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Samenvatting

•

De respons op het panelonderzoek openbare ruimte bedraagt 47%.

•

Gemiddeld noemen de respondenten elk bijna 5 punten op die zij belangrijk vinden in de
openbare ruimte. Respondenten vinden het vooral belangrijk dat de openbare ruimte veilig is,
schoon/heel/verzorgd en netjes en voldoende groen is en dat men er geen overlast heeft van
de aanwezigheid van bepaalde groepen.

•

Bijna twee derde van de respondenten gebruikt de openbare ruimte in de directe
woonomgeving vooral om er doorheen te fietsen en/of te lopen om van de ene naar de andere
plek te gaan. Daarnaast zegt iets meer dan de helft er de dagelijkse boodschappen te doen.
Bijna de helft van de respondenten gebruikt de openbare ruimte vooral om er te wandelen.

•

Gemiddeld waardeert men de aantrekkelijkheid van de directe woonomgeving met een
rapportcijfer 7,3. Hoger dan gemiddeld is de waardering in Noordhove (7,7) en de Leyens
(7,7). De gemiddelde waardering in Buytenwegh is met een 6,8 in Buytenwegh het laagst.

•

Gemiddeld waarderen de respondenten de veiligheid in hun directe woonomgeving met
een rapportcijfer 7,6. Alle buurten/wijken scoren een rapportcijfer 7 of hoger. De meest
positieve uitschieter zien we in Noordhove waar men gemiddeld een 7,9 voor de veiligheid
geeft. Gemiddeld het laagste gemiddelde rapportcijfer geeft men in Palenstein met een 7,1.

•

Gemiddeld waarderen de respondenten de wijze waarop de openbare ruimte in hun
directe woonomgeving wordt schoongemaakt en/of opgeruimd afgerond met een
rapportcijfer 6,5.
Alle buurten scoren een rapportcijfer tussen de 6 en 7 met als hoogste gemiddelde score
Noordhove met afgerond een 7,0 en het laagste gemiddelde score Seghwaert met een 6,1.

•

Iets meer dan één op de vijf respondenten is van mening dat de wijze waarop de openbare
ruimte in hun directe woonomgeving wordt schoongemaakt en/of opgeruimd er in de
afgelopen 12 maanden op achteruit is gegaan. Volgens twee derde van de respondenten (is
dit gelijk gebleven en een klein percentage ziet een vooruitgang in deze periode.

•

Gemiddeld waarderen de respondenten het onderhoud van het groen in hun directe
woonomgeving (het buurtgroen) afgerond met een rapportcijfer 6,6.
Een uitsplitsing naar buurt/wijk laat zien dat respondenten uit Stadcentrum (7,1) en de Leyens
(7,0) het meest positief zijn over het onderhoud van het groen in hun buurt. Gemiddeld het
laagst scoren Dorp (6,1), Seghwaert (6,2) en Palenstein (6,3).

•

Meer dan één op de vijf respondenten is van mening dat het onderhoud van het groen in hun
directe woonomgeving achteruit is gegaan in de twaalf maanden voor het onderzoek. Bijna
twee derde ziet een gelijk onderhoud en bijna één op de tien respondenten ziet een
vooruitgang in deze periode.

•

Gemiddeld geven de respondenten voor het onderhoud van de wegen in hun directe
woonomgeving afgerond gemiddeld een rapportcijfer 7,2. Voor het onderhoud van de
fietspaden geeft met gemiddeld een 7,1. De gemiddelde waardering voor het onderhoud
van voetpaden is een 6,4.
Noordhove, Rokkeveen en Oosterheem laten gemiddeld de hoogste gemiddelde rapportcijfers
zien voor het onderhoud van wegen en fietspaden. Oosterheem, Stadscentrum en Rokkeveen
laten de hoogste gemiddelde rapportcijfers zien voor het onderhoud van de voetpaden.
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•

Bijna de helft van de respondenten is van mening dat de gemeente voldoende aandacht heeft
voor hun directe woonomgeving. Iets meer dan 40% vindt dat de gemeente daarvoor
onvoldoende aandacht heeft.
Met name respondenten uit Stadscentrum vinden dat de gemeente veel aandacht heeft voor
hun directe woonomgeving. In Dorp en Stadscentrum vindt meer dan de helft van de
respondenten juist dat de gemeente te weinig aandacht heeft voor hun directe
woonomgeving.

•

Gemiddeld waarderen de respondenten de kwaliteit van het onderhoud in hun directe
woonomgeving met een rapportcijfer 6,6.
Alle buurten/wijken scoren een gemiddeld rapportcijfer tussen de 6 en 7. De hoogste
gemiddelde waardering geven respondenten uit Noordhove (6,9) en Rokkeveen en
Oosterheem (6,8). Gemiddeld de laagste score geven respondenten uit Buytenwegh (6,2).

•

Bijna driekwart van de respondenten zegt zich (helemaal) betrokken te voelen bij de directe
woonomgeving. Dat is het hoogst in Dorp, Driemanspolder, Stadscentrum en Seghwaert.
Relatief het laagst scoort Buytenwegh. Maar ook hier zeggen nog zeven van de tien
respondenten zich betrokken te voelen bij hun directe woonomgeving.
Naar leeftijd uitgesplitst blijken vooral jongeren tot 25 jaar zich minder betrokken voelen bij
hun directe woonomgeving. Met het toenemen van de leeftijd neemt die betrokkenheid toe.

•

Vier vijfde van de respondenten is van mening dat de gemeente verantwoordelijk is voor het
beheer en onderhoud in hun directe woonomgeving.

•

Vier van de tien respondenten zegt zelf en/of samen met buurtgenoten bereid te zijn
onderdelen in de directe woonomgeving te beheren/onderhouden.
Meer dan gemiddeld is die bereidheid aanwezig in Seghwaert en Buytenwegh. Het laagst is
die bereidheid in Noordhove en in Palenstein.
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1

Aanleiding onderzoek en respons
1.1

Aanleiding onderzoek
De gemeente Zoetermeer wil meer inzicht krijgen in hoe de inwoners de buitenruimte
beleven, gebruiken en waarderen.
Hoe men de buitenruimte waardeert hangt grotendeels samen met hoe de
buitenruimte is ingericht en wordt onderhouden en hoe men gebruik kan maken van
de openbare ruimte.
Alle aspecten samen bepalen de waardering voor de buitenruimte en met welk beeld
men naar de openbare ruimte kijkt. Dit beeld beïnvloedt of men zich ergens prettig
voelt of niet. En dat prettig voelen is persoonlijk.
Positieve waardering (beleving) begint waar ergernissen eindigen.
De afdeling beheer en onderhoud heeft aan de afdeling Jabo/Onderzoek en statistiek
gevraagd een onderzoek naar de waardering en gebruik van de Zoetermeerders van
de openbare ruimte uit te voeren.
Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van het digitale panel van de
gemeente Zoetermeer.

1.2

Respons
Het digitale panel van de gemeente Zoetermeer bestond ten tijde van het onderzoek
uit 2917 Zoetermeerders van 18 jaar en ouder. Deze zijn in de periode 22 juni 2017 tot
en met 9 juli 2017 via hun paneladres benaderd voor deelname aan het onderzoek.
In totaal hebben 1360 respondenten een volledige vragenlijst ingevuld. Dit is een
respons van 46,6%.

1.3

Opzet rapport
In de volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van de resultaten van het
panelonderzoek.
Allereerst komt In hoofdstuk twee het gebruik en de waardering van de openbare
ruimte in de directe woonomgeving aan bod. Het derde hoofdstuk gaat over het
beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de directe woonomgeving.
In bijlage 1 staan tabellen met toelichtende cijfers op de resultaten uit hoofdstuk twee
en drie. Ook staan in deze bijlage tabellen met de antwoorden op toelichtingen bij de
vragen en de antwoorden op open vragen.
In bijlage 2 staat een overzicht van de vragenlijst die voor dit onderzoek gebruikt is.
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2

MENING OVER DE OPENBARE RUIMTE
2.1

Tabel 2.1

Belangrijk punten in de openbare ruimte
Gemiddeld noemen de respondenten elk bijna 5 punten op die zij belangrijk vinden in
de openbare ruimte.
Uit de volgende tabel blijkt dat men het vooral belangrijk vindt dat de openbare ruimte
veilig is, schoon/heel/verzorgd en netjes en voldoende groen is en dat men er geen
overlast heeft van de aanwezigheid van bepaalde groepen.
Genoemde belangrijke punten die men in de openbare ruimte belangrijk vindt
(n=1415)
Aantal keren
genoemd

In % van het aantal
respondenten

veilig is (dat ik niet bang hoef te zijn)

1142

80,7%

schoon, heel, verzorgd en netjes

1105

78,1%

voldoende groen is

968

68,4%

geen overlast heeft van de aanwezigheid van bepaalde groepen

733

51,8%

voldoende mogelijkheden biedt om andere mensen te ontmoeten

508

35,9%

mij rust en ontspanning biedt

481

34,0%

een thuisgevoel geeft

324

22,9%

goed toegankelijk is met een rolstoel, rollator en/of kinderwagen

313

22,1%

positief bijdraagt aan de waarde van mijn huis

292

20,6%

voldoende gevarieerd is in planten- en dierenleven

274

19,4%

voldoende ruimte biedt voor sport en spel

157

11,1%

mogelijkheden biedt om andere mensen te ontmoeten

81

5,7%

kleurrijk en afwisselend is

81

5,7%

mogelijk biedt om iets te beleven (zoals bijvoorbeeld een markt of buurt BBQ)

81

5,7%

voldoende mogelijkheden heeft wat betreft zit- en verblijfplaatsen

75

5,3%

Ik vind het belangrijk dat de openbare ruimte:

Totaal aantal respondenten: 1415
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2.2

Gebruik van de openbare ruimte in de directe woonomgeving
In totaal hebben 1405 respondenten aangegeven hoe ze de openbare ruimte in hun
directe woonomgeving (straat en buurt) vooral gebruiken.
Uit de volgende tabel blijkt dat 63% de openbare ruimte in de directe woonomgeving
vooral gebruikt om er doorheen te fietsen en/of te lopen om van de ene naar de
andere plek te gaan. Daarnaast zegt 52% er de dagelijkse boodschappen te doen.
Bijna de helft van de respondenten (48%) gebruikt de openbare ruimte vooral om er te
wandelen. Gemiddeld noemen de respondenten bijna drie onderdelen (2,7) op
waarvoor ze de openbare ruimte in hun directe woonomgeving gebruiken.

Tabel 2.2

Overzicht van de wijze waarop men de openbare ruimte in de directe woonomgeving
vooral gebruikt, in volgorde van het aantal keren dat het antwoord gegeven is.
(n=1415).
•

Men mocht meer onderdelen aankruisen
Aantal keren
genoemd

In % van het aantal
respondenten

er doorheen te fietsen en/of te lopen om van de ene naar de andere plek te gaan
bijvoorbeeld naar mijn werk

886

63,1%

er mijn dagelijkse boodschappen te doen

832

59,2%

te wandelen

676

48,1%

me te ontspannen / recreëren

348

24,8%

een rondje te fietsen

308

21,9%

mijn hond(en) uit te laten

228

16,2%

hard te lopen en/of te sporten

149

10,6%

iets te beleven (bijvoorbeeld om naar de markt te gaan, een buurt BBQ bij te
wonen of iets dergelijks

112

8,0%

om andere mensen te ontmoeten

108

7,7%

om er onderhoud te doen (maaien en/of zwerfafval op te ruimen of iets dergelijks)

81

5,8%

te zitten op een bankje

79

5,6%

te vissen

20

1,4%

7

0,5%

Ik gebruik de openbare ruimte in mijn directe woonomgeving vooral om:

te picknicken
Totaal aantal respondenten: 1405

De respondenten mochten vervolgens aangeven hoe belangrijk elk van de door hen
genoemde onderdelen van de openbare ruimte voor hen zijn. Daarbij moest men een
rangorde geven van de drie belangrijkste onderdelen die men gegeven had.
Het meest wordt daarbij als 1e keuze genoemd: ’Ik gebruik de openbare ruimte vooral
om er doorheen te fietsen en/of te lopen om van de ene naar de andere plek te gaan
bijvoorbeeld naar mijn werk’. Meest genoemde 2e keuze is: “er mijn dagelijkse
boodschappen te doen”. En de meest genoemde 3e keuze blijkt “te wandelen’ te zijn.
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Tabel 2.3

Rangorde van gebruik van de openbare ruimte
1e keuze

2e keuze

3e keuze

Totaal
aantal
antwoorden

er doorheen te fietsen en/of te lopen om van de ene naar de
andere plek te gaan bijvoorbeeld naar mijn werk

508

218

144

870

er mijn dagelijkse boodschappen te doen

314

332

173

819

te wandelen

189

254

219

662

me te ontspannen / recreëren

97

134

111

342

een rondje te fietsen

43

118

137

298

130

75

19

224

hard te lopen en/of te sporten

41

52

54

147

iets te beleven (bijvoorbeeld om naar de markt te gan, een
buurt BBQ bij te wonen of iets dergelijks

20

34

55

109

om andere mensen te ontmoeten

25

33

46

104

om er onderhoud te doen (maaien en/of zwerfafval op te
ruimen of iets dergelijks)

12

17

49

78

te zitten op een bankje

10

23

41

74

te vissen

4

8

7

19

te picknicken

-

-

7

7

Ik gebruik de openbare ruimte in mijn directe woonomgeving
vooral om:

mijn hond(en) uit te laten

Totaal aantal respondenten: 1405

2.3

Waardering voor de aantrekkelijkheid van de directe woonomgeving
Gemiddeld geeft men een rapportcijfer 7,3 voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving waarbij 9% van de respondenten een onvoldoende rapportcijfer geeft
en bijna de helft (48%) een rapportcijfer 8 of meer. (In bijlage 1 tabel 1 staat een
cijfermatige weergave).
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Grafiek 1.

Waardering voor de aantrekkelijkheid van de directe woonomgeving (buurt/straat) in
een rapportcijfer (1=zeer onaantrekkelijk tot 10= zeer aantrekkelijk) in % van het totaal
(n=1388)
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In de volgende tabel staat de gemiddelde waardering per woonbuurt/wijk.
Hieruit komt naar voren dat respondenten uit Noordhove met een 7,71 en De Leyens
met een 7,67 hun directe woonomgeving het meest aantrekkelijk vinden. Onderaan
staat de waardering van respondenten uit Buytenwegh voor hun directe
woonomgeving met een gemiddelde waardering van een 6,77 voor de
aantrekkelijkheid van hun directe woonomgeving.
In bijlage 1 tabel 2a t/m tabel 12b staan de rapportcijfers toegelicht zowel naar
rapportcijfer als per wijk/buurt.
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Tabel 2.4

Gemiddelde waardering voor de aantrekkelijkheid van de directe woonomgeving naar
wijk/buurt waarin men woont.
Genoemde wijk/ buurt waarin men woont.

2.4

Grafiek 2.

Gemiddelde
waardering

Aantal
respondenten

Dorp

7,19

48

Stadscentrum

7,24

37

Palenstein

6,95

40

Driemanspolder

7,36

59

Meerzicht

7,22

140

Buytenwegh

6,77

95

De Leyens

7,67

156

Seghwaert

6,90

207

Noordhove

7,71

91

Rokkeveen

7,49

290

Oosterheem

7,28

196

Totaal

7,29

1359

Waardering voor de veiligheid in de directe woonomgeving
Gemiddeld geven de respondenten een rapportcijfer 7,6 voor de veiligheid in hun
directe woonomgeving (straat/ buurt) waarbij 5% een onvoldoende rapportcijfer geeft
en bijna 60% (59,5%) een rapportcijfer 8 of meer. (Zie bijlage 1 tabel 13 voor een
cijfermatige weergave).
Waardering voor het gevoel van veiligheid de directe woonomgeving (buurt/straat) in
een rapportcijfer (1=zeer onaantrekkelijk tot 10= zeer aantrekkelijk) in % van het totaal
(n=1383)
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In de volgende tabel staat de waardering van de veiligheid per buurt/wijk.
Alle buurten/wijken scoren daarbij een rapportcijfer 7 of hoger. Noordhove scoort met
een 7,89 gemiddeld het hoogst op het gevoel van veiligheid en Palenstein met
gemiddeld rapportcijfer van een 7,1 gemiddeld het laagst.
In bijlage 14a tabel 24b staan de rapportcijfers toegelicht zowel naar rapportcijfer als
naar wijk/buurt.
Tabel 2.5

Gemiddelde waardering voor het gevoel van veiligheid in het algemeen in de directe
woonomgeving (naar wijk/buurt). (1=zeer onveilig tot 10=zeer veilig)
Genoemde wijk/ buurt waarin men woont.

Gemiddelde
waardering

Aantal
respondenten

Dorp

7,77

48

Stadscentrum

7,73

37

Palenstein

7,12

40

Driemanspolder

7,56

59

Meerzicht

7,50

140

Buytenwegh

7,27

95

De Leyens

7,84

156

Seghwaert

7,52

206

Noordhove

7,89

91

Rokkeveen

7,82

290

Oosterheem

7,54

196

Totaal

7,63

1358
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3

BEHEER EN ONDERHOUD WOONOMGEVING
3.1

Grafiek 3.

Verwachtingen ten aanzien van beheer en onderhoud
Gemiddeld geven de respondenten een rapportcijfer 6,49 als waardering voor de wijze
waarop de openbare ruimte in hun directe woonomgeving wordt schoongemaakt en/of
opgeruimd (de hoeveelheid zwerfafval, de aanwezigheid van eventueel onkruid tussen
de verharding en de beplanting, het legen van de prullenbakken etc.) (Zie bijlage 1
tabel 25 voor een cijfermatige weergave).
Waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte in de directe woonomgeving
(buurt/straat) wordt schoongemaakt in een rapportcijfer (1=zeer laag tot 10= zeer
hoog) in % van het totaal (n=1373)
35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

In de volgende tabel staat de waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte in
een buurt/wijk wordt schoongemaakt en/of opgeruimd per buurt/wijk.
Alle buurten/wijken scoren een gemiddeld rapportcijfer dat tussen een 6 en een 7 ligt.
Noordhove scoort met een 6,97 gemiddeld het hoogst en Seghwaert met een 6,14
gemiddeld het laagst.
In bijlage 1 tabel 23a t/m 33b staan de rapportcijfers toegelicht zowel naar rapportcijfer
als naar wijk/buurt.
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Tabel 3.1

Gemiddelde waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte in de directe
woonomgeving wordt schoongemaakt en/of opgeruimd (naar wijk/buurt).
(1=zeer laag tot 10=zeer hoog)
Genoemde wijk/ buurt waarin men woont.

Gemiddelde
waardering
6,46

Aantal
respondenten
48

Stadscentrum

6,57

37

Palenstein

6,51

39

Driemanspolder

6,54

59

Meerzicht

6,24

140

Buytenwegh

6,18

94

De Leyens

6,93

156

Seghwaert

6,14

207

Noordhove

6,97

91

Rokkeveen

6,67

290

Oosterheem

6,33

195

Totaal

6,49

1356

Dorp

3.2

Grafiek 4.

Vooruitgang of achteruitgang in de afgelopen 12 maanden
Iets meer dan één op de vijf respondenten (21%) is van mening dat de wijze waarop
de openbare ruimte in hun directe woonomgeving wordt schoongemaakt en/of
opgeruimd er in de afgelopen 12 maanden op achteruit is gegaan. Volgens twee
derde van de respondenten (66%) is dit gelijk gebleven in de afgelopen 12 maanden.
Een klein percentage (7%) ziet een vooruitgang in deze periode.
Is de wijze waarop de openbare ruimte in de directe woonomgeving wordt
schoongemaakt en/of opgeruimd in de afgelopen 12 maanden voor- of
achteruitgegaan? (n=1374)

6%

7%

21%
vooruit gegaan
achteruit gegaan
gelijk gebleven
weet niet / geen mening

66%
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Een indeling naar buurt/wijk laat zien dat met name respondenten uit Palenstein en de
Leyens iets meer dan gemiddeld van mening zijn dat de wijze waarop hun buurt/wijk in
de afgelopen twaalf maanden is opgeruimd en/of schoongemaakt erop vooruit is
gegaan. Opvallend is dat met name respondenten uit Palenstein ruim meer dan
gemiddeld van mening zijn dat het opruimen en/of schoonmaken in hun buurt
achteruit is gegaan.
Tabel 3.2

Mening over de wijze waarop de openbare ruimte in de directe woonomgeving is
schoongemaakt en/of opgeruimd in de twaalf maanden voorafgaand aan het
onderzoek, naar buurt/wijk in % van het totaal
Vooruit
gegaan

Achteruit
gegaan

Gelijk
gebleven

Buurt/wijk

Weet
niet/geen
mening

Totaal

Dorp

8,3%

20,8%

66,7%

4,2%

100% (n= 48)

Stadscentrum

2,7%

24,3%

56,8%

16,2%

100% (n= 37)

10,0%

27,5%

60,0%

2,5%

100% (n= 40)

Driemanspolder

5,1%

10,2%

78,0%

6,8%

100% (n= 59)

Meerzicht

8,6%

26,4%

58,6%

6,4%

100% (n=140)

Buytenwegh

7,4%

22,1%

64,2%

6,3%

100% (n= 95)

De Leyens

9,6%

12,2%

75,0%

3,2%

100% (n=156)

Seghwaert

8,2%

22,7%

63,3%

5,8%

100% (n=207)

Noordhove

6,6%

13,2%

72,5%

7,7%

100% (n= 91)

Rokkeveen

6,2%

22,3%

66,0%

5,5%

100% (n=291)

Oosterheem

6,1%

21,4%

63,8%

8,7%

100% (n=196)

Totaal

7,3%

20,5%

66,0%

6,3%

100% (n=1360)

Palenstein

3.3

Waardering voor het onderhoud van groen in de directe woonomgeving
(buurtgroen)
Gemiddeld waarderen de respondenten het onderhoud van het groen (een plantvak
dat al of niet goed gevuld is, eventuele kale plekken in het gras, of er gesnoeid is of
juist niet, of er al of niet overhangende takken zijn) in hun directe woonomgeving (het
buurtgroen) met een rapportcijfer 6,56. In totaal geeft ruim meer dan een vijfde van de
respondenten (22%) een onvoldoende rapportcijfer. (Zie bijlage 1 tabel 37 voor een
cijfermatige weergave).
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Grafiek 4.

Waardering voor het onderhoud van groen in de directe woonomgeving (buurtgroen)
in een rapportcijfer (1=zeer laag tot 10= zeer hoog) in % van het totaal (n=1365)
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Een uitsplitsing naar buurt/wijk laat zien dat respondenten uit Stadcentrum (7,1) en de
Leyens (7,0) het meest positief zijn over het onderhoud van het groen in hun buurt.
Gemiddeld het laagst scoren Dorp (6,1), Seghwaert (6,2) en Palenstein (6,3).
Tabel 3.3

Gemiddelde waardering voor het onderhoud van groen in de directe woonomgeving
(buurtgroen), naar buurt/wijk in % van het totaal
Genoemde wijk/ buurt waarin men woont.

Gemiddelde
waardering

Aantal
respondenten

Dorp

6,11

47

Stadscentrum

7,05

37

Palenstein

6,28

40

Driemanspolder

6,71

59

Meerzicht

6,43

140

Buytenwegh

6,52

95

De Leyens

7,01

155

Seghwaert

6,21

206

Noordhove

6,66

91

Rokkeveen

6,54

290

Oosterheem

6,65

195

Totaal

6,55

1355
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3.4

Grafiek 4.

Voor- of achteruitgang van het onderhoud van buurtgroen
Aan alle respondenten is gevraagd of het onderhoud van het groen in hun directe
woonomgeving (buurtgroen) naar hun mening in de afgelopen 12 maanden voor- of
achteruit is gegaan.
Het blijkt dat meer dan één op de vijf respondenten (22%) een achteruitgang ziet. In
totaal ziet 64% een gelijk onderhoud en volgens 9% is het onderhoud van buurtgroen
er in die periode op vooruitgegaan.
Mening over het onderhoud van het buurtgroen in de twaalf maanden voorafgaand
aan het onderzoek (n=1368).
5%

9%

22%

vooruit gegaan
achteruit gegaan
gelijk gebleven
weet niet / geen mening

64%

Uit tabel 3.4 komt naar voren dat de respondenten meer dan gemiddeld positief zijn
over het onderhoud van buurtgroen in de twaalf maanden voorafgaand aan het
onderzoek in Meerzicht (16%), Seghwaert (13%) en de Leyens (14%). Ruim meer
dan gemiddeld negatief is men over het onderhoud van buurtgroen in Dorp (35%) en
Palenstein (30%) en ook Meerzicht (24%).
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Tabel 3.4

Mening over het onderhoud van buurtgroen in de twaalf maanden voorafgaand aan
het onderzoek, naar buurt/wijk in % van het totaal
Vooruit
gegaan

Achteruit
gegaan

Gelijk
gebleven

Buurt/wijk
Dorp

Weet
niet/geen
mening

Totaal

10,4%

35,4%

50,0%

4,2%

100% (n= 48)

Stadscentrum

2,7%

13,5%

67,6%

16,2%

100% (n= 37)

Palenstein

5,0%

30,0%

62,5%

2,5%

100% (n= 40)

Driemanspolder

5,1%

18,6%

66,1%

10,2%

100% (n= 59)

15,7%

24,3%

54,3%

5,7%

100% (n=140)

9,5%

18,9%

66,3%

5,3%

100% (n= 95)

De Leyens

13,5%

13,5%

69,9%

3,2%

100% (n=156)

Seghwaert

12,6%

24,6%

60,4%

2,4%

100% (n=207)

Noordhove

4,4%

19,8%

68,1%

7,7%

100% (n= 91)

Rokkeveen

5,2%

24,7%

63,9%

6,2%

100% (n=291)

Oosterheem

6,1%

19,9%

67,3%

6,6%

100% (n=196)

Totaal

7,3%

20,5%

66,0%

6,3%

100% (n=1360)

Meerzicht
Buytenwegh

3.5

Tabel 3.5

Waardering voor het onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden in de directe
woonomgeving
Gemiddeld geven de respondenten voor het onderhoud van de wegen in hun directe
woonomgeving de hoogste gemiddelde waardering (7,15) en voor die van de
voetpaden gemiddeld de laagste (6,44). Voor het onderhoud van de fietspaden geeft
met gemiddeld een 7,07.
Gemiddelde waardering voor het onderhoud van wegen, fietspaden en voetpaden in
de directe woonomgeving (men moest daarbij denken aan hobbelig asfalt, kapotte
klinkers, wortelopdruk, kuilen in zowel rijbaan als op de stoep en/of fietspad)

Onderhoud van wegen

7,15 (n=1331)

Onderhoud van fietspaden

7,07 (n=1282)

Onderhoud van voetpaden

6,44 (n=1335)
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In de volgende tabel staat de gemiddelde waardering per buurt/wijk voor het
onderhoud van wegen, fietspaden en voetpaden. In Noordhove (7,47), Rokkeveen
(7,43) en Oosterheem (7,26) geeft men gemiddeld de hoogste waarderingen voor het
onderhoud van de wegen. In Buytenwegh geeft men gemiddelde de laagste
waardering (6,50).
Het onderhoud van fietspaden wordt ook gemiddeld het best gewaardeerd in
Noordhove (7,2*), Rokkeveen (7,23) en in Oosterheem (7,26). Ook hier laat
Buytenwegh de laagste score zien (6,65) op de voet gevolgd door Driemanspolder
(6,70).
Het onderhoud van voetpaden wordt gemiddeld het best gewaardeerd in Oosterheem
met een 7,01. Daarna laten het Stadcentrum (6,72) en Rokkeveen (6,64) gemiddelde
de hoogste score zien. Het onderhoud van de voetpaden krijgt gemiddeld de laagste
waardering in Seghwaert (5,98).
Tabel 3.6

Gemiddelde waardering voor het onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden in de
directe woonomgeving per buurt/wijk in % van het totaal
Onderhoud wegen

Genoemde
wijk/ buurt waarin
men woont.

Onderhoud
Fietspaden

Onderhoud
Voetpaden

Gemiddelde
waardering

Aantal
respondenten

Gemiddelde
waardering

Aantal
respondenten

Gemiddelde
waardering

Aantal
respondenten

Dorp

7,17

48

6,97

39

6,13

48

Stadscentrum

7,14

35

6,92

37

6,72

36

Palenstein

6,98

40

6,82

38

6,15

40

Driemanspolder

7,25

55

6,70

56

6,11

57

Meerzicht

7,14

137

7,03

131

6,24

136

Buytenwegh

6,50

94

6,65

91

6,23

93

De Leyens

7,17

152

7,16

143

6,56

150

Seghwaert

6,77

200

6,86

191

5,98

203

Noordhove

7,47

91

7,28

90

6,35

91

Rokkeveen

7,43

282

7,23

274

6,64

284

Oosterheem

7,26

193

7,33

188

7,03

193

Totaal*

7,15

1327

7,07

1282

6,44

1331

*Totaal is hoger omdat 4 respondenten niet hebben aangegeven in welke buurt/wijk ze wonen

Aan alle respondenten is gevraagd een rapportcijfer te geven of het onderhoud van
wegen, fiets- en voetpaden in hun directe woonomgeving naar hun mening in de
twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek vooruit, achteruit of gelijk gebleven
is. Uit de tabel blijkt dat in Palenstein een gelijk percentage respondenten van mening
is dat hun buurt/wijk erop vooruit is gegaan wat betreft het onderhoud van wegen,
fiets- en of voetpaden als ook achteruit (23%).
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Tabel 3.7

Mening over het onderhoud van de wegen, fiets- en/of voetpaden in de directe
woonomgeving in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek naar buurt/wijk in
% van het totaal
Vooruit
gegaan

Achteruit
gegaan

Gelijk
gebleven

Buurt/wijk

Weet
niet/geen
mening

Totaal

Dorp

10,4%

27,1%

56,3%

6,3%

100% (n= 48)

Stadscentrum

10,8%

24,3%

48,6%

16,2%

100% (n= 37)

Palenstein

22,5%

22,5%

47,5%

7,5%

100% (n= 40)

6,8%

16,9%

62,7%

13,6%

100% (n= 59)

Meerzicht

15,0%

24,3%

52,1%

8,6%

100% (n=140)

Buytenwegh

10,5%

25,3%

57,9%

6,3%

100% (n= 95)

De Leyens

9,0%

21,2%

63,5%

6,4%

100% (n=156)

Seghwaert

16,4%

28,5%

51,2%

3,9%

100% (n=207)

Noordhove

14,3%

22,0%

54,9%

8,8%

100% (n= 91)

Rokkeveen

11,7%

20,3%

62,2%

5,8%

100% (n=291)

Oosterheem

13,3%

14,8%

63,8%

8,2%

100% (n=196)

Totaal

12,8%

22,0%

58,1%

7,1%

100% (n=1360)

Driemanspolder

3.6

Aandacht van de gemeente voor de directe woonomgeving
Bijna de helft van de respondenten (49%) is van mening dat de gemeente voldoende
aandacht heeft voor hun directe woonomgeving. Iets meer dan 40% vindt dat de
gemeente daarvoor onvoldoende aandacht heeft.
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Grafiek 5.

Mening over de aandacht die gemeente heeft voor de directe woonomgeving
(n=1362)

8%

3%

veel aandacht
voldoende aandacht
49%

40%

te weinig aandacht
weet niet / geen mening

Een uitsplitsing naar buurt/wijk laat zien dat met name respondenten uit Stadscentrum
relatief meer dan gemiddeld vinden dat de gemeente veel aandacht heeft voor hun
directe woonomgeving (11%).
Meer dan de helft van de respondenten uit Dorp (54%) en Seghwaert (51%) vindt dat
de gemeente te weinig aandacht heeft voor hun directe woonomgeving. Ook in
Palenstein (48%), Driemanpolder (45%), Meerzicht (41%) en Buytenwegh (48%) is
men meer dan gemiddeld van mening dat de gemeente te weinig aandacht heeft voor
hun directe woonomgeving,
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Tabel 3.7

Buurt/wijk

Dorp

Mening over de aandacht die de gemeente heeft voor hun directe woonomgeving naar
buurt/wijk in % van het totaal
Veel aandacht

Voldoende
aandacht

Te weinig
aandacht

Weet niet/geen
mening

Totaal

6,3%

37,5%

54,2%

2,1%

100% (n= 48)

10,8%

45,9%

32,4%

10,8%

100% (n= 37)

5,0%

45,0%

47,5%

2,5%

100% (n= 40)

-

39,0%

45,8%

15,3%

100% (n= 59)

Meerzicht

5,0%

40,7%

45,0%

9,3%

100% (n=140)

Buytenwegh

2,1%

38,9%

48,4%

10,5%

100% (n= 95)

De Leyens

3,2%

50,6%

36,5%

9,6%

100% (n=156)

Seghwaert

1,9%

40,1%

50,7%

7,2%

100% (n=207)

Noordhove

1,1%

61,5%

34,1%

3,3%

100% (n= 91)

Rokkeveen

1,4%

58,8%

33,3%

6,5%

100% (n=291)

Oosterheem

4,1%

53,1%

34,2%

8,7%

100% (n=196)

Totaal

2,9%

48,8%

40,4%

7,9%

100%(n=1360)

Stadscentrum
Palenstein
Driemanspolder

3.7

Rapportcijfer voor de kwaliteit van het onderhoud in de directe woonomgeving
Gemiddeld waarderen de respondenten de kwaliteit van het onderhoud in hun directe
woonomgeving met een rapportcijfer 6,59. In totaal geeft minder dan een vijfde van
de respondenten (18,5%) een onvoldoende rapportcijfer, de overig 81,5% geeft een
voldoende rapportcijfer. (Zie bijlage 1 tabel 38 voor een cijfermatige weergave).
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Grafiek 6.

Waardering voor de kwaliteit van het onderhoud in de directe woonomgeving
(buurt/straat) in een rapportcijfer (1=zeer laag tot 10= zeer hoog) in % van het totaal
(n=1331)
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Alle buurten/wijken scoren een gemiddeld rapportcijfer voor het onderhoud in hun
directe woonomgeving tussen de 6 en 7. De hoogste gemiddelde waardering geven
respondenten uit Noordhove (6,86) en Rokkeveen en Oosterheem (6,76) voor de
kwaliteit van het onderhoud in hun directe woonomgeving. Gemiddeld de laagste
score voor de kwaliteit van het onderhoud in de directe woonomgeving geven
respondenten uit Buytenwegh (6,15).
Tabel 3.6

Gemiddelde waardering voor de kwaliteit van het onderhoud in de directe
woonomgeving naar buurt/wijk. (1=zeer laag tot 10=zeer hoog)
Genoemde wijk/ buurt waarin men woont.

Gemiddelde
waardering

Aantal
respondenten

Dorp

6,48

48

Stadscentrum

6,73

37

Palenstein

6,47

40

Driemanspolder

6,64

58

Meerzicht

6,36

140

Buytenwegh

6,15

93

De Leyens

6,81

154

Seghwaert

6,26

204

Noordhove

6,86

91

Rokkeveen

6,76

289

Oosterheem

6,76

196

Totaal

6,59

1350

25

Ook nu mochten de gegeven rapportcijfers worden toegelicht (zie bijlage 39a t/m 49b)

3.8

Stellingen
Aan het einde van de vragenlijst kregen de respondenten nog twee stellingen
voorgelegd. De eerste stelling ging over de eigen betrokkenheid bij de directe
woonomgeving en de tweede over in hoeverre men vindt dat de gemeente
verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud in hun directe woonomgeving.
De resultaten van beide stellingen staan in de volgende twee grafieken.
Als resultaat van de eerste stelling blijkt dat bijna drie kwart van de respondenten
(72%) zegt zich betrokken te voelen bij hun directe woonomgeving. In totaal voelt 8%
zich niet betrokken.

Grafiek 7.

Mening over de stelling: ‘’Ik voel me betrokken bij mijn directe woonomgeving”
(n=1362)

6%

17%

2% 1%

helemaal mee eens

18%

mee eens
niet eens / niet oneens
mee oneens
helemaal mee oneens
geen mening

56%

Een indeling naar buurt/wijk laat zien dat de betrokkenheid met de directe woonomgeving het hoogst is in Dorp (83,3%), Driemanspolder (76,3%), Stadscentrum
(75,7%) en Seghwaert (74,9%). In Buytenwegh geven relatief de meeste
respondenten aan zich niet betrokken te voelen bij hun directe woonomgeving
(12,6%). Aan de andere kant voelt 71,6% van de respondenten uit Buytenwegh zich
wel betrokken voelen bij hun directe woonomgeving.
In Oosterheem geeft 11% aan zich (helemaal) niet betrokken te voelen bij de directe
woonomgeving en 67,3% wel. (Zie ook bijlage 1 tabel 50 voor een cijfermatige
weergave).
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Grafiek 8.

Mening over de stelling: “Ik voel me betrokken bij mijn directe woonomgeving” naar
buurt/wijk (n=1360)
100%
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80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(helemaal) eens

niet eens/niet oneens

(helemaal) niet eens

geen mening

Uit de volgende grafiek blijkt dat respondenten tot 25 jaar zich het minst echt
betrokken voelen bij hun directe woonomgeving. Met het toenemen van de leeftijd
neemt dit gevoel van betrokkenheid toe (zie ook de cijfermatige weergave in tabel 51
in bijlage 1).
Grafiek 9.

Mening over de stelling: “Ík voel me betrokken bij mijn directe woonomgeving” naar
leeftijdsklasse (n=1360)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18 t/m 24 jr25 t/m 34 jr35 t/m 44 jr45 t/m 54 jr55 t/m 64 jr65 t/m 74 jr 75 jaar of
ouder
(helemaal) mee eens

niet eens/niet oneens

(helemaal) mee oneens

geen mening

Als resultaat van de tweede stelling blijkt dat meer dan vier vijfde van de
respondenten (83%) van mening is dat gemeente verantwoordelijk is voor het beheer
en onderhoud in hun directe woonomgeving.
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Grafiek 10.

Mening over de stelling: “De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer in mijn
directe woonomgeving” (n=1362)
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13%
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25%
helemaal mee eens
mee eens
niet eens / niet oneens
mee oneens
helemaal mee oneens
geen mening

58%

3.9

Grafiek 11.

Eigen beheer en onderhoud van de directe woonomgeving
In totaal zou 41% van de respondenten zelf en/of samen met buurtgenoten
onderdelen in de directe woonomgeving willen beheren/onderhouden.
Van hen zou 4% dat alleen zelf willen doen, 18% samen met buurtgenoten en 19%
zelf en samen met buurtgenoten.
Bereidheid om zelf en/of samen met buurtgenoten onderdelen van de directe
woonomgeving te willen beheren/ onderhouden (n=1361)

13%

4%
18%

ja, alleen zelf
ja, samen met
buurtgenoten
ja, zelf en samen met
buurtgenoten
nee

19%
geen mening / weet niet
46%

Uit grafiek 12 blijkt dat de bereidheid om zelf en/of samen met buurtgenoten
onderdelen van de directe woonomgeving te willen beheren/ onderhouden relatief het
hoogst is onder respondenten uit Seghwaert (47%) en Buytenwegh (46%).
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Het laagst blijkt deze bereidheid te zijn in Palenstein waar 33% zegt hiertoe wel bereid
te zijn en 53% niet. In Noordhove is het percentage respondenten dat aangeeft niet
bereid te zijn de directe woonomgeving zelf en/of me anderen te willen
beheren/onderhouden het hoogst (55%).
Grafiek 12.

Percentage respondenten dat al of niet aangeeft zelf en/of samen met buurtgenoten
hun directe woonomgeving te willen beheren/onderhouden (n=1360)
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In bijlage 1 tabel 51 staat een cijfermatig overzicht naar de bereidheid per buurt/wijk.

3.10

Tips, opmerkingen of toevoegingen
Aan het einde van de vragenlijst was er nog een mogelijkheid om tips, opmerkingen of
toevoegingen met betrekking tot de openbare ruimte weer te geven. Een groot aantal
respondenten heeft hier gebruik van gemaakt. Hun antwoorden zijn terug te vinden in
bijlage 1 tabel 52.
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BIJLAGE 1.
Tabel 1.

TABELLEN

Gegeven rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe woonomgeving
(buurt, straat)

Rapportcijfers

Aantal keren genoemd

In % van het totaal

1
3
20
30
74
165
427
495
130
43

0,1%
0,2%
1,4%
2,2%
5,3%
11,9%
30,8%
35,7%
9,4%
3,1%

Subtotaal
Geen antwoorden

1388
28

100%

Totaal

1416

1 (zeer onaantrekkelijk)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (zeer aantrekkelijk)

DORP:
Tabel 2a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Dorp

•

Er staat een moskee tussen de woningen, waardoor de buurt achteruitgaat.

•

Het was mooi en groen en voor eenieder wat te doen. Maar ondanks protesten moet er toch een groot stuk
groen opgeofferd worden voor de bouw van een hospice etc. Speelruimte, vooral veilige speelruimte voor
kinderen van 2 turven hoog, voor later op de dag en avond een ontmoetingsplaats voor de oudere jeugd, alles
weg. Een ontmoetingsplaats voor mens en dier, het is weg. Bij voorbaat is het al zeker, veel te weinig
parkeerplaatsen. De rustige buurt gaat een helse buurt worden. U gelooft me niet? Blijf het maar volgen. In elke
stad omarmt men een plekje als dit, dit plekje was goud waard. Zoetermeer wil dat niet, groen? Wat moet je
ermee, alleen maar onderhoud. Hoe een gemeenteraad hiermee instemmen is mij een raadsel. Moeten maar
snel opstappen met z’n allen.

Tabel 2b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Dorp

•

Afwisselend, ook in groenvoorziening. Molen.

•

Er is veel groen. Het is veilig. Geen vandalisme. Geen vervuiling

•

Er is veel variatie in woningen en het groen

•

Er wordt aandacht besteed aan regelmatig onderhoud.

•

Er zijn wat mij betreft in de afgelopen 15 jaar te veel bomen verdwenen. Het is echt kaal geworden.

•

Groen in de buurt

•

Groen slecht onderhouden: verkeerd gebruik wandelpad

•

Groen verzorgd mooi dorpsgezicht geeft warm gevoel i.p.v. alleen maar steen. Wordt behoorlijk onderhouden
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•

Groen, vlak bij Dorpstraat

•

Heerlijk dorpsgevoel, en dat terwijl de grote weg heel dichtbij ligt

•

Het groenonderhoud kan beter.

•

Het is schoon groen veilig. Ik zou wel meer kunstobjecten willen zien.

