naam:

Mijn opmerkingen:

Trottoir

Parkpaden

Fiets/voetpad of autoluwe straat 
alleen als er parkeerplaatsen 
aan liggen

Rijweg

Parkeerplaats en in/uitrit

Groen

Wadi (verlaagde groene ruimte 
voor wateropvang)

Nieuwe boom

Bestaande boom

Speel- en ontmoetingsplaats

Afvalcontainer

Projectgrens

P Bestaande parkeerplaatsen

Bestaand groen

Indicatie bestaande situatie

Legenda

noord
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BIJLAGE II – Reacties via 
Haarlem.nl/mijnmeerwijk 

 
 

  



ID Categorie Categorie 2 Reactie Woonwijk Indienwijze

1.001 Groen

voor de vogels Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.002 Groen

Dit ziet er in mijn ogen vrolijk en toch verzorgd uit.

Ik ben bang dat bij de optie Natuurlijk het er onverzorgd uit gaat zien en dat het 

voor sommige mensen een vrijbrief wordt om er afval in te gooien

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.003 Groen

Het is en blijft een kwestie van smaak. Persoonlijk denk ik dat de andere opties 

ongedierte en rommel oplevert

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.004 Groen

Voor mij heeft kleurrijk de voorkeur.

Optie fruitig lijkt mij niet geschikt omdat fruitbomen rommel geven op straat 

wanneer vruchten rijp van bomen vallen.

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.005 Groen Compliment

Graag de natuurlijke optie met overal waar mogelijk vogelkasten. In onze buurt 

zijn zeer weinig groene tuinen en is het voor de vogels lastig om nestplekken te 

vinden.

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.006 Groen

Ik hou van fruitige bomen meschien ook minder last van vogeles op balkons.
Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.007 Groen

Kleurrijk lijkt mij efficiënter . Fruit geeft misschien te veel rommel en eventueel 

ongewenst ongedierte. Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.008 Groen

Fruit geeft denk ik teveel rommel en mensen die willen plukken. Maar het is goed 

om wel een nut te hebben, dus dan liever natuurlijk, voor de insecten en vogels. 

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.009 Groen

Fruit zal veel rommel geven. Natuur kan overlast van insecten veroorzaken. Dus 

dan liever kleurrijk

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.010 Spelen

Dit toestel biedt veel mogelijkheden om te spelen/klauteren en is ook leuk om te 

zien als het niet gebruikt wordt.

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.011 Spelen

Combinatie van alles. Kinderen hebben geen speelplekken, en zijn zeer gewenst! Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.012 Spelen

Beste meneer / mevrouw,

Onze kinderen hebben in onze buurt geen enkele speelmogelijkheid waardoor de 

kinderen zich gaan vervelen en op de da vinci plein gaan hangen. Graag wil ik u 

vriendelijk vragen om iets voor de kinderen te doen. Een klein voetbalveldje zou 

ideaal zijn ( voetbalkooi ) en een klimrek. Hartelijk dank alvast

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.013 Spelen

Eén speeltoestel is veel te weinig op een plek waar niets anders te spelen is. Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.014 Spelen

Een combinatie zou nog beter zijn. De buurt mist echt speelplekken. Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.015 Ontmoeten Compliment

Dit ziet er zo uitnodigend uit.

Een picknicktafel is niet handig voor oudere mensen, die kunnen er niet 

gemakkelijk instappen

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.016 Ontmoeten

Een leuk idee om een zitje te plaatsen bij een speeltoestel. Alleen zou een grotere 

speelplek veel fijner zijn

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.017 Ontmoeten

Buurtbank van hout had mijn voorkeur gehad maar ivm risico op vandalisme ga ik 

voor alternatief van zitsteen.

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.018 Ontmoeten

Zitsteen is ook mooi Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.019 Ontmoeten

Picknicktafel lijkt me erg gezellig. Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.020 Ontmoeten

We missen ontmoetings  en speelplaatsen voor de kinderen  in meerwijk. Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website stembutton

1.021 Ontmoeten Afval(containers)

Ruimte voor de speel en ontmoetingsplaats voor de deur is belangrijk vind ik voor 

de kinderen en de vuilcontainers ook voor de deur houden.

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website algemeen ontwerp

1.022 Parkeren

*het aantal in dit plan opgenomen parkeerplaatsen lijkt me niet reëel. 

Er wordt in de huidige situatie aan weerszijde van de straat langs het trottoir 

geparkeerd. 

In dit ontwerp wordt het aantal parkeerplaatsen met ruim 1/3 gereduceerd. Van 

het handhaven van het aantal parkeerplaatsen is dus geen sprake.

Het aantal in de nieuwe situatie opgenomen parkeerplaatsen is m.i. ontoereikend 

en niet duidelijk waar dit op is gebaseerd. Grote kans dat hier over overlast/onrust 

gaat ontstaan

* Parkeren aan de overzijde van de straat bevordert de veiligheid niet, er dient 

extra overgestoken te worden. Daarnaast zullen in het groen paadjes richting de 

overzijde van de straat gaan ontstaan.

*Een overzichtelijke en goed verlicht parkeerterrein is niet per definitie een 

sociaalveilig parkeerterrein.

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website algemeen ontwerp

1.023 Parkeren Compliment

Mooi ontwerp.

ik heb bezwaar over de parkeergelegenheid.

Veel parkeerplekken gaan weg, en daar ben helemaal tegen.

De bomen: graag geen fruitbomen, straks moeten we (de bewoners) zelf de 

vallende fruit opruimen.

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website algemeen ontwerp

1.024 Parkeren Afval(containers)

Mooi plan uitgewerkt maar ik zie wel wat minpunten.Zoals waar gaan al die 

voertuigen parkeren nu veel parkeerplekken verwijderd worden in dit plan .Ook 

zie ik dat de Afvalcontainers een andere plek krijgen in dit plan ,een gft bak zie ik 

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website algemeen ontwerp

1.025 Parkeren

Huidige invalideparkeerplaats voor Hugo de Grootstraat 104 en is bestemd voor 

gehandicaptenvervoer tbv 18 appartementen, gehuurd van Elan Wonen door 

Stichting Nieuw Unicum locatie Haarlem/Meerwijk.

De huidige parkeerplaatsen staan loodrecht op de stoep, waardoor in- en uitladen 

van onze clienten geen problemen oplevert. Dit zou bij fileparkeren niet meer 

mogelijk zijn !!

Een ander probleem is de verplaatsing van de afvalcontainers. De huidige 

containers staan vlakbij de ingang van de Hugo de Grootstraat 104. Dit is voor 

onze clienten belangrijk. Zelfredzaamheid van onze clienten staat bij St Nieuw 

Unicum in een hoog vaandel. Verplaatsing van de afvalcontainers naar hoek 

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website algemeen ontwerp



1.026 Afval(containers)

Uw slogan "Mooi groen voor de deur" gaat beslist niet op voor de woning Thomas 

Morestraat 1.

Ik zie daar 2 afvalcontainers pal voor de deur, nog net niet in de voortuin.

U heeft vast wel enig idee hoeveel overlast dit voor ons als bewoner gaat geven, 

maar ik noem ze toch maar even.

1.Stank waardoor we keuken- en slaapkamerraam niet kunnen openen, en we 

maar moeten afwachten of de lucht roosters niet alsnog stank doorlaten.

2.Vliegen, idem.

3.Vuil, hoewel de meeste mensen keurig met hun afval omgaan zijn er nog steeds 

aso’s die dat niet doen en ligt of staat er vaak afval of ander vuil naast de 

container.

4.Uitzicht op de containers op zo’n 6 meter vanaf onze eettafel, eet smakelijk.

Ik maak daarom hierbij bezwaar tegen deze oplossing met name omdat er 

duidelijk alternatieven zijn.

1.Laat de containers waar ze nu zijn, men is hieraan gewend, de lasten zijn meer 

verdeeld door de straat en er is geen geconcentreerde specifieke overlast. Tevens 

een stuk voordeliger (0,0 €) en het scheelt een boom.

2.Plaats ze bij ons aan de overzijde op de hoek, iets verder van ons huis.

3.Plaats ze bij ons aan de overzijde tussen het zorgcentrum en de eerste woning.

4.Hoewel ik het me niet kan voorstellen dat bovenstaande ongewenst is, ik zou 

dat eerder onbegrip of onwil noemen, plaats ze dan bij ons om de hoek voor de 

blinde muur.

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website algemeen ontwerp

1.027 Bereikbaarheid algemeen Afval(containers)

Fijn ontwerp. Eerste vraag over het diagonale trottoirstukje rechtsonderaan het 

middenstuk. Bedoeld om over te steken, maar waar naar toe? Aan de overkant is 

geen trottoir, alleen een auto uitrit van de parkeerplaats. Voor onze kinderen geen 

duidelijke, veilige situatie. 

Tweede vraag is over het ontbreken van de huidige afvalcontainer bij de 

parkeerplaats rechtsonder. Is er een alternatieve inzamellocatie voorzien voor de 

huidige gebruikers van die container? Dit betreft nu in elk geval de huizen aan de 

Erasmuslaan.

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website algemeen ontwerp

1.028 Afval(containers) Spelen

De plek van de afvalcontainers zijn erg ongelukkig gekozen. Niemand wil dat voor 

zijn/haar deur hebben. Kan dit niet verplaatst worden naar de parkeerplaats naast 

Loevestein?

Eén speeltoestel lijkt mij erg weinig en eenzijdig om te spelen 

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website algemeen ontwerp

1.029 Afval(containers) Parkeren

Het is een mooi groen ontwerp, ik heb wel mijn twijfels over de plaatsing van de 

afvalcontainers voor de woning op de hoek van de Thomas Moresstraat/ Hugo de 

Grootstraat.  Tevens de hoeveelheid parkeerplaatsen het is nu al vaak vol op de 

Hugo de Grootstraat bij verdwijnen parkeerruimte aan de kant van Loevestein 

wordt dit probleem alleen maar groter

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website algemeen ontwerp

1.030 Bereikbaarheid algemeen

Éénrichtingsstraten lijkt mij prima als er voldoende ruimte is om stilstaande 

vrachtauto’s nog te kunnen passeren.

Maak er dan gelijk een 30 km zone van met drempels om dat te waarborgen.

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website algemeen ontwerp

1.031 Parkeren

Er blijven zo veel te weinig parkeerplaatsen over. Groen is leuk, maar dit is echt te 

veel.

De afvalcontainers zo wordt wel veel lopen voor sommigen. Ik zou 'm graag voor 

de deur houden. 

Rechtsonder de oversteekplaats is onduidelijk, want er is geen stoep tegenover. 

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website algemeen ontwerp

1.033 Spelen

Mooi ontwerp, jammer dat er op het grasveldje tussen de garages en de flats geen 

speeltoestel bijvoorbeeld een leuke glijbaan met klimtoestel voor de kinderen 

word geplaatst. 

Juist dit stukje is een veilige speel plek voor  de kleine kinderen tussen de 2 en 6 

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website algemeen ontwerp

1.034 Ontmoeten Bereikbaarheid algemeen

Ik ben echt blij dat er meer groen en een ontmoetingsplaats zal komen in de Hugo 

de Groot/ Thomas Morestraat.

Ik maak me wel grote zorgen over een toekomstige bebouwing met huizen op het 

middenterrein.

Er is maar 1 toegangsweg, al het verkeer moet dan via de Hugo de Grootstraat de 

buurt verlaten. Ik woon op de hoek en zie nu al de hele dag druk verkeer en 

opstoppingen en bijna aanrijdingen. 

