
Het centrum van NU! 

V1. Leeftijd 
Categorieën Online Fysieke enquêtes 

10 – 19 2 4 

20 – 29 14 3 

30 – 39 30 2 

40 – 49 30 4 

50 – 59 46 4 

60 – 69 26 13 

70 - 79 14 10 

 

V3. Centrum bezoeken 
Categorieën Online Fysiek 

1 x per week 31 2 

2 x per week 46 14 

3 x per week 23 9 

4 x per week  19 6 

5 x per week 12 3 

Meer dan 5 x per week 16 4 

Zelden tot nooit 15  2 

 

  



V4. Waarom bezoek je het centrum? 

Redenen om wel te bezoeken= + redenen om niet te bezoeken= -. 

Categorieën Online Fysiek 

Boodschappen, cafetaria + 128  

Niet de juiste faciliteiten / 
uitstraling - 

19 1 

Zorg + 12  

Winkel(s), cafetaria - 11 36 

Sporten + 11 8 

Afval, brievenbus + 11  

Hond uitlaten + 4 2 

Ontmoeting + 2 3 

 

V5. Hoe graag kom je in het centrum? 
Categorieën  Online Fysiek 

0 -19 (helemaal 
niet graag) 

26 9 

20 – 39 29 6 

40 – 59 53 9 

60 – 79 39 10 

80 – 100 (heel 
graag) 

15 6 

 

  



V6. Waarom kom je wel/niet graag in het centrum? 

Redenen om wel te bezoeken= + redenen om niet te bezoeken= -. 

Categorieën Online Fysiek 

Sfeer / Onaantrekkelijk / 
onderhoud - 

65 1 

Faciliteiten (winkel, cafetaria, 
sporthal) + 

33 9 

Faciliteiten (winkel, cafetaria, 
sporthal) - 

26  

Gemak (in de buurt) + 26 2 

Parkeerplaats - 8 1 

Parkeren + 6 1 

Sfeer + 4  

Ontmoeting / contacten 
onderhouden + 

3 5 

Zorg + 3  

Er is niets -  2 

Doe vrijwilligerswerk +  1 

Authentiek  1 

Je breekt je nek over de 
fietsers 

 1 

 

  



V7. Wat zouden voor jou veranderingen zijn die ervoor zorgen dat je vaker naar het 

centrum komt? 
Categorieën Online Fysiek 

Er moet meer groen komen 59 16 

Er moet een mogelijkheid voor 
samenkomen zijn (zoals een 
café of buurthuis) 

57 16 

Er moeten bankjes of andere 
zitmogelijkheden komen 

42 15 

Er moet een speelplek zijn voor 
kinderen 

37 7 

Uitgebreider/beter aanbod 
winkels 

36  

Ik wil niet vaker naar het 
centrum 

29 8 

Ik moet er beter kunnen 
parkeren 

26 5 

Anders, namelijk: 25 1 (met de auto door het centrum kunnen) 
1 (iets van kunst) 

Ik moet er makkelijker kunnen 
komen 

11 3 

Verfraaien, beter onderhouden 7 3 

Veiligheid  4  

 

  



V8. Wat moet hetzelfde blijven? 
Categorieën Online Fysiek 

Faciliteiten (beter/groter) 42  

Niets (alles is toe aan 
vernieuwing) 

40 3 

Parkeerplaats (gratis) 19 2 

Groen (bomen) 18 3 

Sporthal 18 2 

Zorg 9 3 

Vijver 7 2 

Marktkramen 7 1 

Alles hetzelfde houden, evt. 
alleen verfraaien 

4  

Supermarkt  5 

Cafetaria  3 

Brievenbus  2 

Inloop Caleidoz  1 

Speeltuin  1 

Afval storten  1 

Platanen  1 

 

  



V9. Bereikbaarheid auto 
Categorieën Online Fysiek 

0 -19 (helemaal niet goed) 5  

20 – 39 9 2 

40 – 59 22 5 

60 – 79 44 8 

80 – 100 (heel goed) 82 20 

 

V10. Bereikbaarheid fiets 
Categorieën Online Fysiek 

0 -19 (helemaal niet goed) 3  

20 – 39 2 3 

40 – 59 10 2 

60 – 79 30 8 

80 – 100 (heel goed) 117 22 

 