•

Het oude dorp is een van de mooiste stukjes van Zoetermeer maar kan wat authentieker.

•

Het oude hart (Dorp) is erg aantrekkelijk om te wonen. Het toenemend verkeer en lang parkeren door
omliggende bedrijven maakt de omgeving minder aantrekkelijk.

•

Ik vind het zo jammer dat er altijd auto’s in de weg staan als de straatveegmachine komt. Is daar geen vast
plan voor?

•

Ik woon tegenover woonwagenkamp Bleiswijkseweg. Wordt nu opgeknapt. Mijn woonplezier zou zeker
omhoog gaan als er wat beplanting geplaatst zou worden.

•

Jammer dat het gemeentelijk groen zo slecht wordt onderhouden!!

•

Knus historisch laagbouwwijkje in oude centrum met zicht op molen en kerk en park met dorpsstraat en
stadshart op loopafstand

•

Leuk stukje straat, helaas veel zwerfvuil en door diverse recente werkzaamheden slecht bestraat wegdek.
Looproute van uitgaand publiek, vooral rond het weekend s-avonds/s-nachts veel dronken mensen die gillen
en schreeuwen. Ook vanuit het CKC een hoop overlast door groepen mensen die nog lang buiten napraten,
hard toeterend wegrijden.

•

Oude sociale wijk. Wel zeer hoorbare snelweg. Onderhoud van de wandelstraten mag wel beter.

•

Overlast van duiven

•

Overlast van te hoge bomen

•

Parkeeroverlast en zwerfafval mede door aanwezigheid van het buurtcafé

•

Prachtig uitzicht vanuit mijn raam. Lucht, veel groen en een waterplas. Heel dichtbij het dorp met winkels en
gezelligheid. Er is altijd wat te beleven.

•

Prima

•

Prima buurt. Alleen veel overlast van nabijgelegen jongerengebouw

•

Qua groen en ruimte (Aan Wilhelmina park) prima en mooi, dus aantrekkelijk. Wat betreft het feit dat wij geen
stoep hebben (schelpengruis) en veel overlast hebben van te grote bomen op dit pad met bijbehorende
boomwortels, ook op eigen terrein, erg onaantrekkelijk en gevaarlijk voor voetgangers, kinderwagens en
ouderen.

•

Veilig

•

Veilige, prettige omgeving

•

Wij wonen er al meer dan 40 jaar.

•

Wij wonen erg fijn in de Schoolstraat. Wel vaak wat overlast van de Turkse mensen, die het
gebedshuis/contactruimte bij ons aan de overkant bezoeken. Vaak parkeren ze de auto’s op straat, praten
heel luis en toeteren hier vaak de buurt wakker. Veel groene bomen zijn hier. Jammer dat er hier vlakbij een
hospice gebouwd wordt. Dat betekent een stuk minder groen en veel auto’s die overal parkeren moeten.... dus
drukte. Dag en nacht. Hier wordt ook het groen heel goed bijgehouden.
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STADSCENTRUM
Tabel 3a

•

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Stadscentrum
Heel veel geparkeerde auto’s aan de achterkant. Aan de voorkant is het zeer aantrekkelijk maar ik kijk daar alleen
naar vanuit mijn appartement ik kom er niet

Tabel 3b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Stadscentrum

•

Alles wat ik nodig heb wel goed bereikbaar

•

Als er geen luidruchtige evenementen zijn waardeer ik mijn buurt op een negen. Tijdens evenementen met veel
harde muziek kom ik niet verder dan een vijf. Dus een zeven is gemiddeld. Ik blijf het nogmaals roepen: aan muziek
ontkom je niet tijdens evenementen maar WAAROM ZO HARD EN REGELMATIG VAN TWEE SOMS DRIE
PLAATSEN TEGELIJK. Omwonenden worden het huis uit gejaagd. KUNNEN DAAROVER EENS AFDOENDE
AFSPRAKEN WORDEN GEMAAKT?

•

Dobbeplas mooie omgeving, winkels op loopafstand

•

Er is altijd wat te doen

•

Fietspaden laten hier en daar nog wel wat te wensen over.

•

Goed schoon, maar fietsers in wandelgebied

•

Goede voorzieningen die meestal goed worden onderhouden

•

Groen en rust midden in het stadshart

•

Het is prettig wonen in het Stadshart tegenover het stiltepark. Boven is het net of ik in het bos woon.

•

Ik hou van groen.

•

Ik kijk uit op het stiltepark in het stadshart. Niet dat het er altijd stil is, maar ik geniet van het groen.

•

Ik mis alleen nog een honden uitlaatveldje. Er staan hier veel flats en er is weinig uitlaatmogelijkheid. Naast het
Klaverblad ligt open veldje, zou zeer geschikt zijn voor honden uitlaatveld. Ook al zou dat tijdelijk zijn tot dat er
gebouwd wordt. Het doet nu afbraak aan de buurt. Dan zou ik ook meer mijn buren kunnen ontmoeten.

•

Ik woon in het stadshart waar vaak wel veel te beleven is

•

Ik woon in het Stadshart. Dat heeft z’n voor- en nadelen. Voordeel o.a. winkels dichtbij. Nadeel o.a. geluidsoverlast.
Tot op heden is het redelijk in balans.

•

Ik woon in nieuwbouw omgeving Cadenza, op dit moment is het nog even doorbijten maar ik ga het ongetwijfeld
een 10 geven als het af is

•

Mijn woonomgeving is aantrekkelijk wat betreft de winkels en openbaar vervoer op loopafstand maar wat parkeren
betreft een grote frustratie (woon in stadshart) vandaar maar een 6

•

Om dat ik van uit mijn raam, tegen een lelijk volgens mij een kunststof gebouwtje aan kijk.

•

Prima woonomgeving dicht bij Centrum en Dorpsstraat. Jammer van al het onkruid

•

Ruimtelijk

•

Te hoge bomen. Berlijnstraat. Dus veel overlast van vogelpoep. En postduiven.

•

Te veel en te lang durende bouwactiviteiten

•

Te veel lawaai van veel te veel activiteiten, zoals Culinair, Foodtruck, bevrijdingsfestival enz. Bij alle evenementen
heeft men moeite met de volumeknop.

•

Vaak last van uitgaansjongeren voornamelijk in het weekend. Veel geluidsoverlast van de Europaweg

•

Vaak troep bij de afvalbakken en op straat
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•

Veel lawaaioverlast... verder is het de laatste tijd een grote bouwput

•

Veel overlast van hangjongeren in nabijgelegen park.

•

Voldoende groen, fietspaden aanwezig, bereikbaarheid is goed

•

Voldoende groen, redelijk onderhouden straten, prettige omgeving.

•

Voldoet aan mijn wensen

•

Zit dicht bij openbaar vervoer en winkels

PALENSTEIN
Tabel 4a

•

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Palenstein
Ik woon ruim 40 jaar met veel genoegen in deze woning en in deze buurt, maar heb sinds kort zeer onplezierige
buren.

•

I.v.m. nog uit te voeren verbouwing in de wijk zijn de trottoirs nog niet vernieuwd. Ze zien er niet uit ongelijk etc. Het
groen wordt nu onder houden door derden niet de gemeente die gasten staan er vaak maar een beetje bij. Betalen
we daarvoor?

•

Niet genoeg recreatieruimte en plek voor kinderen te spelen

•

Uitzicht op niet bloeiend groen.

Tabel 4b

•

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Palenstein
De groenvoorziening wordt slecht onderhouden, ziet er soms armoedig uit. Er wordt al maanden aan de weg
gewerkt, erg onduidelijk en rommelig.

•

Dicht bij boodschappen (dorpsstraat en Stadshart, Markt), gezondheidsvoorzieningen, (doorgaand- en vrachtverkeersarm, gevarieerde nieuwbouw in de maak met voldoende ruimte en groen.

•

Dichtbij het centrum en steeds mooier en netter aan het worden door nieuwbouw

•

Een heel mooi uitzicht.

•

Het doorgevoerde beleid van infrastructuur c.q. wegenplan en wegversmallingen en rotondes lijdt tot opstoppingen,
vertragingen milieuvervuiling en energieverspilling. Er is een enorme toename van machine lawaai en overlast van
luidruchtige vogelsoorten.

•

Ik vind dat de plantenbakken die op de stoep geplaatst zijn slecht worden onderhouden en net of er veel onkruid in
staat.

•

Leuke omgeving, veel groen, winkels in de buurt.

•

Mijn wijk heeft in verhouding tot de nieuwe wijken best veel groen.

•

Mijn wijk ligt nogal op de schop en dat gaat nog een paar jaren duren.

•

Mooie groene bomenpartij achter onze flat, geniet er dagelijks van zowel buiten als vanuit de flat

•

Niet bijzonder aantrekkelijk i.v.m. ouder wijk nogal groenonderhoud waar jaren. Niets aan gedaan is.

•

Onderhoud openbaar groen kan veel beter

•

Op dit moment vindt er een grote renovatie van de wegen plaats.

•

Opgeruimd, netjes, schoon en weinig overlast.

•

Rust in mijn wijk, geen doorloopstraat. Vidomes heeft veel aan renovatie gedaan. Wij wonen naar ons zin.

•

Rustige, veilige, groene straten

•

Sloop ligt stil van de flat op de hoek veel stof en geeft een verpauperde indruk
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•

Sommige fietspaden in slechte staat, er rijdt bouw verkeer over heen maar wordt dan niet meer opgeknapt!!

•

Te veel een parkeerplaats

•

Te weinig echt groen, te veel gras dat te vaak wordt gemaaid

•

Te weinig groen

•

Toch wat te rommelig en zwerfvuil.

•

Veel groen en goed onderhouden

•

Veel groen en ruimte om me heen. Verder gelegenheid om de hond los te laten lopen.

•

Waar ik wandel, wordt goed onderhouden door de gemeente

•

We zitten in een overgang renovatie van Palenstein. Het wordt hier fantastisch groen, rustig maar wel vlak bij de
stad en Dorpstraat en tram. Ook lekker om te wandelen met de hond.

DRIEMANSPOLDER
Tabel 5a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Driemanspolder

•

Blokkendoosjes en flats en niet echt aantrekkelijk winkelcentrum. Tijdelijk veel auto’s

•

Veel bomen gekapt de laatste tijd, daardoor achteruitgegaan

Tabel 5b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Driemanspolder

•

1. De straat is schoon en netjes. 2. Er zijn winkels in de buurt. 3. De omgeving is geschikt om te wandelen.

•

Af en toe wat rommelig

•

Als er op de Boerhavelaan verkeersdrempels zouden komen (is echt een racebaan) dan zou ik er een 10 voor
geven.

•

Als ik naar andere wijken kijk, loopt Driemanspolder achter wat speelplaatsen betreft. Ook de fietsveiligheid kan
beter. Allerlei stippellijntjes en kleurtjes maakt geen indruk op wegpiraten. Mijn zoontje is al 2x van de fietsstrook
afgereden. Ging maar net goed.

•

Best goede omgeving maar te veel zwerfvuil.

•

Bouwstijl gedateerd (Hoge flat), veel blik, maar gelukkig nog aardig groen.

•

Brede straat, voldoende groen, het ruimtelijke gevoel park dichtbij

•

Buurt is rustig en veilig. Er zijn een paar parkjes op wandelafstand. Het groen in de straten wordt redelijk
onderhouden.

•

De buurt is rustig, wordt goed onderhouden en er is een hoop groen, maar ik ben minder blij met de speelplaats dat
sinds kort naast mijn appartement staat (Willemstraat oneven). Er spelen overdag heel veel kinderen en dat is leuk.
S ’avonds en s ’nachts is het echter een jongerenhangplek geworden, vooral in de zomermaanden. Dit geeft de
nodige overlast

•

De straat is helemaal opgeknapt, maar in de omgeving is het allemaal wat gedateerd (grindtegels, verwaarloosde
beplanting)

•

De woonomgeving is fijn maar het onderhoud van bestrating is onvoldoende. Ongelijke bestrating. Verder is er veel
achterstallig onderhoud van de aanwezige groenvoorziening en worden de straten door de gemeente veel te weinig
schoon gemaakt.
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•

Een rustig autoluw pleintje met een prettig park in de nabijheid. Alleen zou het klimrek misschien plaatst kunnen
maken voor een leuk speeltoestel.

•

Er zouden wat meer parkeerplaatsen kunnen zijn!

•

Goed onderhouden

•

Goed verzorgd

•

Goede wandel en fietsmogelijkheden. Onderhoud was slecht is laatste jaar verbeterd

•

Graaf Jan straat heeft voor kleine kinderen vrij weinig, auto’s gieren nog te vaak te hard van 30 km zone op het
woonerf waar mijn tuindeur aan grenst, soms levensgevaarlijk. Woon er al 18 jaar naar tevredenheid

•

Heerlijk rustig, veel groen

•

Heerlijk rustig. Wel weinig parkeerplaatsen a.g.v. stadshartbezoekers die hier parkeren.

•

Het Arianepark is mooi met grote bomen, het Vernèdepark ligt in de buurt.

•

Het cijfer zou hoger zijn wanneer er minder overlast is van schooljeugd in het winkelcentrum(pje) en bewoners hun
vuil wegbrengen zoals het hoort (dus IN de diftar in plaats van ervoor)

•

Het park was netjes nu zijn ze er bezig met een graafmachine

•

Het ziet er goed uit. Jammer dat er zoveel auto’s staan geparkeerd.

•

Het zou allemaal wat schoner kunnen

•

Ik vind het fijn dat er bomen en op niet al te grote afstand een parkje aanwezig zijn.

•

Ik woon aan een parkje

•

Ik woon in het centrum in een best wel drukke straat. In de directe omgeving van mijn woning is veel groen. De
gemeente onderhoudt het groen heel goed. Verder is de gemeente heel snel in het verhelpen van klachten over
vuil enz. Daardoor is het prettig wonen in de huidige omgeving.

•

Ik woon mooi groen, dichtbij trein, winkels, rondom huis aanspraak met de buren, beetje in de tuin rommelen.

•

Mooi Plantsoen voor ons huis en we wonen naast een park

•

Niet onaantrekkelijk maar ook niet heel aantrekkelijk

•

Op zich zeer aantrekkelijk maar een gedeelte ontvangt geen onderhoud en er zijn ok nog wel uitwerpselen van
honden.

•

Rustig, groen, en toch levendig

•

Rustige en prettige wijk met veel groen

•

Rustige omgeving

•

Schoon, netjes en rustig. Genoeg groen.

•

Veel groen en alles in de buurt

•

Veel groen en park dichtbij. Kan zeer aantrekkelijk zijn wanneer er geen hondendrollen zouden liggen.

•

Veel groen in de buurt

•

Veel poepoverlast

•

Voldoende groen, brede wandel- (=stoep) en fietspaden. Leuk parkje in de directe omgeving.

•

Voldoende groen, rust en ruimte

•

Voldoende groen, veel flora en fauna en niet te druk

•

Woonomgeving is voldoende. Minpunten zijn lawaai Randstadrail (in de buurt van station Dorp), hoogbouw en
braakliggend terrein in de naaste omgeving. Vandaar geen 8 maar 7.
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MEERZICHT

Tabel 6a

•

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Meerzicht
Aantrekkelijkheid van de woonomgeving als criterium is voor mij gebaseerd op de verbindingen met omliggende
gebieden/wijken/wegen. De infrastructuur binnen de stad mag niet verder verslechteren, zoals bij andere grote
steden het geval is.

•

Bestrating is slecht, parkeerplaatsen worden door bewoners andere straten gebruikt, veel hangjongeren in de hal
flat. De hal is slecht toegankelijk, niet gehandicapt vriendelijk en, door de hangjongeren in hal en omgeving flat
ontstaat een onveilig gevoel. Veel gevaarlijk verkeersgedrag door o.a. ouders die heel haastig met auto kinderen
liefst in de hal ban scholen naast flat willen brengen.

•

De bestrating is een rotzooi en dat levert veel onkruid op, verder hebben wij nog steeds een enorm
parkeerprobleem wat tot veel irritatie leidt

•

De door mij bedoelde openbare ruimte betreft de parkeerplaats aan het Kooienswater ter hoogte van de
garageboxen. Een der bewoners van het Schuitwater, gebruikt de parkeerplaats regelmatig als openbare
werkplaats om aan auto’s te sleutelen. Neemt voor dat doel vaak meerdere parkeerplaatsen in gebruik. Vervuild
het wegdek vaak met chemische vloeistoffen, remvloeistof, koelvloeistof e.d. Als medebewoners er wat van
zeggen kunnen ze alleen maar ruzie krijgen. Hij rijdt zelf bijna altijd in een BMW gekentekend ... Er is al eens
politie bij geweest doch meer dan dat geschiedt niet.

•

De sloot waar ik op uitkijk wordt al jaren niks aan gedaan, zou leuk zijn als mijn kinderen in een rubberbootje
kunnen varen, vissen o.i.d. Veel afval, glas, blikjes, hout, schroeven en vnl. veel overlast in en om de flat. Ik vind
het elke dag vreselijk om "thuis" te komen!

•

Er is heel veel last van (zwerf)vuil: geluidsoverlast van (mede)bewoners, en parkeeroverlast (op sportavonden).

•

Galerijflats zijn niet de mooiste bouwstijl ... Winkelcentrum Meerzicht is functioneel maar ouderwets. Pluspunt:
veel groen tussen de flats

•

Genoeg groen, alleen rondom flat afval van andere bewoners (opvoeding)

•

Het groenonderhoud in Zoetermeer is, ten opzichte van 20 jaar geleden, puur slecht. Het vele afwisselende groen
door de wijken maakte Zoetermeer "heel leefbaar". Nu wordt het door een stel rauwdouwers "onderhouden". Met
veel te zware machines rijden ze de gazons aan gort. Na snoeiwerkzaamheden ziet het er uit alsof er een bom
gevallen is. Maaien geschiedt zo kort, dat er een zandvlakte over blijft als ze klaar zijn. 1 dag regen en het zijn
allemaal modderpoelen. Verder worden de grasaren nauwelijks verwijderd, wat voor dieren levensbedreigend kan
zijn. Die gaan alleen naar voren en overal doorheen. Verschrikkelijk.

•

Ik vind de oversteek gedeelte bij de rotonde gevaarlijk bij de Berglaan omdat sommige automobilisten

•

Meer groen en regelmatig onderhouden groenstroken (dus regelmatig maaien). Nu gebeurt dit maar 1x per jaar.

•

Naast mijn huis heeft de gemeente een school gebouwd. Een gebouw dat absoluut niet in de wijk past.
Bovendien is het erg groot en moet ik een groot stuk van mijn privacy inleveren. Pure misleiding door de
gemeente.

•

Niet altijd schoon, vooral bij het gedeelte waar je de vuilnis wegbrengt. Ook veel hondenpoep langs de paden
waar ik met de kinderen loop. Er wordt niet gecontroleerd erop.

•

Onverzorgd gras en groenperken. Wordt (te) lang gewacht met maaien en in etappes waardoor je "rare" stukken
groen krijgt wat onverzorgd oogt.

•

Slecht groenonderhoud
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•

Slecht onderhouden en last van ongedierte(ratten)

•

Veel uit flat naar beneden gegooid

Tabel 6b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Meerzicht

•

Autoluw, woondek, afwisseling groen/steen en geluidsarm: horen de vogels s morgens fluiten

•

Bisschopsberg is niet een heel aantrekkelijke locatie.

•

Cijfer had hoger kunnen zijn door beter onderhoud van o.a. de parkeervakken. Onkruid staat er bijna kniehoog. En
om parkeervakken op de weg te schilderen, hier kunnen bijv. 6 auto’s aan de straat staan. Door lomp geparkeerd
staan er regelmatig maar 5 en soms zelfs maar 4. En er zijn al zo weinig plaatsen.

•

De Koepels is een vereniging. Het is een dorp binnen het dorp Zoetermeer. Bewoners zeggen elkaar gedag - doen
gezamenlijk soms BBQ etc. maar het hoeft niet. Heel prettig.

•

De wijk waterbuurt is ruim opgezet met veel groenvoorziening en speelgelegenheid voor de kinderen

•

De woonomgeving leidt onder het feit dat speelapparaten opgeschoten jeugd aantrekt.

•

Doet goedkoop aan. Mag iets luxer waar je trots op kunt zijn.

•

Er ligt met regelmaat veel straatvuil.

•

Er wordt te veel groen verwijdert en slecht onderhoud van openbare ruimte

•

Er zijn hier veel bomen waar ik op uit kijk en in het park hier vlakbij. In het voorjaar veel lentebloemen, kortom veel
groen om van te genieten en niet te vergeten erg goed voor onze gezondheid.

•

Er zou meer voor kinderen mogen zijn

•

Fantastisch park!

•

Fijn om dicht bij het westerpark te wonen

•

Fijne rustige buurt

•

Goed onderhouden en park om te recreëren in de buurt

•

Groen is prachtig. Helaas veel zwerfafval op de parkeerplaatsen

•

Groen wordt niet altijd goed onderhouden, soms last van zwerfvuil

•

Hangjongeren bij restaurant die veel lawaai maken, hard muziek draaien en een onveilig gevoel geven

•

Heel groen en knus.

•

Heerlijke groene buurt

•

Het is groen, rustig en in de directe omgeving van winkels

•

Het is jammer dat de A12 hoorbaar is. Zonder de A12 zou ik een hogere waardering geven

•

Het is nu onrustig vanwege langdurende werkzaamheden

•

Het onderhoud aan de bomen zou beter kunnen

•

Het winkelcentrum holt achteruit

•

Hoge bomen overal in de straten en buurt

•

Ik ben blij met het vele groen, maar meer onderhoud zou fijn zijn.

•

Ik voel me af en toe niet veilig in deze buurt

•

Ik woon aan de Wildenberg, kom de wijk binnen op de Zonnenberg en dat is een prachtige entree en het
Westerpark is op korte loopafstand.

•

Ik woon al 45 jaar in Zoetermeer Meerzicht

•

Ik woon direct aan het Westerpark
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•

Ik woon in een flat met veel groen en ondanks dat er veel mensen wonen is er genoeg rust. Veel ruimte voor
kinderen om te spelen.

•

Ik woon in een groene en parkachtige omgeving. Er kunnen geen auto’s voor de deur komen, dus geen
verkeerslawaai.

•

Ik woon in een rustige wijk met veel groen en dat waardeer ik.

•

Ik woon vlakbij het winkelcentrum en de medische voorzieningen.

•

In een openbare ruimte is de mogelijkheid om buurtgenoten te ontmoeten en over het welzijn van de wijk praten

•

Kan er zonder problemen doen wat ik wil

•

Leuke buren, kinderen wonen ook in deze buurt, Verzorgd en iedereen groet elkaar

•

Mijn directe woonomgeving vind ik mooi (Westerpark), maar richting het winkelcentrum Meerzicht al weer veel
minder.

•

Niet slecht maar te weinig groen.

•

Nog steeds heel groen, maar nu geen 10 meer door verstening tuinen van bewoners

•

Omdat mijn omgeving groen, rustig, schoon en kindvriendelijk is.

•

Omgeving is goed, zelfs voor ouderen

•

Parkeerbeleid is niet ideaal

•

Prachtig bijgehouden groen ah Bredewater

•

Prachtig groen en goed onderhouden, wandel en fietspaden, verkeersvrij zodat kinderen kunnen spelen, mooi
uitzicht achter het huis.

•

Prima om hier te wonen.

•

Prima zo!

•

Redelijke hoeveelheid groen hetgeen goed wordt onderhouden, maar veel herrie van de A12 en dreiging van de
Gemeente voor bouw en overlast daarvan

•

Ruim voldoende dus, het groen onderhoud kan beter, het Westerpark is niet te ver en ook het Winkelcentrum is
goed bereikbaar te voet. De buurt is ruim opgezet, parkeren is desondanks een probleem. Ik vind niet dat we dat
moeten oplossen door openbaar groen op te offeren.

•

Rust en veel groen: helaas geeft de A13 in toenemende mate lawaai vanwege 130 km grens. De geluidswallen zijn
te laag en inferieur. Goede wallen ziet men bij Maarssen en Zeist/Soest

•

Rustig naar winkelcentrum te kunnen lopen of evt. te kunnen fietsen. Maar helaas veel hondenpoep tegen te komen
ondanks de zakjes die er onderweg hangen!!

•

Rustig te veel auto’s

•

Rustig, prettig, voldoende leven, groen, schoon, lieve mensen om me heen

•

Straat is erg saai. Weinig groen. De rest rond de woning ben ik tevreden over

•

Vaak last van fietsers op het voetpad die van je verwachten opzij te gaan of je moet snel je hond naar je toe trekken
anders fietsen ze je hond omver.

•

Veel bomen, vijver, rustig, weinig troep op straat.

•

Veel groen

•

Veel groen en rustige buurt.

•

Veel groen om en nabij

•

Veel groen Westerpark

•

Veel groen, dicht bij park. Winkelcentrum dichtbij
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•

Veel groen, maar eigen straat (is alleen voetpad) is niet netjes onderhouden. Er zijn in naaste omgeving veel
hindernissen (scootmobiel). Mooie hoge bomen, afgewisseld met gras en struiken. De stoepen zijn vaak onveilig
doordat tegels erg ongelijk liggen en daardoor risico vormen voor valpartijen.

•

Veel groen, rustig, schoon en verkeersvrij.

•

Veel groen, rustige buurt, ruime parkeerruimte

•

Veel last van zwerfvuil op de parkeerplaats o.a. McDonald’s

•

Veel te kaal. Te weinig grote bomen (weggekapt), struiken en groen langs de vijvers voor de vogels, fantasieloos
groen, al wordt die kale vlakte kaal gemaaid, bermbloemen gelijk weg, kaal, de beloofde 3 rijen bomen
Meerzichtlaan ontbreken nog steeds. Te veel intimiderende groepen rond winkelcentrum en stations en in park
kerkenbos zodat je nauwelijks meer naar Buytenwegh durft te lopen. Geen bankjes meer langs die route. Vanwege
de vele ouderen zouden er elke 500 meter hufterproof bankjes moeten staan. Ook ter bevordering contacten. Ik mis
een buurtmoestuin die gezamenlijk kan worden onderhouden

•

Veilig en groen goede infrastructuur en met genoeg activiteiten

•

Verwaarlozing van voortuinen doet de buurt geen goed. Omdat er geen weg is tussen de woningen wordt er door
een aantal mensen fors gefietst. Dat is geen probleem mits de snelheid aangepast wordt

•

Voel me er thuis

•

Voetgangerszone dichtbij Westerpark, vind ik prima.

•

Voldoet aan mijn wensen

•

We wonen aan een aantrekkelijk stadspark met veel groen dat keurig onderhouden wordt en waar veel
voorzieningen zijn voor kinderen en recreatie (Kadoelerbos)

•

We wonen aan het Westerpark

•

Westerpark is een goed stuk openbaar groen

•

Westerpark is uitstekend onderhouden en ruim voorzien van bos

•

Wij wonen aan een plantsoentje, dat goed onderhouden wordt. Op 200 meter afstand kunnen wij het Westerpark in
om te fietsen en soms te lopen.

•

Wij wonen vlakbij het westerpark en die heb ik hierbij meegerekend. Het ontbreken van speeltuinen en het aanwezig
zijn van veel hondenpoep doen het cijfer wel zeer dalen.

•

Woon vlakbij een park, veel natuur en vogels

•

Woonerf waar de bewoners gelijkgestemd zijn.

•

Wordt goed onderhouden: groenvoorziening kan nog gevarieerder

BUYTENWEGH
Tabel 7a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Buytenwegh

•

Druk verkeer, veel geparkeerde auto’s, in toenemende mate grote bestelauto s

•

Een veel te dichte bebouwing werkt beklemmend. De woondekken met een oververtegenwoordiging van bepaalde
groepen "kleurt" mijn omgeving op een verkeerde manier In mijn directe woonomgeving hoor ik dagelijks alleen maar
Arabisch!

•

Het Buitenpark is prima, maar Buitenweg zelf is verschrikkelijk

•

Het is een bende, overal hondenpoep, zwerfvuil en onkruid

•

Het is jammer dat er weinig wordt gedaan aan onderhoud. Alles verpauperd in de omgeving.

•

Matig onderhoud van het groen. Weinig zichtbare bereidheid van buren om de omgeving schoon te houden
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•

Met name de overlast van de Muzieklaan veroorzaakt dit lage cijfer.

•

Moeilijk bereikbaar voor het afleveren van grote objecten of hijskranen voor groot onderhoud aan de woning.

•

Ontbrekende stukken voetpad (houdt gewoon op te bestaan en gaat over in fietspad). Onveilig weg (Muzieklaan) met
onveilige oversteekplaatsen!!

•

Op het stuk waar ik woon wordt nooit door de gemeente schoongemaakt, en onderhoud vindt ook niet plaats. Soms
wordt er onkruid uit de bosjes getrokken en op de stoep gegooid wat dan een week of langer daar blijft leggen.
Steeds meer bewoners gaan het gedrag van de gemeente overnemen.

•

Slecht onderhoud van de straat/parkeerplaatsen, veel overlast van parkerende auto’s, laden lossen van
vrachtwagens, zwervende winkelwagens, zwerfafval en meer. Kortom aandachtspunt!

•

Te veel ernstige geluidsoverlast s zomers

•

Vies, onveilig

Tabel 7b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Buytenwegh

•

- niet te veel lawaai van bewoners en jongeren, - geen doorgaand autoverkeer m.u.v. de Zwaardslootseweg

•

Achter veel groen

•

Belangrijk om winkels goed bereikbaar te hebben zodat het zonder auto kan en het lopend te kunnen doen.
Milieu, gezondheid, gemak

•

Bestrating (klinkers) heeft achterstallig onderhoud, groen aan achterzijde verwilderd te veel.

•

Buurt en winkelcentrum verpaupert.

•

De groenvoorziening is tiptop en is op loopafstand van het Stadshart en 2 stations Randstad Rail: nog geen
overlast van langparkeerders uit het Stadshart (maar dat rukt wel op)

•

De wijk is vrij groen. Op loopafstand Meerpolder en parken.

•

Delen van de wijk vind ik onaantrekkelijk. Het welstandsniveau is in delen van de wijk te laag.

•

Door een goed parkeerbeleid

•

Door veel sociale woningbouw is er wel een wat overlast, maar niet te storend.

•

Er waardering neemt langzaam maar zeker af, door overlast van buren, parkeren en onvoldoende
groenonderhoud. Overlast door honden.

•

Een rustige omgeving hier waar je je thuis voelt

•

Er staan gelukkig voldoende bomen in mijn straat. Helaas wordt het winkelcentrum voor de dagelijkse
boodschappen steeds armoediger en kaler.

•

Genoeg variatie en activiteiten.

•

Goede combinatie van wonen en ontspannen

•

Grauw en Grijs niet kleurrijk

•

Groen en rustig

•

Groen en alleen aanwonend verkeer

•

Groen en rustig. Winkels vlakbij. Goed voor wandelen en fietsen en de honden uit te laten.

•

Groenstrook achter huis hebben we geadopteerd, speelvoorziening is wat karig in het speeltuintje, groot
nadeel is dat er bijna geen vismogelijkheden zijn door overdadige (water)plantengroei.

•

Het is fijn wonen. Weinig overlast en de gemeente onderhoud de straat goed

•

Het is ok! Maar er zullen wat bomen gekapt gaan worden. Dat is nodig, maar wel jammer

•

Ik ervaar geen problemen

•

Ik woon aan de dijk, richting park. Voelt alsof ik in een dorp woon en heerlijk buiten
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•

In verhouding met andere delen van mijn wijk, leef/ woon ik in best in een aantrekkelijk deel

•

Kwaliteit en niveau bewoners loopt hard achteruit.

•

Last van auto’s die kinderen naar school brengen.

•

Mag vaker schoongemaakt. Worden. Lantaarnpalen zijn groen uitgeslagen. Groen vind ik niet altijd
afwisselend. Palen voor verkeersborden staan scheef. Zwerfafval is aanwezig.

•

Met de drukke Muzieklaan grenzend aan de tuin hooguit een 6 door de groene omgeving van Buytenpark een
7

•

Mijn directe woonomgeving daar is veel groen. Aan één kant van mijn woning is het rustig, alleen
bestemmingsverkeer. Aan de tuinzijde is veel vracht, tractor, motor en autoverkeer. Van het zware verkeer
heb ik veel last bij mooi weer al zittend in de tuin en in de nacht veel last van motoren die met zeer veel
motorlawaai mensen wakker houdt.

•

Netjes, veel groen, jammer van SnowWorld

•

Niet altijd een gevoel van veiligheid, veel inbraken, soms hangjongeren. Tussen de betere huizen ook minder
mooie huizen

•

Onderhoud is niet optimaal. Verzakte trottoirs. Regelmatig auto’s op de stoep geparkeerd.

•

Onze straat is prima, maar direct erbuiten is het zeer onaantrekkelijk

•

Prettige buurt om te wonen, groen, schoon

•

Redelijk netjes, redelijk onderhouden, niet heel speciaal qua uitstraling of beleving

•

Ruim. Groen rustig

•

Rustig en veel groen (2x genoemd)

•

Rustig, ruim, veel winkelmogelijkheden op korte afstand

•

Rustige woonomgeving met volwassen groen, redelijk/goed onderhouden

•

Slecht onderhoud. Belabberde bestrating en hoog onkruid.

•

Sommige delen verdienen een 7 andere een 8 of meer

•

Straat met redelijk goed onderhouden huizen en vriendelijke buren en vrij veel groen

•

Te veel grote klusbussen, te weinig parkeerplekken, te veel hondeneigenaren die poep niet opruimen

•

Te veel criminaliteit.

•

Veel groen en laagbouw

•

Veel groen en net opnieuw bestraat. Wel veel last van hondenpoep.

•

Veel groen, rust en aan het water wat erg prettig wonen is.

•

Veel onkruid

•

Veel plek voor honden uitlaten.

•

Voldoende brede en gemarkeerde parkeerplaatsen, desnoods één per woning met paaltje, zou het cijfer
verhoogd hebben

•

Voldoende groen, vriendelijke uitstraling, weinig hoogbouw

•

Volop mogelijkheden, voldoende groen en rustige omgeving. Het onderhoud is minder.

•

We wonen aan het water en kijken uit op groen. Rustige buurt. Jumbo vlakbij. En ook stadcentrum vlakbij.
Voldoende fietspaden.

•

Wonen heerlijk teven het buitenpark. Alleen heel veel hondenpoep op de veldjes waar de ki deren spelen.
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DE LEYENS
Tabel 8a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in de Leyens

•

Afwisselende omgeving groen, beleving en goede uitval overal naar toe.

•

Ik vind dat er veel te hard gereden wordt bij ons in de straat.

•

Mooie omgeving, maar wordt minimaal onderhouden

•

Omdat er ondanks een blauwe zone geen parkeerplek meer te vinden is na 9:00 uur.

•

Overlast door bomen en daarin aanwezige vogels.

•

Regelmatig zwerfvuil, onderhoud groen kan beter en te weinig parkeerplaatsen

•

Veel achterstallig onderhoud van groen en bestrating.

•

Weinig parkeerruimte. Weinig speelgelegenheid voor kinderen. Veel achtergelaten rotzooi.

Tabel 8b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in de Leyens

•

(Nog) voldoende groen, wel veel straatvuil en hier en daar te weinig verlicht

•

Aan de rand van de meerpolder

•

Alle faciliteiten zin aanwezig

•

Alles wat nodig is aanwezig, matig groen onderhoud.

•

Als er niet zoveel hondenpoep zou liggen, geef ik het een hogere waardering geven. Soms stinkt het gewoon
als je er langs loopt

•

Als geen outlet centrum naast onze straat wijk komt wil ik hier best mijn hele leven blijven wonen.

•

Ben content met huidige situatie

•

Binnenpark, mooi park met voldoende variëteit

•

Buurt heel prettig wonen, alleen ontevreden over het onderhoud van het eerste stuk van de Pinaskade. Heel
veel oneffenheden op stoep en straat.

•

De aanwezigheid van voetpaden, fietserspaden en water

•

De bestrating achter onze woningen zijn slecht (zijde buurt) daardoor is de openbare ruimte slecht te bereiken.

•

De buurt wordt goed onderhouden en de mensen zijn gezellig

•

De Leyens is een vriendelijke wijk tevens is er relatief weinig criminaliteit. Voor mijn kinderen wilde ik erg graag
in deze wijk wonen. Het stond op nr 1 qua woonkeuze in Zoetermeer.

•

De staat is schoon met vriendelijke buren en duidelijke parkeerplekken. Net voorbij de straat (Kadelaan en
Turfschipkade rond voetbalveldje en kerk) begint het wel steeds meer te vervuilen. Ouders die kinderen naar
school brengen parkeren auto’s gevaarlijk op straat en laten ook veel afval achter.

•

De straat is redelijk netjes en groen maar de verkeersoverlast neemt toe en naar verwachting zal de situatie
door de komst van de HOM sterk verslechteren.

•

De wijk waar ik woon heeft een prettige sfeer

•

De winkels zijn dichtbij bij. Er is genoeg wandelgebied en de hond heeft ook een uitlaat gebied

•

Door herrieoverlast en vuiloverlast van Teleperformance is het slechts een 6, anders zou het hoger zijn.

•

Een zeven i.v.m. parkeerruimte.

•

Fantastische natuur van de Noord AA. Hierop moeten we zuinig zijn

•

Fijne buurt, alleen de directe buren aan 1 kant geven wat overlast door hard door de straat te rijden.

•

Gaat goed
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•

Geeft vakantiegevoel

•

Groen en ruim, maar ook een tekort aan parkeerplaatsen

•

Groen, goed verlicht en redelijk veilig. Helaas niet overal even goed toegankelijk door ontbreken van aflopende
bestrating e.d.

•

Groen, polder, natuurgebied, recreatieplas

•

Groen, ruim, wel wat last van hondenpoep

•

Groene omgeving zonder doorgaand verkeer.

•

Groene omgeving, winkelcentrum en ov op 100 m lopen. Rustige buurt

•

Groenstroken voor en achter het huis

•

Heel prettige omgeving! Nabij winkels, groen en water. Gemakkelijk prachtig rondje fietsen of wandelen. Noord
Aa en omgeving.

•

Het groen langs de Meerpolder wordt niet tot zeer slecht onderhouden. Het onkruid staat een meter hoog

•

Het is een rustige buurt met veel groen en water

•

Het is er redelijk groen, netjes, rustig, winkelcentrum en randstadrail dichtbij

•

Het is er rustig en groen

•

Het is er veilig en groen met voldoende fiets en wandelmogelijkheden

•

Het is gevarieerd, groen en ruim. Maar helaas weinig te beleven qua sport, spel en ontmoeting. Mijn hond kan ik
er redelijk uit laten, maar het is onlogisch geregeld.

•

Het is prima opgezet, alleen belemmeren geparkeerde auto’s vaak de toegankelijkheid en de veiligheid. Er is
niet echt een speeltuintje in de buurt voor de kinderen

•

Het zou een tien krijgen als we het af mochten sluiten van de straat, zodat er in de nacht geen
jongeren/ongewenst publiek kan rondhangen

•

Ik heb water en groen in de buurt.

•

Ik kijk uit over een uitgegraven deel van de Noord A

•

Ik woon heerlijk in mijn straat, maar het onderhoud aan de bomen buiten mijn deur is slecht. Constante overlast
van bladeren, scheefgroei bomen en impact wortels op de stoep voor de deur.

•

Ik woon in een hele mooie rustige groene wijk vlak bij het Noord Aa

•

Ik woon in een mooie, gezellige buurt waar het fijn toeven is

•

Ik woon naast de buurttuin en vlakbij het park. Dus groen

•

Ik woon vlakbij het noord Aa. De combinatie van groen en water is heerlijk. De wijk is wat ouder dus het groen Is
al gegroeid. Er zijn speelplekken voor de kinderen en veel fietspaden en voetpaden.

•

In de buurt. An noord Aa

•

Je prettig en veilig voelen is basis van bestaan

•

Meer bloemen, minder last van bezoekers lange land ziekenhuis

•

Meestal schoon en rustig

•

Mijn gedeelte van de wijk, de Leyens, is ruim opgezet, heeft veel groenen is verkeersluw.

•

Mijn wijk heeft veel groen, sluit aan op het recreatiegebied Noord AA, heeft fijne speelvoorzieningen zoals
speeltuinen trapveldjes. Wandelen prima.

•

Mooi groen, fijn om doorheen te lopen

•

Mooi park vlakbij en met de fiets vlakbij Noord-Aa

•

Mooie groen opgezette wijk met verschillende bouwvormen en water (kanalen e.d.)

•

Mooie groene afwisselende omgeving

•

Netjes en rustig
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•

Netjes, groen, gezellig, veilig, maar wel parkeeroverlast

•

Nette buurt met voldoende groen en parkeergelegenheid

•

Omdat er veel overlast is van 1 boom geef ik geen 9

•

Omgeving is ok, echter een zeven vanwege het geluidsoverlast van de Aziëweg.

•

Onderhoud aan het groen (maaien, verwijderen onkruid - brandnetels land voetpaden !!!!) laat op z’n zachtst
gezegd te wensen over

•

Op af en toe wat hondenpoep na ziet het er vrij goed uit.

•

Op zich prima maar het onderhoud wordt soms wat laat uitgevoerd

•

Park Binnenpark is dichtbij en de dijk erachter is ook goed te bereiken.

•

Positief: veel groen en rustig Negatief: veel last van hondenpoep en stank van hondenpoep

•

Prettig wonen met 1 grote ergernis. Dat zijn de bomen op de parkeerplaats waar we al jaren veel overlast van
ondervinden (op meerdere momenten in het jaar).

•

Prettig wonen, veilig, maar straatbeeld verandert door slechter wordende bestrating.

•

Recentelijk vernieuwd/bestraat

•

Relatief schoon en veilig. Wel ongelijke tegels en water staat bij de afvoerputten, omdat die hoger liggen dan de
straat.

•

Rust en mooie ligging en fijn uitzicht.

•

Rustige buurt waar je eigenlijk alleen komt als bewoner. Er zijn geen doorgaande routes van andere buurten
naar andere buurten

•

Rustige en nette buurt. Alleen de Aziëweg is een bron van geluidsirritatie.

•

Rustige omgeving, voldoende ruimtelijk, dichtbij winkels en randstadrail.

•

Rustige straat afgezien van parkeeroverlast

•

Rustige straat, redelijk goed onderhouden.

•

Rustige, groene omgeving bij Noord-AA

•

Sinds 1977 woon ik in deze buurt (op hetzelfde adres) en ondervind ik nog steeds rust en hoop ik dat het zo
blijft.