Ik denk dat het heel belangrijk is dat er een tweede ontsluitingsweg wordt 

gemaakt, bv via de Thomas More straat tussen de huizen door.

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website algemeen ontwerp

1.035

Reactie op uw slogans m.b.t. Parkeren.

Reactie: Voor de Hugo de Groot en Thomas Morestraat zie ik niet meer maar juist 

veel minder parkeerplaatsen.

Nu wordt er aan 2 zijde geparkeerd, in het deel waar ik woon zijn deze plaatsen 

regelmatig bezet, en wordt er uitgeweken naar omliggende plekken. Bij een zijde 

wordt dat de helft minder en de overlast veel groter.

Is er wel nagedacht over bebouwing van het nu braak liggende middenterrein en 

de gevolgen ervan m.b.t. parkeeroverlast. 

Waarom zijn de vakken niet aan de huizenkant geplaatst zodat men niet door de 

groenstrook hoeft, en minder goed ter been zijnde mensen wat  makkelijker bij 

hun auto kunnen komen?

 

houden we evenveel parkeerplaatsen in uw buurt.

Reactie: De parkeerhavens in de Hugo de Grootstraat voor het zorgcentrum, 16 

stuks, zijn helemaal verdwenen, ik zie daar niets voor terug komen terwijl deze 

bijna altijd bezet zijn door personeel, bewoners, bezoekers van het complex en 

bewoners van omliggende straten.

Ik meen zelfs dat de parkeerplaatsen aan de 2 zijde zijn bedongen bij de bouw van 

dit complex, maar in ieder geval zijn ze zeer noodzakelijk.

Groene straten zonder auto’s zijn natuurlijk het fraaist, maar helaas moeten we 

accepteren dat auto,s  ook een onderdeel van de samenleving zijn en moeten we 

de omgeving daar functioneel op inrichten.

Parkeeroverlast geeft irritaties en agressie. 

Woonbuurt 1: Hugo de 

Grootstraat en Thomas 

Morestraat  Website algemeen ontwerp

1.036 Groen

De heidioornboom voor onze deur op 237 heeft geen functie kan deze worden 

vervangen?

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton



1.037 Groen

Hierbij gaat mijn keuze uit naar 2.

In het ontwerp zijn voor garagebox 231 en voor de woningen 229 en 227/225 3 

bestaande bomen aangegeven.

Helaas is de meidoorn voor garagebox 231 afgelopen jaar overleden, is de boom 

voor 229 een Gingko die meer dan 20 jaar geleden door mij geplant is ( ter 

vervanging van een verwijderde boom ) en verkeerd de meidoorn voor 227/225 in 

matige conditie.

Voor mijn rekening en aanplant zou ik graag de 2 meidoorns willen gaan 

vervangen door Gingko's.

Ik zie in het ontwerp dat er een groenvoorziening voorzien is naast garagebox 231.

Reeds meer dan 20 jaar verzorg is de aldaar thans aanwezige groenvoorziening. 

Graag zou ik deze in stand gehouden willen zien.

Indien u deze voorziening in vorm wilt gaan aanpassen zoals in het ontwerp is 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.038 Groen

Meer kleuren! Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.039 Groen

- Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.040 Groen

De meidoornboom maakt veel rommel voor de deur. Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.041 Groen

Bijen en insectenhotels worden door de locale jeugd meteen vernield, daar ben ik 

zeker van.

Verder hoop ik dat het niet te rommelig gaat worden.

Daarmee bedoel ik dat de perken er niet uitzien als uitgegroeid onkruid, waardoor 

het er onverzorgd uiziet.

Duidelijke clusters van 1 bepaalde plantensoort, bloeiende planten en 

wintergroen afgewisseld.

Jammer dat de kinderen nergens meer kunnen spelen met zoveel bloemrijk gras.

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.042 Groen

Aangezien er erg veel duiven/meeuwen/ongedierte overlast is vind ik dat er geen 

fruitbomen geplant moet worden want dat gaat zeer zeker voor meer problemen 

leveren.

Daarnaast het kappen van bestaande bomen is volgends mij niet zomaar 

toegestaan.

Dan optie natuurlijk HELL no ik ben zeer allergisch voor bijen en wespensteken 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.043 Groen

Fleurig in deze straat is altijd mee genomen Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.044 Groen

Waarom plaats u de bomen weer zo dicht op de huizen op deze manier kunnen 

we geen zonnepanelen plaatsen 

De wortel van de bomen groeien onder het huis door deze hebben we weg gezaag 

ivm de vloer isolatie. 

Het onderhoud van de bomen is toch al slecht bij westen wind op storm nivo  

schuren de takken over de daken en langst de gevel . We hebben op de hoek een 

mooi grasveld  zet daar wat extra bomen maar niet recht voor me deur 

Dan houden we ook nog wat licht in ons huis 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.045 Groen

Gelegenheid voor zowel mens en dier. Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.046 Groen

Goed om de biodiversiteit te stimuleren terwijl het er ook mooi en groen uitziet. Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.047 Groen

Natuurlijk Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.048 Groen

Ik hou van kleur Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.049 Groen

2 e plaatje is mooi Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.050 Groen

Fruitbomen heeft geen voorkeur. Er is al genoeg overlast van meeuwen en 

kraaien. 

Het is positief dat bestaande hoge bomen ook blijven bestaan. Deze trekken veel 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.051 Spelen

veel meer en leuker speelruimte creëren of bedenken dit is echt goedkoop

en aub niet met water of modder aan de onderzijde

tegenwoordig hebben kinderen geen ruime speelruimte meer over om genoeg te 

bewegen en te sporten

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.052 Spelen

Veiliger en groter speelruimte voor kinderen met goaltjes en volleybal net voor de 

wat oudere kinderen!

En voor de kleintjes klimrekken, glijbanen en schommeltjes. 

En wel zonder HONDENPOEP !!!

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.053 Spelen

Laat het gras zoals het is en verplaats een speeljungel naar de baden powell straat 

daar is een hele mooie grote oppervlak is omdat te bewerkstelligen 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.054 Spelen

voetbal of basketbal ruimte met hek eromheen zodat er geen honden in kunnen

want dat klein beetje groen grasveld wat over is kunnen ze niet eens meer 

normaal op spelen omdat het al helemaal ondergepoept wordt door honden

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.055 Spelen

Ik vrees dat er met 1 speelelement niet genoeg aantrekkingskracht is voor 

kinderen. Hopelijk is er budget voor een combinatie van verschillende elementen, 

zoals in het voorbeeld.

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.056 Spelen

Dit zijn wat mij betreft geen kindvriendelijke attributen. Ik zie bijvoorbeeld geen 

glijbaan, schommel en vergelijkbare toestellen. De bedoeling van het project is om 

deze grote wijk meet veel kinderen een fatsoenlijke speelplek te creëren. Die 

boomstam kan ik er zelf ook wel plaatsen. Daar hoeft u geen budget voor 

beschikbaar te stellen. Laten we deze kans goed benutten en er een gezellige 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.057 Spelen

Hier is geen plaats voor speel objecten de ruimte gras is veel te klein Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.058 Spelen

Mijn keuze gaat hierbij uit naar zoveel mogelijk onderhoudsarme voorzieningen.

Steen / kunststof.

Gelet op de matige onderhouds-inspanningen van de gemeente verwacht ik dat 

houtenvoorzieningen te snel aan verval onderhevig zullen zijn.

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.059 Spelen

Fijn voor verschillende leeftijden Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton



1.060 Spelen

Voorkeur gaat uit naar combinatie van natuurlijke speelopjecten, wat uitnodigt tot 

eigen creativiteit. 

Bovenstaande is al meermaals onderzocht en blijkt beste bij de doelgroep aan te 

sluiten. 

Zie link voor voorbeeld: https://pretwerk.nl/news/570/onderzoek-naar-

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.061 Spelen

Zo beperkt? Echt jammer voor de kinderen, er is al zo weinig of geen speelplaats 

en moeten ze het hiermee doen...

Kinderen houden meer van schommelen, enorme glijbanen en klimrekken.

Na een paar keer oversteken over de junglebrug/steen/boomstam en hebben ze 

het gezien, zijn ze snel klaar mee hoor.

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.062 Spelen

Jammer dat we maar 1 keuze mogen maken Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.063 Spelen

Boomstam Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.064 Ontmoeten

Keuze 2 of 5 Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.065 Ontmoeten

Leuk om het gezellig buitengevoel te stimuleren door een schaaktafel of 

picknicktafel. Hopelijk is de schaaktafel dan wel van natuursteen en niet van beton. 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.066 Ontmoeten

Ga jij daaraan schaken dan ? Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.067 Ontmoeten

Kan multifunctioneel worden ingezet. Voorkeur gaat dan wel uit naar bijv. houten 

i.p.v. betonnen tafel. 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.068 Ontmoeten

Picknicktafel Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.069 Ontmoeten

Leuk picknicken Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.070 Ontmoeten

Deze is hopelijk niet te slopen Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.071 Ontmoeten

Er is behoefte aan verbinding in deze wijk.

Een grote buurtbank is daarom meer dan welkom.

Zet hem dan zo dat we met ons gezicht in het zonnetje zitten 😎

En zetten jullie er dan wel een afvalemmer bij ? 👍🏼

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.072 Ontmoeten

Een picknicktafel nodigt uit tot eten.

We weten allemaal dat niet iedereen zijn eigen troep opruimt, en ik voorzie dan 

ook dat rondom deze picknicktafel altijd afval en etensresten zullen liggen.

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.073 Ontmoeten

Zie reactie van mij hierboven 

Om die reden zou ik een picknicktafel afraden !

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.074 Ontmoeten

Mijn voorkeur gaat uit naar een buurtbank Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website stembutton

1.075 Compliment Parkeren

Mooi ontwerp en zeker een meerwaarde voor de wijk.

Alleen gaat de wijk qua parkeerplaatsen er wel erg op achteruit. 

Waar kunnen de buurtbewoners al hun auto's straks kwijt?

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website algemeen ontwerp

1.076 Parkeren

Met alle aangegeven punten, helemaal mee eens! Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website algemeen ontwerp

1.077 Parkeren Afval(containers)

Ik vind deze plan zeer slecht. Ten eerste er is nu al te kort aan parkeerplaatsen 

straks wordt nog erger.

Ten tweede verlengde van Jan van de Bosch straat word afgesloten voor 

verkeer.Dat wil zeggen dat al het verkeer via W.Boothstraat moet. Dat geeft straks 

veel meer geluidsoverlast. 

Ten derde waarom word alles uitgestest in deze straat en omgeving ? Ik vind het 

niet normaal rol konteners zijn hier getest. Vuil konteners zijn ook als eerst hier 

getest. Net doen net als of iets heel bijzonders gemaakt gaat worden. wordt dit zo 

gepresenteerd. Degene die dit heeft besloten moet eerst in zijn eigen straat 

toepassen.zogenaamde energie zuinige warmtenet of alternatief energie brengt 

ons extra zwaar financiële last. Ik wil absoluut geen alternatief energie. Als er 

straks geen gas meer is dan koop ik wel elektrische ketel.

Ik vraag mij soms af ,hebben deze besluit nemers eigen belang met dit project?

Als er verzakking is dan kunnen zij alleen dit verhogen en nieuwe riolering 

plaatsen de rest zo laten zoals nu is.