V11. Bereikbaarheid OV 
Categorieën Online Fysiek 

0 -19 (helemaal niet goed) 25 2 

20 – 39 13  

40 – 59 25 9 

60 – 79 25 6 

80 – 100 (heel goed) 74 18 

 

  



V12. Bereikbaarheid lopend 
Categorieën Online Fysiek 

0 -19 (helemaal niet goed) 2  

20 – 39 4 1 

40 – 59 5 4 

60 – 79 29 6 

80 – 100 (heel goed) 122 25 

 

  



V13. Hoe kan de gemeente zorgen voor een veiligere verkeerssituatie? 
Categorieën Online Fysiek 

Aparte / betere fiets- en 
voetpaden 

34 2 

Situatie is veilig genoeg 28 3 

Vrachtverkeer / laden & lossen 
supermarkt anders aanpakken 

24 6 

Parkeerplaats 
anders/duidelijker inrichten 

19 2 

Inrit parkeerplaats veranderen 13 2 

Snelheid reduceren 9 1 

Rotonde 7  

Minder verkeer toelaten 4  

Stoplichten 3 3 

Betere voorrangsregels 
Bingerdenseweg 

 2 

Opknappen trottoirs  1 

Drempels en obstakels 
weghalen 

 1 

Duidelijkere oversteekplaats  1 

Betere bestrating/trottoir  1 

Éénrichtingsverkeer maken  1 

30 km zone  1 

Voorrang voor fietsers  1 

Betere fietsenstalling en 
ruimte voor scooters  
 

 1 

Misschien bushokje 
verplaatsen zodat je meer zicht 
hebt in de bocht 

 1 

Winkelerf tussen speeltuin de 
Bogaert en sporthal 

 1 

Oud hekwerk en noodgebouw 
nabij bushalte opruimen 

 1 

 



V14. Wat wil je de gemeente nog meer meegeven? 
Categorieën Online Fysiek 

Het is nu alleen noodzaak, 
maak het leuker, gezelliger en 
moderner 

26 
 

3 

Meer winkels/faciliteiten 20 2 

Doe meer aan onderhoud (met 
name afvalplein) 

15 1 

Meer groen, vijver behouden 14 4 

Parkeerplaatsen zijn beperkt / 
onveilig door bevoorrading 

8  

Meer controles op 
hangjongeren / plek voor hen 
creëren  

8  

Sporthal verbeteren / kan 
breder ingezet worden 

4  

Creëer meer voor de jeugd / 
buiten spelen 

4  

Hondenlosloopgebied 3  

Denk aan de begaanbaarheid 
voor mindervaliden 

2  

Verkeer voor afval door de wijk 
levert gevaarlijke situaties op 

2  

Cafés (terras)  3 

Haal de sporthal weg. Scheelt 
ruimte die goed is voor de 
supermarkt en woningen 

 2 

Sfeervoller  1 

Ruimte voor ondernemers  1 

Renovatie en onderhoud 
sporthal, huurprijs verlagen 
zodat meer verenigingen 
kunnen huren 
 

 1 

De Breedestraat snijdt een 
mooie plek met mogelijkheden 
doormidden 
 

 1 

 

  



Samenkomen in het nieuwe centrum 

V15. Belang van mensen ontmoeten in het centrum 
Categorieën Online Fysiek 

0 -19 (helemaal niet belangrijk) 30 2 

20 – 39 17 7 

40 – 59 37 9 

60 – 79 46 8 

80 – 100 (heel belangrijk) 32 4 

 

V16. Welke manier van ontmoeten is belangrijk? 
Categorieën Online Fysiek 

Het liefst buiten (bijvoorbeeld 
een plek met bankjes en 
groen) 

85 18 

Een horecagelegenheid 82 18 

Ik wil dat kinderen samen 
kunnen spelen 

68 9 

Ergens binnen (bijvoorbeeld 
een zaaltje of buurthuis) 

53 10 

Ik wil graag samen sporten 51 8 

Geen behoefte / centrum 
Doesburg 

12  

Ontmoetingsplek voor de 
jeugd 

3  

 

  