•

Sommige (voor)tuinen zijn nogal rommelig/slecht onderhouden, rotzooi op straat.

•

Te hoge bomen die niet onderhouden worden.

•

Te hoge verkeersdruk in straat, te veel bromfietsers op fietspad door winkelcentrum en te veel fietsers op
trottoir.

•

Te laat snoeien. Op sommige paden kan je bijna niet meer lopen omdat ze overwoekerd zijn door o.a.
brandnetels. Dan kan je er alleen naam maar langs in een lange broek. En de paden worden (vooral richting
Noor A) steeds smaller, zodat je niet eens meer met 2 mensen naast elkaar kan lopen. Door het te veel riet
kunnen wij de sloten en de vogels ook niet meer zien.

•

Teveel onverzorgd groen en hier en daar slecht tot heel erg slecht straatwerk

•

Variatie in groen en onderhoud van groen zijn matig. Graag meer bloeiende planten en struiken in de straten en
plantsoenen.

•

Veel groen en water

•

Veel groen fijne mensen

•

Veel groen, rust en ruimte

•

Veel groen, rustig

•

Veel hondenpoep, hanggroep jongeren, minder aantrekkelijk gedrag kerkgangers bijv. bus Connexion op
schoolplein/ fietsen en auto’s van kerkgangers en ouders die kinderen naar school brengen in de weg staan
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•

Veel natuur

•

Veilige en groene buurt met prettige buurtgenoten

•

Vlak bij het recreatiegebied noord-Aa

•

Voldoende groen (adoptiegroen), geen hangjongeren

•

Voldoende groen, veel looproutes

•

Voldoende vrije GRATIS-parkeerplaatsen!

•

Voorheen zou het cijfer hoger zijn geweest, maar het wordt wel steeds drukker door toegenomen verkeer en
bebouwing met restaurants rond de Noord Aa plas.

•

Vrij rustige buurt

•

Water, polder, ruimte

•

Waterrijke omgeving, ruime opzet

•

Werkelijk álles is in de buurt: ov, winkelcentrum, arts, apotheek, fysio, ziekenhuis, scholen, horeca, Stadshart,
wijkpark, Noord-Aa. Daarnaast is de buurt rustig.

•

Wij wonen in rustige buurt dicht bij het Noord Aa en de winkels

•

Winkels in de buurt, prettige buurt.

•

Wonen vlakbij de Noord Aa is bijzonder prettig

•

Woon in de directe omgeving van noord-a en dicht bij winkelcentrum de Leyens.

•

Woon nabij het binnenpark, waar tegenwoordig in het park en het naastgelegen parkeerterrein groepen
jongeren actief zijn, die blowen, ampullen met lachgas gebruiken, harde muziek maken en met auto’s over
fietspaden racen, Draagt niet bij aan een gevoel van veiligheid.

•

Woonomgeving is prima, echter onderhoud groenvoorziening en Binnenpark is niet goed, je zou beter
brandnetelpark kunnen zeggen

•

Wordt goed verzorgd. vind alleen dat -ondanks voldoende parkeerplaatsen heel dichtbij- toch nog voor de deur
op de stoep auto’s worden geparkeerd.

•

Zeer groene en rustige woonomgeving dichtbij natuurgebied en winkels

•

Zoetermeer is een prima stad in alle opzichten

•

Zou het graag hoger willen geven als er niet zoveel hondenpoep zou liggen heb zelf een hond en loop altijd
alles op te ruimen maar vind nog zoveel poep in het park wat door de eigenaren niet word op geruimd erger mij
daar vreselijk aan

SEGHWAERT
Tabel 9a

•

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Seghwaert
Als het qua onderhoud beter geregeld zou zijn, zou het cijfer hoger zijn. Is erg veel achterstallig onderhoud,
straten, groen

•

Er is te veel gebouwd in mijn omgeving. Veel groen is weg

•

Groene parken in Seghwaert maar gemeente doet te weinig de wijk schoon en netjes te houden. Om je kapot
te schamen.

•

Het onderhoud aan het openbaar groen is sterk achteruitgegaan.

•

Het onderhoud laat te wensen over. Ook de kwaliteit van de beplanting is niet goed De beplanting is
voornamelijk gekozen omdat deze makkelijk is in onderhoud

•

Ik erger me steeds meer aan het onderhoud en de slechte kwaliteit van het onderhoud.
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•

Ik vind het onderhoud aan het groen te kort schieten

•

Mijn straat was een mooie groene straat. Sinds de bomen gerooid zijn en het werk op bepaalde plaatsen niet
afgemaakt is, ziet het er armoedig uit. Verzakte straat en stoep, scheve stoepranden, kale plekken met resten
boomstronken waar de bomen stonden. Als het werk afgerond wordt en er nieuwe (desnoods kleine) boompjes
gepland kunnen worden krijgt de buurt een 8.

•

Olijfgaarde is een woonerf maar nu ik er woon blijkt het een doorgaande weg van verkeer dat de kruising
gaardedreef -dadelgaarde vermijd en verkeer van de perengaarde dat de kinderkopjes en hobbels van de
pruimengaarde - perengaarde mijdt. Kinderen kunnen er niet spelen omdat het geweldige speeltuinplekje
"Hazelnootgaarde" verschrikkelijk verwaarloosd is. Op het woonerf de Olijfgaarde zijn de borden 30 heel
zichtbaar gepositioneerd en bewoners aan het woonerf zijn ervan overtuigd dat ze er 30 km per uur mogen
rijden. Verder is de hele wijk vergeven van de hondenpoep. De kans dat een hondeneigenaar beboet wordt
door niet opruimen is nihil. De Olijfgaarde, speelplekje hazelnootgaarde en het pad langs het fietspad de
citroengaarde ligt vol met hondenpoep. Met de kinderwagen, kind naar school brengen betekent keer op keer
stront aan de wielen van de kinderwagen.

•

Opzet is prima, alleen durft men er naar goed fatsoen niet te lopen i.v.m. de enorme hoeveelheid aan
hondenuitwerpselen.

•

Ruimte achter het huis is onverzorgd.

•

Saai en slecht onderhouden. Onlangs de slootdreef opnieuw gedeeltelijk bestraat. Lijkt wel een lappendeken
nieuw en oud door elkaar heen. Gedeeltelijk nog ongelijk. Bomen een rommeltje. Maak als gemeente keuze,
dus of alle bomen laten staan of alle bomen weg en nieuwe kleinere bomen neerzetten. Nu is het geen vis en
geen vlees door het compromis welke met de bewoners is gesloten

•

School zonder hek is een onveilig geheel.

•

Slecht onderhoud aan stoepen. Veel losliggende en scheve tegels.

•

Slecht onderhouden. Totaal geen handhaving. Vies, smerig ongedierte

•

Slechts onderhoud groen, veel hondenpoep, hangplek jongeren tot in de late uren en ze laten veel troep achter
in de buurt. Ook regelmatig fietsers en scooters op het looppad.

•

Te grote vrachtwagens van AH en Lidl rijden door de smalle straat

•

Te weinig grasmaaien, te veel zwerfvuil, veel overlast jongeren

•

Tegels liggen los, groen wordt niet bijgehouden, tegels zijn ondertussen zwart, veel bladeren op de weg,
scheve paaltjes

•

Veel onkruid, achterstallig onderhouden tuinen van buren, schots en scheefliggende stoeptegels en kapotte
stoeptegels. Zo is bij ons in de straat een brug gerepareerd en daar is een kraantje met rupsbanden heen
gereden door onze straat. Je ziet zo waar de rupsbanden gereden hebben want daar zijn de tegels verzakt en
gebroken. En daar wordt niets aan gedaan!

•

Veel zwerfvuil, hondenpoep en slecht onderhouden plantsoenen, tuinen van bewoners slecht onderhouden

•

Veel zwerfvuil. Weinig speelvoorzieningen. Slecht onderhouden groen en straatmeubilair.

•

Vooral tussen de Astertuin en het winkelcentrum is het rommelig, niet goed onderhouden, zijn er dingen kapot.
Ook verschillende bewoners onderhouden hun buitenruimte niet.

•

Woonerven worden onvoldoende gecontroleerd op te snel rijden gemotoriseerd vervoer.

•

Wordt nooit onkruid gewied of schoongemaakt.

•

Zeer weinig aandacht voor staat van onderhoud van verhardingen, groenstroken, onkruidbestrijding. Dit maakt
mijn woonbuurt tot een armoedige omgeving
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Tabel 9b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Seghwaert
•

Basis is goed, groen. Vind de beplanting wel saai en zou liever een hogere kwaliteit groenonderhoud
zien en meer aandacht voor zwerfvuil.

•

Beetje saai, veel steen, weinig groen

•

Bied alle mogelijkheden om mijn hond uit te laten en er is op dit moment geen overlast

•

Bomen staan er had wat meer afwisseling gemogen wat betreft het groen, meer kleur dan alleen maar
groen

•

Buurtpark is recent gerenoveerd

•

De buurt waar ik woon is netjes en groen. Eén minpunt is dat voor de gekapte platanen op de fretweide
tot op heden geen bomen zijn terug geplant. Dit maakt een rommelige en kale indruk als ik door die
straat rijd, fiets of loop richting mijn huis.

•

De straat is niet heel aantrekkelijk, gewoon een straat met rijtjeshuizen en dan ook nog niet eens
mooie rijtjeshuizen. En hoewel het geen woonerf straat is, is het er toch niet zo heel druk, het is geen
doorgaande weg. Het is een nette straat met brede stoepen en veel parkeermogelijkheden. Iedereen
houdt zijn stoep netjes. Het is gewoon mijn straat en ik woon er fijn.

•

De straat oogt netjes, maar het groen wordt slecht onderhouden (grof materiaal, waardoor lelijk
resultaat) en de trottoirs zijn slecht o.a. door boomwortels

•

De straat zeer matig. De noord AA super

•

De straat zou opnieuw geasfalteerd kunnen worden en de stoepen opnieuw aangelegd. Verder is er
voldoende groen en is het gedeelte waar ik woon prima. Er zijn ook voldoende
parkjes/speeltuintjes/grasveldjes in de buurt voor de kinderen en dichtbij het Noord AA. Het einde van
de straat grenzend aan de Velddreef mag wel wat opgeknapt worden. De huurhuizen zien er minder
verzorgt uit en er is regelmatig overlast.

•

Door het kappen van de bomen in mijn straat (Ligusterpark) is het aanzicht beduidend minder
geworden. Bepaalde stukken zijn niet eens afgemaakt, is de stoep stuk en waar de boom stond rest
nog een stronk. Hopelijk komen er snel nieuwe boompjes (en geen struikjes zoals de gemeente
geopperd heeft).

•

Een prettige omgeving. Minder zwerfafval en hondenpoep zou de omgeving nog aantrekkelijker
maken.

•

Een veilige buurt met een aantrekkelijk aanbod van groen en blauw en een gevarieerde gebouwde
omgeving.

•

Er is echter wel één grote ergernis en dat is de vele hondenpoep op straat en speelveld

•

Er is genoeg groen en 2 winkelcentra, maar er zijn ook straten waar je niet wil wonen.

•

Er is nog behoorlijk wat ruimte voor verbetering De beplanting is saai, de bestrating is erg ongelijk.

•

Er is veel groen in de wijk en winkels en randstadrail dichtbij. Weinig rotzooi in de wijk.

•

Er is veel groen. Op weg naar de supermarkt (Lijnbaan) kan ik door een mooi parkje lopen.

•

Er is voldoende groen

•

Er is weinig in mijn directe omgeving. We hebben perkjes voor en perk achter. Kun je verder niet veel.

•

Erg veel straatvuil/bladeren op de parkeerplaatsen en in steegjes

•

Fijne straat, mooi uitzicht

•

Fijne, rustige buurt

•

Gezellig/groen/ruim
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•

Groen

•

Groen, goed onderhouden, voldoende verlicht, voorzieningen in de nabijheid

•

Groen, rustig (meestal) dichtbij winkels en ov

•

Groene buurt, leuke omgeving en dicht bij de noord Aa

•

Groene buurt. Mooie bomen als uitzicht

•

Heb het prima naar mijn zin in mijn buurt plek van rust ruimte heerlijk kunnen wandelen

•

Het groen is een stuk minder geworden, bomen worden weggehaald en er komt niet veel bijzonders
voor terug. De mensen worden gewoon minder sociaal, opruimen van eigen rommel en hondenpoep is
blijkbaar voor iemand anders of zo.

•

Het groen wordt goed onderhouden dit i.v.m. het straatbeeld.

•

Het is een 8 als onderhoud groen bijgehouden wordt, hoog onkruid tot aan oksels

•

Het is een prettige omgeving, ik er erger me alleen aan de bomen op ons plein. Ze zijn ziek en zwak en
ze hangen voor 50% boven de omliggende tuinen. Al jaren achterstallig onderhoud

•

Het is er lekker rustig en er rijdt alleen bestemmingsverkeer. Verbeterpunten: ondergrondse
afvalcontainers i.p.v. klikos en de smalle verkeersdrempels zijn een aanslag op de auto’s.

•

Het is soms een zooitje, maar dat ruim ik zelf op, ik gebruik niet maar ruim voor de kinderen de weetzakjes op, die ik aantref, fijn, niet waar?

•

Het is vaak rommelig (zwerfvuil) en niet echt mooi

•

Het veranderd niet veel maar het is ruim voldoende zo

•

Het voldoet aan het minimum, maar extra groen, minder afval, meer onderhoud en meer beleving zijn
welkom.

•

Het zwerfvuil, chips zakken, papierenzakken van de ONC-leerlingen, eigenlijk alle zwerfvuil dat
veroorzaken de ONC-leerlingen, daarom van mij een 6 het had net zo goed een 3 kunnen zijn

•

Ik ben tevreden. Op 1 ding na. Handhaving van hondenpoep op de grasvelden.

•

Ik mis een parkje voor onze honden. Ook overlast van hangjongeren op een kinderspeelplaatsje.

•

Ik vind dat er veel meer speelplekken/toestellen moeten zijn voor kinderen. In mijn buurt komen veel
jonge gezinnen. Er is maar 1 klimrek, 1 schommel en 3 wipfiguren

•

Ik voel me veilig, winkels in de buurt, goed contact met directe buren, groene omgeving met veel ruimte
voor kinderen, zingende vogels ‘s morgens en ‘s avonds, buurt waarin alle leeftijden wonen, genoeg
parkeerplek

•

Ik woon aan het Zegwaart park en beheer met mijn buren een grote strook adoptiegroen

•

Ik woon hier erg fijn, ik vind alleen dat er veel beter gelet moet worden op overlast door hondenpoep en
zwerfafval

•

Is groen, redelijk schoon, maar jammer dat sommige bewoners hun voortuin slecht onderhouden.
Tevens veel last van hondenpoep midden op straat/stoep!!!

•

Je kan er prima lopen, weinig verkeer.

•

Kwaliteit groen is beneden peil. Is wsch. een bezuiniging. Straatwerk ligt er heel slecht bij, Prunussen
zijn ziek, veel last van meeuwen en ratten daar men hele broden gooit vanaf het houten bruggetje.
(Tochtpad, nabij Tarweakker). Over het algemeen licht positief over de omgeving aan variatie in groen.
Jammer dat hierop is bezuinigd. Straatwerk is heel slecht, al diverse malen over gestruikeld.
Verbeterpunten.1. Bord ophangen in alle talen VERBODEN TE VOEREN 2. Straatwerk
herbestratenpositief1. Groen2. Uitstraling van het wijkje
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•

Lage cijfer komt door het zwaar verwaarloosde huis naast ons huis. Tuindreef 83. Het wordt gebruikt
als opslagplaats. In 5 jaar nooit schoongemaakt. Staat binnen 1,5 m hoog opgeslagen troep. Tuin is
compleet verwilderd. Als dit niet was had ik mijn buurt een 8 gegeven

•

Lekker veel groen

•

Leuke rustige buurt wel veel last van hondenpoep en heel slecht speelplekje

•

Ligging tussen Noord-Aa en stadshart. Ik laat de auto vaak thuis.

•

Mijn directe omgeving biedt mij de mogelijkheden voor dagelijkse boodschappen, wandelen en hond uit
laten. Voor meer uitgebreide mogelijkheden neem ik de fiets of auto.

•

Mooi groen

•

Mooi groen en weinig plekken waar ik mijn onveilig voel

•

Mooi groen, gelukkig niet te veel bomen gekapt en dicht bij wijkcentrum voor boodschappen

•

Mooi parkje naast het huis, boodschappen op loopafstand en het groene hart op fietsafstand

•

Mooie omgeving

•

Niet aantrekkelijk zijn alle fietsers die op de stoep fietsen

•

Niet echt bijzonder. Wel veel groen.

•

Noord Aa, Polders, Dorpjes Stompwijk en Zoeterwoude

•

Normale woonwijk waarin we geen hinder hebben van overlast. We kennen en herkennen de buren in
onze omgeving en groeten elkaar.

•

Omdat ik van mijn huis hou en mijn eigen omgeving. Ik hou de voorkant/stoep altijd schoon en netjes.
En achter onderhoud ik adoptiegroen en het speeltuintje.

•

Onderhoud groenvoorziening matig. Rommel en hondenpoep op de stoep (vooral langs Tochtpad
tussen Tuindreef en Parkdreef). Huurflats kunnen een schilderbeurt gebruiken. Totaalaanblik van de
wijk begint enigszins te verloederen.

•

Ontsluiting via fiets en voetpaden begint bij mij voor de deur

•

Op een drukke weg in de buurt na ben ik tevreden

•

Prettige omgeving alleen te weinig parkeerplekken en te druk verkeer

•

Redelijk aantrekkelijk, buurt is er in de loop der jaren niet op vooruit gegaan.

•

Redelijk groen en onderhouden

•

Redelijk netjes, maar weinig gevarieerd. Veel steen en weinig groen.

•

Ruim voldoende groen in directe omgeving en zeer veel groen in verdere omgeving.

•

Rust veel groen woonerf

•

Rustig en groen

•

Rustig woonerf waar kinderen gelegenheid krijgen om te spelen.

•

Rustig, geen doorgaand verkeer, geen overlast, voldoende parkeerruimte, vrij veel groen

•

Rustig, maar er valt binnen 2 km weinig te beleven vergeleken met de G4

•

Rustige buurt, veel groen. Helaas zijn aantrekkelijke open plekken de laatste jaren volgebouwd.

•

Rustige en groene omgeving

•

Rustige woonstraat, groene omgeving, maar vanwege ligging nabij de rand van de stad wel wat verder
verwijderd van alle grote voorzieningen.

•

Rustige, groene buurt. Onderhoud van de straten ,pleintjes en het groen matig. Sprake van
parkeeroverlast

•

Schoon en voor ieder wat wils
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•

Seghwaert is erg opgeknapt door verwijdering aantal platanen, maar kan nog meer groen- en
straatonderhoud gebruiken

•

Seghwaert is een gezellige groene wijk met een centraal gelegen winkelcentrum waar ieder weekend
het gezellig druk is mede door activiteiten van de winkeliersvereniging.

•

Sinds de gemeente overgegaan is op de C-norm qua straatbeeld is het aan het verloederen

•

Sinds er voor het slaapkamerraam niet meer om 7 uur s ochtends groenonderhoud wordt gedaan en
na 10 uur pas de vuil en flessen containers worden geleegd, nu nog de herrie van de Australiëlaan:
racende auto en vooral motoren. Wel steeds minder (lang) keffende uitgelaten hondjes. Anders zou het
toch een nóg hogere waardering krijgen.

•

Slecht en slordig groen onderhoud. Veel zwerfafval in de sloot achter het huis.

•

Slechte bestrating, gevaarlijke situatie op stoep en regelmatig overlast jeugd

•

Sommige mensen maken van hun voortuin een bende.

•

Sommige zaken goed, maar niet alles perfect.

•

Speeltoestellen mogen groter

•

Te veel achterstallig onderhoud

•

Te weinig controle en toezicht door de verantwoordelijken op het uitvoeren van de werkzaamheden
van de aannemers. Het vaak slecht uitgevoerde onderhoud m.b.t. het groen.

•

Tevreden, maar onderhoud kan beter

•

V.w.b. onderhoud van stoepen wordt er weinig tot niets aan gedaan, door de wortelopdruk liggen deze
scheef, heb dit bij de wijkpost al eens aangekaart maar wij zitten in categorie 5 en dar betekent: laten
zoals het is, ook de plaatsen die gereserveerd zijn voor het ophalen van vuil zijn smerig.

•

Veel goed onderhouden groen met winkels en ov binnen 75 mtr

•

Veel groen

•

Veel groen aanwezig

•

Veel groen bomen en struiken...voor mij voelt t alsof ik in m’n eigen vakantiepark woon. Heel fijn.

•

Veel groen en dicht bij de polders om Zoetermeer

•

Veel groen, enigszins landelijk karakter, veel flora en fauna.

•

Veel groen, rustig, wordt goed onderhouden.

•

Veel groen. Bestrating is aan verbouwing toe

•

Veel hondenpoep op de openbare ruimte voor mijn huis, waar veel kinderen spelen. Beleid is toch
opruimen hondenpoep. Zet dan een bord neer bij het veld met deze mededeling. Veldje op
Muizenweide/Weidedreef

•

Veel zwerfvuil en slecht/slordig onderhouden groen

•

Vindt dat beter onderhouden moet worden. Loop nu in korte broek langs brandnetels van een meter
hoog

•

Voel me helemaal happy!!!

•

Voldoende groen

•

Voldoende groen en bovenal veilig

•

Voldoende groen maar te weinig afwisseling. Veel te weinig bankjes.

•

Voldoende groen, ruimte en rust

•

Voldoende groenvoorziening, geen zwerfafval, speeltuintjes voor de (klein) kinderen. Winkels op
loopafstand.

•

Voldoende voorzieningen en groene ruimte.
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•

Wegen en stoepen zijn slecht onderhouden.

•

Wel groen, overzichtelijk en veilig, maar winkelcentrum is verouderd.

•

Wordt niet goed onderhouden

•

Wordt veel door passerende mensen, blikjes snoeppapiertjes en peuken neer gegooid

NOORDHOVE
Tabel 10a

•

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Noordhove

Er wordt iemand door de gemeente gesubsidieerd voor het zogenaamde buurtgroen, eens per jaar doet ze hier
iets aan, voor de rest van het jaar zit de buurt in de rommel. Dit wekt veel irritatie bij de buurtbewoners die het
liefst zien dat het buurtgroen beter omgezet kan worden naar meer parkeerplaatsen, waar een drastisch tekort
aan is.

•

Het is behoorlijk verpauperd in de jaren. Het gras staat te hoog de tegels zijn verzakt en het asfalt is ronduit
gevaarlijk. Kortom van de mooie omgeving toen wij ons huis 29 jaar geleden kochten is weinig over. Ik ben niet
meer trots op mijn omgeving.

•

Mijn straat en omgeving zijn in potentie superfijn. Ik erger mij groen en geel aan het gebrek aan groen onderhoud
waardoor het er een groot deel van het jaar uitziet als een bende. Het zou heel fijn zijn als het gras en groen
weer gewoon wordt onderhouden met een normale frequentie.

•

Onverzorgd. Ik heb iedere week de groenbak vol aan bladeren en rommel uit het gemeentegroen wat mijn oprit
opwaait. Struiken dienen alleen als zakjesvangers

•

Tabel 10b

•

Zwerfvuil

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Noordhove
Behoudens te hoge bomen, nabij woonhuizen is de woonomgeving goed in Noordhove. De gemeente maakt
fouten door hoog groeiende bomende nabij woonhuizen te planten. Op de TH Delft, heb ik geleerd van een
professor "De Groene Stad". De kruin van de boom níét hoger dan de dakgoot en dan de bomen om de 35 mtr
a 40 mtr. Voer dit uit!!!!

•

Ben het oneens met het 2 maal per jaar maaien van de waterkanten (hoe het moet Rijswijk)

•

De buurt wordt netjes onderhouden. Nu nog een paar hondenafvalbakken in de buurt dan wordt dat misschien
ook opgeruimd door de eigenaren.

•

De overlast van gierende banden, hels lawaai van motoren en crimineel gedrag wordt met de week erger. Het
bekende soort heeft het nodig een voorheen rustige buurt te criminaliseren!!!!!!!

•

De woonomgeving is prima, wordt alleen verstoord door lawaai van verkeer en jeugdige groepen die zomers
"feest" vieren langs het water

•

Diversiteit aan huizen/groen en opzet, soort huizen/bewoners

•

Door aanwezigheid van de plas en wijk ruim opgezet.
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•

Door het verkeerde Biotopenbeleid lijken de groenstroken vaak op een onverzorgde bende. Ik kom in veel
gemeenten voor mijn werk daar ziet het groen in de wijken er netjes gemaaid uit heel het jaar door en lijkt het
niet op een wildernis. De biotopen worden tweemaal per jaar gemaaid dus tegen de zomer worden alle bloemen
die er in staan kort gemaaid. Neem een gulden middenweg en maai overal de eerst 2 meter zodat het er netjes
uit ziet langs de straten

•

Een fijne leefomgeving

•

Een prima buurt maar standaard ingericht

•

Er is veel groen in de omgeving, buurt is ruim opgezet en over het algemeen schoon.

•

Gebied voldoet al voor een grote deel aan mijn verwachtingen

•

Gewoon goed

•

Gewoon netjes

•

Groen, water, natuurbeleving

•

Heb uitzicht op het Aldo van Eykpark. Geen 10 omdat het kunstwerk middenin het hondenuitlaatveld staat!

•

Heel blij met het vele groen en de ruimte.

•

Hele rustige en groene omgeving

•

Het is er groen en fris

•

Het is er veilig en redelijk groen. We hebben fijne buren.

•

Het is groen, veel ruimte tussen de huizen. Er zou meer aandacht voor het groen kunnen zijn in droge tijden.
Afgelopen periode verdroogde er veel helaas.

•

Het is netjes en de speelplek na de recente opknapbeurt ook. Het basketbalveld ziet er minder verzorgd uit en
er ligt vaker zwerfafval.

•

Het is over het algemeen rustig, opgeruimd en er zijn plaatsen waar kinderen kunnen spelen In het
winkelcentrum ontmoet ik regelmatig bekenden

•

Het was mooi toen we er kwamen wonen. Het is wat aan het verloederen door vertrokken buren en nieuwe
buren.

•

Iets meer vruchtdragende bomen zou leuk zijn

•

Ik hoop dat het de groene wijk blijft die t nu is. Geen woningbouw op schooltuinen

•

Ik waardeer mijn straat minder dan de omgeving (Zoetermeerse plas)

•

Ik woon aan de Benthuizerplas een prachtig natuurgebied

•

Ik woon aan Benthuizerplas met prachtige natuur voor de deur

•

Ik woon in een rustige groene omgeving met een winkelcentrum op fiets/loop afstand.

•

Is gewoon goed: zou hier en daar wat beter kunnen

•

Kan in directe omgeving hond uitlaten fietsen

•

Lekker veel groen en water

•

Mag wat meer kleur in

•

Mooi park in de buurt, niet te veel verkeer

•

Netjes rustig groen

•

Overzicht over het water en meestal erg rustig. Nog net geen tien omdat soms overlast van radio’s uit auto’s die
geparkeerd staan. Kortom gedrag van mensen maakt een tien niet mogelijk.

•

Positief: redelijk veel groen, water (Noord Aa) in de buurt, redelijk ruime opzet van de omgeving. Negatief: voor
een belangrijk gedeelte geen fraaie woningbouw, veel geparkeerde auto’s

•

Prachtig om als het kan dagelijks rond een van de Noord A plassen te wandelen

•

Rommelige winkels en grote vuilnisbak en rotzooi op straat
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•

Ruimte, groen en rust

•

Rustig, beperkte voorzieningen, weinig onderhoud infrastructuur

•

Rustige buurt met veel natuur, prettig wonen

•

Rustige buurt Woon niet aan de weg, vlak bij Noord Aa - natuur Klein winkelcentrum vlakbij

•

Rustige straat, buitenrand van de stad, voldoende groen en wandelmogelijkheden, lichte recreatie

•

Rustige, groene, woonomgeving dicht bij natuur.

•

Is hier geweldig!

•

Schoon, veilig, voldoende speelmogelijkheden voor de kleinkinderen, goed onderhouden.

•

Tot nu toe ben ik erg tevreden over mijn woonomgeving m.u.v. parkeergelegenheid

•

Veel flora en fauna

•

Veel groen, vrij rustig, minpuntje: zwerfafval met name door wat wegwaait van de ondergrondse containers en ik
zie de gemeente nooit een poging doen dit op te ruimen

•

Veel natuur, weinig verkeer

•

Voldoende groen, schoon en activiteiten. Lawaaiige voertuigen vooral in de zomer.

•

Weinig autoverkeer, netjes

•

Wij wonen direct aan het Noord AA gebied. We kijken vanuit ons huis de plas over en stappen zo de natuur in.

•

Wijk is 30 jaar oud, er wordt wel gewerkt aan verbetering, maar er te lang gewacht, veel groen en paden zijn
over de datum. Rond het winkelcentrum s avonds onveilig gevoel door hangplek/dealplek/zeer
luidruchtig/vernieling

•

Wonen aan de Benthuizerplas is heerlijk (Alleen de overlast van het lawaai van de meeuwen is hinderlijk

•

Wonen aan een park, geeft rust en natuur gevoel

•

Woon bij Noord Aa. Mooi gebied

•

Zou een tien geven zonder hondenstront in de perken

ROKKEVEEN
Tabel 11a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Rokkeveen

•

Achterstallig onderhoud weinig vernieuwing

•

De enorme ophoping van goederen die niet meer worden gebruikt en buiten laten staan in het tuintje. Veel
hoog onkruid in de straat.

•

Een 5 omdat er in de directe omgeving te veel overlast is van de te grote bomen. Ook te weinig
parkeerplaatsen. Komen overigens ook steeds grotere auto’s (busjes)parkeren.

•

Het is een standaard woonbuurt met weinig te beleven

•

Hoge bomen geven overlast ontwrichting stenen, weg halen en parkeerplekken maken. Ernstig te kort
parkeerplekken gevaarlijke situaties. Bedrijfswagens die er mi niet thuishoren

•

Ik vind het jammer. Dat zoveel tuinen volledig zijn betegeld. Dat maakt de omgeving kaal, ongezond en
deprimerend.

•

Onkruid overal, zwerfvuil allemaal dankzij het gemeentebeleid!

•

Onverzorgd groen overal, veel hang jongeren in de buurt vooral weekend met veel herrie

•

Op het ogenblik kan ik geen hoge waarde geven aan de omgeving want deze wordt momenteel slecht
onderhouden. Stoepen zijn ongelijk, het groen staat erg hoog en breed, veel onkruid, etc. etc.

•

Slecht onderhoud groenvoorziening. Overlast gevende elzen
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•

Stoep en stoepranden zijn er oneffen. Geeft enorm veel kans op blessures en verwondingen.

•

Veel overlast van hondenpoep op het speelveld en zwerfvuil

•

Veel rommel, onkruid etc. Onverzorgde woningen en vooral smerig uitziende opbouwen.

•

Wonen aan een laan is niet echt aantrekkelijk. Het zal dan gezocht moeten worden in de nabije omgeving

Tabel 11b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Rokkeveen

•

Bebouwing dicht op elkaar, niet al te veel groen.

•

Ben tevreden maar het zou wel op sommige plaatsen wat netter kunnen. Barietgeel bijvoorbeeld of sommige
voortuintjes vooral bij huurwoningen. Maar daar heeft Gem. geen grip op.

•

Best mooie omgeving, echter mis ik in de directe omgeving een sportveldje voor de kinderen

•

Bestrating kan beter veel stoepen zijn in slechte staat, omhooggekomen door boomwortels.

•

Bomen groeien erg hoog, waardoor veel schaduw in tuin. Gemeente snoeit bomen niet!

•

Buurtonderhoud van het groen blijft achter, veel Paardenstaart door de groenvoorziening heen

•

Cijfer is laag vanwege zeer slecht onderhoud van het openbare groen

•

De groenvoorziening laat echt te wensen over, klagen hier bijna elke enquête over. Er wordt niets mee gedaan.
Na deze enquête hoeft u mij niet meer te vragen er een in te vullen. Blijkbaar hebben dit soort enquêtes dus geen
zin.

•

De hoeveelheid groen, direct in de buurt waardeer ik erg

•

De hoogspanningslijnen aan één kant van ons huis heeft de aantrekkelijkheid een stuk verminderd

•

De huizen zijn ruim op gezet en er is veel groen in de buurt, het is er rustig en redelijk schoon

•

De omgeving is aardig schoon. Buiten hier en daar misschien een ongelukje van een hond en tekeningen van
kinderen op de stoep.

•

De omgeving zou wat meer opgeleukt kunnen worden met wat meer bloeiende bloemen en struiken i.p.v. alleen
maar gras. Daarnaast zou er wat aan al dat riet in en langs de sloten gedaan kunnen worden dat alles
overwoekert, waardoor ook zwanen met hun jongen de kant nergens meer op kunnen, wat funest is voor de
kleintjes die niet constant in het water kunnen blijven.

•

De openbare ruimte is behoorlijk groen, veilig en wordt redelijk onderhouden, dus een voldoende. Er is echter
weinig extra’s, geen sfeer en fantasie, geen fijne plekken, straatmeubilair is rommelig en oud.

•

De straat is prima en het park mooi. Helaas is er veel overlast van hondenpoep en zwerfvuil. Daarnaast wordt de
Oostweg steeds drukker en hangen er lelijke 380kv kabels.

•

De straat ziet er goed verzorgt uit. Geen overlast uit de buurt

•

De wijk Rokkeveen is ruim opgezet (niet vol gebouwd!) met voldoende groen/water. Houden zo!

•

Dichtbij groen

•

Een buurt om trots op te zijn!

•

Er is aardig wat groen maar de fietsmogelijkheden worden slechter. De ledverlichting zorgt dat de fietspaden
geen strooilicht meer krijgen en donker zijn waardoor onveilig gevoel. Te veel slechte oversteekplaatsen voor
fietsers en voetgangers

•

Er is groen om me heen en het is rustig.

•

Er is hier (wijk Rokkeveen) redelijk veel groen en een nette omgeving

•

Er is in mijn ogen sprake van achterstallig onderhoud op het gebied van groen. Er zou wat meer aandacht
besteed moeten worden aan de struiken en zwerfvuil, etc.

55

•

Er is op dit moment slecht onderhoud van de groenvoorziening, gras staat vaak te hoog, daardoor heeft me
hondje iedere keer last van die oor kruipers of ontstekingen aan de ogen de zijkant naast me tuin sta ik zelf iedere
keer te schoffelen en te vegen en rotzooi op te ruimen van de school.

•

Er is voldoende groen in de buurt, het verkeer in mijn straat rijdt harder dan past (drempel is verzakt), park vlakbij,
geen geluidsoverlast van doorgaand verkeer. Wel toegenomen verkeerslawaai van de N470. Fietsen kan veilig.

•

Er is voldoende groen in mijn omgeving

•

Er mag veel meer gebeuren aan regelmatig groenonderhoud. Nu verpaupert de buurt omdat er overal onkruid
groeit, gras is hoog, struiken groeien over de stoep en overal grasaren die een gevaar voor mijn hond kunnen
zijn.

•

Er zijn voldoende mogelijkheden n mijn woonomgeving voor de activiteiten die ik hiervoor heb aangegeven.

•

Ere groeit veel onkruid op de stoep en de weg.

•

Fijn en veilig gevoel

•

Gemeente doet te weinig aan onderhoud Openb. ruimtes. Bewoners doen te weinig aan onderhoud directe
woonomgeving, jammer genoeg!

•

Genoeg groen, rustig

•

Gezellig

•

Goed onderhouden, schoon, maar veel te kort gemaaid.

•

Goed toegankelijk (ov, auto, fiets, te voet), voldoende goed onderhouden groen, directe nabijheid voorzieningen
(gezondheidscentrum, winkelcentrum etc.), directe nabijheid groenvoorzieningen zoals Balijbos, kinderboerderij,
westerpark, etc.). Goede verhouding laagbouw, hoogbouw etc.)

•

Goed verzorgd, nabijheid park, winkelcentrum

•

Groen en rustig, maar zou nog beter, natuurlijker kunnen

•

Groen, praktisch ingericht, voldoende goed onderhouden, afwisselend

•

Groen, rust en winkels dicht in de buurt

•

Groen, wel te veel hondenpoep

•

Groene woonomgeving, over het algemeen schoon en opgeruimd. s Winters en avonds (donker) is er minder te
doen en te beleven.

•

Groenonderhoud moet beter, kleurlaan/paletsingel hoek is onoverzichtelijk, levensgevaarlijk met het hoge onkruid

•

Heel veel hondenpoep

•

Helaas is de prullenbak in onze straat weggehaald en is er voor passanten geen plek hun afval weg te gooien.
Hier en daar een bankje zou ook welkom zijn.

•

Helaas ligt er rond het winkelcentrum vaak afval.

•

Helaas veel hondenpoep op de stoep en in gras in park waar kinderen horen te spelen. En meer brandnetels dan
struiken in t park

•

Hele fijne buurt, super winkelcentrum, mooi park.

•

Het (uitzicht op het) Balijbos is voor mij van hele grote en belangrijke waarde. Verder is openbaar vervoer,
snelweg en winkelcentrum goed in de buurt

•

Het Floriadepark en Balij worden goed onderhouden en daardoor zeer toegankelijk voor fietsers en wandelaars

•

Het groen wordt de laatste tijd slecht onderhouden terwijl de bomen op de witgeellaan juist veel te hoog zijn
gesnoeid

•

Het is een heerlijk rustig straatje met op 5 minuten lopen naar het Balijbos

•

Het is een rustige en veilige woonomgeving, ook verkeerstechnisch
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•

Het is een rustige vredige buurt. Er staan alleen slecht onderhouden Berkebomen die er voor zorgen dat er een
teveel aan vogels op een plek zitten en er vaak een teveel aan zaad ligt.

•

Het is een voldoende rustige en groene omgeving

•

Het is er redelijk netjes, geen hang jongeren in mijn straat, geen geluidoverlast van de buren, weinig
parkeergelegenheid.

•

Het is hier redelijk rustig en er is voldoende groen in de directe omgeving.

•

Het is ok.

•

Het is verzorgd en veilig

•

Het oogt wel goed.

•

Het openbare groen wordt sinds een aantal jaar minder goed onderhouden.

•

Het voldoet aan mijn wensen, niet per se punten die beter kunnen, maar het kan altijd ruimer/groener

•

Het voormalige Floriade terrein is een van de mooist ontwikkelde gedeeltes van Zoetermeer.

•

Ik ben zeer tevreden over de weg, fietspaden, het groen en winkelcentrum

•

Ik heb het voorrecht te mogen wonen in Rokkenveen, naast het Balijbos en de Floraplas. Op loop/fietsafstand is
er een goed winkelcentrum en openbaar vervoer bus/trein. Met auto goed bereikbaar, snelweg dichtbij.

•

IK VOEL MIJ IN ALLE OPZICHTEN ONTSPANNEN IN MIJN WOONOMGEVING.

•

Ik waardeer de natuur in het Balijbos en de kwaliteit van het WC Rokkeveen

•

Ik woon aan de rand van Zoetermeer met veel groen!

•

Ik woon hier in deze omgeving al 28 jaar naar mijn zin.

•

Ik zou graag wat meer groen zien in mijn straat

•

In groene wijk naast park/baliebos, helemaal goed!

•

Is een nette buurt, zonder overlast

•

Is relatief rustig, aanwezigheid Hoekstrapark

•

Kan iets meer onderhoud aan groen plaatsvinden

•

Keurig, groen, fijn om te wonen

•

Kindvriendelijk, groen en rustig. Te veel verkeerd geparkeerde auto’s geven de omgeving helaas een rommelig
en onoverzichtelijk aanzien. Er zouden meer parkeerplaatsen moeten komen, een klein strookje groen hiervoor
inleveren is prima. Dit moet niet door een enkele dwarsligger moeten worden tegengehouden->belachelijk!

•

Kleine rustige buurt met op korte (loop) afstand toegang tot Balijbos. Dicht bij winkelcentrum Rokkeveen West,
bibliotheek, medisch centrum en station Zoetermeer binnen 10 minuten loopafstand.

•

Lekker groen alleen niet altijd opgeruimd en netjes

•

Ligt redelijk in het groen. Meer groene aanplant zou wenselijk zijn.

•

Makkelijk te bereiken, schoon en rolstoelvriendelijk

•

Meer groen, en meer aandacht voor speelplaatsen voor kinderen

•

Met het Balij bos om de hoek is het daar fijn wandelen en recreëren. De openbare ruimte in mijn straat wordt
voldoende onderhouden.

•

Met voldoende parkeerplaatsen zou het een 10 zijn

•

Mijn achtertuin is het Balijbos met de kinderboerderij. Hoeft geen verdere toelichting.

•

Mijn directe omgeving is groen - ik kan er wandelen en fietsen: Er is een aantrekkelijk winkelcentrum en een
bibliotheek: de straten en huizen ogen aantrekkelijk.

•

Mijn woonomgeving (omgeving Balij) is mooi en bijzonder echter is er veel (moedwillig) zwerfvuil en zijn er
onvoldoende vuilbakken. Zeker als je Balij (omgeving Kurkhout) vergelijkt met het aanwezig Floriadepark.
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•

Mits er voldoende gemaaid en opgeruimd wordt door de gemeente, we betalen tenslotte meer dan en zelfs veel te
veel gemeentebelasting

•

Mooie wijk, fraai uitziende straat

•

NAAST EEN PARK, DUS PRACHTIG EN RUSTIG

•

Net opgeknapt. Bomen niet gekapt is ruim van opzet

•

Netjes, schoon, rustig, voldoende ruim

•

Netjes, veel groen

•

Nette omgeving met groen grasveld speeltuintje voor kinderen en woningen zien er goed kleur uit

•

Niet altijd goed onderhouden. Losliggende tegels en zwerfvuil.

•

Nu nog zeer aantrekkelijk maar op zeer korte termijn wordt het volgebouwd.

•

Omdat auto is de straat te hard rijden en het vuurwerkhuisje in de straat

•

Onderhoud openbaar groen is heel slecht. Onacceptabel. De wijk zelf is geweldig. Wij onderhouden zelf stukje
openbaar groen in directe woonomgeving voor het aanzicht. Bij goed onderhoud openbaar groen zou cijfer peen
9 zijn!!!

•

Op zich prima, maar overlast auto’s, te weinig onderhoud groenvoorzieningen en slechte kinderspeelplaats

•

Open ruimte veel plek om te zitten en te spelen.