Betreft vuil containers volgens deze ontwerp wordt vuilcontainer naast flat in Jan 

van de Bosch straat weggehaald dat geeft extra druk op container in 

W.Boothstraat  voor de flat en naast nr:66 Braille laan. Straks zijn deze sneller vol 

en mensen zullen hun vuil naast de containers zetten. Dit zal ongedeerte en 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website algemeen ontwerp

1.078 Parkeren

Owja en ik wil zeker GEEN parkeervak onder mijn balkon want lekker met de 

winters dan de auto lekker laten lopen met draaiende motor waardoor ik het 

genot zeker mag hebben van vervuilende uitlaatgassen 

En in de zomer kan ik niet buiten zitten omdat ik weg gegast word ik ben van 

mening dat deze mooie plan een klein beetje gehaast is gemaakt en dat deze 

bewoners op laatste momentje er bij betrokken word 

Ik zou graag Wimmy Hengst en Joris Jennen uitnodigen om bij mij thuis op het 

balkon een bakkie te doen  maar dat zal nooit gebeuren want er is teveel geld in 

deze project gemoeid.

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 
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1.079 Parkeren Bereikbaarheid algemeen

Een WEG moet een WEG blijven en geen tuin worden, juist bewoners met tuin 

moeten worden gestimuleerd om meer groen te planten en te houden ipv alleen 

maar tegels te leggen. Dat zou al een enorme oplossing zijn voor regen afvoer 

t.o.v. dit plan.

Houd dubbelzijdig parkeren op wegen mogelijk, hedendaags hebben we allemaal 

auto’s en zal alleen maar meer worden als er meer werkende mensen hier komen 

wonen ipv nu nog veel alleenstaande bejaarden zonder auto’s in onze straat.

En ook dubbelzijdig en ruime trottoirs behouden voor voetgangers, dit ook vooral 

voor kinderen want hedendaags kunnen kinderen nog allen maar op de stoep 

spelen en leren fietsen omdat er vrijwel geen speelruimtes meer over zijn door 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website algemeen ontwerp

1.080 Trottoir

Mooi ontwerp maar missen we nou geen trottoir zijde met dit ontwerp aan een 

zijde van de Jan van Den Boschstraat? 

Dat vinden wij een beetje jammer en raar, trottoir maar aan een zijde, waarom?!

In een straat behoor je aan beide zijde trottoir te hebben vinden wij. 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website algemeen ontwerp

1.081 Compliment

Fijn dat er wat aan gedaan wordt! Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website algemeen ontwerp



1.083 Compliment

Mee eens Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website algemeen ontwerp

1.084 Parkeren

Ik vind dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website algemeen ontwerp

1.085 Parkeren

Waar moeten wij flat bewoners nummer 33 t/m 79 dan nog parkeren? 

Op dit moment hebben wij al geen of te kort aan parkeer gelegenheid. 

Door eenzijdig parkeren wordt parkeergelegenheid bijna gehalveerd en hebben 

we helemaal geen parkeer plaatsen meer over. 

Het zou echt een oplossing zijn als achter deze flat parkeervakken zouden komen, 

net als aan de achterzijde van de zeshoog flat. Graag parkeer plaatsen aan de 

achterzijde van de flat in het ontwerp meenemen. Met veel groen tussen de 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website algemeen ontwerp

1.086 Parkeren Compliment

Het ontwerp is mooi en brengt veel groen. Op dit moment wordt er aan beide 

kanten van de weg geparkeerd door bijna het gehele gebied. In omliggende 

straten is ook al grote parkeerdruk. Hoe wordt dit opgevangen? Of wordt een 

mooier gebied op 1 plek meer parkeerdruk op een andere plek?

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website algemeen ontwerp

1.087 Parkeren

Zo te zien is in dit plan besloten dat de alle bewoners van het appartement 

nummers 33 tm 79 geen autos meer mogen hebben. Dus alleen maar op de fiets 

naar werk.

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website algemeen ontwerp

1.088 Parkeren Afval(containers)

Wij maken ons zorgen over het aantal parkeerplaatsen.

Deze zijn drastisch teruggebracht.

De flat  met de nummers 33 t/m 79 op de William Boothstraat  hebben geen 

parkeerplekken.

Wij wonen op nr 8 en voorzien nu al enorme problemen omtrent het parkeren.

De 24 adressen van de flat en de 6 huizen hebben samen slechts 9 

parkeerplaatsen te verdelen.

Dit is absurd !

Verder hebben wij een garage op nummer 7. Hierin parkeren wij ons busje.

We hopen dat we de draai straks nog kunnen maken gezien de smalle breedte van 

de straat en de versmalde stoep bij de flat. 

Als we iedere dag 4 keer heen en weer moeten steken voordat we recht voor de 

garage staan, is dat wel een dingetje 😳

Verder zijn we erg blij met meer groen.

Ik voorzie wel dat ik nu nog vaker straatvuil zal moeten oprapen uit de bosjes.

Ik hoop dat wij niet de enige zijn die het groen moeten bijhouden, maar dat ook 

de gemeente het groen in toom houdt en regelmatig onderhoud pleegt.

Komen er nog vuilnisbakken voor onze vervuilende straatjeugd ?

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 
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1.089 Parkeren

Onvoorstelbaar maar waar; 

Gemeente wil bewust aantal parkeerplaatsen minimaliseren, doel is namelijk om 

zo binnen enkele jaren parkeervergunningen te kunnen verkopen aan de 

bewoners in onze wijken, net als in centrum en andere grote steden. 

Zoeken naar meer inkomen (koeienmelkerij), wegenbelasting gaat naar de 

overheid, 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website algemeen ontwerp

1.090

Bij deze mijn zienswijze op het aanstaande project. Het moge duidelijk zijn, na het 

lezen van de reacties, dat de grootste pijnpunt het parkeren en een fatsoenlijke 

speel omgeving is. Het te realiseren project heeft ook naar mijn optiek een aantal 

onvolkomenheden. Ten eerste: het idee om eenrichtingsverkeer in te stellen leidt 

tot geluidsoverlast voor de bewoners van nr 54tm66 aangezien dat de enige 

'ingang' wordt tot de William Boothstraat. Ten tweede: er moet 'echt' goed 

worden nagedacht over ruime parkeervakken. Want in de huidige situatie is het al 

een chaos. En met het aankomende project wordt dit er niet beter op. Ten derde: 

in deze buurt/wijk met zoveel bewoners vind je nergens een Speel omgeving voor 

kinderen. In het te realiseren project zie ik bijv boomstammen, schaaktafel, 

stapstenen etc. Dit is weggegooid geld van u en van onze belastinggeld. Op de 

baden Powell zijn er enkele jaren geleden senioren woningen gesloopt. Dat 

gedeelte is nu een verlaten jungle. Ik zie eerder kans om daar een speelparkje voor 

de kinderen te realiseren. Hiermee kun je het 'speelplaats' op de William 

Boothstraat vervangen voor extra parkeerruimte. 

Kortom: het huidige plan is onderhevig aan een groot aantal aanpassingen. De 

halve verzoek ik u als bewoner om dit project er niet doorheen te drukken maar 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website algemeen ontwerp

1.091 Parkeren

Het plan ziet er mooi uit maar......

Het aantal eengezinswoningen en de geplande parkeerplaatsen tellende kom ik 

tot een gehanteerde normering van 1.2

Gelet op de huidige parkeerproblematiek acht ik dit in de huidige tijd een ruim 

onvoldoende gehanteerde normering.

Er is hierbij geen rekening gehouden met parkeervoorziening voortkomend uit de 

2 flats in de William Boothstraat.

Ik verwacht problemen met laden/lossen t.b.v. bezorgdiensten, verbouwingen en 

verhuizen. Parkeren hiervoor gaat blokkeringen van de straat opleveren.

Ik voorzie problemen en conflictsituaties omdat er geparkeerd gaat worden op de 

parkeerterreinen voor de garageboxen 32 t/m 44 en 231 t/m 241.Deze terreinen 

zijn particulier eigendom en behoren niet tot de openbare weg.

Ik stel voor over te gaan tot een extra aanvulling op de geplande parkeerplaatsen 

en wel in de William Boothstraat op het gedeelte vanaf woning 225 t/m 217, 

parkeerplaatsen naast garagebox 32 t/m woning 30, zijnde 7 stuks, verplaatsen 

naar de huiszijde ( voor woningen 205-217) en aan deze zijde een voetpad met 

groenstrook aanleggen (=zonzijde ) en in de Jan van den Boschstraat enige 

parkeerplaatsen aan de overzijde van de woningen met een voetpad en misschien 

ook op de kopzijde van flat 33-43 naast het geplande voet-/fietspad

Vraag: Gaan er ook nog parkeervoorzieningen voorzien worden voor het opladen 

van electrische auto's. Lijkt mij gelet op de toekomst wenselijk maar betekend 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 
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1.092 Compliment Groen

Allereerst vinden we het een geweldig ontwerp! 

Onze straten zullen er veel beter en moderner uitzien dan nu met al dat 

achterstallige onderhoud en jaren 70 look.

Meer groen is ook gezond en mooi, maar wij hebben wel veel last van de bomen 

welke te dicht tegen onze woningen zijn geplaatst. Hierdoor komt er meer 

viezigheid (blaadjes & takjes) in de dakgoten en moeten we ieder jaar aan het 

einde van de herfst dakgoten schoonmaken om verstopping te voorkomen. 

En als het hard waait komen de takken zelfs tegen onze dakgoot waardoor schade 

ontstaat. Beter om meteen deze bomen te verplaatsen?

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 
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1.093

William Boothstraat heeft parkeerplaatsen nodig!! Je kan dit niet weghalen door 

bomen te plaatsen. Iedereen parkeert op stoeppen schots en scheef. Waar 

moeten als die bewoners van de grote flat hun auto kwijt op de dak zeker? 

Nergens een speeltuin voor de kinderen wij willen speeltuin waar onze kinderen 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website algemeen ontwerp



1.094 Spelen

Graag meer speelruimte voor kinderen

extra groen nu is alleen maar goed nieuws voor honden eigenaren dus meer 

hondenpoep en meer stront aan je schoen

onze kinderen kunnen in onze wijk helaas nergens meer op groen spelen en als ze 

dat wel durven en doen dikke stront onder de schoenen

aub meer speelruimte en vooral meer attracties zoals schommels en hoge 

klimrekken vcor meer beweging

ja dus graag meer groen maar groen voor kinderen en verboden voor honden en 

hondenpoep

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 
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1.095 Bereikbaarheid algemeen Parkeren

waarom nou het uiteinde/aansluiting vanuit JAN VAN DEN BOSCHSTRAAT met 

BADEN POWELLSTRAAT afsluiten voor autoverkeer? 

ik betreed altijd mijn straat William Boothstraat vanuit deze kant BADEN 

POWELLSTRAAT.

als ik laat van mijn werk kom, kan ik 's avonds geen parkeerplaats meer vinden en 

kan ik nu nog gelukkig op deze weg richting BADEN POWELLSTRAAT parkeren en 

straks niet meer...? waarom?

zo lijkt het alsof onze wijken worden gevangen genomen door ze van elkaar af te 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 
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1.096 Groen

Ik zou graag geen groen willen naast william boothstraat 66. Wij hebben erg veel 

last van de rupsen en afval. Graag zouden wij meer parkeergelegenheid naast ons 

huis willen hebben. Veel flatbewoners parkeren in de william boothstraat omdat 

er weinig parkeerplekken zijn. 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website algemeen ontwerp

1.097 Parkeren Spelen

We hebben fatsoenlijke parkeerruimtes nodig! Met vlakken! We hebben normale 

wegen nodig lijkt net een oorlogsgebied. Meer veiligheid mensen rijden als een 

maloot. Meer KINDERTOESTELLEN je kan in schalkwijk nergens fatsoenlijk met je 

kind ergens spelen onbegrijpelijk. Kinderen spelen tegenwoordig in grote flats en 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website algemeen ontwerp

1.098 Parkeren

De zuidkant van de WilliamBoothstraat heeft gemiddeld per nacht 50 

parkeerplaatsen nodig gerealiseerd in uw plan 19 plaatsen waar laten we de rest 

van de auto’s 

Veel van deze grote huizen hebben dubbele bewoning

Of krijgen we weer het parkeren op het garageplein van andere mensen waarbij 

bij melding naar handhaving verteld wordt het is privé grond dus daar kunnen wij 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website algemeen ontwerp

1.099 Parkeren

Helemaal mee eens.