V17. Wat vind je belangrijk als het gaat om een gezellige plek om buurtgenoten te 

ontmoeten? 
Categorieën Online Fysiek 

Groen & bankjes 31 3 

Veilige omgeving, laagdrempelig 
(ook voor ouderen) 

27 3 

Schoon / hufterproof / sfeervol 
(afvalbakken) 

23 2 

Activiteiten, iets te doen 10  

Horecagelegenheid (met terras) 9 8 

Iets voor kinderen / speeltuin 8  

Overdekt tegen regen en zon 5  

Voor alle leeftijdscategorieën 
(niet alleen kinderen of ouderen) 

4  

Hoeft geen speciale plek te zijn, 
gebeurt in de openlucht 

3  

Terras  3 

Culturele activiteiten/buurthuis  2 

Voldoende te kijken, zitplaatsen  1 

Speelattributen  1 

Kinderboerderij  1 

Goede faciliteiten  1 

Koffie/thee  1 

 

  



Voorzieningen in het nieuwe centrum 

 

V18. Welke andere voorzieningen vind je belangrijk in het centrum? 
Categorieën Online Fysiek 

Pinautomaat 125 25 

Sportvoorzieningen 68 13 

Dienstverlening zoals een 
kapper, wasserette 

65 14 

Medisch specialisten 65 16 

Diversiteit winkels 15  

Drogisterij 14 1 

Pakketjes service 
(inlever/ophaalpunt) 

11 3 

Apotheek / medisch 
zorgcentrum 

7 2 

Horeca 7 2 

Bakker 5 2 

Markt 2 1 

Losloopgebied 1  

Oplaadpalen  1 

Cafetaria (’t Bakhuus)  1 

 

V19. Wat vind je van de sporthal? 
Categorieën Online Fysiek 

De sporthal moet wat mij 
betreft blijven 

68 12 

De sporthal mag wat mij 
betreft weg 

55 15 

Het maakt mij niet uit 39 13 

 



V20. Stel dat de sporthal verdwijnt, wat mag er dan voor terugkomen? 
Categorieën Online Fysiek 

Winkels, winkelcentrum 
(supermarkt, slijterij) 

44 4 

Woningen, appartementen 
(voor jong en oud) 

39 8 

Groen parkje/plein eventueel 
met zitbankjes, picknick plaats, 
bomen, fontein(tje), recreatie 

28 5 

Nieuwe sporthal/ 
sportvoorziening (eventueel 
kleiner) 

27 1 

Ontmoetingsplek, buurthuis, 
vereniging, dagbesteding (ook 
ouderen en minder validen) 

24 6 

Supermarkt, uitbreiding 
supermarkt 

19 2 

Buiten speeltuin/sportplaats 17 2 

Horeca, (lunch)café (terrasje) 14 
 

4 

Parkeerplaatsen 14 
 

 

Zorg, medisch centrum 6  

Kinderboerderij 4 1 

Geen hoogbouw 4 1 

Hondenlosloopgebied 2  

Bedrijfsruimte, eventueel 
startende ondernemers 

2  

Post/pakketpunt 2  

 

  



V21. Wil je verder nog iets over de (locatie van de) sporthal kwijt? 
Categorieën Online Fysiek 

Sporthal moet blijven, 
behouden  

23 2 

Sporthal bij het zwembad 
neerzetten 

16 6 

Sporthal moet weg, 
verplaatsen 

15  

Sporthal moderniseren, 
renoveren, opknappen (ook 
het dak) 

13 2 

Kleinere overzichtelijke 
sporthal voor terug (is nu te 
oud en te groot voor de plek) 

1 1 

Fysio en/of tandartsenpraktijk 
aanbouwen 

1  

Speelveldje aanbouwen 1  

Betere parkeergelegenheid 
creëren 

1  

Multifunctioneel buurthuis 
ontmoetingsplek in sporthal 

1  

Andere sportlocatie of 
gecombineerd met zwembad 

1  

Gelegenheid creëren voor 
bloemist, weekmarkt 

1  

Bied sportworkshops en open 
training dagen aan 

1  

Een algeheel sportpark van 
maken 

1  

Eengezinswoningen plaatsen, 
betaalbaar 

1  

Geen woningen plaatsen 1  

Fijne hal voor mijn turnlessen 
maar de toestellen zijn oud 
 

 1 

Zonde als hij weggaat, geeft 
dynamiek aan de wijk 

 1 

Meer groen en schaduw  1 

 