•

Opgeruimd, en ruimte om ons heen

•

Park in de buurt, veilige wegen, goed onderhouden

•

Park in directe nabijheid

•

Park- veel groen- water-rust

•

Prettig om te wonen met het winkelcentrum om de hoek

•

Prima buurt, is weleens anders geweest

•

Prima omgeving. Het onderhoud van de straattegels kan echter beter. Door grasgroei tussen de stenen en
wortels van bomen, maar ook door mollen liggen deze erg ongelijk.

•

Redelijk

•

Redelijk goed maar kan beter

•

Redelijk groen en speelruimte voor kinderen. Tevens weinig verkeer

•

Relatief rustig, veel groen, genoeg parkeergelegenheid

•

Rokkeveen - stenenbuurt - prettig wonen. Ik kom van buiten Zoetermeer en woon er nu 8 jaar. Zag er erg tegenop
om in Zoetermeer te gaan wonen. Maar het is hier fijn, groen en rustig.

•

Rokkeveen: veel groen. Veel speelpleintjes voor kids. Markt. Florapark. Groot mooi wandel honden uitlaatstrook/
pad langs de Zuidweg. Fietspaden naar Berkel/Bleiswijk, etc.

•

Rustig (geen doorgaande straat), schoon, veilig en geen hinder.

•

Rustig (woonerf) straatje, goede verlichting

•

Rustig en geen overlast in directe omgeving

•

Rustig, veilig gevoel, natuur dichtbij

•

Rustig, groen, veel paden

•

Rustig, groen, winkels op loopafstand, snel fietsen in de natuur e.a. dorpen/plaatsen.

•

Rustige buurt, meer dan voldoende groen, parkeren slecht.

•

Rustige buurt met 2 winkelcentra en een park in de buurt

•

Rustige buurt, idem straat. Nieuw mooi speelterrein voor kinderen. Redelijk groen.

•

Rustige omgeving, groen, weinig autoverkeer, verzorgde straten en tuinen.

•

Rustige, groen wijk. Ik woon naast het winkelcentrum, fiets en wandel zo de natuur in
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•

Saai

•

Schone brede rechte straten, niet direct in de buurt hangjongeren

•

Schone straten en een park in de directe nabijheid. Wel weinig parkeerplaatsen.

•

Schoon, gemoedelijk en alles in de buurt wat nodig is.

•

Schoon, goed onderhouden

•

Schoon, rustig en veilig

•

Sloten en onkruid worden slecht onderhouden. Sloten stinken soms zelfs.

•

Speeltuin onlangs vernieuwd, veel groen, prettige sfeer

•

Te veel goedkopere huizen. Voor het overige een 8. Veiligheid was wel lang een probleem (bekraste auto’s).
Bereikbaarheid met de auto blijft een belangrijk voordeel van Zoetermeer. Mag niet onder druk komen te staan.
Dit maakt het centrum van Den Haag bijvoorbeeld minder aantrekkelijk (te veel omrijden).

•

Te weinig onderhoud aan het groen. Er is veel onkruid op straat (stoep/ stoeprand - sloot)

•

Tip, onkruid in plantsoenen staat hoog, verzakkingen in de straat (ongelijke tegels)

•

Trottoirs zijn slecht/ ongelijk. Scheiding fietspad, voetpad niet altijd duidelijk. Parkeergelegenheid staat steeds
vaker onder druk.

•

Uitzicht op het Balijbos

•

Veel achterstallig onderhoud aan speeltuinen en groenvoorzieningen.

•

Veel bedrijven om mij heen

•

Veel groen dichtbij Balijbos snel in de natuur winkelcentrum nabij

•

Veel groen en goede fietspaden

•

Veel groen en leuk wandel-, sportgebied vlak achter mijn huis (poldergebied tussen Rokkeveen en Berkel)

•

Veel groen en netjes

•

Veel groen en ruimte

•

Veel groen en rust

•

Veel groen in de omgeving en water, je kunt er lekker wandelen.

•

Veel groen in mijn omgeving

•

Veel groen, betrekkelijke rust goed gevoel bij de wijk

•

Veel groen, fiets en wandelpaden

•

Veel groen, goed toegankelijk, fijne mensen.

•

Veel groen, groot park

•

Veel groen, veilig, rustig

•

Veel groen: Park en Balijbos "om de hoek": winkelcentrum redelijk dichtbij: goede fietspaden. Wandelpaden
(stoep) kunnen echter beter! (Vaak te smal: er staan vaak auto’s op geparkeerd).

•

Veel groen (2x genoemd)

•

Veel overlast van hondenpoep (grasvelden onbruikbaar voor kinderen door vele uitwerpselen), Slecht onderhoud
en veel zwerfafval

•

Veel rommel en troep die op straat gegooid wordt door jeugd van het Picassocollege.

•

Veel tuingroen groeit over de voetpaden die niet erg breed zijn. Bestrating aan zijde van de uitritten smalle en
ongelijk

•

Veel zwerfvuil, slecht onderhoud openbaar groen

•

Veilig, groen en lieve mensen

•

Veilig, schoon, groen, wandelen, ontmoeting

•

Verzorgde en afwisselende groenvoorzieningen, netjes, afwisselend, overzichtelijk, slingerende vormen, kleurrijk.
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•

Vlak bij het Balijbos en midden in het Floriadeterrein. Wat wil je nog meer!?

•

Voldoende groen. Vrij uitzicht achter en (in iets mindere mate) voor. Rustige buurt.

•

Voldoet (bijna) aan de criteria van vraag 1

•

Voor mijzelf niet belangrijk, wel toen de kinderen klein waren en er konden spelen en nu met een kleinkind idem.

•

Wat mij betreft zou er wel een uitbreiding van speeltuin mogen komen en betere controle autorijders door de
straten heen

•

We hebben het prachtige Balijgebied als uitzicht.

•

We wonen dichtbij het Balijbos in een zeer groene buurt. De voorzieningen qua winkels, huisartsenpraktijk,
bibliotheek, tuincentrum zijn op loopafstand. En ... niet te vergeten: de bus stopt voor de deur en in 10 minuten
ben je bij het treinstation en de randstadrail !!!

•

We wonen erg mooi, kinderboerderij en Balijbos in de achtertuin, indien de paden beter onderhouden zouden
worden in het park zou het van mij een dikke tien krijgen. Het winkelcentrum in Rokkeveen is nl ook zeer prettig
om te winkelen.

•

We wonen op het oude Floriadeterrein

•

Wegen/voetpaden zijn goed. Veel hondenpoep

•

Weinig doorgaand verkeer

•

Weinig verkeer, mooie ligging, winkels goed bereikbaar, goede groenvoorziening

•

Woon aan rand Rokkeveen west bij Balijbos

•

Woon boven winkelcentrum Rokkeveen. Parkeerterrein is netjes. Wel vervelend is de vervuiling die veroorzaakt
wordt door de Volendammer en het zwerfvuil dat de bezoekers van het winkelcentrum achterlaten.

•

Ziet er niet uit. Heb vroeger in wijk 19 gewoond, dat was mooi, en nu, met 16 jaar er tussenuit geweest in wijk
18....wat een lelijkheid!

•

Ziet er redelijk netjes uit

•

Zoetermeer (Rokkeveen) heeft veel te bieden

OOSTERHEEM
Tabel 12a

•

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Oosterheem
Heel slecht onderhoud van het groen. Veel onkruid op de straten en het grasveld op de Scheldestroom is een
onkruidbende i.p.v. bloemenweelde waardoor iedereen het als afvalbak gebruikt

•

Het te hoge zo gezegde siergras is eigenlijk niet sierend voor de omgeving alleen overlast [teken pollen extra
onkruid in tuin en slecht onderhouden kunstwerk Pyramide en slecht onder zeg maar niet meer onderhouden
boomvakken onkruid staat hoog.

•

Niet voldoende groen. Onvoldoende gevoel van veiligheid.

•

Onderhoud is slecht, veel mierenoverlast, vervuiling van de verkeersborden. Groenonderhoud is minimaal. Het
interesseert jullie allemaal niets meer geloof ik.

•

Te weinig groen, weinig inspirerend en te vol gebouwd, soms overlast van hanggroepen

•

Te weinig groen.

•

Te veel aso /huurders aan de overkant

•

Veel te weinig groen

•

Veel zwerfvuil, hondenpoep (ook rond kinderspeelplaatsen!), ik voel me een vreemd in eigen straat, onkruid
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•

Vooral de hondenuitlaat plaats wordt heel erg slecht bijgehouden (maaien) en we hebben veel onkruid en
zwerfvuil op de stoep en straten

•

Wonen in een leuk parkje, wat helaas verziekt wordt door 20 uur per dag extreem veel overlast van dealende/
krijsende/ vloekende/ scooterende jeugd

•

Tabel 12b

•

Zeer weinig ruimte om de honden uit te laten in directe woonomgeving

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de aantrekkelijkheid van de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Oosterheem
Alles dicht bij huis (winkels etc.). Wel te veel drempels (slecht voor mijn auto). Toplocatie om te wandelen (Bentwoud, Noord-Aa). De smalle toegangswegen Worden vaak geblokkeerd door busjes e.d. Ondanks de gele
markeringen op de wegen. Het is zelfs lastig om langs een vuilniswagen te gaan.

•

Alles prima, behalve dat struiken soms te hoog zijn om verkeer aan te zien komen.

•

Als er geen scholen om de hoek met bijbehorende overlast van ouders met auto’s waren, was het cijfer een 10
geweest

•

Altijd netjes

•

Ben blij met Bentwoud in nabijheid

•

Ben erg blij met het Bentwoud, Heemkanaal en wadi. De buurt is rustig en groen, dat vind ik fijn. We hebben een
aantal rijtjes met sociale huurwoningen in de buurt. Ik verbaas me erover dat ik dit stukje als minder groen, rustig en
fris ervaar.

•

Ben tevreden, het ziet er groen uit aan de voorzijde van mijn huis, de achterzijde is minder

•

Complimenten voor de gemeente groenvoorziening en schoonhouden. Ligt veel zwerfvuil en hondenpoep waar niet
tegenaan te werken is. Handhaven zou echt helpen

•

Controle op hangjongeren mag kan beter

•

De buurt s rustig. Maar niet spectaculair. De prijzen van de woningen zijn gebaseerd op de ontwikkeling van
Bentwoud en dus te duur. Ik heb het over waterrand n oosterheem

•

De openbare ruimte ziet er over het algemeen netjes uit maar mag wel wat groener

•

De perken zijn niet altijd even netjes en er ligt veel zwerfvuil

•

De spullen en de indeling zijn wel aardig. Het is en blijft storend dat die hondenpoep niet opgeruimd wordt. Of het
zit in het zakje maar ligt gewoon op straat...

•

De uitstraling van de buurt maakt het aantrekkelijk om er te wonen

•

Dichtbij het Heemkanaal. Veel speelmogelijkheden voor jonge en oudere jeugd.

•

Door aandacht van bepaalde groepen bewoners wordt de buurt netjes gehouden. Zij ruimen de zooi op van andere
groepen.

•

Er is groen. Je kan er wandelen en redelijk snel het Bentwoud in lopen

•

Er is groen, er is water, er zijn winkels in de buurt

•

Er is voldoende mogelijkheden om te genieten van de 3 items. Maar er moet meer toezicht zijn op het gebruik van
de items (bijv. niet fietsen op wandelpaden dit gebeurd steeds meer zelfs door ouders met kinderen).

•

Fijn en groen. Veel zwerfvuil. Rommelig onder het station

•

Fijne omgeving die zich steeds groener ontwikkeld.

•

Geen 10 omdat ik vaak geluidsoverlast ervaar

•

Geen 10 omdat de looppaden niet goed verzorgd zijn.

•

Goed onderhouden, leuk hondenstrand, goede paden om te lopen

•

Groen en netjes
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•

Groen en water voor de deur

•

Groen kan beter onderhouden worden. Veel onkruid. Meer afvalbakken. Rotondes beter onderhouden en verzorgen

•

Groen vind ik prima, ook speel gelegenheid alleen mag het schoner

•

Groen wordt slecht bijgehouden

•

Groene, open wijk met het Bentwoud vlakbij

•

Heempark dichtbij zo ook het Bos

•

Het is een wijk in ontwikkeling en het groen dus ook. Dat heeft tijd nodig. Voor mij is het nooit groen genoeg.
Helaas denkt niet iedereen daar hetzelfde over en gaat niet iedereen er even zuinig en respectvol mee om.

•

Het is er wel maar onderhoud en veiligheid laten nog wel de wensen over

•

Het is gewoon perfect

•

Het is groen en er zijn veel voorzieningen in de buurt

•

Het is ideaal gelegen en biedt vele mogelijkheden om te fietsen en te wandelen.

•

Het kan een 10 worden als het fietspad (Waarderpad) niet meer toegankelijk zou zijn voor snor- en bromfietsen.
Extra borden en aanduidingen op het asfalt en controles erop. Meer toezicht op hangjongeren (en ouderen) en veel
meer optreden tegen zwerfafval!

•

Het overwoekerende onkruid langs de kant van de weg is (eindelijk) gemaaid. Vorige week had ik een 7 gegeven
vanwege de onoverzichtelijke situatie die het opleverde

•

Het ziet er netjes uit en omdat het redelijk nieuw is, is er nog niet veel weggezakt bv zoals stoepen.

•

Hier en daar straatvuil en vandalisme, overlast van parkeren scholen

•

Ik heb een laag cijfer gegeven i.v.m. dat er weinig groen is en er veel lawaai is later op de avond bij warm weer. Ik
moet het slaapkamerraam vaak dicht doen het lawaai

•

Ik heb in een straal van circa 100 meter alles wat ik (redelijk) belangrijk vind

•

Ik woon aan de buitenkant van Zoetermeer met uitzicht op een strook achter de boerderij. Prettige omgeving.
Echter het gras langs het water wordt onvoldoende vaak gesnoeid. Was anders een 9 score!

•

Ik woon aan het Bentwoud, het is als een verlengstuk van onze tuin.....geweldig toch?

•

Ik woon aan het Oosterheempark vlak bij het winkelcentrum. Veel groen en faciliteiten dus.

•

Ik woon er prettig

•

Ik woon in een heerlijk appartement met uitzicht op het water en groen.

•

Ik woon in een hoekhuis aan een parkje en heb nog soms overlast van groepen kinderen. Verder staat het gras op
sommige plaatsen zo hoog dat ik in de auto niet kan zien of er ruimte is om af te slaan.

•

Ik woon in een rustige, groene, autovrije straat. De straten erom zijn minder rustig, groen en niet autovrij. Als ik ga
hardlopen zoek ik vaak het Bentwoud of het Noord Aa op.

•

In de omgeving staat veel ruig gras was m.i. een negatieve uitstraling heeft. Gemaaid is netter, geen zwerfafval,
minder pollen voor hooikoortspatiënten, beter overzicht en controle.

•

Initiatieven met buurtbewoners dragen goed bij.

•

Is goed

•

Jammer dat onze binnentuin niet gebruikt wordt. Het werkt ook niet uitnodigend zonder zitjes!!!! Was mij wel belooft
bij de woningbouw toen ik de sleutel ging halen, heel jammer!!!

•

Jammer van de huurhuizen tegenover koophuizen. En wie heeft dat groen(Grassoorten) verzonnen wat elk jaar zo
lekker uitzaait in je tuin. Bewoner van de Pernisstraat …

•

Kwaliteit bestrating vind ik onder de maat. Weet niet of het nu nog zo is, maar grondprijs werd afgeleid van
bouwkosten woning. Ik woon in duur huis en heb dus relatief veel bijgedragen aan kosten openbare voorziening.
Straat gelegd met oude en beschadigde stenen en hobbelig. Dat is niet logisch.
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•

Kwaliteit schoonhouden laat te wensen over

•

Leuke Wadi

•

Meer ruimte tussen de huizen zou fijn zijn. Meer voetbalveldjes waar geen honden bij kunnen.

•

Meer speelmogelijkheden voor kinderen zou tot een hoger rapportcijfer leiden.

•

Mijn omgeving is mooi aangelegd, park, looppaden en Heemkanaal. De bestrating is goed, verlichting voldoende.
Soms veel rommel op straat, maar dat doen de bewoners zelf.

•

Mooi Bentwoud vlakbij, Heemkanaal. Rustig gelegen

•

Mooi groen Heempark waarbij aandacht voor blijvend goed onderhoud. De laatste maanden duidelijk minder
onderhoud. Contract van Vermeulen naar BAM.......hou dat in de gaten!

•

Mooi groen uitzicht.

•

Mooi park en veel recreatiemogelijkheden voor diverse groepen. Geeft veel beweging in het park en is voor
iedereen gezond en prettig en gezond.

•

Mooi rustig maar groen onderhoud is nu onder de maat komt door ander bedrijf in oosterheem helaas groot verschil
met vorige ondernemer

•

Mooie wijk met veel groen

•

Nette en redelijk rustige buurt

•

Nette wijk, veel groen en goed onderhouden, geen verwaarloosde gebouwen, speelpleintjes voor kinderen

•

Oosterheem aan het heemkanaal is erg mooi, schoon en netjes.

•

Oosterheem is een mooie nieuwe woonwijk en onze achtertuin is het Bentwoud!

•

Oosterheem is een prettige wijk, waterspeeltuin is prettig in de buurt, even als het kanaal

•

Op zich voldoende groen maar niet schoon. Veel vuil en hondenpoep op straat.

•

Openbare ruimte rond Heemkanaal is goed. Helaas zwerfvuil en hangjongeren.

•

Overlast van veel bezorgbusjes die de stoep als parkeerplek en als parallelbaan gebruiken.

•

Parken zijn mooi aangelegd, veel groen. Sommige fietspaden zijn wel onveilig doordat het voor automobilisten
soms onoverzichtelijk.

•

Prachtig uitzicht op park en waterleven

•

Redelijk goed onderhouden

•

Redelijk goede wijk. Het opruimen kan beter, nogal wat zwerfvuil. En ook nogal eens grofvuil wat wordt neergezet
bij de containers en blijft staan.

•

Redelijk wat groen en goede bereikbaarheid.

•

Relatief veel water en groen in de buurt.

•

Rommel op straat, het groen niet en/of te weinig onderhouden, paden vol onkruid.

•

Rommelig, regelmatig zwerfafval. Kaal

•

Ruim opgezet, diverse relevante voorzieningen in de buurt, nette uitstraling (met uitzondering van vuilcontainers,
daar is het vaak rommelig)

•

Ruim opgezet, veel groen en mooie woonerfjes

•

Ruime omgeving, plek voor kinderen om te spelen

•

Ruime straat, redelijk groen, veel fietsmogelijkheden

•

Ruimte, groen, rust

•

Rustig en mooi groen. Goed onderhouden.

•

Rustige buurt, fijne buren en geen overlast!!!

•

Schoon, openbaar groen wordt goed onderhouden, rustig

•

Schoon, veel speelruimte v.d. kinderen, veilig, uiterst vriendelijk voor m.n. scootmobiel.

63

•

Schoon, voldoende groen en netjes onderhouden

•

Soms ligt er afval. Er staan hinderlijke slow poppetjes op de stoep. Dit om de auto’s langzamer te laten rijden. Wat
niet helpt.

•

Te veel rotzooi op straat en in de perken. Helaas...

•

Te weinig en te klein groen. Te dicht bebouwd

•

Te weinig groen en te veel overlast gevend verkeer

•

Te weinig parkeerruimte

•

Tevreden over de groenvoorziening en het ov. De straten zijn onverantwoord smal. Dit veroorzaakt vaak (bijna)
ongelukken tussen auto’s.

•

Teweeg prullenbakken en daardoor veel zwerfvuil

•

Veel gezellige zaken maar het verloop is relatief groot. Ook de weekmarkt loopt helaas achteruit.

•

Veel groen alleen ontbreken er bomen

•

Veel groen en rustig Bendwoud, helaas het winkelcentrum is lastig te bereiken per auto

•

Veel groen en vogels, fijn park dichtbij en winkelcentrum op loop/fietsafstand

•

Veel groen met veel variatie in het Bentwoud. Prachtig.

•

Veel groen, jammer dat de buurt er een rommel van maakt rondom de afvalcontainers.

•

Veel groen, kindvriendelijke mooie omgeving

•

Veel groen, ruimte en goed onderhoud. Nadelige invloed door zwerfvuil en bijv. olie in de vaart

•

Veel groen, rustig en goed bereikbaar

•

Veel groen, veel privacy, zo zou elke wijk in ZTM moeten zijn

•

Veel groen, vrij uitzicht, nauwelijks verkeer

•

Veel groen. Fiets en speelmogelijkheden

•

Veel natuur/ groen aan de rand van het Bentwoud. Winkels op loopafstand. Rustige omgeving

•

Veel overlast vrachtverkeer Westerschelde, scooters op fietspad langs Heemkanaal en loslopende honden langs
het Heemkanaal.

•

Veel ruimte en het Bentwoud naast de deur

•

Veel van het groen is nog in ontwikkeling

•

Veel zwerfafval en vandalisme aan lantaarnpalen, fietsen in sloot etc.

•

Veel zwerfvuil nog in mijn woonomgeving. Ik loop altijd n rondje en gooi alles weg. Hoop dat meer mensen dit gaan
doen. Het is n route Nasr school, veel kinderen gewoon alles op straat. Onbegrijpelijk. Maar ook kinderen die
buitenspelen en drinken of snoeppapier op straat gooien. Ik leer mijn kind dat ze dat aan mij geeft of weg gooit in n
bak. Misschien op scholen voorlichting geven hoe lang bijv. een flesje of blikje in de natuur erover doet om af te
breken. Of dat de vogels/ eenden eraan dood kunnen gaan...

•

Vind de beplating soms wat saai. Ik zou best meer gemeentelijke belasting willen betalen in ruil voor mooier groen.

•

Vlakbij Bentwoud

•

Voornamelijk vrije en groene ligging voorzijde fijn en aan het eind van de straat begint het Bentwoud.

•

We wonen direct aan het Bentwoud, dat is goed toeven

•

Wij wonen in een van de mooiste wijken van Zoetermeer en hebben een prachtig uitzicht over het Heemkanaal en
park. Het is schitterend aangelegd, dit hebben van kunnen volgen van een zandvlakte tot het prachtige park van nu.
Het wordt zeer goed onderhouden.

•

Wij wonen sinds januari in Oosterheem noord - Adigestroom en komen uit Rokkeveen. Totaal geen spijt. Meer lichtmeer openheid en uitzicht op Bentwoud

•

Wijk is goed ontwikkeld (Javalaan, Oosterveen)
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•

Woon aan de rand van het Bentwoud. Bij de driehoek tussen Z.meer en Benthuizen. Uniek plekje.

•

Woon in Oosterheem/Waterrand. Prachtige uitvalbasis naar van alles en nog wat. Bovendien heeft de gemeente bij
het Grand Canal e.o. goed werk verricht

•

Woon naast het Heempark, hierdoor veel groen. Daarnaast is de buurt netjes, schoon en heel.

•

Woon naast park. Mag wel meer groen in de straten.

•

Woonomgeving is veilig, mag groener en aantrekkelijker voor wandelen en meer vrije ruimte voor honden

•

Zeer, zeer zeer zeer zeer zeer slecht onderhoud, vuil, hondenpoep, veel onkruid slecht groen onderhoud.
Waardeloos

•

Zou wat meer groen mogen zijn en onderhoud groen veel onkruid

•

Zwerfvuil en hondenpoep zijn te veel op straat te zien.

Tabel 13.

Gegeven rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de directe woonomgeving
(buurt/straat)

Rapportcijfers

Aantal keren genoemd

In % van het totaal

1
6
4
16
41
100
392
555
212
56
1

0,1%
0,4%
0,3%
1,2%
3,0%
7,2%
28,3%
40,1%
15,3%
4,0%
0,1%

Subtotaal
Geen antwoorden

1384
32

100%

Totaal

1416

1 (zeer onveilig)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (zeer veilig)
Geen mening

DORP:
Tabel 14a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de
directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Dorp

•

Door de bezoekers van de moskee

•

We hebben kort gelden heel veel last gehad van vele inbraken, hebben een buurt WhatsApp ingesteld, zodat we met
elkaar de straat inbraakvrij kunnen houden.
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Tabel 14b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Dorp

•

Aanwezigheid buurtcafé

•

Buurtpreventie mensen die lopen/kletsen en niet om zich heen kijken wat er gebeurt, dat is niet goed.
Ontmoetingsplaats jongeren in de avond om zeep geholpen, niemand had last van ze. Nu gaan ze zoeken, op
een speelplaatsje voor de echte kleintjes op een schommeltje op een veer, of op een klimrekje voor kindjes ben je
tussen de 14 en 18 jaar snel zat.

•

Er zijn geen aanwijzingen voor een onveilig gevoel.

•

Geen problemen.

•

Genoeg verlichting.

•

Het is jammer dat er te weinig gehandhaafd wordt. Brommers en fietsen op het voetpad hoort niet.

•

Ik woon in een van de mooiste leukste plekken van Zoetermeer

•

In mijn omgeving weinig overlast van hang jongeren.

•

Kleine open straat

•

Overdag gaat het goed, later op de avond mijd ik de parkeergarages en het park. In de parkeergarage van het
CKC wordt veelvuldig overnacht door dak- en thuislozen. Er is veel hangjeugd en er wordt drugs gebruikt. Ook in
het Wilhelminapark zitten regelmatig een beetje schimmige figuren aan de alcohol.

•

Overlast van vrachtauto’s

•

Prima

•

Ruim en overzichtelijk ingericht. Goede straatverlichting.

•

Rustige omgeving

•

‘S avonds iets minder dan overdag

•

Veel mensen op straat

•

Volgens mij geen inbraken of verdachte figuren.

•

We hebben kort gelden heel veel last gehad van vele inbraken, hebben een buurt WhatsApp ingesteld, zodat we
met elkaar de straat inbraakvrij kunnen houden.

•

Wonen maar met 2 andere bewoners hier donker pad langs bosjes. Meerdere inbraken gehad

STADSCENTRUM:
Tabel 15a

•

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de
directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Stadscentrum

Overdag gaat het wel s avonds ga ik niet de straat op.

Tabel 15b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Stadscentrum

•

Aanwezigheid buurtcafé

•

Buurtpreventie mensen die lopen/kletsen en niet om zich heen kijken wat er gebeurt, dat is niet goed.
Ontmoetingsplaats jongeren in de avond om zeep geholpen, niemand had last van ze. Nu gaan ze zoeken, op een
speelplaatsje voor de echte kleintjes op een schommeltje op een veer, of op een klimrekje voor kindjes ben je
tussen de 14 en 18 jaar snel zat.

•

Er zijn geen aanwijzingen voor een onveilig gevoel.

•

Geen problemen.
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•

Genoeg verlichting.

•

Het is jammer dat er te weinig gehandhaafd wordt. Brommers en fietsen op het voetpad hoort niet.

•

Ik woon in een van de mooiste leukste plekken van Zoetermeer

•

In mijn omgeving weinig overlast van hang jongeren.

•

Kleine open straat

•

Overdag gaat het goed, later op de avond mijd ik de parkeergarages en het park. In de parkeergarage van het CKC
wordt veelvuldig overnacht door dak- en thuislozen. Er is veel hangjeugd en er wordt drugs gebruikt. Ook in het
Wilhelminapark zitten regelmatig een beetje schimmige figuren aan de alcohol.

•

Overlast van vrachtauto’s

•

Prima

•

Ruim en overzichtelijk ingericht. Goede straatverlichting.

•

Rustige omgeving

•

‘S avonds iets minder dan overdag

•

Veel mensen op straat

•

Volgens mij geen inbraken of verdachte figuren.

•

We hebben kort gelden heel veel last gehad van vele inbraken, hebben een buurt WhatsApp ingesteld, zodat we
met elkaar de straat inbraakvrij kunnen houden.

•

Wonen maar met 2 andere bewoners hier donker pad langs bosjes. Meerdere inbraken gehad

PALENSTEIN:
Tabel 16a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de
directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Palenstein

•

Veel hangjongeren in de avonduren.

•

Veel mensen kunnen makkelijk bij die lange flats verstoppen

Tabel 16b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Palenstein

•

Ben niet snel bang maar er wordt onvoldoende gehandhaafd

•

Bepaalde groepen waarover gesproken wordt zijn hier veelvuldig aanwezig en ik hoop dat de upgrade die de wijk
nu ondergaat een upgrade in wijkbewoners oplevert.

•

Er werd tot voor kort nogal eens een inbraakpoging gedaan.

•

Geen inbraken of anderszins al een aantal jaren.

•

Geen overlast, vriendelijke mensen.

•

Goede afsluiting van het geheel

•

Ik ben gewoon tevreden.

•

Ik woon hier al 29 jaar en voel mij prettig en veilig in de buurt

•

Ja, heb verder niet echt een slechte ervaring

•

Naar het centrum toe veilig maar Palenstein onveilig

•

Op de parkeerplaats achter de flat staan vaak auto’s met mannen die onduidelijke bezigheden verrichten,
drugshandel?

•

Op wat incidenten na is het een betrekkelijk rustige buurt.

•

Overdag voel ik mij veilig. s Avonds ga ik gezien mijn leeftijd (73) niet veel meer naar buiten.
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•

Redelijk veilig, zeker op de dag. Hoewel hangjongeren een onprettig gevoel kunnen geven.

•

RR station Palenstein en directe omgeving zijn niet altijd veilig: aan de andere kant de trein- en ringwegviaducten
(eronder) ook niet erg.

•

Te veel vechthonden in de buurt.

•

Veilige omgeving, gebeurt niet vaak wat.

•

Veiligheid is subjectief. Ik ben niet bang uitgevallen. Verder ben ik als het donker is niet buiten.

•

Vertrouwde omgeving. Een hekel aan ongure personen. Helaas zie ik die ook weleens passeren.

•

Weinig dreiging.

•

Wij voelen ons redelijk veilig al kost dat wel enige investering als het gaat om inbraak gevoeligheid.

DRIEMANSPOLDER:
Tabel 17a

•

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de
directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Driemanspolder

Ik vind dat er in de avonduren te veel jongelui zitten te blowen

Tabel 17b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Driemanspolder

•

Betrekkelijk veel inbraken in de buurt maken dat ik me minder veilig voel.

•

De eigen straat is veilig. De veiligheid van het station, dat in de buurt is, is minder veilig. Daarom een 7 en geen 10.

•

De ruimte is voldoende verlicht en voldoende open

•

Door de aanwezigheid van een middelbare school waarvan wij regelmatig overlast ondervinden. O.a. vernielingen

•

Eerder zou dit een 8 zijn maar ik heb de indruk dat er drugs verhandeld worden.

•

Er is pas ingebroken in de buurt. Dat was voor het eerst in 7 jaar dat ik zoiets hoorde.

•

Er zijn enkele plaatsen waar ik s avonds laat niet graag alleen rondloop.

•

Fijne buurt, fijne mensen

•

Gebeurt natuurlijk wel eens wat, maar dat hoort bij een stad.

•

Geen problemen om op pad te gaan, ongeacht het tijdstip van de dag, alhoewel ik s avonds laat als het donker is
niet graag buiten loop of fiets maar dan liever de auto pak.

•

Geen problemen, wel af en toe veel inbraken in de buurt.

•

Goede verlichting /en fijne buren

•

Heb het idee dat de buurt redelijk veilig is.

•

Heel rustig maar af en toe woning en auto inbraken

•

Het is een rustige buurt

•

Ik ben nooit bedreigd en er is een goede sociale controle in onze straat.

•

Ik heb het gevoel dat alle buurtbewoners even trots zijn op hun woonomgeving en dat gezamenlijk allemaal zo
willen houden.

•

Ik heb nooit iets onveiligs ervaren.

•

Ik voel me veilig. De buurt WhatsApp geeft helaas soms redenen om me minder veilig te voelen.

•

In mijn straat heerst sociale controle, of je nou om 21:00 de hond uitlaat of om 01:00 t voelt veilig

•

Komt vooral door de ligging enigszins buiten de loop en fietsroutes. Mooie omgeving vnl. door eigen initiatief VvE’s.
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•

Over het algemeen zeer veilig. Er wordt wel eens een autoruit ingetikt op de parkeerplaats (de auto van mijn
buurvrouw 1x en die van mijn broer al 2x, laatst het busje van een zelfstandige). Er staan wel eens vage figuren op
de parkeerplaats die daar ook rommel achterlaten. En in het park kom ik overdag graag, maar s-avonds voel ik me
daar minder veilig. In de buurt zijn ook wat inbraken geweest. Verder vind ik het jammer dat er het hele jaar door
vuurwerk wordt afgestoken.

•

Overdag veilig, s avonds vanwege rondhangende groepen niet meer zo veilig.

•

Persoonlijk voel ik me wel veilig. Of bijvoorbeeld mijn auto ook veilig staat op straat vraag ik me geregeld af. Wordt
erg vaak ruiten ingeslagen

•

Rustige buurt, probleemloos.

•

‘s Avonds van het station komen, de Boerhaavelaan op, is enigszins beangstigend in het donker

•

Sociale controle is groot (de meeste mensen wonen hier al zeker 30 jaar. Maar er wordt wel veel ingebroken

•

Tot nu toe gaat het wel goed. Ook bij de halte van de Randstad Rail.

•

Tot nu toe niets gebeurd

•

Veilig buurtje, ik woon er al 20 jaar, nooit iets gebeurd

•

Voldoende open plekken

•

Weinig hangplekken

MEERZICHT:
Tabel 18a

•

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de
directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Meerzicht

Hangjongeren, jeugd die denkt dat alles alleen voor hen is, onveilig verkeersgedrag van "bezoekers" scholen
e.d.

•

Overlast van "hang" jongeren: veel onbekende gezichten om mij heen door verloop van bewoners

•

Zeker niet er gebeuren de laatste tijd rare dingen bij ons

•

Zie vorig antwoord, Intimiderende groepen en individuen, te veel inbraken en geweld

•

Zojuist aangegeven over de rotonde

Tabel 18b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Meerzicht

•

Aardige mensen

•

Blijft het westen

•

De buurt is zo rustig, dat er voor mij geen reden is voor ongerustheid.

•

De laatste tijd veel lawaai en hinder hiervan

•

De waterbuurt geeft een veilig gevoel, steken we de Meerzichtlaan over is dat veilige gevoel beduidend lager

•

Door negatieve ervaringen in het verleden spreek ik de jeugd niet meer aan op hun overlast gevend gedrag.

•

Doordat de buurt verkeersvrij is moet iedereen lopen/ fietsen en ken je elkaar.

•

Een rustige woonstraat waar men elkaar kent

•

Er gebeurd veel meer rondom de flat dan ik weet heb een handicap maar mijn man ziet meer vooral, avonds

•

Er is geen last van hanggroepen en sinds de sluiting van Locomotion ook geen overlast van langskomende
groepen. Angst straal je uit en omgekeerde ook
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•

Er is steeds meer zwerfvuil, vandalisme, hangjongeren, drugs gebruik. Steeds meer lege winkelpanden in het
winkelcentrum Meerzicht. De wijk verpaupert meer en meer

•

Er wordt in de buurt ingebroken en auto’s vernield

•

Er zou wat vaker politie moeten rondrijden vooral om verkeerschaos te corrigeren.

•

Flat controle door bc

•

Geen enkele reden voor een onveilig gevoel.

•

Geen hangjongeren in de buurt en prettige buren.

•

Geen overlast. Af en toe een diefstal, maar dat is iets van de huidige tijd

•

Gevoel van veiligheid wordt vooral bedreigd door het risico op vallen door ongelijke voetwegen (losse tegels,
boomwortels, gaten, ongelijkmatige bestrating).

•

Goede buren van verschillende nationaliteiten wat voor mij een uitdaging is om met hen in gesprek te gaan en een
grote generatie van mijn leeftijd, wat ik als zeer prettig ervaar

•

Goede verlichting

•

Grote sociale controle

•

Hangjongeren zijn bedreigend.

•

Heel rustige wijk

•

Heel veilig als we thuis zijn en aardige buurtgenoten die een oogje in het zeil houden als we weg zijn: drie
inbraken in 40 jaar is voor een hoekhuis een redelijk gemiddelde.

•

Heerlijke buurt

•

Het is een rustige buurt, geen doorgangswegen, goede straatverlichting.

•

Het is er ruim, licht (met uitzondering van achterstraatjes maar daar kom ik nooit)

•

Ik ben zelden of nooit (laat) in de avond onderweg. Overdag voel ik me zeker wel veilig.

•

Ik heb ook zelf de nodige maatregelen getroffen

•

Ik kan op alle tijdstippen lopen en fietsen in mijn omgeving

•

Ik voel me veilig

•

Ik voel me veilig in mijn buurt.

•

Ik voel mij hier heel veilig

•

Ik woon al 45 jaar in Zoetermeer/Meerzicht

•

Ik woon hier 15 jaar en heb nog nooit iets vervelends meegemaakt in de buurt. Misschien heb ik gewoon geluk
gehad maar het is hier rustig.

•

Ik zie geen evidente gevaren, wel erger ik me aan al die fietsers over de stoep.

•

In onze wijk kijken we naar elkaar om, daardoor is het best veilig. Althans ik voel me best veilig.

•

In principe voel ik me wel veilig - maar ik weet dat er soms ingebroken wordt dus wij sluiten altijd alles goed af.

•

Is prima, voldoende straatverlichting aanwezig. Geen overlast van hangjongeren of dergelijke.

•

Naaste buren letten op elkaar en elkaars goederen.

•

Niet bang aan gelegd

•

Nooit fysieke bedreiging soms s-nachts inbraak in auto’s

•

Omdat ik de buurt ken en mijn buren ook.

•

Ook in de avond is het redelijk rustig en veilig

•

Over het algemeen voel ik me veilig, wel zijn er s avonds laat af en toe wat jongeren van minderheidsgroepen die
zich soms intimiderend gedragen.

•

Overdag prima veilig, maar s nachts minder.

•

Regelmatig politie, geen hangjongeren, weinig gedeald
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•

Rustige buurt en een actieve WhatsApp wijkgroep.

•

Rustige buurt waar nog "sociaal contacten" zijn. Er voor elkaar zijn (weinig wijzigingen van buurtbewoners).

•

s Avonds voel ik me niet veilig.

•

Slecht een incident in het winkelcentrum in een aantal jaren

•

Soms last van hangjongeren

•

Tot nu toe geen aanleiding om mij onveilig te voelen.

•

Veel hangjongeren/mensen bij de vijver van Meerzicht

•

Veilig en alle voorzieningen in de buurt

•

Veilig genoeg. Gevoel ligt voornamelijk bij jezelf en de maatregelen die je neemt.

•

Veilig prima fijn

•

Voel me zelden onveilig.

•

Voetballende kinderen zorgen ervoor dat ik me niet veilig kan bewegen.

•

Voldoende verlicht

•

Vooral die hangjongeren geven een negatief cijfer

•

Waskracht is actief

•

Weinig overlast, ook in t donker loop ik veilig in mijn buurt

•

Weinig surveillance politie. Inbraak gehad, nooit opgelost. Het park trekt soms duistere groepen en activiteiten.

•

Wij lopen om beurten vaak na 23.00 de laatste ronde met de honden. Eigenlijk hebben wij nog nooit iets
onaangenaams meegemaakt. Soms zie je lui aankomen dat je denkt moet dat, des te verrassender is het als ze je
groet beantwoorden. En er vaak nog meneer bijzeggen.

•

Wij wonen erg prettig

•

Zie ook praktisch nooit geen duistere zaken of personen. Maar ben ook niet snel bang.

•

Zie regelmatig politiesurveillance/HHT en sociale controle vanuit de buurt

BUYTENWEGH:
Tabel 19a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de
directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Buytenwegh

•

Door achterstallig onderhoud van de wijk

•

Intimidatie door allochtone jongeren (anti-homogeweld) en overlast allochtone buren.

•

Met de komst van anderstaligen is het steeds minder prettig wonen.

•

Onveilig

•

Veel hangjeugd van allochtone aart. Vreemde talen om ons heen.

•

Wijk is niet een van de veiligste wijken

Tabel 19b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Buytenwegh

•

Behalve het winkelcentrum s avonds voel ik me veilig. En die loslopende honden dan in het park.

•

De buurt loopt achteruit en daarmee neemt de neiging om het met de vuist op te lossen toe

•

De directe buurt ervaren wij als veilig. De nabijheid van de Rodenbuurt en winkelcentrum Buytenwegh ervaren wij
als behoorlijk crimineel en bedreigend.

•

De groenvoorziening, straat, parkeergelegenheid en winkelgebied zijn overzichtelijk en schoon.

•

Directe omgeving voel ik me veilig, maar er zijn stukjes in de wijk die ik in de avond zeker zal mijden
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•

En dat geldt ook voor de rest van Zoetermeer

•

Er is voldoende straatverlichting en geen enge plekken.

•

Er zijn recentelijk nogal wat inbraken geweest en er staan herhaaldelijk fietsen op onmogelijke plaatsen half verstopt
(gestolen? ).

•

Geen donkere plekken(tunneltjes), voldoende verlichting en overzichtelijke straten.

•

Geen gekkigheid, weinig geluidsoverlast

•

Geen gevaarlijke verkeerssituaties, geen als bedreigend ervaren personen

•

Geen onveilig gevoel. Geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen huis.

•

Geen opgeschoten jeugd

•

Geen overlast of inbraak

•

Geen reden om angstig te zijn

•

Gewoon veilig.

•

Goede verlichting om van a naar b te gaan.

•

Hangjongeren en bepaalde groepen in de wijk die last bezorgen. Politie treedt niet hard genoeg en is onvoldoende
aanwezig waardoor ik me onveilig voel.

•

Heb camera’s hangen rondom mijn huis. Leuke buren waar contact goed mee is in de hele straat.

•

Heel plezierig wonen met vriendelijke buren /voorbijgangers

•

Hoge bomen en struiken beletten het zicht op straat en stoep!

•

Ik ben niet bang uitgevallen.

•

Ik heb geen problemen in de wijk.

•

Ik heb geen slechte ervaringen v.w.b. veiligheid. Maar de wijk staat niet goed bekend

•

Ik heb niet zo snel een onveilig gevoel

•

Ik heb nooit last op straat, meestal juist leuke ontmoetingen

•

Ik voel me niet snel onveilig

•

Ik voel me wel veilig, maar van hangjongeren krijg ik wel een onrustig gevoel

•

In directe omgeving goed gevoel. In delen van de wijk kom ik liever niet.

•

In mijn straat voel ik me veilig, marechaussee staat om de hoek groot deel van de dag, politie en brandweer zijn
dichtbij

•

In onze straat voel ik mij redelijk veilig. Erbuiten voel ik mij minder veilig en s avonds zelfs onveilig.