Ik vraag me echt af of waar de bewoners van het appartement William 

Boothstraat nummers 33 tm 79 hun autos moeten parkeren? Op het dak zeker. Er 

is nu al enorm te kort aan parkeerplaatsen, mensen ruziën en mopperen huidig al 

over tekort aan parkeerplaatsen. Met dit plan kan straks twee straten waar nu 

dubbelzijdig wordt geparkeerd alleen maar eenzijdig geparkeerd worden. Dus 

probleem wordt nog groter gemaakt. Ook het verlengde van Jan vd Boschstraat 

wordt afgesloten en kan daar ook niet meer geparkeerd worden. Kortzichtig 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 
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1.100 Parkeren Groen

Kortom alle rechten en zeggenschap over openbare ruimte, "kindvriendelijke" 

speelruimte, groen, vrije en toegankelijke wegen, parkeergelegenheid en energie 

om ons heen worden zo letterlijk ontnomen.

Door een paar simpele keuzes voor te leggen wil men ons zo het idee te geven 

alsof we mee hebben mogen beslissen. Maar dat is niet waar, alles is al uitgedacht 

en mogen wij mee denken en beslissen over welke soort struiken, boomstam en 

picknick tafel er moet komen!!!

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 
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1.101 Parkeren

Rico je hebt helemaal gelijk het word gewoon door onze strot geduwd en over 

overlast is totaal niet nagedacht denkende aan duiven meeuwen en andere 

ongedierte waar er nu al veel last van is.

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 
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1.102 Spelen Compliment

Ik vind het ontwerp op een paar dingen na mooi.

Maar een speelplaats tegenover de flat gaat in de zomeravonden problemen 

zorgen waar door ik als 1e etage bewoner mijn woongenot in zal gaan leveren.

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 
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1.103 Parkeren

Doen net als er naar ons geluisterd word, daar zijn jullie goed in. Plannen staan al 

klaar . ik heb absoluut geen vertrouwen in, dat zo genaamd wij luistern naar u. u 

heeft ook wat in te brengen dat hebben wij gezien tijdens bouwen van het 

complex in William Boothstraat . zij hebben bijeenkomsten gehouden, daar 

konden de bewoners ook mee beslissen. Wat is er gebeurd ? zij hebben 

oorspronkelijke plannen gewoon uitgevoerd.Doe niet net als of wij kudde schapen 

zijn. Vraag gewoon niet en voer het uit, wat jullie in jullie hoofd hebben.  Al jaren 

niets aan verbetering gedaan expres laten ver pauwperen. William Boothstraat 

zou na bouw van dat complex aangepakt worden en verhoogd worden. dat 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 
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1.104 Groen Parkeren

Er is niet goed nagedacht over het ontwerp.

Vijfer voor een groot flat en voor de woningen. Daar is het al donker. Kinder 

speeltuin zou meer passen. Parkeerplaatsen zijn onvoldoende, dit gaat voor 

overlast zorgen. 

Veel groen leuk maar dit moet ook worden onderhouden en zal voor overlast 

zorgen zoals hondenpoep, autos die op groen gaan parkeren. Graag het verzoek 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 
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1.105 Parkeren

Dit is een zeer slecht plan.

De bedenkers zijn nooit  s, avonds   in de W,Boothstaat wezen kijken staat 

helemaal vol met auto's ook de hoeken

Ik heb speciaal een garage gekocht  nr 36  omdat ik nooit kon parkeren  we 

hebben 2 auto's en 2 garages waar de auto's in staan  als ik er een voor opslag ga 

gebruiken moet er weer een auto bij.

In totaal staan er inde huidige situatie 16 auto's  rechts NRS 229 tot 205 en links 

15 stuks.

in het nieuwe plan komen er maar 19 plekken Waar moet de rest parkeren?

Optie 1 De huidige situatie zo laten wel de stoepen opknappen en iets smaller 

maken

en extra parkeervakken maken t.o.v. de flat door de auto's haaks op de straat te 

parkeren

Nu getekend 5 plaatsen kunnen er wel 10 worden en daar geen speelplek te 

maken toch veel te klein.

Optie 2 Bij de bedenkers in de staat en de tuin parkeren en zij zorgen voor een 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 
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1.106 Trottoir

Ook al wordt het een smalle, maar wel graag TROTTOIR deel behouden op Jan van 

Den Boschstraat, trottoir langs de zijkanten van de woningen William Boothstraat 

nummer 2 en 52. Er is genoeg ruimte tussen de bomen en muren om deze trottoir 

te behouden. Waar moeten we anders lopen, op de weg?  

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 
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1.107 Parkeren Afval(containers)

Volgens mij heeft de tekenaar van dit ontwerp geen auto.. ik vraag mij echt af 

waar iedereen zal gaan parkeren. Er is nu al een groot tekort aan 

parkeergelegenheid laat staan als dit ontwerp wordt doorgevoerd. Er wordt een 

ondergrondse container weg gehaald (naast de flat) dat betekend dat de andere 

containers nog meer belast zullen worden en vol zullen raken. Nu wordt er al 

continu naast de containers vuil achtergelaten laat staan als je het aantal 

verminderd! Veel groen is mooi maar te veel zorgt voor overlast. Hondenpoep aan 

je schoen is niet uit te sluiten. Ook zullen er autos door parkeer gebrek op het 

groen gaan parkeren! Trek het plan maar in en kom maar met een nieuw verzoek 

zonder wegen af te sluiten of een richtingswegen te maken, een plan met meer 

parkeergelegenheid en een plan zonder vuiloverlast!!! Ik wacht het 

Woonbuurt 2: William 

Boothstraat en Jan van Den 

Boschstraat  Website algemeen ontwerp

1.108 Groen
Vaste planten spreken aan. Ook in de winter is het aantrekkelijk. Nu is het altijd 

vervallen

Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton



1.109 Groen
Kleurrijk maakt het gezellig. Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.110 Groen
Staat mooi en rustig voor de buurt Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.111 Groen Compliment
Mooi Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.112 Groen Compliment
Ziet er leuk uit Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.113 Groen
Lijkt mij het beste ,ook voor de dieren Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.114 Groen
Kleurrijk lijkt ons een goede optie. Maakt de buurt gezelliger. Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.115 Groen
Fruitbomen trekt meer insecten aan en diepstal van fruit Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.116 Groen
Verschillende kleuren en goed voor de vogels Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.117 Groen Compliment
Mooi Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.118 Spelen
Leuk voor de kinderen Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.119 Spelen
Onze kinderen van 4 en 5 kiezen voor de junglebrug. Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.120 Spelen
Lijkt mij het leuks voor de kinderen Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.121 Spelen
Goed voor de kinderen. Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.122 Spelen
Hier is het meest op te doen. Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.123 Spelen
Leuk voor de kinderen Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.124 Spelen
Leuk voor de kinderen Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.125 Spelen
Leuk voor de kinderen Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.126 Spelen
Leuk voor kinderen. Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.127 Ontmoeten Rustige zit plek.

Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.128 Ontmoeten Gezellig even zitten.

Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.129 Ontmoeten Gezelligheid 

Woonbuurt 3: Baden-
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1.130 Ontmoeten Gezellig

Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.131 Bereikbaarheid algemeen Parkeren

Het groen en het eenrichtingsverkeer is een goed plan. Het is wel wenselijk dat de 

bewoners nog voor hun eigen huis kunnen parkeren, de bewoners uit omliggende 

straten zullen deze parkeerplekken gaan innemen, omdat daar onvoldoende 

parkeergelegenheid is.

Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website stembutton

1.132 Compliment
Top idee Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website algemeen ontwerp

1.133

Eenrichtingsverkeer is een slecht idee. Wij wonen op nummer 57 en onze 

kinderen kunnen nu redelijk veilig buiten spelen omdat het meeste verkeer aan de 

overkant van het veld rijdt. Bij eenrichtingsverkeer moet ál het doorgaande 

verkeer ineens door onze straat met als gevolg dat onze kinderen niet meer veilig 

kunnen spelen...

Ook vrees ik dat er niet genoeg parkeerplekken gaan zijn. Bewoners van de 

omringende flats en uit andere straten parkeren hun auto bij ons in de straat 

omdat ze niet ver willen lopen en dat zal niet veranderen, waardoor de bewoners 

zelf hun auto straks niet meer kwijt kunnen.

Wat betreft het groen: het idee is heel mooi. Echter laten helaas veel mensen hun 

hond uit in deze straat (voornamelijk op het veld) en ruimt niemand de 

Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website algemeen ontwerp

1.134 Compliment
Eindelijk hopelijk beginnen ze snel Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website algemeen ontwerp

1.135 Groen Parkeren

1 aanpassing zou ik willen doorvoeren aan de baden powellstraat tegen de flat  

nrs 95-189 aan. : waar parkeerplaatsen gepland zijn, bomen plaatsen en op de 

plaats van bomen, de parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen precies onder de balkons, 

is niet prettig.    En beslist in en uitrit vanaf de Stresemannstraat behouden. 

Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website algemeen ontwerp

1.136 Bereikbaarheid algemeen

Denk dat er drempels en een 30 km zone moet komen.

Eenrichtingsverkeer haalt de snelheid er niet uit!

Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website algemeen ontwerp

1.137 Compliment
heel positief!  Kan niet wachten, want laatste tijd buurt wat verwaarloosd. Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website algemeen ontwerp

1.138 Compliment
Mooi en onderhoud? Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website algemeen ontwerp

1.139 Parkeren

Ik ben de bewoner van Baden Powellstr. 217. Als ik het juist heb loopt de 

parkeerruimte, grenzend aan de zijgevel van genoemd perceel, door tot aan de 

deze zijgevel. Daar ben ik niet zo blij mee daar in deze zijgevel een raam is 

bevestigd. Als daar auto's staan geparkeerd wordt wel mijn uitzicht belemmerd, 

vooral als dit een bestelwagen is. Dit raam is opgenomen in de puntentelling en in 

de huur doorberekend. Dus gaarne wijziging in dit ontwerp.

Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website algemeen ontwerp

1.140 Compliment
Mooi!  Vooral kleurrijk Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website algemeen ontwerp

1.141 Compliment
Geweldig, is nu lang genoeg een uitlaat veld geweest Woonbuurt 3: Baden-

Powellstraat  Website algemeen ontwerp

1.142 Groen Compliment

Zou mooi zijn in de buurt. Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.143 Groen

Vind het ontzettend belangrijk dat het groen niet alleen voor decoratie is maar 

ook bijdraagt aan de insecten, bijen en vogels! Natuurlijk!

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.144 Groen

Een vrolijke kleurrijke omgeving stemt de mens blij en dat kunnen we allen goed 

gebruiken.