  



Wonen in het nieuwe centrum 
 

V22. Zou je in een appartement in het centrum van Beinum willen wonen? 
Categorieën Online Fysiek 

0 -19 (helemaal niet 
belangrijk) 

87 13 

20 – 39 11 2 

40 – 59 19 5 

60 – 79 19 4 

80 – 100 (heel belangrijk) 26 11 

 

V23. Waarom zou je wel/niet in een appartement in het centrum van Beinum willen 

wonen? 

Categorieën Online Fysiek 

Ik heb een huis, ik heb een 
gezin, ik woon prima, tevreden 

31 1 

Ik wil niet in een appartement 
wonen, geen behoefte 

22 1 

Geen mooie woonlocatie 
(ongezellig, saai, uitstraling 
niet goed, weinig allure en 
uitzicht) 

13  

Te klein (mits ruime 
appartementen) 

12  

Goede locatie. Dicht bij 
voorzieningen (supermarkt, 
huisarts, fysio en inloop) (ook 
voor senioren en minder 
validen, alles gelijkvloers) 

10  

Ik wil een tuin 8  

Zover ben ik nog niet 7 
 

1 

Als het betaalbaar is 6  

Wel. Vanwege leeftijd en voor 
doorstroming. (woning komt 
vrij voor gezin) 

5 2 

Wel. Beinum is een fijne mooie 
wijk/omgeving met een 

5  



vriendelijke buurt, goede sfeer 
onder de mensen en waar het 
nog goed toeven is. 

Liever in of dicht bij de 
binnenstad 

5  

Geen hoogbouw in Beinum 5  

Er staan al te veel huizen, te 
druk 

4  

Wel. Beinum is juist mooi door 
alle laagbouw, mooie plek 

4  

Te weinig voorzieningen 
(drogist, etc.) op dit moment 

4  

Appartementen passen niet in 
deze buurt 

3  

Prettig wonen in Beinum mits 
er voldoende voorzieningen 
zijn en blijven 

3  

Wel. Dicht in de buurt van 
vrienden. 

3  

Liever bos- of waterrijke 
omgeving 

2  

Ik wil in een eengezinswoning 2  

Afhankelijk van overlast of 
hangjongeren 

2  

Er is niets te doen in Beinum 2  

Fijne wijk. Maar mis 
aansluiting OV. Gaat maar om 
het half uur en alleen een bus. 
Jammer. 

2  

Enkel appartement met groot 
balkon en lage servicekosten 

2  

Ik wil in laagbouw blijven 
wonen 

2  

Afhankelijk van de stijl en soort 
appartement 

1  

Afhankelijk van hoe het 
centrum eruit gaat zien 

1  

De overgang van eigen 
vrijstaande woning naar een 
appartement lijkt me niet fijn 

1  

Als het past bij de behoefte 1  

Appartement is praktischer 1  

Wil wel in een appartement 
wonen, maar dan moet de 

1  



Breedestraat wel een 30km 
weg worden en de woningen 
geluidsarm worden gemaakt. 

Liever aan de rand van 
Beinum, met mooier uitzicht 

1  

Wel. Beinum is een groeikern 
van Doesburg. 

1  

Voor starters ben je blij met 
alles op dit moment. Te weinig 
komt er vrij. Of je betaalt de 
hoofdprijs. Misschien ook mooi 
voor senioren die kleiner 
willen wonen. 

1  

Ik lees dat het al is besloten 
om appartementen te 
bouwen. Waarom wordt deze 
vraag dan nog gesteld als het 
al besloten is? 

1  

Mooi wonen in Beinum en er is 
over het algemeen een mix 
van jong en oud 

1  

Nog meer parkeerproblemen 
en stenen. Groen blijft 
belangrijk. 

 1 

Niet leuk voor jongeren  1 

Wij wonen al “aangepast”  1 

Ruimtelijk bouwen  1 

Zet appartementen neer en 
verniel het centrum 

 1 

 

V24. Wat vind je belangrijk om mee te geven over het bouwen van woningen in het 

centrum van Beinum? 