•

Is prima voor mij, maar voor de kinderen niet veilig om zelfstandig buiten te spelen

•

Jammer dat ik mijn huis zo goed moet afsluiten en beveiligen, anders dan dat prima.

•

Niet altijd een gevoel van veiligheid, veel inbraken, soms hangjongeren

•

Nog weinig vervelende incidenten in deze buurt tegengekomen.

•

Nooit een reden gehad om me onveilig te voelen.

•

Nu er een beetje aandacht aan de veiligheid besteed word

•

Ons stukje is prima, maar verderop in de straat veel pogingen tot inbraak

•

Over het algemeen voel ik me veilig. Een enkele keer, voornamelijk in het weekend, lopen er nog wel eens dronken
mensen door de straat

•

Redelijk rustig en fijne buren

•

Sinds camera’s in de buurt is geïnstalleerd voel ik veilig.

•

Sinds het jaar 1978!! (Ben toen van Den Haag naar Zoetermeer verhuisd) zeer weinig problemen gekend

•

Sinds kort zijn de dekken opgeknapt en is er betere verlichting aangebracht. Helaas geldt dat niet voor de trappen
van en naar de perrons van halte Buytenwegh.
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•

Toezicht door buren en de plaatsing van privé camerabewaking

•

Tot nu toe weinig problemen

•

Voel me, op een enkel incident na, best veilig

•

Voldoende groen, netjes verzorgd. Geen problemen gehad in afgelopen tijd van geluidsoverlast

•

Wat incidenten/vandalisme, beschadigde auto-s

DE LEYENS:
Tabel 20a

•

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de
directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in de Leyens

Als ik mensen van Teleperformance aanspreek over het doordraaien van hun parkeerschijf, krijg ik een grote bek
terug.

•

Donker. Afgelegen. Weinig toezicht/bewaking

•

Er zijn relatief veel inbraken en er is veel activiteit te merken van figuren van elders met onduidelijke plannen.

•

Meerdere malen incidenten van schiet steek partijen, hanggroep jongeren, vuiligheid (scherven blikjes poep)

•

Sfeer laat hier en daar te wensen over.

•

Sinds er ingebroken bij ons is, voel ik mij minder veilig in de buurt

•

Veel inbraak, weinig politie op straat

•

Veel last in het weekend van dronken mensen die vanaf het Stadshart (waarschijnlijk) naar huis gaan. Schreeuwen,
krijsen AH-wagentjes lostrekken en er meer racen over het fietspad. Op het voetpad aangereden worden door
fietsers. En daar wordt weinig of niets aan gedaan. Fietsers mogen alles tegenwoordig.

Tabel 20b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in de Leyens

•

Als er niet zoveel hondenpoep zou liggen, zou ik het hogere waarderen. Soms stinkt het gewoon als je erlangs loopt

•

Als mijn vrouw zich veilig voelt, dan is het OK

•

Behoorlijke sociale controle zonder dat het bemoeizucht wordt

•

De buurt heeft afgesproken om samen op te letten voelt goed

•

De straatverlichting zou beter kunnen, er zijn nu toch donkere plekken.

•

De wijk is rustig en ik voel me niet snel bedreigd

•

De wijk waar ik woon kent niet veel doorgaand verkeer. Wel houden lang niet alle hondenbezitters zich aan het
aanlijngebod.

•

Dit cijfer had hoger kunnen zijn. Door hoge begroeiing - gemeentelijk groen - bij onze voordeur langs het voetpad
toch een onveilig gevoel (Osbornezijde )

•

Door de soort bouw goede (sociale) controle op indringers Tot nu toe is er weinig of nooit iets akeligs voorgevallen

•

Doordat er een WAS team is die toezicht houdt in de wij. Er kan wel wat meer toezicht komen op de speelplaats bij
de keerkring want de jeugd komt uit andere wijken hier heen wat niet de bedoeling is.

•

Er gebeurt hier nooit iets ergs, voel me hier veilig

•

Er gebeurt niets vervelends, maar er lopen wel mensen door, waarvan ik me afvraag wat ze komen doen.

•

Er is al veel ingebroken in onze buurt

•

Er is niets in de buurt die ik als onveilig beschouw

•

Er is voldoende verlichting en sociale controle.
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•

Er rijdt alleen, over het algemeen, rustig bestemmingsverkeer. Geen overlast van hangende jongeren. Er wordt
zelden ingebroken.

•

Er wonen geen gelukzoekers in de wijk

•

Ervaring tot heden.

•

Gebeurd eigenlijk al 30 jaar niets geks.

•

Gebeuren weinig gekke dingen.

•

Gebeurt niet veel behalve laatst met de willekeurige steekpartij in het Binnenpark. En soms dat je hoort dat kinderen
worden meegelokt wat gelukkig niet lukt. Maar ik voel me niet onveilig

•

Geen overlast van mensen maar door geparkeerde auto’s wel minder veilig

•

Geen problemen

•

Goede verlichting en lage bosschages.

•

Heb nooit een onveilig gevoel

•

Heb voorlopig geen narigheden meegemaakt.

•

Helaas tweemaal ingebroken.

•

Het is een rijke buurt met welgestelden

•

Ik ben niet gauw bang.

•

Ik ben niet zo angstig aangelegd.

•

Ik denk dat dit een van de betere buurten van Zoetermeer is

•

Ik ervaar totaal geen angstgevoelens

•

Ik heb nooit last van onaangename confrontaties met anderen en ervaar een echt dorpsgevoel in de buurt waar ik
woon

•

Ik vind de Leyens een prettige rustige en kindervriendelijke wijk om te wonen. Tevens voel ik mij er veilig en mijn
kinderen ook.

•

Ik voel mij zowel s nachts als overdag veilig

•

Laatste jaren beter verlicht op bepaalde plekken zoals tunneltje. Verlichting is wel erg belangrijk!

•

Loop regelmatig naar het stadshart, ook s-avonds na bezoek aan restaurant, bioscoop of theater.

•

Meer last van de buurman

•

Minder veilig, vanwege recente inbraken.

•

Op het Binnenpark na voel ik me over het algemeen vrij veilig.

•

Op zich voel ik mij veilig in de buurt, wel is er soms overlast van op straat sleutelende buurjongens.

•

Paar weken geleden nog een verdachte van een steekpartij door arrestatieteam uit huis gehaald schuin bij ons aan
de overkant. Geeft geen prettig gevoel. Er komen steeds meer vreemde figuren in de buurt wonen.

•

Redelijk veilig. Buurt WhatsApp en sociale controle dragen daaraan bij.

•

Rond de tunneltjes en richting buitengebied erg stil, wel goed verlicht, geen verdere opmerkingen

•

Rustige buurt waar veel sociaal gevoel is.

•

Rustige buurt zonder veel overlast, goed verlicht.

•

Rustige en vriendelijke buurt.

•

Slechts eenmaal een onveilige situatie meegemaakt

•

Sommige plekken wel wat donker en heel stil in de avonden

•

Soms wat hangjongeren. En altijd het gevoel van opletten. Opletten dat niet weer de navigatie en airbags gejat
wordt. Na een jaar zit dat gevoel er nog steeds in.

•

Veel last van hangjongeren in de avonduren bij het winkelcentrum

•

Veel sociaal contact
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•

Voldoende verlichting (2x genoemd)

•

Waardering 7, omdat er af en toe in de wijk wordt ingebroken, ook in auto’s onder carports (ben zelf ook een
slachtoffer ervan, twee keer in mijn auto ingebroken).

•

We hebben nooit problemen ervaren in de straat/buurt.

•

Weinig kans op diefstal, overzichtelijk pleintje, buren die de zaak in de gaten houden.

•

Weinig overlast.

•

Weinig toezicht wel veel voorbijgangers

•

Weinig tot geen problemen in de wijk de Leyens

•

Weinig vandalisme in de buurt

•

Wij hebben weinig overlast van groepen en hoor weinig over inbraken in huizen of vandalisme in de buurt

•

Wij hebben zelf maatregelen genomen. Als er iets gebeurd is de politie vrij snel aanwezig

•

Woon hier meer dan 34 jaar al veilig

•

Zeer rustig dus voel me veilig

•

Zelf voel ik me veilig, maar niet als ik met mijn kleinzoons op pad ben. Er wordt veel te hard gereden op woonerven
en doorgaande wegen met 30 km zones.

SEGHWAERT:
Tabel 21a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de
directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Seghwaert

•

Door schoolplein geen veiligheid

•

Politie Zoetermeer doet niets voor de burgers

•

S avonds kom ik niet buiten. Veel lawaai zowel s nachts als s morgens zeer vroeg.

•

Veel te hard rijdend verkeer in de woonerfgebieden

Tabel 21b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Seghwaert

•

Achterburen is sociale huur, die houden er andere normen waarden en leefregels op na

•

Ben een flinke vent dus zal wel loslopen.

•

Ben niet zo bang uitgevallen.

•

Bij mijn huis prima. Rond het station/winkelcentrum wat minder

•

De buren letten op elkaar. En ongewenste personen slaan we de straat uit.

•

De buurt wordt goed onderhouden voor wat betreft "enge" plekken”. Moet wel aanmerken dat ik s avonds niet
naar buiten ga!

•

De laatste tijd geen inbraken en criminaliteit gehad

•

De omgeving is goed verlicht en overzichtelijk en daarom voel ik me er veilig

•

De straat heeft naar mijn mening verschillende veiligheidsniveaus. Bij de sociale huurwoningen wonen ander
type mensen die ook een minder gevoel van veiligheid geven. Veel hangjongeren bij sommige huizen. Ook is het
in de hele straat op verschillende plekken onveilig om te lopen omdat de stoepen scheefliggen.

•

De straat is goed verlicht. En door de gekapte bomen is het nu zo kaal dat je in een oogopslag de hele straat
overziet. Is het kappen toch nog ergens goed voor geweest :-)
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•

De veiligheid laat te wensen over omdat de voordeur door een tuintje van 60 cm gescheiden is van de rijbaan,
en er wordt te hard gereden.de overige veiligheid is redelijk.

•

Diverse jeugd uit andere delen Ztm verzamelen zich bij ons vlak voor de deur, staan dus meer in de kijker

•

Door alle fietsers op de stoep wordt je vaak bijna, een paar keer echt, aangereden

•

Enkele bewoners van de sociale huurwoningen aan de overzijde van de straat verkleinen het gevoel van
veiligheid door afval op straat te gooien en geluidsoverlast te geven.

•

Er is aandacht aan de veiligheid besteed. Dat heeft positief uitgewerkt en het gevoel van veiligheid vergroot.

•

Er is veel groen in de wijk

•

Er is weinig overlast en er worden weinig inbraken gepleegd.

•

Er is wel een donker achterpad waar ik overheen loop van de randstadrail naar huis.de verlichting is daar niet
goed. Dat is het enige minpuntje

•

Er vinden zo af en toe wel inbraken plaats. Bij mij 2,5 jaar geleden. En er lopen soms mensen met tamelijk
agressieve honden.

•

Er zijn geen elementen die aanleiding zijn voor een onveilig gevoel.

•

Erg veilig

•

Ervaar geen gevoel van angst in de wijk

•

Geen of weinig criminaliteit. Geen hang jongeren

•

Geen ongure types op straat s avonds en s nachts.

•

Geen reden waarom ik of mijn vrouw zich onveilig zouden moeten voelen.

•

Geen situaties meegemaakt die me een onveilig gevoel geven

•

Gelukkig geen ervaring met diefstal

•

Gelukkig geen grote overlast

•

Genoeg licht sociale controle in de wijk

•

Gewoon vertrouwd!

•

Goed overzicht, lantarenpalen werken altijd. Nog nooit problemen gehad op wat voor een manier dan ook.

•

Goede verlichting en rustig park

•

Goede verlichting en transparantie

•

Hangjongeren bij de ingang van het winkelcentrum.

•

Hangjongeren gaan netjes opzij als ik langs kom.

•

Hangjongeren van school die in het speeltuintje bivakkeren

•

Heb me nooit echt onveilig gevoeld maar heb dan ook vaak een grote hond bij me, dat scheelt misschien

•

Het is een rustige buurt. De jeugd is vertrokken. Er is geen overlast van jongeren (meer). Ik voel me er veilig en
durf in de avond gerust over straat.

•

Het is er rustig, overzichtelijk en er zijn altijd wat mensen die hun hond uitlaten

•

Het Tochtpad blijft een lastig straatje om als vrouw alleen overheen te moeten.

•

Hoge bomen minder, dan is er meer licht.

•

Ik ben niet bang uit gevallen

•

Ik ben vrijwel nooit bang.

•

Ik ervaar geen problemen

•

Ik heb me nog nooit onveilig gevoeld

•

Ik kan geen hoger cijfer geven omdat in Zoetermeer mensen vermoord worden.

•

Ik loop en fiets ook s avonds op straat zonder angst

•

Ik merk geen directe criminaliteit
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•

Ik sluit alle ramen en deuren af, ook als ik maar even weg ga. Overdag heb ik de voordeur altijd op slot.

•

Ik voel me hier veilig, inmiddels ken ik ook veel mensen in de buurt

•

Ik voel me niet onveilig, er is een buurtapp, maar in park en kinderspeelplaats soms hangjeugd, afgelopen jaren
enkele nare ervaringen in de buurt met mensen die in de directe buurt wonen/woonden

•

Ik voel me redelijk veilig. Er is goede sociale controle. Maatschappelijk gezien is het wachten op het eerste
incident dichtbij, dan verandert dat gevoel snel

•

Ik voel me veilig

•

Ik voel me zeker voldoende veilig in mijn omgeving. Enkele lastige punten zijn groepen jongeren die
schreeuwend in een vreemde taal s nachts langstrekken, vermeende drugsdealers op bepaalde straathoeken en
veel te hard rijdende voertuigen in gebieden met ook veel zebrapadden.

•

Ik voel me zelden onveilig.

•

Ik voel mij hier veilig

•

Ik let wel op vreemde types

•

In dit wijkgedeelte is het over het algemeen vrij rustig.

•

In het begin wat angstig gevoeld door rondhangende jongeren onder de tunnel van de randstadrail, maar als je
de moeite doet om ze aan te spreken en normaal te behandelen zijn ze over het algemeen ook gewoon
vriendelijk en beleefd. Net echte mensen :-)

•

In het park redelijke verlichting kan beter

•

In mijn straat kennen veel mensen elkaar en dat geeft een veilig gevoel

•

Incidenteel hangjongeren

•

Komt door achterstallig onderhoud

•

Laatste periode veel hangjongeren

•

Na de nodige maatregelen te hebben getroffen aan de woning

•

Net geen 10 i.v.m. inbraak bij buren

•

Nogal eens s avonds hanggroep jongeren die om een of andere vage niet te verklaren reden door de gemeente
gedoogd wordt

•

Omdat we niet aan een doorgaande weg wonen is er minder controle van buitenaf

•

Ongeveer zelfde normen en waarden bewoners, dus weinig conflict

•

Op binnenpleintjes hangt de jeugd rond en vraag niet of het anders kan want dan krijg je grote mond terug.

•

Open niet al te stil er lopen meestal wel mensen rond of fietsers ook al ga ik vroeg van huis

•

Over het algemeen veilig, bij de onderdoorgang naar het van doornenplantsoen hangen soms wel wat jongeren
en in winkelcentrum Seghwaert soms ook.

•

Over het algemeen veilig, wel regelmatig last van hangjongeren in de buurt. Die ook drank en/of drugs gebruiken

•

Over het algemeen voel ik me veilig, maar als ik in het donker vanaf de RR loop iets minder.

•

Overzichtelijk en goed verlicht, nog wel een voetpad dat als fietspad wordt gebruikt, maar grote verbetering na
renovatie.

•

Parkeerplaats winkelcentrum Seghwaert en halte Seghwaert s avonds donker en verlaten, daarom geen 8

•

Redelijk rustig

•

Regelmatig ongure types die door de buurt heen lopen

•

Ruim, weinig donkere hoeken, regelmatig wandelaars op straat al of niet met hond

•

Rustig buurtje.

•

Rustig en veilig

•

Rustige buurt, wel een beetje donker in de straat door blokkade van de verlichting door begroeiing
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•

Rustige buurt. Weinig reden om mij zorgen over te maken m.b.t. veiligheid

•

Rustige wijk waar het fijn wonen is

•

Sinds er een keer is ingebroken voel ik me minder veilig.

•

Sociale controle in de buurt, geen onverlichte plekken

•

Sommige straten zijn te veel hangjongeren

•

Soms wordt er wel te hard gereden in de woonwijk door auto’s

•

Straatverlichting is altijd in orde en verlicht belangrijke punten ook in de brandgangen.

•

Te veel donkere plekken

•

Te weinig groen

•

Toen wij hier net kwamen wonen (12 jr. geleden) was er meer geweld.

•

Tot nu toe geen bedreigende situaties ondervonden.

•

Tot nu toe geen narigheid meegemaakt

•

Tot nu toe geen onveilig gevoel

•

Tot nu toe nog geen last gehad van ongure personen in de omgeving

•

Veel (aangeschoten) jongeren in het weekend.

•

Veel hangjongeren onder het viaduct achter het huis.

•

Veel inbraken in de omgeving en fietsen diestallen

•

Veel poortjes en gangen

•

Voel me oké in mijn omgeving

•

Voel me ‘s avonds niet op mijn gemak in winkelcentrum Seghwaert

•

Voel me veilig in mijn buurt

•

Voel me veilig op straat. Hoor wel dat er veel wordt ingebroken in de buurt

•

Voldoende verlichting

•

Voor mij maakt het niet uit, ik ben 58, maar de kinderen, die graag buiten spelen, daar maak ik mij zorgen om.
Haal de bullshit van straat. En ik ben niet alleen in de buurt, ik kan alleen via dit of bellen de gemeente
alarmeren.

•

Vooral brutale jongeren met vuurwerk, het hele weer door

•

We groeten elkaar.

•

We hebben nog wel eens hangjongeren achter ons huis. Niet bang voor maar ze maken wel rommel en soms
herrie, jammer.

•

We wonen in een rustige omgeving

•

We wonen in een prettige straat: men kent en groet elkaar

•

Weinig last van criminaliteit

•

Wonen in een doodlopend straatje en achter het huis een brede vaart

•

Zelden ongure types in de buurt

NOORDHOVE:
Tabel 22a

•

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de
directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Noordhove

Er wordt regelmatig in gebroken bij de buren wij wonen hier 4 jaar maar er is al 4 keer in gebroken
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Tabel 22b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Noordhove

•

De omgeving is open

•

Donker

•

Er gebeurt bijna niets

•

Er kan overal wat gebeuren, maar het is hier meestal rustig

•

Er wordt hier zelden ingebroken en voor zover ik weet is nog niemand ooit op straat lastiggevallen

•

Er wordt soms erg hard gereden op de Lijnbaan, dat is niet prettig op de fiets (auto’s snijden je in de bochten). Af
en toe is er sprake van groepen jongeren die herrie maken, dat voelt soms bedreigend.

•

Er zijn wel hangjongeren aanwezig

•

Geen hangjongeren, goed verlicht, geen overlast.

•

Geen inbraken. Prettige mensen.

•

Geen merkbare last van gedoe/hangjongeren/criminaliteit

•

Geen merkbare overlast

•

Geen onveilig gevoel

•

Genoeg licht, wel groen maar niet te veel. Je kunt veilig oversteken er rijd zelden iemand te hard

•

Gewoon een prettige buurt waar we op en met elkaar letten

•

Goed verlicht en groen is gesnoeid

•

Goede verlichting en sociale controle

•

Goede verlichting. Open gebied. Weinig overlast

•

Heden is dit voldoende. In het verleden was het veel erger. Goed bewaken dus dat de veiligheid blijft.

•

Ik ga op ieder tijdstip naar buiten zomer en winter en ik voel me altijd prettig

•

Ik kom meestal met de auto thuis en voel enMe100% gelig dan

•

In het algemeen gebeuren er geen gekke dingen. Wel zijn er in de buurt een paar (pogingen tot) inbraak geweest.

•

In mijn buurt voel ik mij thuis en tamelijk veilig.

•

In m.n. directe woonomgeving is mijn gevoel voor veiligheid toegenomen na de introductie van de buurtapp. Het
gevoel meerdere ogen en hulp in nabijheid te hebben is heel prettig.

•

Moeilijk te zeggen. Voel me wel veilig maar de media leert je op te passen, daar word je toch door beïnvloed.

•

Naar mijn weten gebeuren er hier geen gekke dingen

•

Nog vrij rustig

•

Nooit bij stil hoeven staan

•

Nooit echt problemen mee.

•

Noordhove is net een klein dorp graag houden zo

•

Over het algemeen weinig last van onveilige situaties/personen.

•

Overzichtelijk, goed verlicht, goed onderhouden

•

Overzichtelijke omgeving Overwegend koopwoningen

•

Regelmatig zien wij mensen die ons appartementengebouw observeren In het verleden zijn er inbraken geweest.
In overige delen van onze wijk wonen ook mensen die mij een onprettig gevoel geven. Zou ze in het donker en
alleen niet graag ontmoeten.

•

Rustig zelfde mensen die je ziet

•

Rustige buurt met alleen koopwoningen en dure huurwoningen. Er woont geen uitschot

•

Rustige wijk

•

s avonds is de omgeving goed verlicht en er is weinig overlast van derden
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•

Veilig is het nergens meer, ook niet in onze buurt. Door zelf maatregelen te nemen voelen wij ons toch wel veilig

•

Voel me relatief veilig

•

Weinig onoverzichtelijke plekken

•

Weinig onrust in de wijk en de woning die ik heb is niet inbraakgevoelig i.v.m. de ligging

•

Wij hebben ons hang en sluitwerk op orde dus dan mag je maar hopen dat ze onze deur voorbijgaan, verder vind
ik dat er geen enge plekken zijn

•

Wij wonen in een appartementencomplex. Ik voel me daar heel goed bij. In de buurt merken wij niks van
criminaliteit of overlast

•

Woon in de buurt van een hangplek jongeren er wordt gedeald en veel herrie en rommel gemaakt

•

Zelden onveilig

ROKKEVEEN:
Tabel 23a

•

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de
directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Rokkeveen

Een paar adressen in de directe omgeving waar wordt geblowd en gedeald, trekt verkeerde mensen aan en dat is
bedreigend regelmatig. Ook laten deze lieden rotzooi op straat achter en doen hun behoeften in de tuinen van
woningen.

•

Er is een keer ingebroken in mijn huis

•

Er lopen veel vreemde mensen door de straat die je overal naar binnen ziet gluren

•

Gevaarlijk kruispunt Napelsgeel met Marsgeel , fietsverkeer vanaf de brug is moeilijk te ontwijken, vooral als ze
snel fietsen.

•

Slechte verlichting

Tabel 23b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Rokkeveen

•

1x inbraak meegemaakt (7 jaar gelden)

•

Aanwezigheid Wijkagent, WhatsApp groep met buren, verlichting in tunneltjes

•

Af en toe verdachte personen op de parkeerplaats. Bierdrinkend en afval op straat gooien

•

Auto’s rijden ver boven de toegestane snelheid, veel foutparkeerders die oversteken gevaarlijk maken, veel
brommers op fietspaden, s avonds slechte verlichting en nauwelijks handhaving maken het toch onveilig

•

Ben niet zo snel bang

•

Buren letten op elkaar

•

De hangplek blijft een onveilig gevoel geven

•

ER GEBEUREN GEEN DINGEN DIE MIJ OOK MAAR ENIGSZINS BEANGSTIGEN.

•

Er gebeuren hier niet zoveel incidenten

•

Er is niets aan te merken op dit moment.

•

Er zijn wat stille plekken of slecht verlichte plekken die vermijd ik.

•

Erg veilig en wijk app

•

Er is in het verleden in de buurt wel eens ingebroken

•

Fiets en wandelpaden zijn ruim, hoewel het groen bij de hoeken wel iets korter zouden mogen zodat je beter zicht
hebt als er iemand naderbij komt.
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•

Ga altijd zonder schroom de deur uit en voel mij nooit ongemakkelijk

•

Gebeurt hier weinig.

•

Gebeuren tot nu geen rare dingen

•

Geen asociale (mensen) gezinnen, nette werkzame buurtgenoten. Er staan wel regelmatig auto’s met jongeren in
de straat met luide muziek en alcoholische drank

•

Geen doorgaande weg en (daardoor) weinig groepsvorming.

•

Geen dreigende jongerengroepen of veel inbraken

•

Geen last van hanggroepen, voldoende verlichting

•

Geen problemen in deze buurt gehad.

•

Geen waarneembare onveilige momenten of situaties meegemaakt

•

Geen/ nauwelijks last van hangers. Buurt WhatsApp.

•

Gelukkig vooralsnog geen slechte ervaring mee moeten maken

•

Gewoon veilig

•

Goed overzichtelijke buurt.

•

Goed verlicht en sociale controle

•

Goed verlicht, duidelijke openbare ruimte, regelmatige sociale controle door hondenuitlaters

•

Goed verlicht, laag struikgewas, overzichtelijk

•

Goede buurtsamenwerking en app-groep

•

Hangjongeren waren er vroeger, maar nu weinig (hoort erbij). Bovendien zijn ze aanspreekbaar en met de buren
komen we er wel uit.

•

Heb nooit last van onveiligheidsgevoelens in de buurt. Durf zonder problemen ook s avonds en s nachts op mijn
fiets door Zoetermeer te rijden.

•

Hier is een goede vorm van sociale controle.

•

Ik ben goed bekend met de omgeving, ken de mensen die in mijn directe omgeving wonen, goede
straatverlichting, goed overzicht op de omgeving.

•

Ik heb me er nog nooit onveilig gevoeld

•

Ik heb me nog nooit echt onveilig gevoeld.

•

Ik heb mij nog nooit onveilig gevoeld in mijn wijk

•

Ik heb niet het gevoel dat ik over een schouder moet kijken. Dat is aangenaam.

•

Ik heb nog nooit iets vervelends meegemaakt

•

Ik kan mij de afgelopen 20, 25 jaar geen ernstig delict herinneren.

•

Ik kom regelmatig laat thuis en ondervind daarbij geen vervelende dingen. Overdag voel ik mij veilig.

•

Ik ondervind geen angst, maar vrees wel inbraken

•

Ik voel me behoorlijk veilig al hoewel ik veel lees over criminaliteit in Zoetermeer.

•

Ik voel me erg veilig

•

Ik voel me nooit onveilig

•

Ik voel me over het algemeen veilig, maar ik ga s avonds niet alleen naar buiten.

•

Ik voel me veilig, sociale controle met directe buren

•

Ik voel me voldoende veilig, los van een enkel incident

•

Ik woon in een appartement, niet inbraakgevoelig.

•

Is een gevoel. Redelijke sociale controle en borden buurtpreventie.

•

Is rustig, weinig overlast, ben ook niet zo gauw bang

•

Je hebt weinig last van hangjongeren of andere groepen, het is rustig en er zijn geen enge plekken in de buurt
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•

Je let wel op maar ik durf wel s avonds te fietsen. Echter niet in heel Zoetermeer. Fietstunneltjes zal ik niet ingaan
s avonds. Dus ik blijf dan in R-veen

•

Kom thuis wanneer ik wil een voel me veilig

•

Merk zelden iets van overlast door buren of hangjongeren in de buurt.

•

Met name parkeergedeelte voor de Balijmanege zou wat vaker gecontroleerd mogen worden m.b.t. aanwezigheid
bepaalde groepen.

•

Moeilijk aan te geven: het is gewoon een gevoel.

•

Nette buurt, geen overlast van wie dan ook.

•

Nette mensen en weinig bedreiging. Wel vaak krassen op mijn auto door vandalen.

•

Niet veel hangjongeren overdag of s avonds in de buurt van mijn straat.

•

Nog niet onveilig gevoeld

•

Nog nooit onprettige situatie meegemaakt

•

Nog nooit slechte ervaring gehad

•

Nooit problemen, geen last. Nette buurt

•

O.h.a. rustig

•

Ook met buurt preventie

•

Op zich wel veilig alleen hoor je steeds meer van inbraken in woningen

•

Open wijk, goed verlicht s-avonds, sociaal nette buurt

•

Over het algemeen voel ik me veilig, soms wat minder door bijv. groepen jongeren

•

Overzichtelijk

•

Overzichtelijke, rustige omgeving

•

PERCEPTIE

•

Prima

•

Prima wijk (2x genoemd)

•

Redelijk veilig, maar toch nogal eens last van schoolkinderen die in pauzes rondhangen en troep laten slingeren.
En in de avond wat scooterjeugd.

•

Redelijk veilige buurt. Er is een lichte mate van sociale controle. Er komen steeds meer statushouders in de buurt,
die soms wel en soms geen overlast veroorzaken. Dit is al bij de woningcorporatie neergelegd. Onlangs een paar
inbraken, dus de veiligheid is voor mijn gevoel een beetje afgenomen.

•

Rokkeveen is mi veilig

•

Ruime overzichtelijke straat, verlichting werkt.

•

Ruimte, straatverlichting, alleen bestemmingsverkeer, eengezinswoningen in hoog segment

•

Rustige buurt met geen verstoring van de openbare orde

•

Rustige buurt, goede sociale controle.

•

Rustige buurt, weinig/geen criminaliteit.

•

Rustige buurt.

•

Rustige open en groene omgeving zonder doorgaand autoverkeer. Goed onderhouden huizen, met name
koopwoningen. Geen flats, geen sociale huur, relatief veel hoger opgeleiden in directe omgeving.

•

Schoon, geen hangjongeren

•

Sinds de Stichting Limor enkele huizen in beheer heeft zijn er vreemde gasten in de straat komen wonen. Onguur,
geen "bezigheden buitenshuis"

•

Sinds we een lamp in het pad achter het huis hebben aangebracht voelt het in elk geval in het donker een stuk
veiliger.
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•

Sommige groepen jongeren zorgen nog wel eens voor overlast

•

Sommige mensen doen maar gewoon zonder overleg met de directbetrokkenen.

•

Soms jongeren die vernielingen aanrichten. Inbraak in auto’s, beschadigingen van eigendom. Waar door Politie
niet de minste aandacht aan wordt besteed.

•

Soms vind ik de aanwezigheid van bepaalde mensen niet prettig (geen onveilig gevoel). Ik voel me niet heel snel
onveilig.

•

Straten goed verlicht, maar park niet overal lantaarns

•

Straten zijn goed verlicht, alleen in het park is nauwelijks licht zodat je in het donker je daar niet helemaal veilig
voelt

•

Te weinig politie of toezicht

•

Tot nu toe ervaar ik weinig overlast

•

Tot nu toe geen incidenten

•

Veel gevaarlijke plekken slecht verlicht geen zebrapaden

•

Veel stille plekken

•

Veilig voel ik me wel want er is weinig hangjeugd

•

Voel me veilig

•

Voldoende straatverlichting geeft een veilig gevoel

•

Voldoende zichtlijnen, voldoende verlichting.

•

Voor mijzelf maak ik mij niet zon zorgen. Wel voor mijn dochter van 12 die op de middelbare school zit. Ik vind niet
alles even goed verlicht - bijvoorbeeld op de fiets richting MHCZ door het Prak bij Dekker vind ik niet fijn fietsen
voor haar s avonds. Dan haal of breng ik liever.

•

Wat onveilig gevoel geeft is dat er maar één pinautomaat is en die is buiten op een plaats waar geen winkels zijn.
Bij AH is de automaat weg.

•

Weinig overlast in de buurt

•

Weinig politiepatrouille, veel hangjongeren naast de school

•

Weinig problemen

•

WhatsApp groepen hebben duidelijk een verbetering opgeleverd.

•

Wonen vlakbij een tunneltje, erg fijn dat deze tegenwoordig goed verlicht is.

•

Wordt de laatste tijd minder helaas

•

Zeer veilig om rond te lopen/rijden, etc. In huis na 1 inbraak, altijd alertheid of het alarm erop staat. Dus dat voelt
onveilig.

•

Zelden een onveilig gevoel. Verkeer rijdt wel (frequent te) hard

•

Geluidsoverlast door N 470
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OOSTERHEEM:
Tabel 24a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de
directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Oosterheem

•

Bang voor wat er in mijn directe omgeving gebeurt. Wat mij ook kan overkomen.

•

Door de schietpartij die laatst heeft plaatsgevonden en waarbij de vluchtauto op 1 min van mijn huis geparkeerd
stond ervaar ik mijn woonomgeving onveilig. Daarnaast hebben er in het verleden veel overvallen plaatsgevonden
in de buurt waardoor wij de buurt steeds meer als onveilig ervaren.

•

Er is veel autodiefstal wat een bepaald soort publiek in de buurt houdt.

•

Gewoon niet veilig

•

Ik mis verlichting langs de dijk bij de Adigestroom. Hier wordt veel gebruik gemaakt, maar er is geen verlichting!
en deels wel in het Bentwoud

•

Langzaamaan komt er weer wat rust in de buurt

•

Te veel allochtonen

•

Veel overlast van jeugd stenen/tomaten/ eieren etc. worden tegen en door ramen gegooid. Er wat van zeggen
leidt tot represailles van het jonge tuig bv auto overgoten met frituurvet

•

Weinig controle, en als je iets aangeeft bij de wijkpost wordt er niets mee gedaan. Ook niet door handhaving

•

Wij hebben een hoekhuis aan de straat, zonder voortuin, en voorbijgaande jeugd slaan regelmatig op de ramen.

Tabel 24b

•

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor het gevoel van veiligheid in de directe
woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Oosterheem

100% veilig bestaat niet, maar gelet op de inrichting van de buurt/wijk, zijn er geen echte enge plekken. Ook is de
openbare verlichting (op nalatige reparaties na) zeer goed!

•

Aan buiten randen wel veel allochtone rand jongeren

•

Af en toe komen er wel rare zaken voor m.b.t. inbraken e.d. Maar ook zijn er wel enkele irritante buurtbewoners.
Echter i.h.a. no problems

•

Alleen als er grote evenementen in de buurt zijn kan er wel eens een groep jongeren staan waardoor mijn vrouw
zich iets minder veilig voelt, verder perfect!

•

Alles is goed verlicht en open. Geen last van hangjongeren

•

Als ik jonger was zou ik me veilig voelen

•

Behalve soms hangjongeren weinig criminaliteit

•

Behoorlijk veilig (ik voel me veilig) alleen het vele hoge groen stoort me, je kan het andere verkeer niet goed zien, de
heggen en dergelijke zouden 10 tot 20 centimeter lager moeten zijn.

•

Ben zelf niet bang, maar merk dat ouderen toch een onveilig gevoel hebben om bij station en sociale woningen s
avonds en s nachts te lopen

•

Best wel veilig, alleen niet het stukje bij RR Oosterheemplein.

•

Bij mij geen criminaliteit bekend in de directe omgeving. Ook door de opzet lange en verlichte straten een goed en
veilig gevoel

•

Burentoezicht, buurt WhatsApp aanwezig

•

De groepen die de buurt netjes houden hebben nog steeds de overhand in aantal. Vanwege het aantal
koopwoningen zal dit ook zo blijven.

•

De straten zijn goed verlicht evenals de woonkernen. Het park is fijn donker maar de fietsroute op de kade is goed
verlicht als onderdeel van de nachtroute.
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•

Er hangen dikwijls jonge jongens rond die me een angstig gevoel geven

•

Er is (op dit moment) geen enkele overlast van bewoners in de buurt

•

Er is voldoende verlichting, ook al is die niet mooi. Er mag wel wat meer " blauw" op straat zichtbaar zijn.

•

Er was sprake geweest van inbraken.

•

Er wonen veel allochtonen en mensen uit achterstandswijken in mijn directe omgeving. Politie rijdt geregeld door de
straat.

•

Er zijn geen problemen

•

Er zijn veel rondhangende jongeren voor de rest prima

•

Ervaar hanggroepen op schoolplein als onprettig!

•

Geen gevoel van onveiligheid

•

Geen last van hangjeugd en dergelijke.

•

Geen overlast

•

Geen overlast en rustige woonomgeving. Maar ik voel mij al vanaf 1985 veilig in Zoetermeer.

•

Geen overlast en weinig inbraken

•

Geen overlastjongeren (jaren geleden wel)

•

Goed

•

Goed beveiligde woningen, goed contact met buren (sociale controle).

•

Goed verlicht, mijn hond beschermd mij ook.

•

Goede wandelmogelijkheden

•

Hanggroepen met geluidoverlast

•

Heb "nog" geen onveilige situaties mee gemaakt

•

Het is gewoon erg veilig in NL, kijk maar naar de cijfers. Het gaat al jaren omlaag. Om het verder naar beneden te
krijgen kost het onevenredig veel. Het gevoel dat mensen hebben kan je wellicht wegnemen door beter voor te
lichten wat cijfers betekenen. Als je je beleid door gevoel laat sturen gaat het niet goed. Evidence based politics lijkt
mij een geruststellende gedachte

•

Het is het gevoel dat ik heb.

•

Het is hier altijd rustig. Er wonen in ons complex relatief veel oudere mensen.

•

Het is rustig en schoon in onze buurt. Als ik hoor over inbraak, woningoverval of onderduikende terroristen in onze
buurt, voel ik mij minder veilig. Mensen groeten elkaar in onze buurt, dit geeft een gevoel van veiligheid. Er hangen
wel jongeren rond, maar daar heb ik nooit last van, die moeten ook ergens lol mogen maken. Er is een jeugdhonk
voor ze neergezet, maar daar zie ik nooit iemand. Weggegooid geld.

•

Het is rustig in dit gedeelte van oosterheem. Alleen op het voetbalveldje zijn er vaak hangjongeren die veel
schreeuwen

•

Ik ervaar geen overlast of dreiging van individuen of groepen. Ik ben mij niet bewust van inbraak of vernieling in de
buurt.

•

Ik ervaar geen overlast of en/of onveiligheid

•

Ik heb tot nu toe geen nare dingen meegemaakt, geen overlast ondervonden. Er zijn geen donkere hoeken,
voldoende verlichting.

•

Ik kan prima op mezelf passen, maar van bepaalde plekken in mijn buurt kan ik me voorstellen dat mensen ze savonds mijden.

•

Ik voel me gewoon veilig in mijn buurt

•

Ik voel me nooit onveilig in de buurt

•

Ik voel me veilig in mijn buurt en huis
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•

Ik voel me veilig in mijn buurt. Er is wel wat overlast van hangjongeren. Met namen in de vorm van vervuiling.

•

Ik voel me veilig, omdat hier in de buurt weinig vervelends is gebeurd tot heden

•

In de directe omgeving geen last van overlast door bijvoorbeeld hangjongeren. In het winkelcentrum zijn regelmatig
hangjongeren te vinden die wat overlast veroorzaken

•

Jeugd hangt soms wat doelloos rond. Ook het (vracht)autoverkeer loopt soms spaak.

•

Komt zelden voor dat sprake is van overlast. Het is alleen jammer dat er mensen zijn die misbruik maken van de
situatie. Dit leidt tot vuil achterlaten en inbreken.

•

Na inval schemering kom ik niet meer buiten. M.n. intimiderende aanwezigheid jongeren is reden. Houden zich niet
aan regels, gebruiken openbare ruimte naar eigen inzicht.

•

Nette buurt, regelmatig controle door politie. Geen hanggroepen

•

Nette omgeving en niet veel gedoe!

•

Nog geen problemen tegengekomen

•

Onaangepast en asociaal tuig verziekt dikwijls de veiligheid op straat. Vooral in de avonduren.

•

Op bepaalde hanggroepen na geen probleem

•

Over het algemeen een rustige omgeving met helaas soms ook wel overlast door jongeren, parkeerproblemen
(Slecht Toezicht) en jongeren die te hard rijden op brommers, motoren en auto’s. Vooral de herrie uitlaten zijn
storend.

•

Overdag in ieder geval. S avonds ga ik niet alleen de straat op

•

Overdag veilig, s avonds minder veilig als ik van de Randstadrail naar huis loop.

•

Overzichtelijk en ruim

•

Prima. Veilig. Maar geen tien i.v.m. vuil en onkruid

•

Redelijk, correcte straatverlichting.

•

Richting winkelcentrum is er meer zwerfvuil

•

Rustig in de avond

•

Rustige buurt met in onze straat bijna allemaal gezinnen met kleine kinderen

•

Rustige en fijne buurt!

•

Rustige mensen, de meeste ken je van gezicht.

•

Rustige, goed verlichte en onderhouden straat.

•

s avonds niet, maar dit is niet alleen in mijn directe woonomgeving

•

s avonds laat zijn er vaak jongeren in de buurt van het winkelcentrum um, zelf voel ik mij veilig maar voor mij zoon
van 17 vind ik het onveilig omdat de jongeren vaak geneigd zijn commentaar op elkaar te geven

•

Soms in weekeinden komen in de vroege nacht jongelui langs die nogal luidruchtig zijn, waarvan men niet weet wat
daarop volgt.

•

Soms voelen groepen onveilig aan

•

Te veel vandalisme/ hanggroepen

•

Toch soms een woninginbraak

•

Tot nu toe nog niets vervelends meegemaakt

•

Tot op heden niets gebeurd

•

Veel overlast hangjongeren

•

Veel vandalisme en zwerfafval. Soms intimidatie etc.

•

Veiligheid is ondersteund met buiten camera’s

•

Weinig problemen, wel wat overlast gehad van hangjongeren

•

Weinig tot geen hang jeugd
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•

Wij hebben hier geen overlast van bepaalde groepen jongeren

•

Zeer veilig

•

Zeer veilig, relaxte mensen, buren

•

Zelf nooit last gehad. Wel wat hangjongeren bij de school ‘s avonds maar is nooit echt door lastig gevallen

Tabel 25.

Gegeven rapportcijfers voor de wijze waarop de openbare ruimte in de directe
woonomgeving (buurt/straat) wordt schoongemaakt

Rapportcijfers

Aantal keren genoemd

In % van het totaal

18
20
55
82
129
268
396
327
68
10
2

1,3%
1,5%
4,0%
6,0%
9,4%
19,5%
28,8%
23,8%
4,9%
0,7%
0,1%

Subtotaal
Geen antwoorden

1375
41

100%

Totaal

1416

1 (zeer onveilig)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (zeer veilig)
Geen mening

DORP:
Tabel 26a

Toelichting op de onvoldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte
in de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Dorp wordt schoongemaakt en/of
opgeruimd.

•

Als ik ga wandelen erger ik mij aan de niet vlakke tegels en aan heel onverzorgde tuintjes

•

Halfslachtig onderhoud

•

Heel erg slecht, over het algemeen moeten we zelf onkruid van de stoep weg halen, beetje jammer van de
gemeente Zoetermeer!