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.145 Groen

Natuurlijk natuurlijk Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton



1.146 Groen

dit is mijn keuze Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.147 Groen

Vogels aanlokken betekent meer vogelpoep. Daar zit ik echt niet op te wachten. 

Echter bijenkasten en insectenhotels, helemaal goed en hard nodig. 

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.148 Groen

Mooie afwisselende combinatie Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.149 Groen

Combinatie tussen nr 1 en nr 3 Fruitbomen en -struiken met vogelkasten en bijen- 

en insectenhotels en veel plekken waar kleine diertjes zich schuil kunnen houden.

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.150 Groen Compliment

Verschillende bloeiende struiken het hele jaar door, geeft de buurt charme. Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.151 Groen

hoe meer bomen hoe beter! Ben erg blij met de komst van de Vogelkasten, bijen- 

en insectenhotels!

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.152 Groen

Het groen zoals het aangegeven staat in het plan is meer dan voldoende. er is een 

harmonie tussen de straat en flora

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.153 Groen

Ik kies voor kleurrijk. Al vind ik de plekken voor de dieren ook belangrijk.

Maar de kleurrijk versie toont oordelijker en wat vrolijker.

Ideaal zou zijn de kleurrijk versie met vogelkasten en bijen/insectenhotels 

Bij de natuurlijke versie met hoge grassen blijft  veel vuil en troep hangen. 

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.154 Groen

De fruitige optie heeft mijn voorkeur,  van het is zowel goed voor mens als dieren. Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.155 Groen Parkeren

Laat het niet ten koste gaan van de parkeerplaatsen. Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.156 Groen

mooi uitzicht Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.157 Groen

Voorkeur gaat uit naar keuze 2: kleurrijk. Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.158 Groen

Vind het erg belangrijk dat er veel groen is ivm de hete zomers, en ook voor de 

insecten en het natuurlijke evenwicht en de bijen te behouden in de wereld.

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.159 Spelen

Graag een paar stapstenen in de wade,dat lijkt me leuk,speelplaatsen hoefde dan 

niet

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.160 Spelen

Junglebrug, stapstenen en steltenroute is leuk voor een speelplaats achter de 

montessoristraat 47t/m57.

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.161 Spelen

KEUZE 2: JUNGLEBRUG Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.162 Spelen

Ik vind alle ideeen erg goed, maar omdat ik er een moest kiezen deze gekozen. Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.163 Spelen

Allemaal mooi, maar moest er 1 kiezen. Geen voorkeur voor steen, kan glad 

worden.

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.164 Spelen

Het is een leuke variatie voor de kinderen. Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.165 Spelen Compliment

Leuk voor de kids Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.166 Spelen Compliment

leuk voor de kids! Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.167 Spelen Compliment

Leuk en veilig Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.168 Spelen

Junglebrug en Stapstenen, een combinatie zou echt fijn zijn. Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.169 Spelen

Leuk voor kinderen Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.170 Spelen

voorkeur gaat uit naar de jungle brug Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.171 Spelen

Eigenlijk kan ik geen keus bepalen omdat de gekozen locatie door mij, zoals reeds 

aangeven, niet gewenst is.

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton



1.172 Ontmoeten

Duurzamer Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.173 Ontmoeten

Buurtbank van hout, gezellig en praktisch ook voor oudere mensen die rugsteun 

nodig hebben.

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.174 Ontmoeten

gezellig met zn allen zitten om te babbelen. Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.175 Ontmoeten Compliment

Met mooi weer lekker buiten picknicken. Ik zie het al helemaal voor me :-) Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.176 Ontmoeten

meer zitplaatsen ook voor de oma's en opa's Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.177 Ontmoeten

Hier en daar een bankje in de wijk is fijn. Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.178 Ontmoeten

We hebben al een paar hout banken in de buurt. Een paar picknicktafel zou leuk, 

vooral als het weer toelaat om meer buiten te zijn.

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.179 Ontmoeten Compliment

leuk spel Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.180 Ontmoeten Compliment

Ik denk dat veel bewoners van deze buurt dit heel leuk gaan vinden. Lekker 

gezellig.

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.181 Ontmoeten

Een leuke ontmoetingsplek voor mensen in de buurt Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.182 Ontmoeten

KEUZE 5: Buurtbank van hout Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.183 Ontmoeten

Bankjes van boomstammen -hout is niet milieu vriendelijk daar moeten we juist 

vanaf en bovendien vergen ze veel onderhoud en zijn ze gevaarlijk met het oog op 

versplintering van het hout.

Vandaar mijn keus voor de Zitsteen is duurzaam en vergen geen onderhoud.

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.184 Ontmoeten

Kun je meer mensen ontmoeten Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.185 Ontmoeten

Waarom niet? :) Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website stembutton

1.186 Compliment

Ziet er prachtig uit Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website algemeen ontwerp

1.187 Parkeren Compliment

Ziet er wel leuk uit, maar het parkeerprobleem wordt alleen maar groter. Nu al 

kunnen de bewoners zelf hun auto niet kwijt als de school begint of uitgaat. 

Een goede oplossing zou zijn een parkeerterrein naast de school tegenover de 

moskee op het grasveld. Daar staan plantenbakken waar niks mee gedaan wordt.

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website algemeen ontwerp

1.188 Ontmoeten

Er is geen verlichting aanwezig op de buitenkant van de garageboxen Fröbelstraat 

1 t/m 19.

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website algemeen ontwerp

1.189 Parkeren Compliment

Op zich prima ontwerp

Wel aandacht voor:

Parkeerverbod ter plaatse van de uitgangsdeuren van de garages links en rechts in 

de Fröbelstraat 

Garages Fröbelstraat nummers 21-23-25-27-29 en 38-40-42-44-46

Parkeerverbod op palen en aangeven op de straat ter plaatsen.

Anders risico dat men ivm parkeerruimte gebrek daar toch auto’s gaan parkeren 

en gebruikers van de garages er niet meer uit kunnen met hun auto.

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website algemeen ontwerp

1.190 Compliment

Ik ben onwijs blij dat onze buurt opgeknapt wordt. We zullen zeker op 

vooruitgaan.

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website algemeen ontwerp

1.191 Spelen

Ik vind het niet verstandig om een speel en ontmoetingsplek bij een weg te 

plaatsen waar veel auto's rijden, lijkt mij niet veilig voor de kinderen. Het lijkt mij 

verstandiger om een speel en ontmoetingsplek te plaatsen waar niet zo veel 

verkeer is. Mijn  voorkeur gaat naar de de groene plek achter huisnummer 51-49 

&47 of aan de ander kant achter huisnummer 9-7-5-3 & 1. 

En waar komt in de nieuwe planning de afvalcontainer voor de Montessoristraat? 

In het ontwerp staat die niet vermeld.

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website algemeen ontwerp

1.192 Parkeren Compliment

Ik ben helemaal voor groen. Echter wel even een punt ter overweging misschien. 

Er staan veel auto's voor de deur, deze zitten vaak onder de vogelpoep. Dit is echt 

ergenis nummer 1 van de bewoners in de Rudolf Steinerstraat. Dus wellicht is het 

een punt om mee te nemen dat de parkeerplaats geen tot weinig bomen 

bevatten. En dat er ook genoeg parkeerplaatsen beschikbaar blijven. 

Ik vind het conceptplan erg mooi.

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website algemeen ontwerp



1.193 Parkeren

"Het aantal parkeerplaatsen blijft ongeveer gelijk. Het aantal parkeerplaatsen per 

buurt is bepaald door het tellen van geparkeerde auto`s op de drukste momenten. 

Er komen meer parkeerplaatsen dan strikt nodig op de drukste momenten. Er is 

daardoor geen te kort aan parkeerplaatsen in de buurt."

"Zo houden we evenveel parkeerplaatsen in uw buurt."

In de folder van de wijkraad staat:

"Dat betekent dat er dan minder parkeerplaatsen in de straten zullen komen."

Wat wordt het; blijft het ongeveer gelijk, komen er meer dan strikt nodig op de 

drukste momenten of komen er minder in de straten? Dit is uw eigen 

communicatie, waarom niet duidelijk zeggen wat het wordt.

Meerdere huishoudens hebben meer dan 1 auto. Soms beide partners en soms 

ook inwonende kinderen. Ik vind dat allemaal prima.

Rudolf Steinerstraat heeft aan de ene kant 15 plaatsen ingetekend voor 15 huizen, 

en aan de andere kant 7 voor 5 huizen.

Waar gaat de rest parkeren, is bezoek per auto niet meer mogelijk? Parkeervignet 

per huis?

Momenteel parkeren bewoners uit de flats ook in de straat voor de huizen; groot 

gelijk. Maar er is niet een overschot aan parkeerplaatsen op dit moment. Als 

bewoners aan het eind van de dag thuis zijn staat het vol; heeft u wel op het 

drukste moment gemeten?

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat 

1.194 Groen

Ik kies voor natuurlijke bomen. Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat 

1.195 Afval(containers) Parkeren

Mooi ontwerp, maar 1 container aan de Rudolf Steinerstraar is veel te kort en te 

ver weg voor mensen die aan het begin van de montessoristraat wonen. Het is 

onmenselijk om de mensen zover te laten lopen met een vuilniszak. Er wonen veel 

oudere, invalide en mensen met gezondheidsproblemen. Hierdoor krijg je ook 

overlast omdat mensen dan te lang hun vuilniszak laten staan.

Verder hoop ik dat het begin van de montessoristraat,  waar verkeer 2 richtingen 

op gaan, Breed genoeg wordt dat er auto's van beide kanten langs elkaar kunnen 

rijden. Nu wachten veel bestuurders niet op elkaar en schieten met hoge snelheid 

over de stoep. Wat regelmatig voor gevaarlijke situaties, ruzie en verzakking van 

de straat zorgt.

De montessoristraat  is nl al een drukke straat met verkeer, mede doordat 4x per 

dag  auto,s ,(vaak met hoge snelheid) rijden die kinderen naar de 

Islamitische school  bij de spijkerboorpad brengen. 

De speelplek voor de senioren is een onlogische plaats. Dit geeft veel overlast met 

hangjongeren vlak voor de deur en is gevaarlijk voor kinderen langs de 

doorgaande weg. Achter de montessoristraat , waar nu het basketbalveld is. Is 

genoeg ruimte om leuke speelplekken te creëren. 

Misschien een leuk idee om een voetbal plek te maken. Er wordt nu veel 

gevoetbald tegen de muur van de garage.

De parkeerplaatsen bij de garage,s 14 t/m 36 meer naar achteren plaatsen, 

mensen die een auto in de garage hebben, hebben te weinig ruimte om in en uit 

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website algemeen ontwerp

1.196 Compliment

mooi en opgeruimd Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website algemeen ontwerp

1.197 Compliment

Ik vind het een fantastisch plan! Ik zie alleen maar plussen: meer groen, minder 

auto's in de straat, een gevarieerder straatbeeld, meer speelruimte voor kinderen 

in de straat, meer mogelijkheden voor insecten vogels en dieren.

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website algemeen ontwerp

1.198 Afval(containers)

Ik ben er op tegen, want de afvalcontainer is te ver lopen voor ons. en er is qua 

parkeerruimte al een tekort momenteel. En als de plan doorgaat hebben we nog 

meer tekort aan parkeerruimte, bijna ieder huishouden heeft 2 auto’s.