Categorieën Online Fysiek 

Geen hoogbouw 29 5 

Niet volbouwen, ruimte 
bewaren 

19 1 

Geen woningen 19  

Betaalbare woningen 18 4 

Groen, goed onderhouden 
groen 

11 1 



Parkeerruimte, ruime 
duidelijke vakken 

10 1 

Geschikt voor starters, 
toegankelijk voor jongeren 

10 5 

Geschikt voor senioren 9 3 

Voor jong en oud door/met 
elkaar 

9  

Levendig aantrekkelijk 
centrum 

6  

Nieuwe supermarkt met 
appartementen erboven 

5  

Appartementen 5  

Zorg dat het in het straatbeeld 
past, passend in omgeving 
 

4 2 

Moderne uitstraling, eigen 
karakter 

3 1 

Geen appartementen  3  

Minder sociale huurwoningen 3  

Klimaatneutraal 3  

Meer sociale huurwoningen 2  

Duurzame woningen 2 1 

Energieneutraal 2  

Laadpalen 2  

Onderhoud aan woningen 1  

Groen dak 1  

Supermarkt, uitgebreider 1  

Eengezinswoningen 1  

Woningen apart van het 
centrum 

1  

Snelheidsvermindering 1  

Balkons aan beide zijden van 
appartementen  

1  



Houd de woningen wit, staat 
vrolijk 

1  

Zorg, medisch centrum 1  

Prima idee 1  

Niet te groot   1 

Dat het er komt!  1 

 

Groen en water 
 

V25. Hoe belangrijk vind je het dat er meer groen komt?  
Categorieën Online Fysiek 

0 -19 (helemaal niet belangrijk) 9 5 

20 – 39 2 1 

40 – 59 18 3 

60 – 79 23 6 

80 – 100 (heel belangrijk) 110 23 

 

V26. Bomen parkeerplaats verplaatsen?   
Categorieën Online Fysiek 

0 -19 (helemaal geen goed 
idee) 

54 16 

20 – 39 7 7 

40 – 59 26 2 

60 – 79 27 5 

80 – 100 (heel goed idee) 48 5 

 

  



V27. Bomen parkeerplaats kappen & nieuw groen terug?   
Categorieën Online Fysiek 

0 -19 (helemaal geen goed 
idee) 

80 15 

20 – 39 16 4 

40 – 59 19 5 

60 – 79 16 4 

80 – 100 (heel goed idee) 31 2 

 

V28. Bomen parkeerplaats laten staan en eromheen ontwerpen?   
Categorieën Online Fysiek 

0 -19 (helemaal geen goed 
idee) 

38 2 

20 – 39 18 2 

40 – 59 26 4 

60 – 79 17 6 

80 – 100 (heel goed idee) 63 16 

 

  



V29. Anders omgaan met de bomen, namelijk:   
Categorieën Online Fysiek 

Laten staan. 20  

Verplaatsen. 18  

Bij elkaar zetten, parkje van 
maken. Parkeerplaats ergens 
anders. 

10  

Andere (soort) bomen voor 
terugplaatsen. 

7  

Meer bomen/groen erbij 
planten. 

6  

Bomen helemaal weghalen 2  

Geheel naar ontwerp 
aanpassen 

 1 

Deels om beter parkeren 
mogelijk te maken 

 1 

Van gezonde bomen blijf je af  1 

Oude bomen kun je niet 
verplaatsen 

 1 

 

V30. Wat vind je verder belangrijk als het gaat om groen in het centrum van Beinum? 

Categorieën Online Fysiek 

Bijhouden/onderhoud, 
regelmatig 

32 4 

Groen (behouden, uitbreiden, 
variatie) 

30  

Bloemen, kleurrijk 22 3 

Planten, beplanting, diversiteit 
plantenbakken (zoals naast de 
COOP/PLUS) 

14 
 

 

Bomen (diversiteit) 9  

Dat het iets toevoegt aan de 
uitstraling, sfeer, een eigen 
karakter 

6 1 (aankleding) 

Struiken 6  

Perkjes, plantsoenen met 
bloemen en planten 

5  



Speelgelegenheid voor 
kinderen 

4 1 

Losloopgebied voor honden 3  

Schaduwplekken, gras onder 
de bomen zodat mensen de 
schaduw kunnen gebruiken 

3 1 

Op de Bogaert laat de 
gemeente zien het heel mooi 
te kunnen 

2  

Meer water elementen 1 1 

Maak het interessant en 
leerzaam. Plaats bijvoorbeeld 
bordjes met uitleg over een 
soort. 