•

Het groen wordt niet meer zo goed onderhouden als een paar jaar geleden, en er is meer zwerfafval. Het
onkruid langs de stoep staat ook vaak hoog, schoffel het zelf los.

•

Het groen wordt zeer slecht onderhouden, af en toe een kwartiertje onderhoud waarbij de paar handjes groen
afval op de straat worden achtergelaten of in de tuin van Vestia worden gegooid.

•

Onbekend gebied voor de gemeente? Geen onderhoud van de gemeente en het buurtcafé

•

Onverzorgd, slecht groen onderhoud, straten veelal slecht of onvoldoende geveegd en ontdaan van onkruid

•

We doen het nu zelf. De gemeente zien we niet

•

Weinig activiteit gemeente
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•

Wij wonen aan het Wilhelminapark, het is eigenlijk belachelijk dat wij als bewoners het onkruid moeten maaien,
omdat de gemeente dit niet doet. Ook zitten er in dit park aardig wat mensen die er niet thuishoren, te drinken
en een puinhoop te maken, ook daar word niets aan gedaan

Tabel 26b

Toelichting op de voldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte in
de directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Dorp wordt schoongemaakt en/of
opgeruimd.

•

Alleen het hoognodige doet men.

•

Beplanting en prullenbak worden goed verzorgt. Onkruid zou meer verwijderd mogen worden.

•

Bijna elke dag wordt de prullenbak aan de overkant (Jan Hoornstraat 1 leeggemaakt. De straat en stoep worden
bijgehouden. Toppie!!!

•

Een 7 omdat t groen onkruid niet wordt weggehaald. Rest is verzorgd

•

Er wordt minder geveegd en groen onderhouden dan een paar jaar geleden. Prullenbakken langs de
Leidsewallenwetering puilen regelmatig uit en de vogels maken er een bende van door de spullen eruit te
trekken. Als ze wat vaker geleegd zouden worden dan kunnen ze daar ook niet bij.

•

Goed

•

Grote evenementen veroorzaken relatief veel zwerfafval dat soms niet direct wordt opgeruimd en dus in de
natuur verdwijnt.

•

Het groen wat er is, wordt regelmatig bijgehouden

•

Het maaien van groenstroken kan naar mijn mening wel vaker, soms staat gras of onkruid dermate hoog dat het
de verkeersveiligheid in gevaar brengt.

•

Het ziet er meestal zeer schoon uit

•

Ik vind het heel jammer dat bomen zijn gekapt en maar aan één zijde van het water zijn teruggeplaatst.
Voorheen gaven bomen aan weerszijden een statig gevoel, nu ziet het aan de straatkant armoedig uit en valt de
container heel erg op. Absoluut geen verbetering. Wel heel positief is dat de container 2x per week geleegd
wordt.

•

Ik vind steeds vrij veel zwerfvuil in de straat.

•

Is meestal wel goed

•

Onkruid aan de gevel wordt niet verwijderd.

•

Slordige tegels. Ruig groen. Volle afvalbakken. Onkruid.

•

Sommige plekken kunnen beter

•

Stoeptegels liggen schots en scheef eerste stationsstraat

•

Wegdek en stoep kan wel vaker schoongemaakt worden

•

Weinig last van passanten die hier niet wonen.

•

Wilhelminapark wordt keurig onderhouden, een 10. Julianalaan zeer matig. Dit komt door de problematiek van
de stoep, zoals omschreven. Hier wordt weinig tot niets aan gedaan. In maanden juni t/m september is hier een
vogelplaag. Dan ligt de laan vol vogelpoep en stinkt enorm (en veel vliegen). Helaas wil de Gemeente hier niet
tegemoetkomen om deze maanden de weg regelmatig te reinigen, wat wij als bewoners erg jammer vinden.

•

Wordt goed om der houden.

•

Zelden zien wij gemeentewerkers

•

Zoals reeds vermeld regelmatig onderhoud
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STADSCENTRUM:
Tabel 27a

Toelichting op de onvoldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte
in de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Stadscentrum wordt
schoongemaakt en/of opgeruimd.

•

Een hoop van het opruimen in de omgeving word gedaan door de VVE van de Citytower

•

Kan beter…. Veel beter

•

Na activiteiten op en rond het Marktplein, worden wel de markt en rond de Dobbe schoongemaakt, maar de
aanlooproute door de Londenstraat niet. Hier blijft dan veel (zwerf)vuil achter. (Bijv. na de vrijmarkt en na
bevrijdingsfeest)

•

Riet bij het water overheerst. Ik vond het riet mooi maar het wordt te veel

•

Snoeien van bomen gebeurt te weinig en er wordt te weinig gedaan aan kraaiennesten (maar misschien mag dit
niet i.v.m. dierenbescherming, weet niet hoe dat zit)

•

Te veel onkruid.

•

Vaak rommel op straat en bij de afvalbakken. Ook zijn de afvalbakken rond het station overvol

•

Veel onkruid op de stoep en bij bomen.

•

Veel te weinig onderhoud

•

Veel zwerfvuil

Tabel 27b

Toelichting op de voldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte in
de directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Stadscentrum wordt
schoongemaakt en/of opgeruimd.

•

Bij parkeergarage driekant wordt regelmatig tegen de muren geplast

•

De bewoners in de Londenstraat moeten zelf het onkruid op hun parkeerplekken verwijderen. Door leeftijd en
ongemakken komt daar weinig van terecht, met als gevolg: een verwilderd uiterlijk. Weinig fraai. Is dat niet
anders te regelen Op het Dobbe eiland staan vijf bankjes waar veel gebruik van gemaakt wordt. De bankjes
bevatten een plantenbak waar dode boompjes in staan. Vervanging zou een hele verbetering zijn.

•

De prullenbak op de hoek van de Luxemburglaan en de Duitslandlaan is altijd vol. Misschien te klein ??

•

Elke morgen half zeven hoop lawaai

•

Er wordt in grote lijnen wel geveegd of onkruid weggehaald, maar het is grote stappen gauw thuis. Er wordt niet
rondgekeken naar plekken waar veel afval ligt of waar veel onkruid staat. Er is een vaste route waar niet van
afgeweken wordt.

•

Geen klachten.

•

Geen zwerfafval, goed onderhouden groen

•

Gelet op de drukte in het Stadshart vind ik het met de troep nogal meevallen.

•

Het Stadshart wordt over het algemeen goed gereinigd.

•

Het wordt verdomd goed schoon gemaakt. Maar wel op vervelende tijden. Bladblazers van 07:00 tot 08:00, de
markt wordt s avonds na festiviteiten schoongeveegd met een herrie makende schoonmaak machine. Dus als
de gemeente het wat stiller zou doen word ik heel blij en op menselijkere tijden.

•

Ik heb het idee dat het minder is geworden.

•

Is sinds kort sterk verbeterd sinds er een nieuw schoonmaakbedrijf in de flat actief is. Buiten de flat ziet het er
over het algemeen ook netjes uit als iedereen zijn afval gewoon in de afvalbakken en containers deponeert.
Helaas is dat met name in het weekend niet altijd het geval.
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•

Kan beter

•

Kunnen de stratenmakers tegenwoordig niet meer goed hun werk doen? Veel ongelijke stenen, b.v. het stuk bij
de Vitaminestore moet nodig opnieuw bestraat worden.

•

Over het algemeen gaat het goed. Soms duurt het wat te lang

•

Woon in de Londenstraat en kijk uit op de markt en wat er ook georganiseerd wordt !! daarna is het altijd weer
netjes.

•

Wordt goed schoongehouden.

•

Zwerfvuil op drukke winkel dag, wellicht meer prullenbakken

PALENSTEIN:
Tabel 28a

Toelichting op de onvoldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte
in de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Palenstein wordt schoongemaakt
en/of opgeruimd.

•

Er zijn te veel zwerfvuil omdat mensen vanuit de flat veel naar beneden gooien.

•

Geen beleving bij de werkers het moet maar met tegenzin

•

Gemeente groen slecht onderhouden

•

Reeds in de vorige vraag gaf ik al aan dat wij de groenwerkers vaak maar een beetje zien lummelen en
koffiedrinken. En een hele dag doen over wat misschien een halve dag kost. Qua groen wordt er teveel
gemaaid waardoor bijvoorbeeld de voorjaars bloei wordt gemaaid voor het is uit gebloeid. Zonde want dat is
nou een mooi gezicht. Honden worden hier maar overal en nergens uit gelaten. Inde zomer stinkt het
plantsoen rond de sloot voor deur ernaar als de wind verkeerd staat.

Tabel 28b

•

Toelichting op de voldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte in
de directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Palenstein wordt schoongemaakt
en/of opgeruimd.

Containers bij Croesinckplein altijd smerig, ruimtes tussen de galerijflats idem, niet-bewoners zijn niet echt
welkom, relatief groot aantal vechthonden en eigenaren die niet aangesproken worden op het niet-opruimen,
daarbij ook veel vogelpoep, met name rond de afvalcontainers.

•

Dat heb ik al aangegeven in de vorige vragen

•

Dit wordt goed onderhouden.

•

Frequentie onkruidverwijdering wat aan de lage kant.

•

Gaat wel goed al die jaren

•

Geen afvalbak voor zakjes van hondenpoep.er wordt slecht geveegd met de veegmachine voor de straat.

•

Gemeente groen slecht onderhouden

•

Goed bijgehouden.

•

Heb respect voor de mensen die iedere dag en met name na het weekend het zwerfvuil weer opruimen

•

Het gemeentegroen zou best wat korter gehouden kunnen worden. Gras rondom het water prima. Gras in de
parken prima. Gras tussen de groenstroken met struiken hopeloos

•

Het schoonhouden is mi wel wat achteruitgegaan en dat is ook te merken in de rest van Zoetermeer.

•

Het wordt hier netjes schoongehouden door omgevingsvaklieden.

•

Ik woon in Palenstein en vanaf de flats heb je best nog veel zwerfafval. Niet tegenop te ruimen.

•

Kan beter zeker met. Sloop flat!!!
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•

Mede dankzij buurtbewoners is de omgeving redelijk schoon. Het kan beter.

•

Mijn straat en richting dorp is zeer netjes

•

Omgeving altijd schoon.

•

Trottoirs en regengoot langs de straat worden regelmatig schoongemaakt, meer problematisch is het onkruid
tussen de tegels.

•

Veel onkruid, zwerfafval en hondenpoep.

•

Vooral na evenementen te veel troep en te weinig controle/handhaving

•

Wij houden zelf een stukje openbaar groen in orde, maar aan het algemeen onderhoud schort nogal een en
ander.

•

Wordt goed gedaan, maar bewoners zelf hebben ook een verantwoordelijkheid

•

Ze komen regelmatig langs voor onderhoud

DRIEMANSPOLDER:
Tabel 29a

Toelichting op de onvoldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte
in de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Driemanspolder wordt
schoongemaakt en/of opgeruimd.

•

Gemeente groen wordt niet goed onderhouden op de woonerven

•

Helaas zijn de medebewoners hier voor een groot deel debet aan. Onkruid mag vaker verwijderd worden!!

•

Het groen naast mijn huis wordt niet onderhouden

•

Ik raap zelf veel dingen op in mijn buurt

•

Ik zie vaak zwerfvuil liggen en de prullenbakken worden niet vaak genoeg geleegd en zitten vaak overvol.

•

Prullenbakken worden te weinig geleegd. Ik, als hondenbezitter heb een opruimplicht, af en toe geen ruimte
meer in de prullenbakken om het weg te werpen.

•

Te weinig maaibeurten van het gras langs de slootkant waardoor honden niet door het hoge gras kunnen lopen.
Daardoor frequent hondenpoep op de stoep.

•

Vind gras in de bermen te hoog, tegels liggen vaak scheef bomen in de straat zijn praktisch dood, Vorig jaar
boom weggehaald nu lege plek

•

Zwerfvuil blijft lang liggen. Veel grasgroei langs en op voetpaden

Tabel 29b

Toelichting op de voldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte in
de directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Driemanspolder wordt
schoongemaakt en/of opgeruimd.

•

Aan het groen wordt steeds iets gedaan.

•

Dat wordt wel gedaan, maar sommige hanggroep jongeren maken er een zooitje van en gooien alles op de grond.

•

De omgeving is in algemeenheid erg schoon.

•

Groen wordt wel bijgehouden. Zwerfafval niet

•

Helaas is er minder diversiteit aan groen dan enkele jaren geleden. Minder geld v.d. gemeente? Ik ben bang dat
binnenkort alle hoge bomen voor mijn huis gekapt worden. Het zou fijn zijn als er nu al wat nieuwe bomen geplant
worden en 1 of 2 hoge bomen nu gekapt worden.

•

Het groen wordt goed bijgehouden. Er is pas gebaggerd en in het park bomen gesnoeid. Klein afval (flesjes,
blikjes, pizzadozen, etenswaren) wordt door onszelf en de buren opgeruimd. Bij melding bij de wijkpost wordt
zwerfvuil opgehaald en een kapotte lantaarn gerepareerd.
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•

Het kon iets beter in verband met onkruid

•

Het schoonmaken en onderhoud van het park is aan bedrijven uitbesteed waar de bewoners de kosten voor
dragen

•

Het wordt goed onderhouden

•

Het ziet er redelijk schoon uit

•

Houdt niet over

•

Ik vind dat de straten goed schoon worden gehouden en het groen netjes wordt bijgehouden

•

Ik zie dat er regelmatig wordt opgeruimd. Prima.

•

In het Arianepark is het zomers s avonds echt een ontmoetingsplaats van jongeren en ofschoon er een aantal
afvalbakken staan is het geloof ik een sport om alle troep ernaast te gooien. Dus er mag wel dagelijks schoon
gemaakt worden in plaats van 1 of 2 keer per week.

•

Kan beter

•

Kan beter. Bewoners ruimen veel zelf op.

•

Losse stenen en bij regen gladde stoepen zijn negatief, de buurt is wel schoon en overzichtelijk

•

Niet al te vaak of veel zwerfafval maar als het er ligt, ligt het er lang. Groenonderhoud zou wel wat vaker mogen.

•

Niet alles wordt onderhouden bv. het bosschage tussen de Stadhoudersring en de Bourbonstraat. Verder is het
gras in het Arianepark vol hondenuitwerpselen.

•

Omgeving is schoon, behalve fietsroute van scholieren

•

Onderhoud bestrating is nodig.

•

Onderhoud is vooral kaalslag en dat is niet zo goed Met een school in de buurt is opruimen van zwerfvuil bijna
onbegonnen werk, temeer ook omdat blikjes en flesjes geen statiegeld hebben en dus waardeloos zijn.

•

Onderhoud regelmatig en op tijd

•

Regelmatig zwerfvuil achtergelaten door leerlingen van middelbare school

•

Ruim voldoende. Er mag wat meer onkruid gewied worden en soms laten mensen rommel achter bij de
vuilnisbakken. En hondenpoep is sowieso altijd een probleem.

•

Schooljeugd gooit allerlei rotzooi in de struiken, laat ze 1 x per maand maar allemaal met prikstokken de buurt
opruimen en de school heeft een veel te harde toeter voor het einde van de pauzes m.i.

•

We hebben weinig last van zwerfafval maar de wijze waarop het groen tussen de huizen wordt onderhouden is
niet meer dan redelijk.

•

Wijk ziet er altijd netjes uit. Geen zwerfvuil

•

Word hier heel netjes bijgehouden

•

Wordt m.i. goed onderhouden. Hier een daar wel een ongelijke stoeptegel

•

Ziet er netjes uit

•

Zwerfafval

MEERZICHT:
Tabel 30a

•

Toelichting op de onvoldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte
in de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Meerzicht wordt schoongemaakt
en/of opgeruimd.

Altijd veel rommel. Zelden vegen of ruimen. Zwerfvuil ligt maanden op straat of tegen flat. Te veel mensen, die
hond uitlaten op openbaar groen zonder stront op te ruimen.

•

Best wel veel zwerfafval en vooral veel hondenpoep en geen zakjes, of geen interesse bij buurtbewoners om de
poep op te ruimen
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•

Dankzij een medebewoner die drie dagen in de week!! De rommel en zwerfafval opruimt, is het nog een beetje
"leefbaar".

•

De invoer van de diftar was de doodsteek voor de openbare ruimten bij de hoogbouw. De containers werkten
super, nu moet men alles in een bakje proppen, waar niet eens een normaal gevulde vuilniszak in kan. En met
een gewijzigde bevolking, worden er nu vuilniszakken over de galerij gegooid, prullenbakken worden veel te
weinig gelegd, de meeuwen zorgen voor de rest. Het is gewoon een vieze bende geworden. Gelukkig zijn er
mensen van de bewonerscommissie die het geregeld schoon proberen te prikken.

•

De omgeving ziet er niet meer uit. Meldingen bij de wijkpost worden afgedaan met "het staat ingepland" verder
hoor je niets. Breken de straat op om een waterleiding aan te leggen. Blijft een berg zand over die er nu al
maanden ligt, ondanks het feit dat ik hier melding van heb gemaakt.

•

De tussenruimtes worden niet goed onderhouden door de gemeente. Dat is echt te weinig. Verder groeien de
bomen te groot en te hoog voor deze wijk.

•

De tussentijd tussen opruimacties zijn te lang

•

Er ligt veel rotzooi en afval beneden in de gemeentetuinen

•

Heel slecht

•

Het is een rotzooi. Damwanden van de hellingen staan scheef. De bestrating is ongelijk en er is veel onkruid. Ik
heb mij daar jaren geleden aan verwond en de gemeente heeft nog nooit een goede reactie gestuurd op mijn
klacht. Die er dus al jaren is.

•

Het is jammer dat al dat mooi aangelegde groen vervuild is met zwerfafval. Misschien moet Zoetermeer hier
aandacht aanbesteden in het onderwijs

•

Het onderhoud van het groen kan hier en daar stukken beter.

•

In het algemeen is het onderhoudsniveau te laag. Groen kan vaker worden gemaaid, ondergrondse
vuilcontainers vaker geleegd (vooral tijdens lange weekenden), meer vuilnisbakken in de wijk, vaker legen.

•

Is voor verbetering vatbaar.

•

Is wel dat hier meer rommel dan in andere wijken wordt gemaakt.

•

Ligt vaak zwerfval op straat. Geen beplanting in de omgeving

•

Parkeerplaats ligt vaak vol troep van dat tuig, doe ze thuis ook niet lijkt mij

•

Sinds een jaar of 4 a 5 worden de paden in het park niet meer bladvrij gemaakt na de herfst, dit gebeurd pas
(deels) als erover geklaagd wordt. Zodoende spekgladde paden.

•

Slecht onderhouden

•

Slecht voetpad veel ongelijke tegels bij ons voor de deur. Parkjes onverzorgd zwerfvuil en slordig.

•

Vaak ligt er op de parkeerplaatsen zwerfvuil. Blikjes. Pizzadozen. Papier enz.

•

Vaak zijn er 3 mensen die het opgeruimd houden, daar waar de gemeente steken laat vallen moeten we het zelf
doen. Valt wel op dat bijvoorbeeld Noordhove 2 beter wordt onderhouden dan Meerzicht. Dat zou niet mogen
gebeuren.

•

Veel vuil op straat.

•

Veel zwerfafval

•

Veel zwerfafval. Beplanting is helemaal in orde.

•

Voor zover de gemeentelijke dienstverlening mogelijk is ben ik tevreden, doch de openbare weg als werkplaats
gebruiken en soms auto’s parkeren zonder kenteken verpest de sfeer.

•

Vrij veel zwerfafval en verwaarlozing van het groen dat ver over wandelpaden groeit en 2/3 van de ruimte
inneemt.
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•

Woonpaden worden matig onderhouden: openbaar groen ietsje beter, maar onderhoud aan voorzieningen zoals
trappen en hellingbanen is beneden de maat.

•

Wordt redelijk bijgehouden, moet alleen vaker gebeuren.

•

Wordt te weinig onderhoud aan het groen gedaan

Tabel 30b

Toelichting op de voldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte in
de directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Meerzicht wordt schoongemaakt
en/of opgeruimd.

•

Af en toe wat hondenpoep of zwerfvuil aanwezig

•

Alles ziet altijd even keurig uit

•

Blad wordt opgeruimd

•

Buurtgenoten verzorgen zelf het openbare groen

•

De gemeente doet zeer weinig aan opruimen en schoonhouden van de ruimten

•

De plantsoenen worden regelmatig van onkruid ontdaan, maar onkruid tussen stoeptegels en goten lukt wat minder
goed.

•

De plantsoenendienst houdt het groen keurig bij!

•

Doe zelf veel met adoptie tuinen

•

Eigenlijk zou ik een 7 willen geven, maar ik realiseer me dat de bewoners ook een bijdrage kunnen leveren en dat
het niet alleen van de gemeente moet afhangen.

•

Er is best zichtbaar zwerfaval en daarnaast veel poep

•

Er is wat zwerfvuil speciaal ook na het weekeinde, maar het is net onder controle

•

Er ligt rondom de flat best wel vaak rommel. Als ik mijn afval wegbreng ruim ik dat ook op. Maar ik denk dat het
moeilijk is om het altijd netjes te houden met zoveel mensen. Helaas is niet iedereen netjes.

•

Er vonden nogal wat activiteiten plaats met weinig relevant resultaat.

•

Er wordt door de bewoners zelf, maar ook door de gemeente goed schoongehouden en opgeruimd

•

Er wordt redelijk goed opgeruimd, maar de buurtbewoners maken het snel weer rommelig

•

Er wordt regelmatig onderhoud gepleegd.

•

Er wordt veel aandacht besteed aan de omgeving rond mijn huis, de heggen worden gesnoeid, het gras wordt
keurig gemaaid, top!

•

Er wordt veel gedaan toch is er nog te veel zwerfvuil. Bewoners zijn daarvoor zelf ook medeverantwoordelijk. Boetes
helpt niet, opvoeden en aanspreken wel. Het groen wordt behoorlijk bijgehouden, helaas ook in het broedseizoen
van de vogels en andere jonge dieren

•

Er wordt wel in het aan het groen gewerkt, maar veegwagentjes zie ik weinig. Toch ziet de omgeving er netjes uit en
dat heeft te make met bewuste burgers

•

Er zijn 2 vrijwilligers die zwerfvuil opruimen. De meneer van de gemeente bij de containers maar ziet niks bij
ophaalplaats grofvuil ook al vaker doorgegeven dat de papiercontainer vaker geleegd moet worde, is zeker 1x per
week overvol en alles ligt ernaast

•

Er zijn vrijwilligers die actief vuil ruimen en dat doen we zelf ook. Minder waardering hebben we voor de
onvoldoende activiteit van de gemeente voor het opruimen van blad- zaad- en bloesemafval (gebeurt te weinig en
vaak half) of het verplaatsen van hier naar daar (blazen) of het achterlaten van de schoffel-rotzooi.

•

Gebeurt vaak maar moet hier bijna elke dag

•

Geen zwerfafval, wel hondenpoep ondanks zakjes hiervoor! Bewoners houden omgeving netjes. Wel meer ongelijke
tegels, met kans om te vallen
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•

Geen zwerfvuil, onkruid wordt regelmatig door de gemeente weggehaald, en veel buren verzorgen de
gemeentetuinen zelf

•

Groenonderhoud wordt goed bijgehouden en bewoners zorgen dat er {bijna} geen zwerfvuil ligt

•

Heb wel eens een bericht geplaatst over vuil en dit werd direct opgeruimd

•

Het enige is de hondenpoep op het gras: wij zitten op een wandelpad direct naar het park toe, en veel honden
poepen hier op het gras waar de kinderen ook moeten spelen.

•

Het groen wordt goed bijgehouden, de stoep ziet er slecht uit, veel grote kieren

•

Het groen wordt voldoende tot goed bijgewerkt. Zwerfvuil kan wat beter.

•

Het park wordt goed bij gehouden, de straten minder m.n. groen

•

Het wordt goed schoongehouden (doet de buurt vaak zelf) en het groen wordt regelmatig bijgehouden vanuit de
gemeente

•

Het wordt voldoende onderhouden. Pas opnieuw bestraat, keurig gedaan.

•

Het ziet er goed uit

•

Hoofdstraat (Bredewater) wordt goed onderhouden, maar de echte woongebieden nauwelijks. Ik kan me niet
herinneren dat er ooit geveegd is. Ik heb de indruk dat snoeien niet gebeurd met kennis van planten. In de zomer
staan er vaak brandnetels direct aan het voetpad.

•

Kan veel beter

•

Kan wel een stukje beter. Zoals eerder aangegeven staat het onkruid kniehoog in de parkeervakken. En de bladeren
van de afgelopen herfst (of wat ervan over is) ligt nog steeds langs de weg. Hier staan dan ook altijd auto’s
geparkeerd maar met een simpele brief in de bus zouden deze stukken op een afgesproken datum vrij kunnen zijn
zodat er bijv. een veegwagen langs kan rijden.

•

Kan/mag altijd beter, maar is de keuze van de politiek hoeveel geld ze ervoor willen uitgeven!

•

Kon beter. M.n. trottoirtegels is al jaren niets aan gedaan.

•

Lang de paden van mijn straat steken behoorlijk wat struiken uit! Verder wordt het wel netjes gehouden.

•

Leeg en saai

•

Net voldoende, maar meer ook niet.

•

Niet door de gemeente maar door veel medebewoners letten op elkaar.

•

Onderhoud groen Onderhoud randstad station

•

Onkruid verwijderen en beplanting snoeien/onderhouden is onvoldoende

•

Onkruid wordt regelmatig verwijderd en omgeving wordt schoongehouden

•

Over het algemeen goed: omgeving glascontainers wel eens wat minder

•

Prullenbakken zijn regelmatig te vol, verder is het prima

•

Redelijk schoon in naaste omgeving. Wel veel last van hondenpoep

•

Te lawaaiig om 7 uur s ochtends

•

Veel afval tegenwoordig

•

Veel te laat snoeien. (Of helemaal niet) Weinig onderhoud aan groen

•

Vogels (eenden, duiven) zou verboden moeten worden.

•

Weinig te klagen, alleen blijft er soms wel wat achter op de aanbiedingsplek containers

•

Wij verzorgen met buren de planten op ons pleintje en ruimen het zwerfafval op.

•

Wordt goed onderhouden, alleen kale plekken worden niet opgevuld met planten/struiken.

•

Wordt redelijk goed bijgehouden

•

Zie regelmatig plantsoenendienst

•

Zwerfafval lijkt mij binnen 2 dagen te zijn opgeruimd. Rest valt me niet zo op.
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BUYTENWEGH:
Tabel 31a

Toelichting op de onvoldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte
in de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Buytenwegh wordt
schoongemaakt en/of opgeruimd.

•

(Te) veel zwerfafval naarmate je dichter bij winkelcentrum komt.

•

Gemeente maakt nooit schoon. Straat is al 2 jaar opengebroken. Onkruid wordt door de Gemeente soms uit de
bosjes getrokken en op de stoep achtergelaten. Meldingen van verschillende buren achter gelaten zand berg
door buren wordt door gemeente afgedaan dat het bij de wijkagent hoort, de wijkagent wijst naar de gemeente.

•

Groenbeheer kan echt beter en er ligt veel te veel hondenpoep waar kinderen spelen. Ik zie hier graag wat aan
gebeuren.

•

Groenvoorziening door gemeente matig. Tuinen van veel mensen slecht onderhouden. Brandgangen slordig.

•

In en om de Muzieklaan richting de Voorweg is er regelmatig zwerfvuil. Regelmatig pak ik plastic en papier om
het weg te gooien. Ik heb de indruk dat er weinig wordt gedaan door de gemeente.

•

Matig tot slecht onderhoud

•

Nagenoeg al het openbaar groen zou "z.g. onkruid" moeten zijn (natuurlijk groen). Wegen en paden dienen vrij
van begroeiing te worden gehouden maar alles wat ernaast groeit dient met rust te worden gelaten. Zwerfafval
dient met de bezem of bezemwagen te worden verwijderd, absoluut niet met die ellendige blazers. Blazers
verspreiden enorm veel stof en vuil dat zich afzet op de eigendommen van de bewoners, in de longen van de
mensen of het brood als ze in de tuin met mooi weer zitten te eten. Ze veroorzaken een ontolereerbare
geluidshinder.

•

Onkruid wordt zeer slecht verwijderd, aan het groen wordt al helemaal geen aanbesteed. Het straatvuil wordt
ook steeds erger.

•

Straat onregelmatig en steeds auto/s voor mijn oprit

•

Tot in de zomer nog last van de gevallen bladeren van vorige herfst. Vanaf de parkeerplaatsen veel zwerfvuil,
wat zelden opgeruimd wordt.

•

Veel afval, zwerfvuil, vuile straatverlichting. Slecht onderhouden groen.

•

Veel zwerfvuil

•

Vindt er best veel zwerfafval liggen of bijeen gewaaid groenafval. Zelfs de glasbak en papierbak leger vanuit de
gemeente doet niets de moeite om de milieu straat netjes te houden

•

Vooral aan de achterkant (parkzijde) groeien te veel bramen, deze komen zelfs de tuin in.

•

Zwerfvuil aanwezig

•

Zwerfvuil ruimen we zelf maar op. Zitten op een bruisroute.

Tabel 31b

•

Toelichting op de voldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte in
de directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Buytenwegh wordt
schoongemaakt en/of opgeruimd.

- onderhoud is laatste jaren minder- een werkgroep gepensioneerden zorgt maandelijks voor opruimen van
zwerfafval, kort knippen van beplanting/struiken.

•

Aan de rand van de woonwijk waar ik woon is het voldoende maar de winkelcentrum en de huizen langs de
muzieklaan vind ik armoedig en vies uitzien.

•

Alles wordt redelijk tot goed bijgehouden binnen redelijke termijnen.

•

Behoorlijk netjes onderhouden

•

Beplanting belemmert uitzicht en bevat insecten
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•

Bomen worden goed bijgehouden, idem vuil op straat

•

Dikwijls blijft zwerfafval heel lang liggen voordat dit wordt opgeruimd. Tussen de struiken ligt vaak veel zwerfafval.

•

Er staan te weinig afvalbakken, er slingert mede daardoor zwerfafval over straat. Helaas ligt er ook veel
hondenpoep, je voelt je met je" hondenzakje" soms een eenling. Meer preventie/sancties/toezicht zou fijn zijn

•

Er wordt veel gedaan

•

Ervaar geen problemen, mede door de inzet van een buurtgenoot die veel zwerfvuil opruimt

•

Gebeurt vrij goed.

•

Geef ik voldoende maar kan wat beter

•

Gemeente doet veel minder. In eigen straten pakken buurtbewoner het zoveel mogelijk op, maar dat is niet overal
zo.

•

Goed verzorgd.

•

Goed. Handhaving reageert snel op klachten.

•

Groen wordt goed onderhouden. Er wordt opgeruimd. Geen zwerfafval.

•

Groenonderhoud kan beter. Er is sprake van toenemend zwerfvuil.

•

Het is vrij schoon af en toe wat blikjes en/of etenswaren verpakking dat is weggegooid, maar niet overdadig.

•

Het Kentgensplein is vaak met afval papier vervuild. Natuurlijk door de winkelenden en bewoners.

•

Het onkruid groeit hier door de bestrating heen.......

•

Hondenpoep en afval op straat en groenstroken.

•

Hoofdzakelijk dankzij de plantsoenendienst

•

In mijn directe woonomgeving is tussen de stoeptegels veel onkruid en stoeptegels die ontbreken of schots en
scheefliggen met alle gevolgen van dien.

•

Kan altijd beter maar voldoende

•

Laar te wensen over

•

Landelijke opschoon dag heel veel geruimd. De dag erna lag er veel zoveel aan blikjes en bekertjes in de struiken.
Zeker na het weekend. Zie wel regelmatig onderhoud aan groen.

•

Ligt soms ook aan buurtbewoners zelf…

•

Met name snoeiwerk zou wat frequenter mogen, verder best goed.

•

Naast professionele schoonmaak- opruimwerkzaamheden, zie ik steeds meer inzet van particulieren. o.a. met het
beheer van prullenbakken.

•

Onderhoud is goed

•

Onderhoud van groen is prima. Zwerfvuil blijft een probleem, maar de gemeente probeert het wel goed bij te
houden. Er is alleen niet tegenop te ruimen... Opruimen doen we ook zelf in onze directe omgeving.

•

Ontbreken van vakjes en prullenbakken John Fordpad / strook Fellini- en Fernandelstrook

•

Regelmatig wordt grasgemaaid of vuilnis geleegd.

•

Veegmachine komt hier maar zelden, zie je alleen op het asfalt

•

Veel onkruid

•

Veel onkruid en wonen in een vergeten hoek

•

Veel onkruid, overhangende takken, geen loopstoep voor kinderwagens en/of rollator, invalidewagen te hoge
drempels voor de auto’s

•

Veel overlast van bladeren

•

Voldoende mensen werkzaam, die straat en fietspad schoonhouden. Heel mooi voor de werkverschaffing.
Iedereen die thuis zit aan het werk zetten!

•

Volle prullenbakken en zwerfvuil. Het groen mag ook vaker gekort worden. Zeker langs de trottoirs
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•

Vooral het zwerfvuil is jammer en irritant

•

Weinig zwerfafval, goed onderhoud aan de plantsoenen, struiken en bomen

•

Wordt goed gedaan

•

Zwerfvuil is snel opgeruimd verder vrij schone omgeving.

DE LEYENS:
Tabel 32a

•

Toelichting op de onvoldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte
in de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in de Leyens wordt schoongemaakt
en/of opgeruimd.

Afvalbakken bij het speelveldje worden zeer zelden geleegd Er zijn GEEN AVALBAKKEN langs de door de
gemeente aangewezen honden uitlaat zone.

•

Bladeren wegblazen in de richting van mijn voordeur vind ik geen onderhoud, ook zwerfafval en weinig onderhoud
aan het groen

•

Ik woon in winkelcentrum De Leyens. Het staat vol met prullenbakken (hele grote) maar der mensen hangen
gewoon tegen onze ingangen aan en laten dan ter plekke hun drankjes en hun lege friet- en andere zakken
vallen. Ze zijn te beroerd om het in de prullenbakken te gooien. Ook laten ze hun honden gewoon voor onze deur
poepen en ruimen het niet op. En ga zo maar door. Wij zijn een achtergebleven gebied qua aanpak. Je ziet geen
handhaver of politie, Eén keer politie en die reed op de fiets ook over de stoep (lekker voorbeeld).

•

Lage frequentie, onzorgvuldig, slechts wat het oog ziet

•

Langs de dijk aan de Meerpolder, naar het Noord-Aa zijn geen prullenbakken en loop je eindeloos met
poepzakjes. Het gras in het grote plantsoen wordt erg vaak gemaaid, maar het onkruid slecht verwijderd. In het
Binnenpark ligt altijd veel afval: ernstig vind ik dat er te vaak kapot glas ligt - na elk weekend is het raak.
Bovendien wordt er veel gedeald op de parkeerplaats bij de Margrietschool aan het Binnenpark, waardoor vele
kennissen wel met angst hun hond s avonds uitlaten.

•

Onderhoud te beperkt, vegen van voetpaden gebeurt niet, in de herfst of voorjaar snel glad bij regen, ziet ook
onverzorgd uit, snoeiafval blijft liggen, onkruid tussen verharding wordt te weinig weggehaald

•

Onvoldoende schoongehouden. Veel zwerfvuil van schoolplein. Er zijn op het schoolplein (tjalk) geen
vuilnisbakken. Veel zwerfvuil komt bij bewoners in de tuin.

•

Openbare ruimte is nogal rommelig. Te veel onkruid tussen de tegels. Padden die niet egaal zijn.

•

Prullenbakken worden goed geleegd maar de rest wordt niet gedaan

•

Slecht onderhoud van openbaar groen

•

Te weinig prullenbakken, te veel zwerfafval. Ik heb het idee dat vooral de schooljeugd (Alfrink College) hieraan
bijdraagt. Zou de school meer aandacht aan kunnen besteden.

•

Trottoirs zijn verzakt. Er wordt geschoffeld, maar daar is ook alles mee gezegd. Echt serieus komt het niet over.
Veel bomen geven overlast door luisvorming. Hierdoor durven bewoners hun voertuigen niet onder bomen te
parkeren, hetgeen weer parkeerdruk oplevert in andere straten. Groen is mooi en goed, maar te veel is een ander
punt. Ooit (1979) is er snelgroeiend groen aangebracht en daar plukt men nu de wrange vruchten van.

•

Veel zwerfafval (enige prullenbak is weggehaald) lelijke beplanting/bomen daar zouden voor in de plaats extra
parkeerplaatse gerealiseerd kunnen worden

•

Veel zwerfafval: van lunchverpakkingen, blikjes, koffiebekers en heel veel peuken

•

Veel zwerfvuil afkomstig van de tegenoverliggende school

•

Veel zwerfvuil op de parkeerplaats en in de parkjes, veel van Teleperformance medewerkers

•

Veel zwerfvuil van schooljeugd, prullenbakken die te weinig worden geleegd.
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•

We hebben geen zwerfafval of een overvolle prullenbak. Maar we hebben wel het héle jaar erg veel last van troep
uit de bomen: bladeren na een storm of een droge periode in de herfst, takjes, katjes (de bomen zijn alleen maar
groter geworden) In de 33 jr. dat ik hier woon is het aantal keren dat de bezemwagen langs komt tot het minimum
beperkt. Dit tot grote ergernis van alle bewoners. En speeltuintje op de Schoenerkade is ook erg aan vervanging
toe: scheuren in het asfalt (erg gevaarlijk, sowieso als je daar in het donker loopt) banken die hun langste tijd wel
gehad hebben en aftandse wippertjes. Op een grote wip na, is dit alles wat het pleintje biedt, terwijl er inmiddels
een flinke toename van kinderen is.

•

Zie mijn commentaar 2 vragen terug over de bomen. Wat betreft de prullenbakken. Als de temperatuur zo hoog is
als de afgelopen dagen zou t zeer prettig zijn, sterker nog dan is het nodig dat de grijze bak elke week geleegd
wordt. Dit i.v.m. de stankoverlast en de hygiëne.

•

Zoals al aangegeven, het onkruid langs het fietspad Meerpolder

Tabel 32b

Toelichting op de voldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte in
de directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in de Leyens wordt schoongemaakt
en/of opgeruimd.

•

Alleen hier en daar wat zwerfafval. Misschien goed om eens met wat buren af en toe op te ruimen.

•

Alles wordt goed bijgehouden door zowel bewoners als de gemeente. Een uitzondering vormt de bestrating, daar
mag wel eens naar worden gekeken op een enkele plek

•

Altijd het nodige groenonderhoud!

•

Bewoners zouden zelf wel netter kunnen zijn

•

Bijvoorbeeld groenbeheer is toch wel erg goed.

•

Buren onderhouden zelf het perk en zorgen ervoor dat er geen zwerfafval ligt.

•

Buurt wordt goed onderhouden

•

Complimenten voor gemeente, alles wordt prima wn naar de laatste geldende voorschriften zoals beheersen
onkruid ed. goed bijgehouden

•

De beplanting van de Gemeente wordt m.i. te weinig gesnoeid. We vinden regelmatig zwerfafval in onze voortuin.

•

De gemeente doet zijn best maar onze medeburgers verzieken het - bv. bij de plastic- en papiercontainers blijven
grote stukken glas, kartonnen dozen staan - gemakzucht?

•

De gemeente komt geregeld langs om schoon te maken

•

De recycle containers bij de AH De Leyens worden soms door sommige bewoners beschouwd als dump

•

De straat zou vaker moeten worden geveegd door de gemeente. Meer prullenbakken zou fijn zijn, want als wij iets
oprapen (lege blikjes bijv.) kan je ze haast nergens weggooien.

•

De winkels ruimen zwerfafval onvoldoende op. Vooral op de parkeerplaats voor winkelwagens wordt slecht
schoongemaakt.

•

Door de schooljeugd wordt er veel vuil achter gelaten op de grond

•

Een zeven i.v.m. te weinig snoeien.

•

Er is super veel groen onderhoud, maar het vrijmaken van paden en wegen gebeurd maar 1 of 2 x per jaar

•

Er is veel zwerfafval. Komt o.a. door de scholen en het winkelcentrum in de buurt. Ook is er altijd veel rommel bij
de afvalcontainers in het winkelcentrum.

•

Er wordt voldoende inzet getoond om het schoon te houden

•

Gebeurd regelmatig en netjes

•

Gemeente komt niet vaak langs, buurt bewoners houden het zelf schoon
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•

Heel vaak plantsoenendienst aan t werk, straatvegers, recent nieuwe bomen neergezet i.p.v. de zieke kastanjes,
erg goed geregeld allemaal

•

Het fietspad voor mijn deur wordt maar zelden geveegd. Vroeger veel vaker. Veel gras in de goot, waardoor water
slecht wegloopt

•

Het groen langs de wandel en fietspaden wordt ge weinig gesnoeid, waardoor het veel overhangt. Daarnaast komt
er van passanten ook veel hondenpoep en peuken.

•

Het groen wordt goed bijgehouden. Bij het trapveldje zouden wel prullenbakken mogen staan en zwerfafval (zoals
genoemd in de vraag) wordt daar vanuit de gemeente volgens mij niet opgeruimd.

•

Het groen wordt goed onderhouden en de straten zijn over het algemeen schoon

•

Het wordt heel vaak door de buurtbewoners gedaan maar niet door de gemeente.

•

Het ziet er wel goed uit, maar ik weet niet of er regelmatig een schoonveegwagen langs komt. Er zijn ongelijke
tegels en op sommige plekken is er beplanting op de weg. Soms is het van de gemeente, maar vaak van de
bewoners.

•

Hoge bomen zouden meer aandacht kunnen krijgen

•

Ik geef een pluim met een cijfer 8, goed bijgehouden en schoon, prima!

•

Ik vind dat alles netjes bijgehouden wordt, de fietspaden worden regelmatig schoongeveegd, de struiken langs de
broekwegkade worden geknipt (waar ik langs fiets voor de boodschappen), ik zag dat pas de witte en blauwe
strepen op de weg weer opnieuw aangebracht zijn, etc.

•

In de straat is weinig tot geen zwerfvuil. Er zouden wat afvalbakken bij de parkeerplaatsen en de in/uitgang van
het station kunnen komen. Tussen de stoeptegels zit wel wat groen in de zomer. De wortels van de bomen maken
de stoep en parkeerplaatsen geregeld kapot. Ze bedekken in de zomer ook de auto’s met veel hars.

•

In het park van de Marco Polorede puilen de poepzakjes aan alle kanten eruit

•

In orde! (2x genoemd)

•

In winkelcentrum De Leijens is wel meer zwerfvuil dan in het woonerf waar ik woon.