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website algemeen ontwerp

1.199 Parkeren

Wij als inwoners van de montessoristraat zijn fel tegen de plan. Er is al een tekort 

aan parkeerplaatsen en met dit nieuwe idee wordt het alleen maar erger! Bijna 

ieder huishouden heeft 2 auto’s en met dit nieuwe plan wordt het nog lastiger om 

de auto’s te parkeren. De straat is al erg nauw, vanwaar de enorme vraag naar 

groen? Is toch niet logisch om in zo een smalle straat nog meer parkeerplekken op 

te offeren voor groen? We hebben al genoeg bomen. Aub deze plan aanpassen 

waar we geen parkeerplekken verliezen

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website algemeen ontwerp

1.200 Parkeren Compliment

Mooi ontwerp. Helaas zijn we het er ECHT niet mee eens dat de parkeerplekken 

verdwijnen in de montessoristraat. Mensen uit de omgeving (flat etc.) parkeren 

vaak in onze straat. Nu een hele rij met parkeerplekken tot het einde van de straat 

wordt bedekt met bomen halveert de parkeergelenheid. Dit is niet haalbaar! 

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website algemeen ontwerp

1.201 Compliment Bereikbaarheid algemeen

Een verademing!! Onwijs leuk. Ik sta helemaal achter deze ontwerp. Ik weet niet 

of dit de juiste plek is voor een opmerking over de straat, ... maar 

Montessoristraat, vanaf nummer 6 richting nummer 2 en de hoek om ... de weg is 

echt slecht, weg zinken, met een grote hobbel in het midden, erg veel auto's 

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website algemeen ontwerp

1.202 Compliment

Natuurlijk vind ik het fantastisch zo mooi Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website algemeen ontwerp

1.203 Afval(containers)

Frobelstraat weer openmaken want anders is eenrichtingsverkeer onmogelijk, 

afvalcontainer handhaven op huidige plek, i.v.m ouderen die geen auto hebben

Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website algemeen ontwerp

1.204 Compliment

Ziet er goed uit Woonbuurt 4: 

Montessoristraat, 

Fröbelstraat en Rudolf 

Steinerstraat  Website algemeen ontwerp

1.205 Groen

Mag ook combinatie van kleurrijk en fruitig. Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton



1.206 Groen

Beperk het aantal nieuwe bomen en vooral niet te hoog. Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.207 Groen

 fruit bomen voor vogels en dieren Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.208 Groen

Ik hecht waarde aan een zo rijk mogelijke ecologie in de stad. Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.209 Groen

Enig fruitbomen!! Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.210 Groen Compliment

Leuk initiatief, meerwijk heeft kleur nodig Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.211 Groen

Ik zou dat ook wel graag willen Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.212 Groen

. Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.213 Groen

Kleurrijk heeft mijn voorkeur.

Fruitbomen ook mooi, maar vraagt om meer onderhoud.

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.214 Groen

Denk hier vooral aan het onderhoud. Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.215 Groen

Deze optie heeft het minste groenafval of overlast van insecten dicht bij de huizen. Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.216 Groen

combi van kleurrijk en natuurlijk zou ideaal zijn; is het mogelijk om in kleurrijk ook 

bijen-en insectenhotels aan te brengen?

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.217 Groen

Is een eventuele mix tussen kleurig en fruitig mogelijk? Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.218 Groen

Het maakt onze buurt levendiger. Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.219 Groen

Hou het werkbaar i.v.m onderhoud , wel goed nagedacht voor de insecten , vogels 

en kleine dieren 

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.220 Spelen

Meest veilige optie. Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.221 Spelen

Passend binnen een "natuurlijk" -beeld. Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.222 Spelen

Toch nog drogen voeten en leuk voor kinderen. Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.223 Spelen Compliment

Mooi natuurlijk Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.224 Spelen

Ik vind de junglebrug het meest veilig en leukste voor kinderen. Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.225 Spelen

Lekker klimmen en springen voor iedereen Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.226 Spelen

uitdagend voor kinderen Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.227 Spelen

Lijkt me erg leuk voor kinderen. Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.228 Spelen

uitdagend voor kinderen Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.229 Spelen

De steltenroute vind ik het meest interactief en avontuurlijk voor de kinderen. Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.230 Spelen

Een combi van steltenroute en junglebrug.. Deze twee zijn leuk Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.231 Spelen

Lijkt mij de enige veilige optie 

Verder de zitstenen en of de stenen schaaktafel 

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton



1.232 Ontmoeten

Misschien meerder zitstenen bij elkaar plaatsen i.p.v de buurtbank heeft hetzelfde 

effect en is beter bestand tegen vandalisme 

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.233 Ontmoeten

Geen uitgebreidere zaken als picknicktafels en buurtbanken i.v.m. 

"hangjongeren", het wordt immers wel geplaatst recht voor mensen hun deur.

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.234 Ontmoeten

beter stenen banken Misschien meer functioneel en bestendig Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.235 Ontmoeten

geen bijzondere voorkeur Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.236 Ontmoeten

Gezellig. Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.237 Ontmoeten

Een combi van picknicktafel en buurtbank is erg ideaal.. Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.238 Ontmoeten

We hebben hier te weinig van Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.239 Ontmoeten

Deze bank heeft de meeste zit mogelijkheden Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.240 Ontmoeten

Wij hebben wel dezelfde smaak, hahahab Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.241 Ontmoeten

Kunnen genoeg mensen op zitten. Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.242 Ontmoeten

SVP absoluut geen picknick tafel. Iedereen in de straat heeft een eigen tuin, daar 

kan prima in gepicknickt worden. Het geheel staat namelijk op een paar meter van 

mijn deur. 

Graag zo natuurlijk en rustig mogelijk houden

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.243 Ontmoeten

Staat gezellig. Ik hoop alleen dat het bestand is tegen vandalisme en dat het geen 

overlast gevende hangjongeren aan trekt.

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website stembutton

1.244 Parkeren

Er wonen in deze buurt nogal veel gezinnen met meer dan 2 auto`s , ook mensen 

van de Stressemanlaan parkeren bij ons in de straat , nu is dit regelmatig al een 

probleem laat staan straks na het plan 

Er parkeren nu noodzakelijk mensen hun auto half op de stoep omdat zij anders 

niet hun auto in de buurt kunnen parkeren , ik zie in dit plan niet meer maar juist 

veel minder parkeerplaatsen , graag zou ik dit aangepast zien 

Het huisvuil in de ondergrondse container zal ook een probleem worden 

Nu staat er nog een op de hoek van de Jan Ligthartstraat en Pestalozzistraat  , en 

word de huidige op de hoek van de Jan Ligthartstraat en Stressemanlaan westzijde  

 verplaatst naar de overkant is de oostzijde en worden dat tevens 2 containers , er 

is tijdens het plaatsen van de huidige containers in het verleden ook al eens 

geprobeerd om de aan de oostzijde van deze te plaatsen echter kon dit niet 

vanwege boomwortels en leidingen

Verder een ambitieus plan in een wijk waar ook aardig wat mensen op leeftijd zijn  

, dus lijkt het mij misschien handiger om de containers op de huidige locatie`s te 

laten zodat het voor een ieder ongeveer even ver lopen is 

Parkeren gewoon aan 2 zijde van de straat met van die openbetonstenen 

waartussen aarde zit en er gras op groeit , 2 vliegen in een klap , wel voldoende 

ruimte om te parkeren en toch ook groen zodat het hemelwater gewoon in de 

grond weg kan  

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website algemeen ontwerp

1.245 Compliment Parkeren

heel mooi ontwerp- fijn dat er meer groen in de straten komt.  wel jammer dat de 

prachtige bloesemboompjes (die elk jaar mooier en voller worden) in de pa vd 

steurstraat weggaan en plaats moeten maken voor nieuwe boompjes. ik zou 

willen pleiten voor behoud

hetzelfde geldt voor de linde aan de Pestalozzistraat

eenrichting verkeer is een goed plan. er wordt vaak onverantwoordelijk hard 

gereden in de straat- drempels! 30 km zone?

parkeren: kan wel eens krap worden. er worden regelmatig auto`s vol op de stoep 

geparkeerd. hoe wordt voorkomen dat auto`s in het groen worden gezet 

komen er ook vuilnisbakken? (waar de vogels niet in kunnen). zwerfvuil is een 

serieus probleem.

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website algemeen ontwerp

1.246 Parkeren Afval(containers)

Het ontwerp ziet er gezellig uit, maar wij hebben wel wat aan te merken. Wij zijn 

het volstrekt oneens dat er voldoende parkeerplekken zullen zijn voor alle 

bewoners en dan hebben we het nog niet eens over bezoekers!! Ons voorstel is 

dan ook om op de plek naast de lage flats van de Pa van der Steurstraat (nummers 

26-36) de huidige speelplaats te vervangen door parkeerplaatsen. Toen wij ruim 

26 jaar geleden hier kwamen wonen, was dit ook een parkeerplaats. Er komt 

immers een speelplaats in de Jan Ligthartstraat vóór de huisnummers 29 t/m 35. 

En nu zover jaren later, is het autobezit alleen maar toegenomen! Er wordt in het 

ontwerp ook geen rekening gehouden met een invalide-parkeerplaats. (nu vóór 

nr. 9) En waar kunnen de bewoners van de huizen nr. 1 t/m 41 straks hun 

rolcontainers aan de weg zetten?? Nu is het nog zo dat wij de bakken iedere week 

( 's maandags of donderdags ) op een paar centrale plaatsen op het brede trottoir 

kunnen zetten. Handig ook voor Spaarnelanden dat ze in één keer veel bakken 

kunnen legen! En verder vragen wij ons af hoe al dat groen er op den duur uit gaat 

zien! Nu is het nog zo dat Spaarnelanden met hun veegauto vaak de straten 

schoongeveegd en zo ook het weggewaaide zwerfvuil van de trottoirs mee neemt. 

We hebben sterk het vermoeden dat er met de huidige plannen straks nogal wat 

zwerfvuil in het groen zal belanden.  Wij hebben nog gras in onze achtertuin en 

ook een gezellige voortuin en boomspiegel. Het is dus echt niet zo dat wij tegen 

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website algemeen ontwerp



1.247 Compliment Ontmoeten

Fijn groen, mooi ontwerp. Hoop dat de speel-en ontmoetingsplek voor mijn deur 

een natuurlijk karakter zal krijgen, svp geen picknick tafel of bankjes: risico dat het 

een hangplek wordt. 

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website algemeen ontwerp

1.248 Compliment

Het voorlopige ontwerp van mijn buurt vinden wij er prachtig uitzien. 

En zeer passen voor onze buurt.

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website algemeen ontwerp

1.249 Parkeren

Ik woon op Pa vd Steurstraat 180. Onze huidige parkeerplek voor de deur wordt in 

het nieuwe plan opgeheven. Dan kan ik niet meer id steaat parkeren want de 

parkeerplekken ad zijkant wordt gebruikt door het bedrijf (postorders). Ook in de 

Jan Lighthartstraat ontstaat er een tekort aan parkeerplekken. Dus ik ben het 

oneens met het nieuwe plan. Zo ook mijn buren 172-178.

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website algemeen ontwerp

1.250 Compliment Groen

Ontwerp ziet er leuk uit alleen niet te hoge bomen dit neemt veel natuurlijk licht 

en zon weg uit de woningen.

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website algemeen ontwerp

1.251 Parkeren

Parkeer plaatsen zijn niet voldoende aanwezig let hier vooral op plaatsen waar nu 

groen is, houd goed rekening dat voertuigen zich in de straten elkaar kunnen 

passeren ,een deel zal altijd van 2 zijde bereid baar moeten zijn.