1  

Niet enkel groen maar gerichte 
aandacht voor insectenleven, 
vogels, andere dieren. Inheems 
bloeiend groen. Poortjes van 
wilgentakken, etc. 

1 1 (bloemen voor insecten) 

Geen schuilplaats voor dealers 1  

Een ronde bank in het groen 1  

Zitbankjes, ruimte voor 
voetgangers 

1  

Geen parkjes en zitbankjes. 
Trekt hangjongeren aan. 

1  

Denk aan de insecten en 
klimaatstress 

1  

Groen niet te dicht op 
parkeerplaats 

1  

Wel voldoende 
parkeergelegenheid 

1  

De groene speelplaats aan de 
overkant bij het plein trekken 
even als de vijver aan de 
overkant 

1  

Kleur door de jaargetijden 
heen 

1  

Recreatie en groen 
combineren met betrekking tot 
kinderen 

1  

Denk na over het soort. 
Platanen op een parkeerplaats 
werkt natuurlijk niet 

1  

Moestuin 1  



Maak van het centrum een 
wijkpark met gras, planten en 
bomen. En bankjes om te 
zitten. 

1  

De speeltuin weg wordt alleen 
gebruikt door hangjeugd. Net 
als de bankjes is dat net zoals 
bij de vijver snel overlast 
hangjeugd. 

1  

Een groen veldje waar je kan 
picknicken 

1  

Bomen laten staan  4 

Kleine bomen  1 

Doe het onderhoud samen 
met de inwoners 
 

 1 

 

V31. Heb je ideeën over duurzaamheid die je de ontwerpers van het nieuwe centrum 

wilt meegeven?   
Categorieën Online Fysiek 

Zorg dat er energie wordt 
opgewekt (zonnepanelen bijv.) 

29 2 

Maak gebruik van veel en 
gevarieerd groen. Minder 
bestrating/beton/daken. 

24  

Werk met gerecyclede en 
natuurlijke materialen. Recycle 
ook wat gesloopt wordt. 

14  

Wadi’s, water opvangen, 
watertappunt, fonteintje 

8 1 

Groen dak (sedum daktuin is 
goed voor isolatie) 

6 5 (natuurlijke dakbedekking) 

Plaats laadpalen op de 
parkeerplaats. 

6 1 

Zorg dat de bouw 
klimaatneutraal is. 

6 3 

Overdekte parkeerplaats met 
collectieve zonnepanelen 

1  

Veel ledverlichting 1  

Ruime parkeerplaatsen  1 

Plekken voor elektrische auto's  1 



Grindpaden i.p.v. asfalt  1 

Fietsenstalling  1 

Schaduw  1 

Geen over de top design! Moet 
wel in de buurt passen 
 

 1 

 

V32. Vijver meer onderdeel van het centrum maken?   
Categorieën Online Fysiek 

0 -19 (helemaal geen goed 
idee) 

16 2 

20 – 39 6 2 

40 – 59 25 4 

60 – 79 34 5 

80 – 100 (heel goed idee) 81 21 

 

V33. Vijver weghalen?   
Categorieën Online Fysiek 

0 -19 (helemaal geen goed 
idee) 

105 20 

20 – 39 16 8 

40 – 59 18 3 

60 – 79 5 1 

80 – 100 (heel goed idee) 18 2 

 

V34. Nadere toelichting betreffende de vijver 

Categorieën Online Fysiek 

Vijver moet blijven (geeft 
ruimte en sfeer, andere 
diersoorten)  

53 2 (laat het zo, hoort bij de wijk) 

Wadi (wel veilig m.b.t. verkeer) 12 1 



Aantrekkelijker maken, 
opknapbeurt geven 

11  

Beter onderhouden, 
schoonmaken (vooral poep 
van honden, ganzen), 
waterkwaliteit verbeteren 