•

Ja, die hondenpoep he

•

Kan beter

•

Mensen maken de buurt vies en ruimen rommel niet op. Maar het valt mee, het is geen echte bende

•

Ondanks de vele afval bakken, is er nog veel zwerfafval. Vooral nadat de winkels sluiten.

•

Onkruid kan beter bij gehouden worden

•

Onkruid stoort me totaal niet. Liever groen dan beton.

•

Onkruid vind ik wel een dingetje, maar over het algemeen ziet de buurt er netjes uit. (Behalve de bestrating van de
parkeerplaatsen. Daar is al eens wat aan gedaan, maar nog steeds is het niet goed. Komt o.a. door de wortels van
de bomen.)

•

Onkruid wordt wel gesnoeid maar blijft dan langs de stoepranden liggen en wordt niet opgeruimd. In het najaar als
de bladeren vallen zou er vaker schoongemaakt moeten worden.

•

Onkruid tussen beplanting??? De beplanting is in veel gevallen het onkruid zelf !!!

•

Op straat komt zwerfvuil voor, er zijn te weinig bewoners die deze rommel in een grijze container doen. Bladafval
gaat in de goot i.p.v. in de groene bak.

•

Op zich goed maar sommige bewoners zijn gewoon bekend dat ze van alles bij de stortbakken achter laten

•

Openbare beplanting meer snoeien en meer vegen

•

Over het algemeen ziet de omgeving er schoon uit en reageert de gemeente snel als er een melding gedaan wordt
dat er iets kapot is o.i.d.
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•

Prullenbakken worden regelmatig geleegd, Fijn dat er ook veel staan, zwerfafval valt erg mee. Bijhouden van de
groenvoorziening kan beter. Veel onkruid tussen de tegels, overhangende struiken van het plantsoen bij de
parkeerhavens, veel takken van de bomen bij harde wind naar beneden

•

Regelmatig maken mijn kinderen rommel in de achtertuin of op het speelplein achter mijn woning. Ik leer hen om
alles op te ruimen. Doen zij het niet dan ruim ik zelf rommel op omdat ik het niet op prijs stel dat mensen de
woonomgeving bevuilen. Het is netjes in de Strokenbuurt waar ik woon omdat men elkaar aanspreekt op zijn of
haar gedrag.

•

Straat over het algemeen schoon. Bladeren in de herfst worden door contractant van de gemeente al veel te vroeg
verwijderd in september verwijderd als er nagenoeg niets ligt. Ze voldoen dan wel aan hun contract
inspanningsverplichting, maar niet aan een resultaatverplichting.

•

Te weinig afvalbakken, te weinig snoeibeleid (in het voorjaar) honden uitlaat gebied onduidelijk en doorsneden
door speeltuintje.

•

Teveel (en meer dan vroeger meen ik) straatvuil. Campagnes om (vooral onder kinderen) zouden voor verbetering
kunnen zorgen.

•

Trottoirs af en toe en langdurig slecht

•

Veel onkruid

•

Vinden regelmatig afval in de voortuin

•

Vrijwel geen zwerfvuil te zien

•

Wandelstraat naar winkelcentrum is net opgeknapt.

•

Wel scheve en losse stoeptegels/straat stenen

•

Wordt altijd tijdig gedaan.

•

Wordt goed onderhouden

•

Wordt met goede periodiciteit netjes uitgevoerd.

•

Ziet er altijd netjes uit

•

Ziet er goed uit

•

Ziet er prachtig uit.

•

Zou iets meer. Vuilnisbakken ook om hondenpoepzakje op te ruimen

•

Zowel de buurtbewoners als de gemeente houden alles goed bij

•

Zwerfvuil nog wel aanwezig

SEGHWAERT:
Tabel 33a

•

Toelichting op de onvoldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte
in de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Seghwaert wordt schoongemaakt
en/of opgeruimd.

Achter ons huis, achterpad, wordt nooit opgeruimd na onderhoud aan de erfafscheiding. Klachten worden niet
serieus genomen, onze lekke banden ook niet. Gemeente zou geen tijd hebben voor toezicht volgens de
opzichter. Te gek voor woorden. Dit gaat al jaren zo.

•

Alle groenvoorzieningen, waaronder ook de kinderspeelplaatsen worden gebruikt als honden uitlaatcentra. Er
wordt onvoldoende gehandhaafd!!!

•

C-kwaliteit is kut er wordt te weinig gedaan aan de openbaren ruimte. Zwerfafval te veel. Te hoog groen
ongure plekken worden daardoor verkregen. Door minder maai en snoeirondes. De Wijk aannemer doet
soms wel eens wat extra als wij dat vragen. Maar je krijg altijd eerst het standaardantwoord daar worden we
niet voor betaald.
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•

De bermbeplanting is hoog wat uitnodigt om er vuil tussen te gooien en bij de vuilaanbieding plaatsen is het
smerig

•

De gemeente zet debielen in om zwerfafval op te ruimen. Dat helpt niet. Dus ik ga zelf afval opruimen.

•

De straat is heel erg ongelijk en vol onkruid er woont een mevrouw in haar auto in en om de auto stinkt het. Er
wordt niets aangedaan in mijn beleving.

•

Er word minimaal onderhoud gepleegd

•

Er wordt gesnoeid, opruimen ho maar. Heb een langharige teckel, die fungeert als een stoffer als er gesnoeid
is, dan kan ik elke dag stofzuigen, niet normaal wat ze in haar vacht mee naar binnen neemt.

•

Er wordt regelmatig schoongemaakt, maar het is vechten regent de bierkaai.

•

Er wordt schoongemaakt, maar helaas wordt er ook veel vies gemaakt. Regelmatig dat er in de directe
omgeving van mijn huis (meerdere) vuilniszakken op straat slingeren en dan kan het soms wel een week
duren voordat dit wordt opgeruimd.

•

Frequentie kan hoger

•

Groenonderhoud zou vaker moeten plaatsvinden en dan ook opruimen.

•

Grote rotzooi bij vuilcontainers. Brandnetels staan meter hoog. Moet gewoon vaker gemaaid worden. In juni is
veel te laat. Wandelpaden zijn amper nog begaanbaar dan.

•

Heb onlangs de gemeente aangegeven dat er te weinig of minder goed groen onderhoud wordt toegepast.
Veel bestrating komt omhoog door wortels, straatvuil blijft lang liggen, parkeerplekken worden slecht
schoongehouden. Opvallend veel glas op voetpaden en fietspaden. Ben al drie keer bij de dierenarts geweest
voor glas in haar pootje. Algemeen vind ik het openbaar onderhoud een minpunt en heeft een groot
belevingen gevoel voor de bewoner.

•

Het onkruidbeheer van de gemeente geeft een rommelige indruk en het onderhoud laat te wensen over.
Zwerfvuil wordt door omwoners opgeruimd.

•

Hoewel de gemeente zijn best doet, kan het beheer beter. Richting het winkelcentrum is het erg rommelig
(veel onkruid), bestrating kapot en rond het winkelcentrum is het ook rommelig.

•

Komt nooit een maaier behalve een particulier die het nu doet, verder zijn ze toevallig vorige week geweest
om te schoffelen in de plantsoenen en bosjes maar overal staat nog onkruid en zijn de doorgangen erg smal
geworden door groeiende planten. Tussen de bestrating is het helemaal erg met onkruid.

•

Langs de sloten te weinig maaien en veel zwerfvuil

•

Onderhoud door gemeente is te schraal

•

Onkruid mag van mij vaker weggehaald worden

•

Onkruid op woonerf Stekelbaarssloot wordt niet verwijderd.

•

Onvoldoende. Frequentie is te laag. Met name onkruid op straten en pleintjes wordt erg weinig aan gedaan.

•

Openbaar groen ligt er heel armoedig bij. Nodigt mensen blijkbaar uit om er rommel aan toe te voegen. Het is
wel fijn dat de prullenbak regelmatig wordt verschoond! Rapportcijfer 10!

•

Te hoge groenvoorzieningen beperken het zicht bij het uitrijden van woonerven.

•

Te weinig schoonmaak.

•

Tekort aan prullenbakken. Heel veel zwerfvuil. Plastic tegels liggen ongelijk veel onkruid tussen de tegels

•

Veel afval en groen-afval op winderige hoekjes
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•

Veel onkruid en schots en scheefliggende stoeptegels en kapotte stoeptegels. Zo is bij ons in de straat een
brug gerepareerd en daar is een kraantje met rupsbanden heen gereden door onze straat. Je ziet zo waar de
rupsbanden gereden hebben want daar zijn de tegels verzakt en gebroken. En daar wordt niets aan gedaan!
Verder hebben wij plantenbakken in de straat staan maar zonder planten. Dit waren nette hekjes maar zijn
vervangen door die bakken. Die hebben wij al eens voorzien van leuke gekochte planten maar die zijn er
uitgerukt.

•

Veel onkruid en slecht maaien van de struiken

•

Veel onkruid en straatwerk slecht, brood gooien vanaf de brug

•

Veel onkruid en vooral brandnetels

•

Veel onkruid, zwerfafval

•

Veel zwerfafval, veel blad en onkruid op straat en parkeerplaatsen, te weinig onderhoud van gemeente groen

•

Veel zwerfafval dat nooit wordt verwijderd uit groen en parken, de stoepen zien groen van het onkruid en vaak
en veel glas bij speeltuinen en in parken.

•

Veel zwerfafval en groenonderhoud is echt onvoldoende. Paden worden steeds smaller doordat veel weinig
wordt gesnoeid.

•

Veel zwerfvuil, hondenpoep, te weinig gemaaid, te weinig prullenbakken

•

Veel Zwerfvuil. Ongelijke trottoirs. Scheve paaltjes, etc.

•

Vooral het onkruid tussen de verharding en de beplanting

•

Word weinig bij mij op het woonerf door de gemeente gedaan. Wel in het midden ,ook niet veel maar naar de
huizen toe niks. Denk dat ze denken dat ik dat doe ,op me oude dag. Mooi niet

•

Zoals eerder aangegeven het onderhoud schiet te kort

•

Zoals eerder aangegeven schiet het onderhoud ernstig tekort. Daardoor is sprake van verpaupering, met als
effect dat bewoners zelf ook niet meer de moeite nemen om te zien naar de openbare ruimte in de directe
omgeving van hun huis.

•

Zwerfvuil, vuilnis bij de bakken, team handhaving moeilijk te bereiken.

Tabel 33b

•

Toelichting op de voldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte in
de directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Seghwaert wordt schoongemaakt
en/of opgeruimd.

Ach wat heb ik toch een hekel aan die enorme platanen bladerzooi! Niet alleen in de herfst, maar ook nu het zo
droog is geweest ligt mijn hele stoep weer vol. Ik woon in een hoekje, nou dan weet je het wel. Ik zou graag
willen dat vaker schoon geblazen werd. Ik ruim het zelf op en van mijn buren, die te oud zijn, maar als ik zelf
ouder of ziek ben…. Verder hebben we hier een buurthuis in de straat, of eigenlijk aan de Koeienweide, waar het
altijd vol ligt met blikjes en andere rommel. Als ik er met mijn kleinkinderen speel moet ik eerst opruimen.
Misschien dat daar een keer extra schoongemaakt kan worden.

•

Als al het zwerfvuil: is opgeruimd en de kinderen hebben pauze gehad dan liggen de lege verpakkingen van
Donuts ,Broodjes allemaal weer op straat de vuilnisbakken worden netjes opgeruimd ,alleen het zwerfvuil daar
erger ik mij groen aan want ik krijg het soms in mijn tuin en dat vind ik niet zo leuk

•

Altijd op tijd schoongemaakt

•

De frequentie voor het verwijderen van onkruid zou vaker kunnen

•

De gemeente heeft contracteren in dienst en die volgen ze. Maar wij als buurtbewoners moeten de rest van de
rotzooi opruimen, lege bierflesje, blikken, weetzakjes, Mc. Donald bagger etc. etc. een & omdat wij dat doen!
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•

De hoeveelheid zwerfafval is minder dan vroeger ondanks scholen in de buurt. De straten worden ook goed
schoongehouden. Jammer dat de vuilnisbakken altijd aan de weg staan. Een armoedig gezicht.

•

De ruimte direct rondom ons eigen complex wordt wekelijks schoongehouden door schoonmaakbedrijf. Op straat
ook niet veel afval, behalve rond oud en nieuw.

•

De straat en het groen worden regelmatig schoongemaakt en onderhouden

•

Door uitbesteding worden plekken "vergeten". Gemeente kent alle plekken.

•

Er groeit veel onkruid op de stoepen. Het duurt lang voordat de gemeente dit weg haalt. Er ligt vrij veel zwerfvuil
(blikjes). Daar is door de gemeente niet zo veel aan te doen. Ik haal het zelf regelmatig weg maar de volgende
dag ligt het er weer. Jammer dat er mensen geen mentaliteit hebben.

•

Er is nog veel zwerfafval in de buurt. Ook als het wordt opgeruimd ligt er binnen een paar dagen weer (beter
handhaven?) Beplanting enz. is OK

•

Er is regelmatig onderhoud op ons woonerf.

•

Er komt wel een veegwagen door de straat rijden, maar de parkeerhavens worden overgeslagen, zelfs als ze
leeg zijn. Jammer. En de veegwagen rijdt zo hard, dat het niet lukt om tijdig de troep naar de straat te vegen.
Mss een idee de veegwagen terug ook door de straat te laten rijden, waarbij deze de snel naar de straat
geveegde troep ook nog even meepakt. Zwerfafval ruim ik zelf wel op

•

Er ligt in de vluchtheuvels, berm en de groene perkjes zwerfafval, ook hondenpoep is een ergernis.

•

Er ligt vaak zwerfafval en met name veel hondenpoep

•

Er staat al jaren een boot weg te rotten, in een voortuin, en niemand die daar iets aan doet. Je schaamt je dood
als je bezoek krijgt.

•

Er stond ooit een openbare afvalbak: deze is weggehaald. Bij het onkruid wordt er een bosmaaier gebruikt, die
veel geluidsoverlast geeft.

•

Er wordt regelmatig onderhoud gepleegd. Aan de bomen, grasmaaien en onkruid weghalen. Hondenpoep blijft
wel een terugkerend probleem.

•

Er wordt wel regelmatig onderhoud gepleegd, maar het groenafval blijft nog lang op de stoep liggen.

•

Er zouden wat neer prullenbakken geplaatst mogen worden

•

Gebeurt niet vaak maar als het gebeurt dan veel te vroeg op de dag

•

Gebeurt regelmatig en goed.

•

Geen afval op straat, het groenonderhoud is onvoldoende (veel onkruid, vooral bij fietspaden, erg gevaarlijk, je
ziet fietsers niet aankomen)

•

Geen goede zaak dat de gemeente het onderhoud van het groen in de wijk uit handen heeft gegeven. Echt goed
wordt het niet onderhouden. We hebben nu al een aantal keer een lekke band gehad vanwege de doorns die her
en der liggen als er gesnoeid is. Rommel, we hebben daar allemaal een rol in en helaas lijken de mensen een
stuk viezer geworden te zijn of zo.

•

Geen zwerfafval en gras altijd gemaaid!

•

Gemeente moet meer controleren op grofvuil wat zonder afspraak bij de ondergrondse containers wordt
neergelegd

•

Gewoon goed geregeld op wat uitwerpselen (uitgelaten honden en katten) op wandelpaden na. Vuilnisbakken
park regelmatig geleegd. Netjes.

•

Goed

•

Goede aanpak

•

Groen mag vaker gesnoeid worden

•

Groenvoorziening is altijd in de weer om alles bij te werken.
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•

Groenvoorziening moet beter verzorgd worden

•

Het beetje rommel dat langs waait, de tuin in, ruim ik zelf wel op

•

Het beheer is redelijk al merk ik wel dat er minder wordt gedaan aan het bijhouden van onkruid tussen de
verharding. Dit geeft toch een wat minder nettere indruk.

•

Het duurt soms lang voordat het onkruid op de stoepen weggehaald wordt. De groenstrook wordt goed
onderhouden. Zwerfafval moet ik vaak zelf weghalen. Dat ligt meer aan de voorbijgangers die van alles (vooral
bierblikjes) op straat gooien dan aan de gemeente denk ik.

•

Het groen onderhoud, laat nog wel te wensen over.

•

Het is aardig op orde in mijn buurt.

•

Het is allemaal net aan, maar het is niet netjes en niet mooi.

•

Het is niet altijd even schoon op straat

•

Het is niet super netjes maar ook weer niet dat al het onkruid eruit schiet

•

Het onderhoud van de trottoirs laat veel te wensen over. Veel omhooggeduwde tegels, onregelmatig liggende
tegels.

•

Het winkelcentrum wordt dagelijks schoongemaakt en in mij huis en omgeving is het redelijk schoon wat betreft
zwerfvuil

•

Het wordt goed bijgehouden, maar rond bv de papiercontainer ligt vaan rommel

•

Het wordt redelijk bijgehouden. Het achterpad is echter verwaarloosd. Stenen liggen al jaren verzakt.

•

Ik mis prullenbakken

•

Ik vind dat "de gemeente" genoeg doet, maar dat we zelf ook ons steentje mogen bijdragen. Ik wandel
regelmatig, sinds kort met een plastic zak om afval te rapen. Mensen kijken mij raar aan als ik plastic, blikjes of
karton langs het pad opraap en in een zak duw. Wat een rommel wordt er gedumpt! Ik vind wel dat er meer moet
gebeuren met handhaven van de kleine dingen. Bijvoorbeeld hondenstront, fietsen op de stoep, auto’s overal
neerzetten.

•

Ik weet dat er nu geen A-kwaliteit gevraagd wordt. Dus volgens de gemaakte afspraken prima

•

In de tijd dat veel blad/bloesem van de bomen valt vaker straatvegen

•

In het park vlakbij vind ik het vaak vies, zwerfvuil, glasscherven. In de straat staat het onkruid vrij hoog tussen de
stenen door

•

In mijn buurt houden we het samen met buurtgenoten gemeente de boel schoon en opgeruimd

•

Kan altijd beter, vooral het laten groeien van grassen in bermen en langs wegen zorgt voor onveilige situaties
omdat het zicht op ander verkeer belemmerd wordt

•

Kan beter!

•

Kan schoner. Veel last van bladeren van de bomen die lange tijd blijf liggen.

•

Legen van papier- en glascontainers gebeurt veel te vroeg in de ochtend

•

Mag nog regelmatiger :-)

•

Matig beheer, aandacht niet goed verdeeld over het groen in de wijk, ingehuurde firma levert geen goede
prestatie. Schoffelen maar wat aan zonder zorg te hebben hoe het eruit ziet

•

Mede dankzij een actieve buurtbewoner die geregeld zwerfvuil opruimt.

•

Meestal keurig onderhouden

•

Meeste doen we zelf i.v.m. buurtgroen

•

Nauwelijks aanmerkingen, nauwelijks zwerfvuil ook in het plantsoen niet.

•

Omgeving wordt goed onderhouden. Weinig straatvuil.

•

Onderhoud kan beter
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•

Onderhoud van de plantsoenen gebeurt niet vaak en als het dan gebeurt dan lijkt het alsof er iemand zonder
kennis van zaken door de plantsoenen heeft rondgetierd. Ziet er dan niet uit

•

Onkruid tussen de stoeptegels

•

Onkruid wordt slecht opgeruimd. Er zijn te weinig prullenbakken. Zwakke communicatie over werkzaamheden.
Vragen blijven te vaak onbeantwoord of worden afgedaan met de opmerking dat het nu eenmaal beleid is. Er is
geen controle op de werkzaamheden die de aannemers uitvoeren.

•

Op de parkeerplaats naast ons huis vind je in het weekend wel zwerfafval is erg vervelend

•

Op dit moment is het gras hoog. Ik mis prullenbakken, kom ze weinig tegen, alleen bij de scholen staan er
genoeg! (Loop meestal met m.n. volle hondenpoepzakje t/m huis om in mijn grijze container te deponeren)

•

Op veel fietspaden bij het park of de dijk moeten de struiken nodig gesnoeid worden...

•

Opruimen door gemeente goed, maar jeugd maakt er snel weer een bende van. Opvoeden jeugd via scholen
zou mogelijk helpen. De gemeente zou eens als proef twee maanden niets moeten opruimen om dit duidelijk te
maken.

•

Recent is jaren achterstallig onderhoud gelukkig goed aangepakt.

•

Regelmatig wordt onkruid verwijderd. Ben wel benieuwd of na de werkzaamheden rond de platanen de
gemeente actief de wijk blijft onderhouden

•

Regelmatige schoonmaak van zwerfafval en onderhoud groenvoorziening!

•

Ruimte achter het huis is onverzorgd.

•

Schoonmaak kan beter: er is nog te veel onkruid en troep te vinden in de straten: ik vind het ook zeer stoffig

•

Vaak erg hoog onkruid in de straten. Veel zwerfvuil

•

Veegwagen voor goten komt door de straat. Parkeerplaatsen worden vaak overgeslagen. Trottoirs idem

•

Veel bewoners scheiden afval niet. Het past dan niet meer in de zwarte container. Het deksel staat open en alle
plastic waait eruit of wordt door vogels uit de zwarte containers getrokken. Er ligt heel veel glas rondom de
ondergrondse containers.

•

Veel onkruid

•

Veel onkruid/hoge grassen e.d. waardoor wandelen (vooral met de hond) niet altijd mogelijk is. Soms géén
aanwezigheid van prullenbakken. Onkruid bij parkeerplaatsen wordt soms niet goed bijgehouden.

•

Veel te vaak. Vroeger nooit en nu te vaak

•

We houden het zelf bij

•

Wegdek wordt/is slecht en vuurwerkschade aan de stoep is nu nog niet hersteld.

•

Weinig zwerfafval

•

Weinig zwerfafval

•

Weinig zwerfafval (komt ook door de bewoners en de inmiddels opgevoede hangjongeren). De wijk is echter op
plaatsen overwoekerd door klimop, waar de gemeente m.i. te weinig aandacht aan schenkt.

•

Weinig zwerfvuil en het groen in de directe omgeving wordt redelijk bijgehouden.

•

Wij wonen vlakbij van dam eenheden, daar is soms veel zwerfafval, maar als er gebeld wordt met de gemeente,
zorgt deze er dan toch wel weer voor dat het opgeruimd wordt.

•

Wordt goed bijgehouden, ruim zelf ook op en veeg de straat.

•

Wordt wel netjes bijgehouden.

•

Zie hiervoor. Hondenpoep is grootste ergernis. Wel enige verbetering sinds aanleg uitlaatveld op het sportveld.
Speciale prullenbak met zakjes zou bij Tochtpad kunnen helpen en/of een bordje om bewustwording te
bevorderen.

•

Ziet er allemaal prima uit
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•

Ziet er schoon en verzorgd uit

•

Ziet er schoon uit mede door de bewoners

•

Zo jammer dat veel mensen afval op straat gooien.

•

Zwerfafval wordt door een buurtbewoner opgeruimd anders zou het er blijven liggen. En wederom de vele
hondendrollen die niet verwijderd worden

NOORDHOVE:
Tabel 34a

Toelichting op de onvoldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte
in de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Noordhove wordt schoongemaakt
en/of opgeruimd.

•

Alleen grasmaaien houdt de wijk niet netjes. Onkruid tussen tegels en verzakking in stoepen vragen ook aandacht

•

Dat kan echt beter.

•

Groenonderhoud slecht, idem trottoir

•

Ik baal van het zwerfafval, waar de gemeente voor zover ik kan zien helemaal niets tegen doet, en wat volgens
mij vooral van de ondergrondse containers afkomt (als het waait en mensen niet goed opletten bij het weggooien
van spullen). Is een smet op de mooie natuur en kan ook gevaarlijk zijn voor dieren.

•

Onkruid langs de waterkant staat vaak 2 meter hoog

•

Straten en trottoirs worden niet schoongemaakt en het onderhoud van met name de trottoirs laat veel te wensen
over. Ook is er veel te veel overgroeiing, ook uit particuliere tuinen, van soms niet al te brede trottoirs.

•

Te veel zwerfvuil en onkruid, geen controle op hondenpoep

•

Veel onkruid, afvalbakken niet geleegd/niet aanwezig waar ze nodig zijn. Veel rommel katjes/bladeren van de
bomen die de groenbak helemaal vullen

•

Woekerende bomen. Toestand van straat en stoep is abominabel

•

Wordt niet onderhouden

•

Zie toelichting eerdere vraag. Het groen onderhoud is zwaar onder de maat en zeer ergerlijk. Brandnetelblaren op
je kuiten na het hond uitlaten. Onkruid van meer dan een meter hoog. Ik schaam me hiervoor als vrienden en
familie langskomen.

Tabel 34b

Toelichting op de voldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte in
de directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Noordhove wordt schoongemaakt
en/of opgeruimd.

•

De beplanting kan beter op het parkeerterrein. De grassen worden altijd te hoog

•

De buurt maakt in het algemeen een verzorgde indruk. Het maaien c.q. het verwijderen van onkruid zou wel wat
vaker mogen gebeuren. Plaatsen/ophalen van grofvuil laat geregeld "sporen" achter.

•

De gemeente doet het goed met maai beleid en onderhoud groen. Er is door bushalte en school veel weg waai
afval of men dumpt gewoon spullen in een tuin.

•

De mooie vernieuwde speeltuin wordt niet goed bij gehouden: hondendrollen. A.u.b. een bord verboden voor
jonden en een apart hondenveld met poepzakjes!

•

Door het mar twee keer maaien van de biotopen, groenstroken groeit er inmiddels al veel onkruid tussen de stenen
op de weg Het riet groeit ook op de gras stroken in overvloed

•

Er wordt regelmatig gemaaid en het groen wordt regelmatig onderhouden.
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•

Er wordt wel veel gedaan, maar niet alles wordt opgemerkt......verdroogde aanplant, een rosarium dat behoefte
heeft aan een opknapbeurt (Noordhove)

•

Gaat helemaal goed op het hondenafval na dan.

•

Geregeld onderhoud van groen en verwijdering van onkruid, weinig zwerfafval.

•

Goed onderhoud van het groen

•

Goede structuur in onderhoud

•

Groen wordt redelijk bij gehouden. Gescheiden vuil adequaat opgehaald.

•

Groen wordt voldoende onderhouden, maar helaas. Wel hondenpoep

•

Helaas te weinig aandacht voor te groot geworden bomen die de bestrating van voetpaden vernielt.

•

Het onderhoud van het groen in de omgeving laat m.i. te wensen over. Te weinig en als het gedaan wordt ziet heter
erg slordig uit.

•

Het wordt goed bijgehouden er ligt weinig of geen zwerfvuil en er wordt regelmatig gemaaid.

•

Het ziet er over het algemeen redelijk uit.

•

Het ziet er over het algemeen schoon en netjes uit.

•

Het zwerfafval is toegenomen bij de bushalte, en op de groenvoorzieningen, bakjes met eten uit het raam
gekieperd blikjes en vooral sigarettenpeuken en filters…

•

Iets meer groen onderhoud

•

In de buurt wordt regelmatig gesnoeid Zou wel aangeboden willen krijgen om tegen een redelijke prijs het onkruid
om ons huis te laten verwijderen.

•

In de straat is het schoon, maar aan de waterkant mag er wel meer door de gemeente gedaan worden.

•

In onze buurt zijn de ingehuurde bedrijven goed bezig, waarvoor complimenten

•

Jammer dat veel mensen alles op straat gooien wordt toch wel opgeruimd

•

Kan een stuk beter maar daar zal een te hoog prijskaartje aan hangen.

•

Momenteel is maar een smalle stroom grasgemaaid. De zaden geven last in onze tuin? Waarom wordt niet al het
gras gemaaid?

•

Nog meer doen kost ook meer

•

Onderhoud uitstekend. Op sommige punten mag het groen iets eerder gemaaid worden omdat het zichtlijnen voor
verkeer bij in en uitritten belemmerd

•

Onkruid kan vaker verwijderd worden

•

Op zich is dat wel voldoende de straat is schoon en weinig onkruid, het is meer het Aldo van Eijckpark en
omstreken dat een rommelige indruk geeft.

•

Prima ik zie altijd mensen die hard werken aan onderhoud en beheer

•

Prima. Alleen park wat beter onderhouden in de zomer

•

Prullenbakken worden meestal tijdig geleegd, maar meer prullenbakken is wenselijk. Onkruid verwijderen tussen
tegels zou beter kunnen.

•

Redelijk verzorgd, alleen onderhoud paden mag een tandje beter

•

Schone aanblik van de straat en de directe omgeving

•

Te weinig onderhoud aan het groen, slechte kwaliteit parkeerplekken, die regelmatig een modderpoel zijn

•

Toezicht op "straatmeubilair" schiet te kort

•

Veel verzakte paden met onkruid, rozenpark kan een flinke renovatie gebruiken

•

Veel zwerfafval, hoe vaak je ook schoonmaakt, het blijft komen.

•

Vuil en onkruid in directe omgeving doen we zelf. Buurt groen initiatief.
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•

Wandelpad rondom eiland Bolstraschans langs water wordt zeer slecht onderhouden. Vanaf eind juni tot half sept
is dichtgegroeid. Ik hou zelfstukje bij van trapje naar sluisje. Diverse keren gemeld bij gemeente maar antwoord is:
tja het is dicht omdat men er blijkbaar geen gebruik van maakt! Omgekeerde wereld!! Wijkpostmanager bedankt!

•

Weinig tot geen zwerfafval, onkruid wordt regelmatig verwijderd

•

Wordt redelijk goed bij gehouden door gemeente Geen prullenbak aanwezig in de wijk 😕

•

Zeer tevreden

•

Zelf pak ik het zwerfafval in mijn directe omgeving op zo probeer ik het netjes te houden

•

Zoals eerder gezegd kan het basketbalveld meer aandacht krijgen m.b.t. zwerfafval.

ROKKEVEEN:
Tabel 35a

•

Toelichting op de onvoldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte
in de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Rokkeveen wordt
schoongemaakt en/of opgeruimd.

Afvoerputten in de brandgangen verstopt, honden(uitwerpselen) in de speeltuinen, gebroken glas op de
verhardedelen floriadepark, volle vuilnisbakken in de publieke ruimte, gebrek aan parkeerplaatsen.

•

Beheer en onderhoud van het openbaar groen laat te wensen over.

•

Bomen worden niet gesnoeid en dat leidt tot forse vervuiling in de straat

•

De groenvoorziening ziet er verwaarloost uit.

•

Dit moet echt veel beter. Er is totaal geen plan. Alleen als er een melding wordt gedaan van iets, wordt erop
gereageerd en het opgelost. Onlangs is in een paar straten (maar ook weer niet overal) onkruid verwijderd met een
steamer. Door de warmte en nattigheid is alles inmiddels alweer aangegroeid. Graag zou ik een programma willen,
waarop regelmatig het gras wordt gemaaid, onkruid goed verwijderd en struiken gesnoeid. Nu ziet het er vaak
armoedig uit. In het Floriadepark gebeurt dit wel, maar bij het groen aan het Palissanderhout en Plataanhout niet.

•

Er ligt toch wel de nodige zwerfvuil, niet altijd worden de prullenbakken op tijd geleegd, maai en snoeibeleid kan
beter: bij laatste onderhoud zijn delen van het Hoekstrapark gewoon geruïneerd! Waarom niet als lijn wachten tot
planten gezaaid hebben? Waarom oeverriet zo drastisch gesnoeid (karekieten!). Geld speelt bij beheer te veel de
hoofdrol.

•

Er wordt de laatste tijd niet meer geschoffeld en gesnoeid

•

Gaan we er nu iets aan doen want deze vraag is in meerdere enquêtes al gepasseerd.

•

Gras wordt pas gemaaid als het hoger staat dan een meter.

•

Groen wordt zeer beperkt onderhouden en als het gedaan wordt, wordt het snel en rommelig gedaan

•

Groenonderhoud is zeer beperkt waardoor er veel onkruid aanwezig is en de omgeving hierdoor makkelijker
vervuild. Met name bij warme dagen trekken veel bezoekers naar de Balij omgeving met als gevolg dat de
vuilbakken overvol zijn en er meer zwerfafval te vinden is. Sociale controle vindt, helaas, minimaal plaats.

•

Het onderhoud van veldjes en slootranden is matig. Maai-Frequentie veel te laag.

•

Het schoonhouden van de straat en de openbare parkeerplaats zou liefst vaker kunnen, het onkruid staat
regelmatig erg hoog en de stoepranden liggen regelmatig vol met rommel

•

Ik erger me groen en geel aan decimeters hoog onkruid overal in de straten, in de brandgangen. Wordt nauwelijks
nog bijgehouden. Dat is wel anders geweest. Ook veel zwerfvuil.

•

Ik kan de wijze van onderhoud weinig waarderen. De rommel op de straat blijft na onderhoud vaak dagenlang
liggen.

•

Ik vind dit een erg belangrijk punt!
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•

Men veegt de straat maar omzeild moeilijke plekken moet gezegd worden dat het wel beter gaat dan in het
verleden, maar kan nog beter

•

Ongelijke stoeptegels, overlast van bomen.

•

Onkruid dat niet wordt weggehaald. Veel groen tussen de stoeptegels

•

Onkruid en tegels trottoir

•

Onkruid in de straten en op de paden in de parken moet beter worden onderhouden, wel vrij weinig last van
zwerfafval dit komt ook mede doordat bewoners hier zelf goed mee omgaan.

•

Onzorgvuldig en niet vaak genoeg

•

Overal ligt rommel. Ik zelf ruim het vaak op, bv. als ik op het veldje voetbal en afval zie slingeren maar de gemeente
ruimt echt niks op want er ligt rommel van jaren geleden nog gewoon bv vuurwerkresten

•

Prullenbakken prima, zwerfafval en onkruid laat te wensen over

•

Prullenbakken zitten vaak boordevol, met rommel ernaast als gevolg daarvan.

•

Ruim nu zelf het meeste op, anders groeit de hele stoep dicht met onkruid

•

Slechte zorg voor omgeving

•

Slechts als het gras te hoog wordt

•

Staat openbaar groen is erbarmelijk slecht. Met grof geweld is groen kapot gemaakt!

•

Straat, parkeervakken en trottoirs worden te weinig onderhouden. Wij wonen aan het Burg. Hoekstrapark, ziet er
niet goed uit, al vele gesprekken gevoerd met wijkbeheer, maar worden het niet eens, onderaannemers leveren
slecht tot zeer slecht werk!

•

Te veel onkruid en duurt te lang voordat deze verwijderd wordt.

•

Te weinig onderhoud groenvoorzieningen en schoonmaak in straat

•

Te veel zwerfafval. Volle prullenbakken. Losliggende tegels.

•

Veel achterstallig groen onderhoud, maar met name de betegeling voor ons complex

•

Veel onkruid blikjes snoepen chips zakken vuile luiers

•

Veel onkruid te weinig weghalen onkruid tussen stoeptegels

•

Veel onkruid, roekeloos maaien en snoeien en te vaak afval naast de containers/glas bakken

•

Veel paardenstaart tussen het buurtgroen. Heggen worden gemaaid i.p.v. geknipt

•

Veel rommel door bomen en onkruid

•

Veel te veel onkruid tussen de tegels, rond de palen van verkeersborden en lantaarnpalen

•

Vooral na de markt op vrijdag is de directe omgeving erg vuil en smerig. Ten 2e is het kantoorpersoneel van de
campus ook schuldig aan het erg regelmatig neergooien van papier en afval

•

Vuilnisbakken vol groenvoorziening slecht onderhouden, plantsoenen en tussen tegels en stoepranden dicht
gegroeid, slecht handhaven caravans in de straat enz.

•

Waarbij ik wil aangeven dat in 1e instantie de mensen zelfverantwoordelijk zijn voor het op de grond gooien van
troep. Ik voel mezelf daarom geroepen om de troep op te ruimen. Meer prullenbakken zou wel een verrijking zijn.

•

Wat je vaak tegen komt is zwerfaval, als je thuiskomt van werk geen parkeerplaats i.v.m. kantoorpersoneel op onze
plaatsen

•

Wat niet gedaan wordt kan je ook niet waarderen!

•

Zwerfvuil etc. wordt nooit opgeruimd, ja door een enkele bewoner. Na het ophalen van het huisvuil blijft vaak ook
troep achter dat niet wordt opgeruimd en verwaait. Onkruid wordt nauwelijks verwijderd, was al beroerd maar nu
met de nieuwe hovenier is het nog slechter.

•

Zwerfvuil in struiken ligt er en wordt niet opgeruimd
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Tabel 35b

Toelichting op de voldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte in
de directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Rokkeveen wordt schoongemaakt
en/of opgeruimd.

•

Af en toe is er wat zwerfvuil.

•

Af en toe zwerfvuil (verpakkingen pakjes drinken, sigaretten)

•

Alle groen wordt goed onderhouden.

•

Alleen als na een storm bladafval in het gemeentegrasveld wordt verzameld dan wordt dit niet weggehaald.

•

Alles wordt keurig onderhouden

•

Alles ziet er opgeruimd uit.

•

Altijd netjes

•

Buurt ruimt zelf veel op.

•

De buurt ziet er verzorgd uit. Punt van zorg is wellicht beplanting van bewoners die erg ver over het trottoir
hangt.

•

De gazons zijn nooit genivelleerd, maar worden toch met vlakmaaiers gemaaid. Dus: plaatselijk te laag. Dat
moet dus hoger afgesteld worden. En waarom worden de gemeentelijke onderhoudsmiddelen alleen
aangeschaft als ze minstens 5 straten ver te horen zijn!?

•

De groenvoorziening wordt redelijk op tijd bijgehouden. Aan het Barietgeel mag er wat mij aangaat bij het
basketbalveld meer prullenbakken komen. Maar een dan dusdanige uitvoering welke door de jeugd niet gesloopt
kan worden.

•

De groenvoorziening maait de zichtlijnen voor weggebruikers kort, maar helaas ook mijn mooie bloemen aan
gort.... Veel onkruid tussen tegels en tussen beplanting (Brandnetels, lekker voor kleine kinderen!)

•

De heggen worden een paar keer per jaar geknipt en ook het gras wordt wel eens gemaaid. De straten en
parkeerterreinen worden ook wel schoongehouden.

•

De meeste werkers weten niet wat ze doen.

•

De nieuwe hovenier is een stuk minder secuur dan de vorige.

•

De openbare ruimte is vrij schoon

•

De plantsoenendienst is vaak bezig met onderhoud, wordt niet heel veel nieuws gecreëerd

•

De prullenbakken in mijn omgeving worden niet vaak genoeg geleegd. Rondom het gebouw waar ik woon groeit
veel onkruid tussen de stenen.

•

De wijk wordt netjes bij gehouden.

•

Door de directe bewoners wordt het schoon gehouden

•

Door de school veel zwerfafval en door buurtbewoners veel hondenpoep

•

Een aantal vrijwilligers ruimt elke week trouw het zwerfafval op. Onkruid zit ik niet zo mee. Mijn eigen afval gooi
ik thuis weg, dus ik zou niet weten hoe het met de prullenbakken zit. Ik vind dat de openbare ruimte over het
algemeen netjes is. Op blik zit helaas nog geen statiegeld, dat zou veel schelen.

•

Een beetje onkruid in de straten vind ik niet erg en doordat er de hele dag auto’s geparkeerd staan is het onkruid
verwijderen ook erg lastig. Wat mij betreft mag er wel wat minder gemaaid worden.

•

ER IS WEINIG ZWERFAFVAL EN HET HOEKSTRAPARK WORDT GOED ONDERHOUDEN DOOR DE
GROENVOORZIENERS.

•

Er is een redelijke balans tussen de kosten en het resultaat

•

Er is veel onkruid in de straten.

•

Er ligt regelmatig zwerfafval van schoolgaande jeugd

•

Er wordt goed schoongemaakt
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•

Er wordt hard gewerkt groen bij te houden en vuil op te ruimen

•

Er wordt in mijn straat onvoldoende gemaaid gras staat veel te hoog

•

Er wordt onderhoud aan het groen besteed. Er ligt weleens zwerfvuil

•

Er wordt regelmatig gesnoeid, gemaaid en onkruid weg gehaald, prima. Wel vervelend als het hard heeft
geregend, dat er flinke plassen op het wegdek en voetpaden liggen, maar volgens mij is dat een algemeen
probleem.

•

Er wordt regelmatig schoon gemaakt, onkruid verwijderd. Ook door de bewoners zelf

•

Er wordt te weinig gemaaid en/of gesloopt zodat er onveilige situaties ontstaan op de wegen.

•

Er wordt wat mij betreft zelfs een beetje te veel onkruid weggehaald tussen vooral ook de beplanting, terwijl deze
daar nu juist zon baat bij heeft vanwege de versterking ervan.

•

Fantastisch.

•

Geen klachten

•

Geen overlast van gehad

•

Geen rommel of onkruid

•

Gewoon goed

•

Goed: grofvuil/huisvuilafspraken. Er wordt regelmatig geveegd, groen wordt met zekere regelmaat onder
houden. Minder goed: onkruid tussen verharding, in herfst en lente zouden wat mij betreft i.v.m. de afgevallen
bladeren en bloesemblaadjes intensief geveegd moeten worden. Het is vaak glad en geeft bovendien veel
viezigheid in huis.

•

Grappig dat de groenvoorziening (gemeente-eigendom) tegen mijn appartementengebouw geen enkel
onderhoud krijgt, terwijl dat bij het overige openbare groen in mijn buurt (Rokkeveen) goed is geregeld.

•

Grasonderhoud/maaien is nu met 2x per jaar te weinig, vorig jaar een tekenbeet opgelopen hierdoor

•

Groen werd in het verleden wat beter bijgehouden.

•

Groen wordt netjes onderhoudentrottoir wordt minder goed onderhouden

•

Heb het gevoel dat de gemeente de omgeving niet regelmatig zelf schouwt, maar bewoners (mis)gebruikt om
hun werk te doen. Ambtenaren zitten binnen en besteden werk uit, komen niet kijken of het goed is gedaan.

•

Her Floriadepark heeft er beter uit gezien, blijft een prachtige omgeving

•

Het Balijbos wordt goed bijgehouden.

•

Het onkruid wordt minimaal verwijderd en het bermgras wordt nauwelijks bijgehouden, waardoor het een
oerwoud begint te worden.

•

Het is over het algemeen netjes en schoon, toch vind je op het trottoir nog wel eens wat hondenpoep.

•

Het kan altijd beter, maar als bewoner heb je zelf ook verantwoordelijkheden.

•

Het onkruid tussen de verharding mag van mij wel, het fleurt de grijze massa een beetje op

•

Het valt mij niet op dat er veel vuil in de buurt ligt.