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website algemeen ontwerp

1.252 Groen

Mooi ontwerp, toch zijn er twee bomen die ik niet wil verliezen - Volgens dit plan 

verdwijnen ze; de Linde aan de zijkant van Pestalozzistraat 35 (overkant van de 

weg t.o. de Lighthartstraat 17) alsook de grote Plataan op de hoek van het 

plantsoen (overkant weg  t.o. de Lighthartstraat 27). Tevens staan de 

afvalcontainers ver weg voor mij. Ik spreek de hoop uit dat de speelplaats voor 

mijn deur niet wordt ingericht (met lange banken/picknicktafels) op een dergelijke 

wijze dat het een aantrekkelijke hangplek wordt voor overlast gevende figuren.

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website algemeen ontwerp

1.253 Compliment Bereikbaarheid algemeen

Heel blij met dit idee.meer milieu bewust en meer aandacht op de wegen en 

fietspaden.hoop dat er ook stoplichten en oversteek gelegenheden komen 

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website algemeen ontwerp

1.254 Parkeren

Ik woon op Pa vd Steirstraat 180. Onze huudige parkeerplek voor de deur wordt in 

het nieuwe plan opgeheven. Dan kan ik niet meer id steaat parkeren want de 

parkeerplekken ad zijkant wordt gebruikt door het bedrijf (postorders). Ook in de 

Jan Lighthartstraat ontstaat er een tekort aan parkeerplekken. Dus ik ben het 

oneens met het nieuwe plan. Zo ook mijn buren 172-178. 

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website algemeen ontwerp

1.255 Groen

Geen groenstrook voor de deur.Wel boom stond er vroeger 

ook.(bloeiende).Hebben al geveltuintjes.Geen verdwijnende parkeerplaatsen voor 

galerijflat.zijn gekomen door in het verleden verwijderen van groenstrook. 

Groenstrook langs pad achterom wordt ook al door tegels belegt en plaatsen van 

duo container. Geen toestemming geven voor kappen van bomen in de 

tuinen.Nieuwe bewoners maken er allemaal stenen tuinen van. Vaste planten in 

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website algemeen ontwerp

1.256 Compliment

Erg leuk Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website algemeen ontwerp

1.257 Compliment Groen

Ik woon aan de Pa van der Steurstraat. Meer bomen in de straat vind ik geweldig. 

Afvalcontainer staat met nieuwe plan veel beter, meer ruimte. Parkeer plaatsen is 

wel te weinig als maar aan een kant geparkeerd kan worden. Er is al een 

parkeerplaats probleem in de straat. Speel en ontmoetingsplaats vind ik een 

geweldige plan. Echter zou het prettig zijn als we aan de kleintjes denken 

bijvoorbeeld iets met glijbaan en toestel(len) voor max 6 jarigen.

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website algemeen ontwerp

1.258 Compliment

Het ontwerp vinden wij prachtig. 

En zeer passend voor onze wijk.

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website algemeen ontwerp

1.259 Parkeren Groen

Op zich is het ontwerp oke. Ik vraag mij echter af in hoeverre er rekening is 

gehouden met de vergrijzing van de bewoners en waarbij men dus niet, of 

nauwelijks, voor de deur kan parkeren. Men moet in het ontwerp in sommige 

gevallen toch een aardig stukje lopen van parkeerplaats naar woning. Of 

boodschappen die getild moeten worden van het parkeervak naar huis. Is het een 

optie om de parkeervakken die nu nog parallèl langs de weg staan, schuin te 

plaatsen zodat er aan die kanten toch nog wat meer auto’s kwijt kunnen doordat 

ze dus schuin inparkeren. Zo hou je aan het plan vast van parkeerplekken aan één 

kant van de weg en het éénrichtingsverkeer, maar kom je ook de bewoners 

tegemoet die graag dichtbij de woning parkeren. 

Bomen zijn ook te hoog. Hierdoor belemmer je zonlicht. Tevens hebben we al 

redelijk veel ‘’overlast’ van vogels en meeuwen. Zal dit niet toenemen?

Speeltuin voor de kinderen is behoorlijk karig. Was al niks en wordt er niet veel 

beter op. Zij zijn de toekomst van deze wijk. Glijbanen, mini trapveldje (staat een 

goed voorbeeld aan het einde van de Amerikaweg/Schipholweg van ongeveer 

6m2) schommels etc. Bankjes van hout lijkt mij niets. Lastig te onderhouden, snel 

Woonbuurt 5: Jan 

Ligthartstraat, 

Pestalozzistraat en Pa van 

der Steurstraat Website algemeen ontwerp

1.260 Groen Parkeren

Wil meer parkeerplaatsen houden Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.261 Groen

Kleurrijk. 

Fruitig hangt heel erg af van de plekken gezien dit ook weer nare beestjes op kan 

leveren (wespen etc bij fruitbomen) in combinatie met kinderspeelplaatsen 

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.262 Groen

test Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.263 Groen

Kleurrijk zal de buurt een vriendelijke sfeer geven Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.264 Groen

Wij willen graag mooie kleuren en geuren met bloesem in het voorjaar Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.265 Groen

Ik houd van een natuurlijke omgeving. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.266 Groen

Kleurrijk oogt gezellig! Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.267 Groen

Groen is goed voor mens en dier. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.268 Groen

Goed dat er meer en mooi groen komt. Onder meer voor verkoeling en ter 

voorkoming van (toekomstige) wateroverlast. Fijn dat bestaande bomen (zo veel 

mogelijk) blijven!

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton



1.269 Groen

Afwisseling in kleur zou wel fijn zijn. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.270 Groen

Ik hou van kleur. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.271 Groen

Dat ziet er voor mij heel kleurrijk en mooi uit. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.272 Groen

Liefst ook aan de andere kant meer groen. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.273 Groen

Mooi. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.274 Groen

Heel fijn dat er wat aan gedaan wordt aan het verbeteren van de buurt. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.275 Groen

Vier seizoenen planten of bomen Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.276 Groen

Kleur is altijd leuk. Ik hoop wel hoop dat het goed bijgehouden/gesnoeid gaat 

worden. 

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.277 Groen

Meer fruitbomen en voedsel voor dieren en leefomgeving Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.278 Groen

niet te grote bomen ivm licht. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.279 Groen

Wij willen graag kleurrijke fruitbomen Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.280 Groen

Meer natuurlijk leven in de wijk fijn! Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.281 Spelen

Zit er veilig uit Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.282 Spelen

Ziet er gewoon leuk uit en stenen zijn hufterproef. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.283 Spelen

Ik heb zelf geen kleine kinderen, maar voor de kinderen in de buurt. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.284 Spelen

Ik hoop dat de speeltuin echt een verzamelplek voor kinderen wordt en niet een 

uitlaatplek voor honden. Door de hondenpoep kunnen de kinderen niet spelen.

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.285 Spelen

Erg leuk! 

Ik ben wel benieuwd hoe er voor wordt gezorgd dat het geen hangplek voor 

jongeren gaat worden ( wat nu wel vaak is bij het speeltuintje uitkijkend op de 

twisterflat) dit maakt het voor onze kinderen niet prettig om te spelen. 

Een glijbaantje zou ook erg leuk zijn (niet van staal gezien dit levensgevaarlijk is in 

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.286 Spelen

Past in het totaalplaatje. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.287 Spelen

Ondanks ik geen kleine kinderen meer heb, denk ik dat de brug het leukste is voor 

de kinderen. 

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.288 Spelen

Beter sportgelegenheid voor kinderen of speeltoestellen Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.289 Spelen

De brug prikkelt kinderen om mee te gaan spelen. Leuk!

Ik hoop dat er inderdaad meer wordt gedaan aan de hondenpoep. 

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.290 Spelen

Leuk voor de kinderen om erop te springen Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.291 Spelen

Denk dat dit echt wel leuk is voor kinderen. Maar dan hoop dat er geen 

hangjongeren komen.  Zoek daar dan ook iets voor. Zelf geen kinderen meer thuis 

wel kleinkinderen...

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.292 Spelen

Ik vind geen van de geboden opties echt leuk voor kinderen, maar als ik dan echt 

een keuze zou moeten maken, dan de boomstam (4)

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.293 Spelen

Niet veel keus aan speelelementen. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.294 Spelen

Junglebrug is de voorkeur van mijn kind! Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.295 Ontmoeten

Zowel picknicktafel of buurtbank heeft mijn voorkeur.  Ook tieners hebben 

behoefte aan een hangplek dus als het daar op uitdraait zie ik geen probleem. 

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.296 Ontmoeten

De buurtbank vind ik het leukste omdat je met meerdere erop kunt zitten. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.297 Ontmoeten

Meer stenen Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.298 Ontmoeten

Praktisch maar niet uitnodigend voor jongeren om te gaan hangen. Het doel is een 

kinderspeelplek. Voorkeur om bankjes dan aan de kant van de straat te zetten 

zodat je zicht hebt op de speeltuin en kinderen die de straat op rennen 

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.299 Ontmoeten

Ik ben bang dat dit een hangplek gaat worden en geen ontmoetingsplek! Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.300 Ontmoeten

Heerlijk om met z'n allen op te zitten... Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.301 Ontmoeten

Gezellig en brengt mensen automatisch in contact Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.302 Ontmoeten

De picknicktafel is hartstikke leuk voor als de kinderen ook even wat willen eten Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton



1.303 Ontmoeten

ziet er leuk uit. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.304 Ontmoeten

Met mogelijkheid voor andere bordspellen. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.305 Ontmoeten

Geen buurtbank! Lijkt mij dat dit hangjongeren trekt. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.306 Ontmoeten

Stenen banken lijkt mij meer functioneel Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.307 Ontmoeten

Gezellig met de familie Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.308 Ontmoeten

Het lijkt mij gezellig voor de buurt zo'n bankje. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.309 Ontmoeten

Zijn mooi en hufterproef. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.310 Ontmoeten

ander halve meter houden we voorlopig nog wel even, dus dit komt goed uit. Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website stembutton

1.311 Bereikbaarheid algemeen Parkeren

Er zal een probleem ontstaan bij het inrijden van de Spoelderstraat vanaf de 

Stresemannlaan want het eerste gedeelte kan geen eenrichtingsstraat worden. 

Het is nl de in- en uit- rijstraat voor het hele blok.Ook zijn er veel minder 

parkeerplekken.Nu is er  al te weining ruimte  ook door het parkeren van mensen 

van de sportschool gevestigd  op de Stresemannlaan en tevens van het islamitisch 

ontmoetingscentrum ook op de Stesemannlaan.. 

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp

1.312 Spelen Parkeren

De keuzes voor het speeltuin zijn niet zo uitgebreid. Parkeerplaats word wel een 

probleem aangezien de bezoekers van het winkelcentrum. 

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp

1.313 Compliment Bereikbaarheid algemeen

Enthousiast over het ontwerp. Maakt Meerwijk zeker aantrekkelijker om te 

wonen. Eenrichtingsverkeer (in combinatie met drempels!) komt de veiligheid ten 

goede.

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp

1.314 Parkeren Bereikbaarheid algemeen

waar laat je in vredes naam de auto kwijt, in dit voorstel.

er kan alleen maar aan de rechter zijde geparkeerd worden

Uit mijn hoofd scheelt dat 15 parkeer plaatsen.

En eenrichting verkeer kan alleen via de lus in de rousseaustraat.

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp

1.315 Parkeren

Het is allemaal wel leuk bedacht. Maar waar gaan we straks parkeren!!!! We 

hebben al jaren tekort aan parkeerplaatsen.Twister gebouwen zijn erbij gekomen 

stukje parkeerplaatsen zijn weggehaald, nu komen er gezellig bomen in de straat. 