8 1 

Geeft veel winterpret 8  

(Sport)Vissers de ruimte geven 7  

Waterspeelplaats 7  

Goede betere doorstroming 
maken 

6  

Vijver betrekken bij/of 
verwijzen naar het centrum 
(bruggetje over de weg of 
oversteekmogelijkheid of weg 
verleggen via de andere kant 
van de vijver) 

5  

Herinrichten, updaten 4  

Géén waterspeelplaats 3  

Vijver uitdiepen 3  

Vijver inkorten 3  

Veiligheid voor kinderen 
waarborgen 

2  

Verbeter de biodiversiteit 2 1 

Het centrum met gebouwen 
doortrekken naar dat deel. Of 
een restaurantje dat een 
speeltuintje beheert en ook 
het waterplan. 

1  

Vijver uitbreiden 1 1 (te klein) 

Wadi met speelgelegenheid 1  

Rondom de vijver de aanleg 
aanpakken 

1  

Meer natuurlijk maken 1  

Meer zitbankjes 1  

Laat de jeugd gebruik kunnen 
maken van deze vijver (vissen, 

1  



bootje varen, zwemmen, 
schaatsen) 

Wij lopen graag met onze 
honden langs de vijver 

1  

Beluchter plaatsen ter 
voorkoming van algen 

1  

De vijver kan meer 
geïntegreerd worden. Zorg 
voor meer bloeiende bosjes, of 
bijvoorbeeld een bruggetje 
erover 

1  

Vijver, kinderspeelplaats en 
supermarkt/sporthal gebied 
optimaal integreren 

1  

Géén parkeerplaats 1  

Elders voldoende leuke 
speelvoorzieningen in de wijk 
nabij woningen lijkt nuttiger 

1  

Een mooi natuurgebied van 
maken waar gevist en gespeeld 
kan worden 

1  

Zorg voor een betere 
waterkant zodat mensen er 
meer interactie mee kunnen 
hebben 

1  

Zorgen voor 
blusmogelijkheden 

1  

Vijver mag anders, niet echt 
een toegevoegde waarde 

1  

Dicht gooien, ziet er niet uit 1  

Als je duurzaam wilt zijn dan 
laat je de vijver liggen 
 

 1 

Haal de ganzen weg  1 

Vijver is sterk hellend, veiliger 
zodat kinderen niet te water 
komen 
 

 1 

 

V35. Wil je verder nog iets over de (locatie van de) vijver kwijt? Heb je bijvoorbeeld 

aanvullingen op de ideeën of hele andere ideeën? 

Categorieën Online Fysiek 

Vijver behouden 
 

15 3 (prima locatie, ook om te schaatsen) 



Meer en beter onderhoud, 
vijver schoonmaken 

6  

Wadi of gedeeltelijke wadi 
(eventueel vijver inkorten) 

6  

Zitbankjes 5  

Waterspeelplaats van maken 4 1 

Wandelpad/route eromheen 
met (moderne) zitbankjes, 
meer ruimte 

3  

Meer afvalbakken, veel poep 
nu 

3  

(Sport)vismogelijkheid 
behouden 

3  

Veiligheid voor kinderen 
waarborgen 

2  

Géén waterspeelplaats van 
maken 

2  

Meer afvalbakken bij de 
zitbankjes 

2  

Geen zitbankjes, geeft 
hangjongeren en overlast 

2  

Fontein plaatsen 2 1 

Leuker aankleden, mooier 
maken 

2  

Maak het een geïntegreerd 
geheel (samen met speeltuin) 