Winkelcentrum bezoekers en medewerkers parkeren bij ons voor de deur!!! 

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp

1.316 Compliment Parkeren

Het ontwerp is mooi, de keuzes voor spelen nogal minimaal. Wel fijn veel groen in 

de wijk maar behoud van parkeerplaatsen (groot issue ivm bezoekers 

winkelcentrum die hier hun auto zetten, zodat ze niet hoeven te betalen).

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp

1.317 Parkeren Afval(containers)

Ik vind het er goed uitzien maar helaas wel veel te weinig parkeerplaatsen. Bij ons 

zouden er nu auto's voor de deur komen en geen groen dat vind ik wel heel er 

jammer. En hoe breed wordt de stoep?Hoop dat er ook is nagedacht over ons 

pleintje achter de Rousseaustraat en Spoelderstraat waar onze auto geparkeerd 

staat dat kan ik niet terug vinden op de tekening. En dat is al jaren een crime. Ook 

komen hier auto's te staan die er niets te zoeken hebben en dan hebben de 

huidige bewoners geen plek! Container mag ook blijven waar het staat! En ik zou 

graag voor de verandering een datum willen zien wanneer dit gerealiseerd gaat 

worden.... we wachten al zeker 12/13 jaar. Moesten toen allemaal onze 

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp

1.318 Groen

Als eigenaar van Dierenkliniek Meerwijk ben ik het er mee eens dat er meer groen 

in de wijk moet komen. Dit is goed voor dier en milieu. Ik wel wel vragen om geen 

hoge bomen te planten aan de Stresemannlaan terug hoogte van onze kliniek. 

Hierdoor zou de opbrengst van onze zonnepanelen minder worden wat slecht is 

voor het milieu. Ook voor andere gebouwen waar zonnepanelen geplaatst kunnen 

worden, of al zijn geplaatst, wil ik vragen om hier rekening mee mee te houden. 

De beperking van het aantal parkeerplekken is, denk ik, ook iets om naar te kijken. 

Wij hebben de luxe van eigen parkeerplaatsen maar de straat staat nu al redelijk 

vol, zeker als het markt is. Ik ben het er echt mee eens om de wijk op te knappen 

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp

1.319 Parkeren

Ik zou graag de parkeerplaats aan de anderekant hebben zoals wij het nu hebben.

En ik zou voor een kleurrijke beurt gaan.

Met minder hinder.

Ik zou ook paar spel toestellen voor kinderen hebben dat ze kunnen spellen.

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp

1.320 Afval(containers)

ik heb moeite met het weghalen vd vuilcontainer in de spoelstraat hoek 

rousseaustraat. Dan moeten we helemaal naar de flat lopen in de rousseaustraat. 

Bovendien gaan er dan heel veel huishoudens in drie vuilcontainers waardoor hij 

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp

1.321 Parkeren

Ik voorzie een groot probleem met parkeren! Er zijn nu al te weinig plekken (men 

staat nu op de stoepen, wat straks niet meer kan) en nu worden er ook nog 

plekken verwijderd. Zo kunnen bewoners die werken hun auto helemaal niet 

meer kwijt 's avonds!

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp

1.322 Groen

Kijk dat jullie het groen willen maken prima maar denk na over de boom soort die 

je bij woonhuizen laat groeien bij mijn dochter staan kastanje bomen al tweekeer 

door de water leiding met de wortels met alle gevolgen verzakking gang 

onderwater hou daar rekening mee denk na wat je doet in een woonwijk

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp

1.323 Compliment

Geen opmerking, fijn dat de wijk wordt opgeknapt! Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp

1.324 Compliment Spelen

Mooi ontwerp, fijn dat er meer groen komt en een speeltuintje voor de kinderen 

in de wijk. 

Speeltuin komt naast ons huis, hopelijk wordt dit geen hangplek voor de jeugd en 

wordt deze speeltuin ook rookvrij gemaakt.. We vroegen ons ook af of het 

stilstaande water in de zomer niet veel ongedierte aantrekt!? 

Zeker in combi met de speeltuin zeker oog voor verkeersveiligheid en drempels 

oid. Er wordt regelmatig gereden alsof het een circuit is hier. 

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp

1.325 Parkeren Afval(containers)

Parkeerplaatsen zouden voor de bewoners moeten zijn en niet voor bezoekers 

WC schalkwijk. Ook kleine vrachtauto's en bedrijfsbusjes horen niet in woonwijk, 

ze parkeren meestal niet bij hun zelf voorde deur. ( vaak in t weekend uitzicht 

erop😡)de vuilnisbak niet verwijderen uit de Spoelderstraat.

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp

1.326 Compliment Parkeren

Fijn ontwerp. Het kan niet groen genoeg zijn. Een goede parkeeroplossing voor 

bewoners en bezoekers is wel gewenst.

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp

1.327 Groen Parkeren

Zorgen voor meer groen is uitstekend maar niet ten kosten van parkeerplaatsen. 

En voor al meer zebrapaden en veiligheid over keer panelen gezien veel kinderen 

beweging in de wijk

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp



1.328 Parkeren Afval(containers)

Ik zie in het ontwerp veel parkeerplaatsen verdwijnen. Het is nu al en crime om te 

kunnen parkeren. Dit is wat mij betreft dus geen goed plan. Vele huishoudens 

hebben 2 of meer auto’s daarbij komt dat bezoekers vsn het Winkelcentrum hier 

veelvuldig parkeren. Ook komt het voor dat vakantiegangers in onze buurt 

parkeren om met lijn 300 richting Schiphol te gaan. Dat scheelt hun aanzienlijk in 

parkeer kosten. Verder zie ik dat alle parkeerplaatsen aan de oneven zijde van de 

Spoelderstraat zijn opgeofferd voor groen.  Ook het verplaatsen van de 

afvalcontainer uit de Spoelderstraat is mij een doorn in het oog....

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp

1.329 Afval(containers)

Ik heb moeite met het feit dat de vuilcontainer op de hoek van 

rousseaustraat/spoelderstraat weggehaald gaat worden. Wij moeten dan 

helemaal naar de flat in de rousseaustraat lopen en er zitten dan ook wel veel 

huishoudens in 1 container. Dan zal hij gauw vol zitten en moeten we de vuilniszak 

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp

1.330 Groen Parkeren

Meer groen en een kindvriendelijke buurt is fijn. Het wegdek en het trottoir op de 

Stresemannlaan aanpakken is ook belangrijk. Meer parkeerplaatsen nodig.  

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp

1.331 Parkeren Bereikbaarheid algemeen

Meer groen is prima maar moet niet ten kosten de parkeerplaatsen zijn. 

Meer zebrapaden en verkeersveiligheid panelen 

Woonbuurt 6: 

Spoelderstraat en 

Rousseaustraat Website algemeen ontwerp



Wijk 1

Fruitig 3 Steltenroute 2 Bankje van hout 0 105 Totaal aantal stemmen Groen

Kleurrijk 9 Junglebrug 6 Picknicktafel van hout2 94 Totaal aantal stemmen Spelen

Natuurlijk 6 Klimstam 0 Zitsteen 2 89 Totaal aantal stemmen Ontmoeten

Boomstam 1 Schaaktafel van steen1

Stapstenen 2 Buurtbank van hout8 288 Totaal aantal stemmen

Totaal 18 11 13

Totale aantal stemmen 42

Winnaar Kleurrijk Junglebrug Buurtbank van hout

Wijk 2

Fruitig 0 Steltenroute 3 Bankje van hout 0

Kleurrijk 11 Junglebrug 5 Picknicktafel van hout4 Wijk

Natuurlijk 4 Klimstam 0 Zitsteen 0 1 Winnaar

Geen/anders 1 Boomstam 2 Schaaktafel van steen3 2 Winnaar

Stapstenen 0 Buurtbank van hout2 3 Winnaar

Geen/anders 7 4 Winnaar

Totaal 16 17 9 5 Winnaar

Totale aantal stemmen 42 6 Winnaar

Winnaar Kleurrijk Geen/anders Picknicktafel van hout

Wijk 3

Fruitig 1 Steltenroute 10 Bankje van hout 2

Kleurrijk 10 Junglebrug 1 Picknicktafel van hout1

Natuurlijk 1 Klimstam 0 Zitsteen 0

Boomstam 0 Schaaktafel van steen5

Stapstenen 0 Buurtbank van hout4

Totaal 12 11 12

Totale aantal stemmen 35

Winnaar Kleurrijk Steltenroute Schaaktafel van steen

Wijk 4

Fruitig 2 Steltenroute 4 Bankje van hout 3

Kleurrijk 11 Junglebrug 11 Picknicktafel van hout3

Natuurlijk 8 Klimstam 1 Zitsteen 4

Geen/anders 1 Boomstam 2 Schaaktafel van steen1

Stapstenen 3 Buurtbank van hout9

Geen/anders 1

Totaal 22 22 20

Totale aantal stemmen 64

Winnaar Kleurrijk Junglebrug Buurtbank van hout

Wijk 5

Fruitig 6 Steltenroute 4 Bankje van hout 2

Kleurrijk 8 Junglebrug 6 Picknicktafel van hout3

Natuurlijk 1 Klimstam 1 Zitsteen 3

Boomstam 3 Schaaktafel van steen2

Stapstenen 3 Buurtbank van hout4

Geen/anders 1

GROEN SPELEN ONTMOETEN

GROEN SPELEN ONTMOETEN

GROEN SPELEN ONTMOETEN

GROEN SPELEN ONTMOETEN

GROEN SPELEN ONTMOETEN



Totaal 15 17 15

Totale aantal stemmen 47

Winnaar Kleurrijk Junglebrug Buurtbank van hout

Wijk 6

Fruitig 2 Steltenroute 1 Bankje van hout 2

Kleurrijk 12 Junglebrug 11 Picknicktafel van hout3

Natuurlijk 7 Klimstam 1 Zitsteen 4

Geen/anders 1 Boomstam 1 Schaaktafel van steen2

Stapstenen 2 Buurtbank van hout8

Geen/anders 2 Geen/anders 1

Totaal 22 16 20

Totale aantal stemmen 58

Winnaar Kleurrijk Junglebrug Buurtbank van hout

GROEN SPELEN ONTMOETEN



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Contactgegevens 
Monitorweg 29 
1322 BK  ALMERE 
Postbus 10044 
1301 AA  ALMERE 
   
E. Toto.vanderStar@Anteagroup.nl 
 

www.anteagroup.nl 
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Over Antea Group 
 
Antea Group is het thuis van 1500 trotse 

ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij 

elke dag aan een veilige, gezonde en 

toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt 

bij ons de allerbeste vakspecialisten van 

Nederland, maar ook innovatieve 

oplossingen op het gebied van data, 

sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan 

de ontwikkeling van infra, woonwijken of 

waterwerken. Maar ook aan vraagstukken 

rondom klimaatadaptatie, energietransitie 

en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot 

ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke 

opgave brengen wij de juiste kennis aan 

tafel. Wij denken kritisch mee en altijd 

vanuit de mindset om samen voor het beste 

resultaat te gaan. Op deze manier 

anticiperen wij op de vragen van vandaag en 

de oplossingen voor morgen. Al bijna 70 

jaar. 

De informatie die in ### is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan 
persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de 
geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is 
niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, 
voor het doel waarvoor ### is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent 
tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze 
informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en 
wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij security@anteagroup.nl. 
Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan ### ontlenen, tenzij na schriftelijke 
toestemming door Antea Group. 
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