2  

Verbeter de biodiversiteit 2  

Zitbankjes en picknicktafels 1  

Goede betere doorstroming 1  

Vijver uitdiepen 1  

Vijver een derde dempen aan 
de zijde van het centrum 

1  

Cafeetje met terras aan de 
zijde van het centrum 

1  

Horecagelegenheid naast de 
vijver en een mooie speeltuin 

1  

Uitbreiden met speeltuin 1  

Speeltuin van maken 1  



Geen honden uitlaten 1  

Apart poepveldje (eromheen) 
aanplanten 

1  

Niet woekerende 
vijverbeplanting op randen 

1  

Klimrekken 1  

Glijbanen voor kinderen 1  

Bruggetje over de vijver 1  

Bruggetje over de weg naar 
centrum 

1  

Stormbaan van maken 1  

Beluchter plaatsen ter 
voorkoming van algen 

1  

Drijvende steiger voor minder 
validen 

1  

Parkeerplaatsen of weghalen 
appartementen voor jongeren 

1  

Laadpalen realiseren 1  

Huidige speeltuin in natuurlijke 
speeltuin veranderen 

1  

Natuurlijke vijver (geen vissen) 1  

Leuk park van maken 1  

Een mooi natuurgebied van 
maken waar gevist en gespeeld 
kan worden 

1  

Buurtmoestuin van maken 1  

Minder steile toegang van 
groen deel 

 1 

Water door het centrum laten 
lopen. Verkoeling en 
verbinding. 

 1 

 

  



Samen stappen zetten 
 

V36. Ik blijf graag op de hoogte van de stappen die de gemeente zet in het centrum   
Categorieën Online Fysiek 

Nee 13 12 

Ja, per mail 87 16 

Ja via de Regiobode 49 12 

Ja, via social media / website 4  

Anders 9  

 

V37. Wil je graag meedenken met de volgende stappen en word je daarvoor graag 

uitgenodigd? 
Categorieën Online Fysiek 

Nee 102  

Ja, mijn e-mailadres is: 60  

 

 

V40. Wat is jouw gezinssamenstelling? 

Categorieën Online Fysiek 

Alleenstaand 22  

Getrouwd/samenwonend 
zonder kinderen 
 

62 28 

Gezin met kinderen 78 12 

 

  



V39. Wil je verder nog iets meegeven aan de gemeente? 

Categorieën Online Fysiek 

Eerlijke duidelijke 
communicatie, blijf proactief 
informeren, luisteren naar 
bewoners, terugkoppelen 

17 1 (luister naar je inwoners en druk niet alles erdoor) 

Meer groen en serieus 
onderhoud van groen, gevallen 
boombladeren 

7  

Maak het gezelliger, 
aantrekkelijk 

6  

Vijver en omgeving veilig 
houden voor kinderen, ook 
veilig verkeer bij basisscholen, 
speeltuinen 

5  

Meer winkel(tje)s, 
voorzieningen, drogist 

5  

Creëer en vernieuw 
speelplaatsen (voor diverse 
leeftijden) 

4  

Meer afvalbakken (ook voor 
poepzakjes) 

4  

Stadscentrum aantrekkelijker 
maken voor jeugd, kroeg, 
betere afwisselende winkels 

3  

Nu doorpakken! 3  

Verpaupering van de wijk 
tegengaan, goed onderhouden 

2  

Oplossingen voor jong en oud 2  

Schakel op tijd geschoolde 
ervaringsdeskundigen in  

1  

Laat de jeugd een naam voor 
het plein bedenken 

1  

Omheind hondenspeelveldje, 
losloopgebied 

1  

Geef jongeren specifieke 
hangplekken 

1  

Vrachtwagens uit de woonwijk 1  

Maak mensen eigenaar van 
het groen in hun straat 

1  

Parkeergelegenheid inwoners 1  

Geen appartementen maar 
betaalbare koopwoningen 
voor jongeren 

1  



Luiercontainers 1  

Beeldende kunst aanmoedigen 1  

Geen waterspeelplaats 1  

Sporthal behouden 1  

Niet nog voller bouwen 1  

Waterfontein(tje) op plein 1  

Appartementen voor jongeren 1  

Geen hoogbouw 1  

Parkeren op Kloostertuin 
eerste 30 min gratis maken 

1  

In het verleden zijn er ook 
bijeenkomsten geweest om 
bewoners te laten meedenken. 
Terugkoppeling hierover heeft 
nooit plaatsgevonden. 

 1 

Kies voor oplossingen die 
houdbaar zijn en niet alleen 
mooi als de wethouder ze kan 
openen en daarna snel 
verloederen 

 1 

Gooi de wijk open! Maak 
doorgang vrij van paaltjes op 
Bingerdenseweg-Blomenbrinck 

 1 

Wees niet te ambitieus   1 

Toppertjes  1 

Succes!  1 

 