•

Het wordt bijgehouden maar kan beter verhaal op plekken die je niet goed ziet

•

Hier en daar veel onkruid. De plantsoentjes die geadopteerd zijn door bewoners zien er goed uit. De
gemeenteplantsoentjes zijn onaantrekkelijk

•

Ik vind het fijn dat er regelmatig zwerfafval wordt opgeruimd en dat de vuilnisbakken geleegd worden. Er zou wat
meer gemaaid mogen worden, nu is het groen voor de deur een en al verwilderd en ziet het er onverzorgd uit.
Ook de heggen moeten nodig gesnoeid worden omdat zij op sommige plaatsen een veiligheidsrisico
veroorzaken omdat je niet ziet wat er achter de bosjes staat (bijvoorbeeld het begin van de houtsingel)

•

Ik vind het jammer dat niet iedereen in de straat op dezelfde manier met de omgeving omgaat. Ik ruim zelf
regelmatig een deel van de straat op. (Zwerfvuil opruimen)
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•

In de lente/zomer perioden mag het gras wat vaker gemaaid worden, en de prullenbakken in de speeltuinen zijn
dan regelmatig over vol

•

In de omgeving van school (het palet) veel zwerfafval

•

IS RUIM VOLDOENDE

•

Jammer, dat de bomen zoveel troep veroorzaken en het uitzicht belemmeren

•

Kan meer m.n. groen grasmaaien en struiken snoeien

•

Kan we ietsje vaker schoongemaakt worden op straat

•

Klachten worden snel opgelost

•

Kon beter.

•

Langs fietspaden vaak veel pakjes en blikjes van schoolgaande kinderen en bierblikken van o.a. werknemers uit
kassengebied. Te weinig prullenbakken in parken en straten.

•

Meer afvalbakken en vaker schoonmaken

•

Meestal goed nu staat en onkruid een meter hoog

•

Natuur wordt ruimte geboden door gras hoog op te laten groeien. Wel wordt er gemaaid langs (fiets)paden en
wegen.

•

Netjes, geen rommel!

•

Onderhoud aan de beplanting laat te wensen over. Wordt wel goed gedaan maar te weinig. Onkruid staat
inmiddels 1,50 meter hoog!

•

Onkruid maakt mij niet uit. Zwerfvuil kan ook voorkomen worden door het op tijd legen van de glas en
papierbakken. Mensen zetten hun spullen ernaast als de bak vol is.

•

Onkruid neemt toe. Gras staat op sommige plekken een meter hoog.

•

Onkruid wordt niet vaak genoeg weg gehaald: er staan te weinig prullenbakken.

•

Onkruidbestrijders blazen onkruid in mijn zijtuin

•

Over het algemeen keurig.

•

Parken en bermen van fietspaden hebben heel veel hoog struikgewas. Naast dat ik, wanneer ik in de auto rijd bij
een kruising ik geen goed overzicht heb, geeft het me in de avond ook een onveilig gevoel wanneer ik daarlangs
loop. Wie of wat zit er allemaal in het hoge gras. Wanneer het gras geknipt is heb ik daar geen last van.

•

Perkjes mogen beter worden onderhouden

•

Prima schoon

•

Prullenbakken bij winkelcentrum zijn regelmatig vol, er wordt regelmatig gemaaid, maar randen etc. niet,
bladeren worden net iets te weinig opgeruimd. Hele jaar door bladerafval.

•

Prullenbakken en onkruid tussen tegels goed of storen mij niet. Wordt regelmatig bijgehouden. Hondeneigenaren
worden echter nooit gecontroleerd op zakjes of opruimen

•

Prullenbakken legen kan iets beter, soms is onderhoud onkruid net iets te laat.

•

Prullenbakken speelplek onvoldoende. Overlast van hondenpoep dit wordt in toekomst meer omdat crm locatie
wordt ontwikkeld voor woningbouw. Nu laat de hele buurt hier honden uit. Je kunt erop wachten dat ze als er
woningen staan de speelplaats gaan gebruiken vooral in de avond als er niemand toezicht kan houden

•

Regelmatig groen onderhoud

•

Regelmatig opruimen zwerfvuil en -groen, ook door bewoners, geregeld snoeien en maaien De rijweg wordt
geborsteld door een kleine bezemwagen enz.

•

Regelmatig schoongeveegd, bewoners laten geen zwerfafval achter, geen openbare prullenbakken

•

Regelmatig te veel hondenpoep op stoepen en gras
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•

Sloten en bermen worden slecht onderhouden Veel brandnetels distels en ander onkruid wat niet of te laat
gemaaid wordt. Sloten groeien dicht.

•

Sloten rond Oostweg: enorm veel zwerfafval. Overig: prima. Ziet er netjes uit.

•

Tegenwoordig veel zwerfvuil doordat Picasso school in de buurt zit!

•

Te veel afval en het groen is hier en daar wat kaal! Tijd voor nieuw groen!!

•

Toch worden bepaalde plekken vergeten of overgeslagen m.a.w. weinig controle.

•

Toevallig deze week in het Schuurpad het groen wat over het pad groeit, is geknipt. Echt netjes. Stoepen in
Rokkeveen zouden wel m.b.t. groene schuttingen bijgehouden kunnen worden. De stoepen worden steeds
smaller door de breedte van beplanting

•

Tot op heden vind ik het best in orde. Vervuiling komt natuurlijk vaak door de mensen zelf. Helaas te weinig
prullenbakken in het Balijbos.

•

Veel groene aanslag door de grote bomen, onkruid/alg tussen trottoirtegels wordt niets mee gedaan door de
gemeente. Verder het hele jaar door overlast door de bomen. Herfst veel bladeren, januari/februari groene
slierten vol stuifmeel, hierna elsjes en in de zomer continue blaadjes en takjes uit de bomen. Al eerder
aangegeven bij de wijkpost dat er overlast is maar er wordt niets mee gedaan. Zelfs in onze eigen tuin kunnen
we niet rustig zitten door wat er uit de bomen valt. Door de boom pal naast ons huis hebben wij het aanbod voor
zonnepanelen moeten afwijzen omdat dit door de schaduw niet rendabel blijkt. Doordat er in onze straat een
persoon de straten handmatig schoonmaakt is de omgeving vrij van afval. Dit komt dus niet alleen door acties
van de gemeente.

•

Veel onkruid!

•

Veel onkruid wat door gemeente weggehaald wordt blijft soms dagen liggen en wat weer door de straat

•

Veel troep wat uit auto’s wordt gegooid en wat de schooljeugd van het Picassocollege op straat gooit.

•

Voor mijn gevoel ruim voldoende. Maar let er niet specifiek op

•

Voorheen werd er meerdere malen groenonderhoud gepleegd. Nu met een langere interval

•

Vorig jaar was het beter met v.d.spek

•

Weinig zwerfafval en troep

•

Weinig zwerfvuil, regelmatig onderhoud van de groenvoorzieningen, recent zijn veel stoepen herbestraat
waardoor het valrisico aanzienlijk is verminderd

•

Wel veel hondenpoep

•

Wij wonen op een hoek en we houden zelf zoveel als mogelijk de perkjes bij. Daar staat veel onkruid en daar
wordt niks aangedaan. Ze zijn van de week de heggen komen knippen - dat gaat er eg lomp aan toe. Gelukkig
dat ze deze keer wel direct de heggen rommel na afloop hebben opgeruimd.

•

Woon aan doorgaande weg. In weekend zwerfafval door uitgaande jongeren.

•

Wordt goed bijgehouden

•

Wordt goed onderhouden (2x genoemd)

•

Wordt goed onderhouden.

•

Wordt goed verzorgd en vuilnis regelmatig opgehaald. Maar ook buurtbewoners maken regelmatig schoon.

•

Wordt veel gedaan door stadsdienst. Schoonmakers houden het goed bij.

•

Wordt voldoende onderhouden

•

Zeker de laatste tijd, bijna prima, soms vraag ik me af waarom er sommige stukken niet gemaaid worden, maar
dat zal wel een reden hebben
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•

Zeker op vrijdag (marktdag) is er veel zwerfafval. De nabijheid van het winkelcentrum en de loop naar kantoren
geeft ook afval. Dit wordt af en toe door vrijwilligers opgeruimd. Meer plekken om afval weg te gooien helpt
misschien.

•

Zie een van de vorige vragen plus rommel van eigen bewoners en passanten

•

Zie regelmatig dat eraan gewerkt wordt

•

Ziet er altijd goed uit

•

Zou best wat vaker kunnen. Er liggen bijvoorbeeld nu nog steeds snippers van vuurwerk. En ook als de
bosschages gesnoeid zijn blijven er veel snippers en takjes liggen. Voor mijn huis ruim ik dat op, maar ik voel mij
niet geroepen om dat in de hele straat te doen.

•

Zou graag meer prullenbakken zien i.v.m. middelbare school. Veel hondenpoep

•

Zou ook mooi zijn als men heeft gesnoeid ook het restafval zou worden opgeveegd.

•

Zwerfafval en onderhoud groen kan beter

•

Zwerfafval wordt niet door gemeente opgeruimd, maar door buurtbewoners.

•

Zwerfvuil - gedrag mensen Onkruidbestrijding is onvoldoende Er gras wordt te laat/te weinig gemaaid (staat nu
23 juni manshoog)

•

Zwerfvuil op straat en sloten. Hondenpoep

•

Zwerfvuil vind je overal en als ik het zie, ruim ik het op indien mogelijk.

OOSTERHEEM:
Tabel 36a

•

Toelichting op de onvoldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte
in de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Oosterheem wordt
schoongemaakt en/of opgeruimd.

Aan de over van het water wordt veel te weinig onderhoud gepleegd. Gras en overige beplantingen blijven
groeien en het ziet er niet uit

•

Al eerder aangegeven. Het siergras is echt niet fijn op doorgaande wegen waar men ook nog een redelijk drukke
weg over moet. Slecht zicht zowel voor voetganger fietser als automobilist. En sinds nieuwe
groenonderhoudbedrijf gemeente worden de plant vakken rond de bomen/tegels bij lantaarnpalen niet meer
meer netjes gehouden. Met gevolg onkruid groeit goed. Vorige onderhoudsbedrijf was beter. Maar ja alles kost
geld.

•

Andere ondernemer nu de bam waardeloos

•

Dit komt vooral door veel zwerfafval langs de fietspaden.

•

Er ligt altijd veel troep in de straat, op de stoep, in het winkelcentrum. In de straat en stoep zie ik nooit dat het
schoongemaakt

•

Er ligt altijd zwerfafval

•

Er ligt veel zwerfvuil.

•

Er wordt te weinig gemaaid en onkruid verwijderd en schoongemaakt word er al helemaal niet

•

Erg veel zwerfvuil bij ons in het parkje wordt dagelijks door een paar bewoners de blikjes energydrank bierblikjes
zelfs champagne en whiskyflessen en gebruikte naalden opgeruimd

•

Het gras wordt bv vaak gemaaid maar zwerfvuil wordt bv niet weggehaald.

•

Het legen van de adoptie-prullenbak in mijn eigen straat (Lekstroom) gebeurt al vele weken niet meer. Bellen naar
de wijkpost heeft niet geholpen. Het onderhoud van de groenvoorziening verloopt perfect. Hiervoor geef ik een
10. Jammer dat bij deze vraag alles op één hoop wordt geveegd...

115

•

Kan veel en veel beter...Het is bekend dat de gemeente dit onderhoud allemaal heeft uitbesteed. Dat onderhoud
gebeurt niet vaak genoeg: Overal staat onkruid tussen de verharding en beplanting. Met zwerfvuil valt het redelijk
mee in mijn straat en de straten daar direct om heen.

•

Kom op jongens, onderhoud is bar slecht en niet meer zoals in de jaren 70.Ga jullie schamen, ik weet niet waar al
dat geld blijft maar dit is verschrikkelijk.

•

Niet frequent genoeg bijgehouden

•

Óf er wordt niet goed opgeruimd of er ligt zo weer wat. Ik weet wel dat ze van de gemeente veel komen
controleren.

•

Openbaar groen wordt overwoekerd door onkruid, onkruid tussen weg/straat, veel zwerfvuil. Zwerfvuil is volgens
mij niet iets wat de gemeente kan oplossen. Mensen moeten zelf hun rommel meenemen (inclusief hondenpoep)
en thuis weggooien.

•

Prullenbakken legen en vaker op straat vegen en zwerffietsen verwijderen met name bij halte Javalaan camera’s
beter plaatsen

•

Struiken zijn soms te hoog (te weinig gesnoeid) om verkeer aan te kunnen zien komen.

•

Te weinig onderhoud. Je ziet de omgeving teruglopen door zwerfafval, verzakking grond/tegels.

•

Veel onkruid en onverzorgde plantsoenen geen vuilnisbakken dus alles wordt op straat gegooid. Niemand ruimt
zwerfvuil op

•

Veel onkruid en riet dat oprukt

•

Veel onkruid tussen verharding en zwerfafval. Passerende personen gooien ook veel rotzooi in het perk aan de
zijkant van ons huis. Wij ruimen dat steeds op, maar het gedrag van passanten is ergerlijk.

•

Veel straatvuil- achterom paden worden niet bijgehouden

•

Veel zwerfafval, onkruid en groen dat over de trottoirs groeit.

•

Veel zwerfvuil, te veel riet langs onze mooie watertjes

•

Voldoende schoon met uitzondering van de ondergrondse afvalcontainers:1. ze zijn te vaak kapot2. Ze zijn te
klein voor tuinafval (je blijft bezig)

•

Vooral de hondenuitlaat-stroken en (zwem-)water (voor de honden) zijn erg vies. Mijn hond raapt elke dag wel 2
petflesjes op: dat zijn er al ruim 600 in een jaar en dan reken ik nog geen eens diegene mee die ik op raap.

•

Vooral veel zwerfvuil, overvolle prullenbakken

•

We hebben veel last van hondenpoep. Als we naar de wijkpost gaan zeggen ze gewoon ruim het dan op. Wij
hebben geen hond en dat doen we natuurlijk niet. De hondenbezitters moeten opgevoed worden!!!

•

Wordt niet veel aangedaan door gemeente

•

Zeer zeer zeer zeer slecht lijkt soms een achterbuurt

•

Zeker de begroeiing laat te wensen over. Te weinig snoeien en de keuze van groen slecht. Zie de struiken waar
het onkruid bovenuit komt. Water is ook niet meer te zien door hoge begroeiing

•

Zwerfafval onkruid op paden etc.

Tabel 36b

Toelichting op de voldoende waardering voor de wijze waarop de openbare ruimte in
de directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Oosterheem wordt
schoongemaakt en/of opgeruimd.

•

Af en toe wat zwerfvuil, chips zakjes. e.d.

•

Bakken zijn vaak vol en mensen zetten hun vuilnis dan toch neer. Meer bakken om je plastic in te kunnen
scheiden

•

Behalve afval in het Heemkanaal goed onderhouden
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•

Bewoners doen veel zelf, winkelcentrum ziet schoon

•

Bij de oplevering van een nieuwe wijk gaat het de eerste jaren wel goed. Ik denk dat het daar na wat minder
wordt. En die hondenpoep he. Je zou eens kunnen onderzoeken wat het surveilleren op honden uitlaattijdstippen
op kan brengen. Neem dan wel een wapenstok mee want sommige mensen wensen niet aangesproken te
worden op hun gedrag.

•

De aarden wallen zien er onverzorgd uit helaas

•

De gemeente is veel te snel met het zgn. Beheer. Er wordt veel te snel gemaaid en gehakt. Laat de natuur
groeien!

•

De plaatsing van de vuilbakken beperkt het zwerfafval.

•

De rommel rondom de stort bakken papier, flessen en plastic kan beter opgeruimd worden

•

Dit kan echt beter, maar die verantwoordelijkheid ligt vooral bij de bewoners vind ik.

•

Dit was in het verleden minder goed, laatste jaar merk je dat bv glas op straat vrij snel is opgeruimd. Ook volle
prullenbakken zie ik minder. Uitzondering is het opruimen na evenementen. Dan zie je dat de gemeente handen
te kort heeft. Dat uit zich in wel volle prullenbakken of rommel op straat

•

Door het vele groen is het vooral in de zomer belangrijk regelmatig de begroeiing bij te houden. Dat gebeurt nu
naar mijn mening nog niet vaak genoeg.

•

Eerder toegelicht

•

Er is wel veel zwerfvuil, komt misschien ook door de wind.

•

Er lopen nogal eens bakken over.

•

Er wordt hard gewerkt om het bij te houden, soms lukt het wat minder

•

Gemeente zet zich goed in schoonmaak en opruimen. Handhaven zou echt helpen voor hondenpoep en vuil dat
uit de auto’s gegooid wordt.

•

Goede schoonmakers niks op aan te merken

•

Gras dient regelmatiger gesnoeid te worden. Verder is er naar mijn mening gesprake van rommel die blijft liggen

•

Groen wordt zeer goed onderhouden, ruimte om de containers ook. Zwerfvuil minder maar dat is dweilen met de
kraan open

•

Heb het idee dat het wat verminderd. Vaak overvolle prullenbak waar de vogels makkelijk iets uit kunnen halen.
Er wordt nu misschien alleen verschoond als de bakken echt vol zijn en niet meer preventief.

•

Helaas moeten nog veel burgers hierin worden opgevoed, ik raap met regelmaat zwerfvuil op om in
prullenbakken te deponeren

•

Het duurt te lang voordat er groenonderhoud plaatsvindt en zwerfafval ná ophalen grofvuil wordt niet altijd goed
opgeruimd

•

Het groen wordt prima onderhouden. Ook de straten zijn schoon

•

Het is op orde, maar mag vaker gesnoeid worden

•

Het is Vaal behoorlijk vervuild m.n. de verzamelcontainers

•

Het kan beter alhoewel ik mij besef dat een echt schone omgeving een utopie lijkt.

•

Het onkruid op het gemeentelijke voetpad bij ons huis wordt (naar mijn idee) maar heel sporadisch weggehaald
en meestal in het verkeerde seizoen (wanneer onkruid nauwelijks groeit). Daarnaast hebben ze struiken voor
ons huis geplaatst (was gras), waardoor straatvuil daar sneller in vast komt te zitten.

•

Het park in oosterheem ligt te veel hondenpoep

•

Het schoonmaken van de gemeente zal vaker mogen gebeuren.

•

Het wordt fantastisch schoongehouden, zelfs op zaterdag worden de aanwezige prullenbakken geleegd

•

Het wordt wel steeds vuiler om dat er geen toezicht is laat staan dat men er op aangesproken wordt.
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•

Het zou fijn zijn als de bewoners zelf ook ervoor zorgen dat het stukje groen voor het eigen huis een beetje
bijhouden. Bewoners moeten vanuit de gemeente hiervoor wel gemotiveerd worden

•

Het zwerfafval op het Oosterheemplein is vooral in het weekeinde een doorn in het oog, maar er wordt zeker op
werkdagen zeer goed schoongemaakt.

•

Hier ben ik tevreden over

•

Hondenbezitters storen zich nergens aan, op een enkele uitzondering na. Loslopen op speelplekken, poep niet
opruimen. En echt massaal met soms woordenwisselingen

•

Ik heb nog nooit een straatveger in de straat gezien. Er is zwerfafval.

•

Ik mis bij het onderhoud van groenvoorziening dat er na het snoeien de bladeren op geruimd word .Over het
algemeen worden de bladeren in de bosjes geblazen maar dat gaat zwerven as het waait.

•

Ik mis in het gedeelte tussen Zoetermeer en Benthuizen afvalemmers.

•

Ik vind dat het park en de straten zeer goed bij gehouden worden. Bij het winkelcentrum zijn wel stukken met
veel zwerfafval (door de wind).

•

Ik vind de hoeveelheid zwerfafval schrikbarend. Extra toezicht hierop voorkomt niet alle zwerfafval, maar
vermindert het wel. Ook kan het opruimen en onderhoud beter.

•

Ik zie dat de gemeente zijn best doet op het bij te houden, helaas maken de bewoners er vaak een zooitje van,
helaas is de mentaliteit niet meer dat je eigen straatje/stoepje schoonhoudt

•

In de straat redelijk veel zwerfafval van meestal kinderen/jongeren

•

In mijn directe omgeving prima. Het valt mij evenwel op dat de straten van het stadshart vaak niet schoon zijn.

•

Is goed

•

Kan stukken beter vooral onkruid tussen de verharding

•

Langs de huizen loopt een grasstrook. Het gras wordt regelmatig gemaaid door een grasmaaier. En veel
onregelmatiger door lopende groenmedewerkers met een grastrimmer. Dat mag wel wat vaker. Verder ligt er in
het gras te veel hondenpoep en blijven er flesjes en zakjes liggen.

•

Minder onkruid op het trottoir.

•

Niet gemerkt dat onkruid laatste jaar is weggehaald, ik kan vanuit huis prullenbak zien, die wordt goed geleegd,
maar de plasticcontainers en ook groencontainers zijn bijna altijd vol. (Vaak storing door tapse constructie
invoer.)

•

Niet overal even consequent. Veel zwerfvuil

•

Nu alleen nog de hondenpoep

•

Ondergrondse vuilcontainers zijn niet vaak wol. Bij grofvuil is het vaak wel een zooitje

•

Onkruid tegen de gevel/ zwerfafval

•

Onkruid tussen openbaar groen wordt goed bijgehouden. Gras in de goot van de straat veel minder. Helaas
ruimen hondenbezitters de poep niet altijd op, met name bij het trapveldje naast de speeltuin is dat asociaal. Af
en toe ook zwerfvuil bij de speeltuin.

•

Onkruid uit de perken mag wel eens plaatsvinden

•

Op de fietsroute van DSO naar de rest van de wijk ligt vaak zwerfvuil. Ik heb zelf een adoptie afvalbak wat
duidelijk een doel dient.

•

Op zich goed geregeld. Enige is dat het ondanks de maatregelen het helaas nog steeds zo is dat honden hun
behoeften doen op plaatsen waar dat niet is toegestaan bv-kinderspeelplaats en/of openbaar groen dus
daarvoor blijft aandacht noodzakelijk

•

Op zich ok. Helaas bij vuilcontainers vaak grofvuil dat eigenlijk voor zelfbrengdepot bedoeld is. Wordt wel
frequent weer weggehaald :-)
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•

Openbare ruimte winkelcentrum Oosterheem heeft aanmerkelijk meer inzet van schoonmakers, dan de directe
omgeving, zoals ruimte langs Heemkanaal.

•

Over het algemeen netjes.

•

Over het algemeen wordt e.e.a. goed bijgehouden maar ná oudejaarsavond wordt de straat niet voldoende
schoongemaakt en kan het soms wel maanden duren voor regen en wind het laatste vuil hebben opgeruimd.

•

Paden naast sloten zijn alleen kort gemaaid daardoor als het nat is gevaarlijk

•

Perken etc. zijn redelijk netjes, zwerfafval valt ook mee maar de bermen worden al jaren veel te weinig gemaaid.
Argument van ecologische bermen vind ik onzin, veiligheid en uitstraling zijn m.i. belangrijker

•

Prima in orde. Geen ergerpunten. Het enige is dat soms het onkruid te veel is.

•

Prullenbakken in het winkelcentrum worden slecht geleegd, waardoor er letterlijk zwerfafval ontstaat.

•

Prullenbakken zitten geregeld propvol, wat een achterbuurt indruk maakt, bij onze vorige woning, bij een
speeltuintje, ruimde wij een paar dagen in de week de rotzooi op. Ook de beplanting zit maandenlang met
onkruid.

•

Regelmatig slingert er afval rond. Treed op tegen overtreders.

•

Regelmatig zwerfafval in het groen. Ik ruim dat zelf op om te voorkomen dat men denkt dat het hier een
prullenbak is. Bomen, gras en onkruid zijn vaak te hoog.

•

Relatief weinig zwerfvuil bakken worden op tijd geleegd

•

Rond de klikos en groene flessen/plastic/papierbakken mag wel meer worden schoongemaakt.

•

Schoon, groenonderhoud prima, geen zwerfafval o.i.d.

•

Soms worden grasveldjes en borders wat laat gemaaid en onkruidvrij gemaakt.

•

Speeltuin vind ik bij ons erg rommelig en vind geregeld scherpe voorwerpen (glas, plastic) en onkruid blijft ook
altijd een dingetje

•

Veel bewoners houden het hier schoon in de wijk, regelmatig plantsoenendienst aan het werk. Wel te veel
zwerfafval in het Bentwoud

•

Veel hondenstront en onkruid

•

Veel onkruid in openbare beplanting.

•

Voldoende

•

Voldoende maar er is ruimte voor verbetering. Met name de frequentie om het groen te onderhouden

•

We houden onze eigen straat netjes. We zorgen dat de voortuintjes er verzorgd uitzien. Bij huurwoningen is dat
zeer wisselend. Daar ligt ook meer zwerfvuil. Ik vind het vies dat honden plassen in de wadi. Er zijn zoveel
honden! Daar spelen vaak kinderen. In huurbuurten mag wel wat meer aandacht besteed worden aan het
schoon en netjes houden, door de bewoners zelf, door de woningbouwvereniging of door de gemeente. Meer
aangewezen plasplekjes voor honden, zodat ze niet meer in het gras waar kinderen spelen hoeven te plassen.
Het onderhoud van speelplekjes is alleen het hoogstnoodzakelijke, dat mag best iets meer worden verzorgd.

•

Weinig last van zwerfvuil en onkruid door asfalt in het park

•

Weinig zwerfafval maar het onderhoud van de kleine stukjes groen van de gemeente kan beter. Dit betreft niet
het maaien maar meer structureel onderhoud bijv. Verzakking.

•

Wij kennen het geluk dat het hier onderhouden door het nabijgelegen winkelcentrum.

•

Winkelcentrum Oosterheem is een puinhoop als hangjongeren in de portieken hebben gehangen. De Joints en
de lachgas ballonnen liggen er zaterdag ochtend op de grond. Camera’s zou een optie zijn

•

Wordt allemaal netjes bijgehouden. Ik maak me meer zorgen om honden die in de rode gebieden worden
uitgelaten.

•

Wordt goed bijgehouden
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•

Wordt goed bijgehouden.

•

Wordt goed onderhouden

•

Wordt goed onderhouden. Jammer van de hondenpoep in het speelpark

•

Ziet er altijd goed uit, enkel minpuntje is vervuiling van de bewoners zelf (soms), vuilnis naast bakken zetten of af
en toe wat hondenpoep op de stoep

•

Ziet nog hondenpoep op straat.

•

Zou iets beter kunnen, maar toch tevreden

•

Zwerfafval bij afvalcontainers en hondenpoep

•

Zwerfafval dat ik regelmatig zelf opruim. Ook hondenpoep die niet wordt opgeruimd door eigenaar honden,
ondanks aanwezigheid van prullenbakken en poepzakapparaat. Geen verwijt aan de gemeente dus, maar
jammer dat de jeugd rommel op straat weggooit en hondeneigenaren niet de consequenties van het hebben van
een hond nemen.

•

Zwerfvuil blijft lastig in zo n grote wijk

•

Zwerfvuil waait in de tuin

Tabel 37.

Gegeven rapportcijfers voor het onderhoud van groen in de directe woonomgeving
(buurtgroen)

Rapportcijfers

Aantal keren genoemd

In % van het totaal

22
25
52
83
124
230
363
362
89
15
5

1,6%
1,8%
3,8%
6,1%
91,%
16,8%
26,5%
26,4%
6,5%
1,1%
0,4%

Subtotaal
Geen antwoorden

1370
46

100%

Totaal

1416

1 (zeer laag)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (zeer hoog)
Geen mening
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Tabel 38.

Gegeven rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van groen in de directe
woonomgeving

Rapportcijfers

Aantal keren genoemd

In % van het totaal

9
15
25
64
137
280
465
303
50
4
10

0,7%
1,1%
1,8%
4,7%
10,1%
20,6%
34,1%
22,2%
3,7%
0,3%
0,7%

Subtotaal
Geen antwoorden

1362
54

100%

Totaal

1416

1 (zeer laag)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (zeer hoog)
Geen mening

MENING OVER DE KWALITEIT VAN HET ONDERHOUD IN DE DIRECTE WOONOMGEVING
NAAR BUURT/WIJK
DORP:
Tabel 39a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van
de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Dorp
•

Alleen de voetpaden onvoldoende

•

De gemeente reageert niet of nauwelijks op klachten

•

De maximale snelheid op de Schoolstraat is meestal 60 km, of met de motor nog harder en er wordt
niet gestopt voor het zebrapad.

Tabel 39b

•

Het is toch zonde, dat een mooie wijk als het oude dorp niet goed onderhouden wordt.

•

Kan echt veel beter schoongehouden worden!

•

Weinig activiteit gemeente.

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van de
directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Dorp
•

Er mag wel wat vaker geveegd worden met het zwerfvuil

•

Er wordt goed werk geleverd.

•

Het is naar mijn menig goed, maar het kan altijd beter.

•

Nogmaals, alleen het hoognodige wordt gedaan, even de dingen die scheef zijn oplappen en dat was
het dan weer. Kwaliteitsverbetering zit er niet in.

•

Op een verstandige en creatieve wijze is de snelheid uit het autoverkeer weggenomen op de
Julianalaan.

•

Prima

•

Vergeet ook de speelgelegenheden niet.
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•

Zie eerdere toelichtingen. Wij wonen op een van de mooiste plekken van Zoetermeer aan het
Wilhelminapark, daar zijn we erg blij mee. Het is jammer dat de gemeente wat betreft de stoep en de
vogeloverlast geen enkele actie nog verantwoordelijkheid op zich neemt.

•

Ziet er goed uit.

•

Ziet er verzorgd uit. Zou een 10 zijn als ze de versiering bloem hangbakken zouden doortrekken en
niet plotseling stoppen

STADCENTRUM:
Tabel 40a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van
de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Stadscentrum
•

Nogmaals: De fietspaden !!

•

Veel zwerfvuil: slecht onderhouden stoepen: onveilig verkeer direct voor de deur (wordt vaak veel te
hard gereden)

Tabel 40b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van de
directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Stadscentrum
•

De vuilnisbakken moeten echt verbeterd worden. De vogels pikken het vuil eruit en daardoor ligt er
veel vuil op straat.

•

Er is nooit iets stuk.

•

Gaat volgens mij wel goed. Niet zo’n zicht op.

•

Gelet op het groen-onderhoud en het onkruid op de parkeerplaatsen kom ik niet hoger dan een zesje.

•

Het hele stadshart wordt gerenoveerd maar de entrees van de appartementen om te huilen

•

Het lijkt erop of alles wat in het directe zichtveld van het stadhuis ligt meer aandacht en verzorging
krijgt dan de omgeving buiten dat gezichtsveld.

•

Het ziet er niet verloederd uit ondanks de leeftijd van bijna 30 jaar.

•

Ik laat ruimte over voor verbetering maar het is prima

•

Ik woon in de Londenstraat waar de gemiddelde leeftijd hoog is. Wij hebben allemaal een
parkeerplaats met beugel ,wat voor de meeste niet gemakkelijk is ,2 keer in en uit stappen, waarom
geen simpel bordje met: gereserveerd en het kenteken.

•

Te veel oneffenheden

•

Ze zijn hier al maanden bezig, het zal wel goed komen.

PALENSTEIN:
Tabel 41a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van
de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Palenstein
•

Bijna geen onderhoud

•

Neutraal. Men is nog volop bezig om het mooi te maken er wordt nog een flat afgebroken huizen
gebouwd enz.
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Tabel 41b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van de
directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Palenstein
•

Een beïnvloedbaar onderhoudsplan zou niet onaardig zijn.

•

Ik zie dat eraan gewerkt wordt

•

Is goed.

•

Kan beter verbouwing Osylaan

•

Niet zo vreemd als je aan de rand van Palenstein woont dat nu grondig verbouwd en gesloopt wordt.

•

Veel nieuwbouw in de wijk en ook aandacht voor het centrum

•

Wegennet en bouwoverlast.

DRIEMANSPOLDER:
Tabel 42a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van
de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Driemanspolder
•

Het kan beter er wordt nu veel gedaan door bewoners

•

Laag cijfer als gevolg van verwijderen groen

•

Mag allemaal wel wat beter, erger mij kapot aan al dat onkruid en hoge gras in de bermen en tussen
rijbanen

•

Onkruid wordt veel te laat weggehaald, waardoor het zicht op de weg t.a.v. de fiets en looppaden
wegvalt, dit is niet gunstig voor de veiligheid

•

Tabel 42b

Reeds toegelicht.

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van de
directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Driemanspolder
•

De omgeving van het station kan beter

•

De stukken die door de particuliere bedrijven worden onderhouden zijn goed. De delen die door de
gemeente worden onderhouden zijn niet overal goed.

•

De vorige vragen in aanmerking genomen kom ik over het geheel genomen op een voldoende uit.

•

Dit is de optelsom van alle vorige antwoorden. Het is een voldoende met ruimte voor verbetering.

•

Eigenlijk 6,5

•

Er moet meer zwerfvuil opgeruimd worden (helaas dat het nodig is maar de mensen vinden het te veel
moeite om de rommel in een afvalbak te gooien of bij zich te houden en thuis weg te gooien.)Verder
moeten de stoepen en trottoirs vaker gecontroleerd worden op losliggende of ongelijke tegels en/of
klinkers.

•

Er wordt veel gedaan aan verbetering van de voetpaden.

•

Er zijn altijd kleine dingen, maar het kan iets beter.

•

Gemeente doet niet wat hij beloofd heeft

•

Heb weinig vergelijkingsmateriaal

•

Het groen wordt onderhouden. Wordt nu aan gewerkt. Wandel en fietspaden hebben meer aandacht
nodig

•

Meer onderhoud is ook meer gemeentelijke belastingen, misschien kunnen buurtbewoners wat doen
of iets meer doen, hou daar een enquête over

•

Onderhoud voetpaden kon beter
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•

Over het algemeen is het redelijk tot goed. Er kan veel verbeterd worden op het gebied van
voetpaden/stoep en bijvoorbeeld de hoge drempels, die vaak ook erg stijl zijn (drempels vind ik geen
probleem maar eroverheen moeten kruipen omdat je anders je auto aan gort rijd is overdreven).De
omgekeerde drempels in fietspaden (die belachelijke kuilen die overdwars liggen zoals het fietspad
achter de Van Leeuwenhoeklaan en aan de Paletsingel) zijn een verschrikking voor polsen en rug. Die
moeten gewoon afgeschaft worden.

•

Ruim voldoende

•

Te radicaal snoeien...

•

Wat betreft de groenvoorziening is het prima in orde. De bestrating van fiets en voetpaden is slecht
daar wordt te weinig aan gedaan

•

Zeer netjes geworden door opknapbeurt vijverhoek

•

Zeker niet slecht maar kan beter.

•

Ziet er heel netjes uit.

MEERZICHT:
Tabel 43a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van
de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Meerzicht
•

Alleen het plantsoen is onderhouden en dat is saai en niet meer aantrekkelijk. Aan de weg en het
trottoir is niets gedaan.

•

De gemeente onderhoud nauwelijks de bomen, perken, voetpaden en rijwielpaden in de wijk.

•

Er zijn veel plekken waar de gemeente niets aan doet.

•

Gewoon onder maat

•

Het komt er op neer dat de gemeente zelf nauwelijks nog iets doet. In de nimmer aflatende drang tot
bezuinigen probeert men dat vrijwilligers hun taken overnemen. De resultaten daarvan zijn niet
bemoedigend. Zoetermeer is in de 20 jaar dat ik hier woon, met sprongen achteruitgegaan.

•

Het totale beeld van de wijk Meerzicht is dringend toe aan opleving en vernieuwing

•

Je kunt niet voortdurend een beetje blijven vegen en snoeien als materiaal zoals houten keerwanden
versleten zijn en bomen tot aan de hemel gegroeid zijn. Een met de buurt opgesteld integraal beheeren onderhoudsplan zou zeer wenselijk zijn.

•

Kan op alle gebieden beter. Om in Zoetermeer prettig wonen te kunnen handhaven zullen de
inspanningen omhoog moeten.

•

Kuilen in de voetpaden, trottoir zeer hobbelig. Rommel v t plantsoen laten ze gewoon liggen!

•

Meerzicht staat aangeschreven als een donkere en onveilige buurt, maar dat komt door de flats maar
ook door de lelijke beplanting. Als je er doorheen kijkt, dan is het een leuke wijk om te wonen

•

Spreekt voor zich

•

Straat wordt vergeten. Doorgaande weg wordt netjes onderhouden

•

VB: Meerzichtlaan, zijn enkele jaren geleden de bomen gekapt en staan nu nieuwe aanplant. Bomen
hebben lange uitschieters en tussen de bomen in alleen wildgroei, wat zo nu en dan wordt gemaaid.

•

Voetpaden....... Je zal slecht ter been zijn!!

•

Zie vorige opmerkingen. Zie nooit iets gebeuren, behalve als de Koningin komt. Dan wordt álleen de
route die zij ziet opgeknapt. Rest blijft gewoon de puinhoop die het al is.
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Tabel 43b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van de
directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Meerzicht
•

Bomen, populieren moeten gekapt worden

•

De wijk mag wel wat meer aandacht krijgen. Palenstein is flink opgeknapt: nu de Bossenbuurt

•

Een 30 km zone waar te hard gereden wordt

•

Eigenlijk een zes min, u komt in de gevarenzone

•

Er is laats opnieuw geasfalteerd en bestraat - keurig gedaan. Niets op aan te merken. Was wel fijn
dat dat een keer gebeurde.

•

Er word niet veel gedaan

•

Er worden wel werkzaamheden verricht. Zoals asfalt reparaties en schilderwerk van zebra’s etc. Dus
dat is positief.

•

Er wordt regelmatig aan gewerkt

•

Er wordt zo goed mogelijk gedaan wat er is opgedragen. Verder kijken gebeurd echter niet

•

Er zijn weinig of verouderde speeltoestellen voor de kinderen. Er wordt niet gecontroleerd op het
toezien dat mensen dat hun hond uitlaten de uitwerpselen ook netjes opruimen in plaats van te laten
liggen, waardoor spelende kinderen en voetgangers hier last van hebben!

•

Groen onderhoud is voldoende, de voetpaden moeten beter onderhouden worden.

•

Groenonderhoud is goed, voetpaden moeten beter onderhouden worden.

•

Groot verschil tussen kwaliteit toegangsweg (Bredewater) en in het echte woongebied

•

Het asfalt wordt steeds slechter. Veel zwerfafval. Groen tussen de tegels. Ons scheve tegels.

•

Het is druk met auto’s en erg weinig parkeergelegenheid. Fietsen mag eigenlijk niet in de directe
buurt.

•

Het onderhoud is goed, alleen wordt het over een veel te lange periode uitgesmeerd waardoor we al
zeker 5 jaar lang te maken hebben met zwaar bouwverkeer in de wijk

•

Het wordt goed onderhouden. De kwaliteit gaat iig niet achteruit

•

Iets minder grof snoeien mag wel van mij

•

Ik ben tevreden

•

Ik ervaar dat de gemeente Zoetermeer er blijkbaar ook baat bij heeft dat de stad groen is, veilig, zo
schoon mogelijk en genoeg activiteiten biedt voor jong en oud

•

Is okay

•

Is verdienste van de bewoners. Gemeente doet weinig aan onderhoud groenvoorziening en wieden

•

Kan beter

•

Lijkt beter

•

Mag meer groenonderhoud plaatsvinden

•

Mijn indruk is goed, er is niet veel waar ik me aan erger.

•

Omdat het redelijk onderhouden is, maar het kan beter

•

Onderhoud en inrichting qua groen, bankjes, voldoende vuilnisbakken zodat mensen ook worden
gestimuleerd hoop ik om netjes weg te gooien, bomen goed deskundig onderhouden i.p.v.
wegkappen, er wordt best wat gedaan. Goed onderhouden groen en paden voorkomt ook veel
vandalisme! Bekend psychologisch feit.
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•

Onderhoud is wel prima, maar overal ontlasting van honden, waardoor de kinderen die willen
voetballen op het grasveld voor het Nieuwewater dit niet kunnen doen, bordjes verboden voor
honden kan uitkomst brengen

•

Op de voetpaden na is de kwaliteit van het onderhoud erg hoog.

•

Op het snoeien na, zou ik wel wat nieuwe aanplant van bomen willen zien. Er zijn nu enkele bomen
dood. Graag zie ik vervanging.

•

Over het algemeen genomen is er weinig reden tot klachten m.u.v. voormelde punten

•

Prima maar kan altijd meer/beter. Bijvoorbeeld vervanging van 43-jaar oude wilde iepen door minder
overlast veroorzakende bomen (erg veel overlast door zaadjes in alle tuinen en op straat)

•

Via de wijkbeheerder wordt gezocht naar een oplossing voor eventuele problemen

•

Volgens mij wordt het groen volgens een jaarschema bijgehouden. Het asfalt van de weg die ons
wijkje ontsluit heeft nog een aantal gaten die bij het winteronderhoud vergeten zij.

•

Wat er gedaan wordt is over het algemeen wel goed.

•

We moeten wel zelf bellen en zeuren vaak voor onderhoud. Mag wel meer uit zichzelf gebeuren

•

Worden kwalitatief geen hoogwaardige materialen gebruikt.

•

Ziet er netjes uit

•

Zwerfafval

BUYTENWEGH:
Tabel 44a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van
de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Buytenwegh
•

Bestrating is aan vervanging toe en vorig jaar een gesprongen waterleiding met een verzakking tot
gevolg die nooit is hersteld.

•

Bestrating trottoir is slecht, veel zwerfvuil.

•

De doorgaande weg langs b.v. wordt voor het zicht regelmatig geveegd. De straten daarbuiten
blijven stiefmoederlijk bedeeld.

•

De gemeente met de bewoners betrekken en beter informeren, hierdoor krijgt de gemeente vaker
feedback om vervolgens te acteren. Graag hoor ik ook van de gemeente over wat ze wel hebben
uitgevoerd in de wijk!

•

Er wordt alleen maar aan geld gedacht door de groenvoorziening en niet aan het woongenot van de
mensen

•

Geen tot nauwelijks reparaties uitgevoerd

•

Is geen onderhoud

•

Klachten over bijvoorbeeld verkeer in de 30 km zones en klachten over ongewenst parkeren worden
niet echt serieus beantwoord.

•

Rommelig, te weinig controle en optreden gemeente en woningbouw

•

Slootkanten zijn allemaal dichtgegroeid met riet waardoor vissen onmogelijk is.
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Tabel 44b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van de
directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Buytenwegh
•

7 is een gemiddelde. Soms duurt het even dat noodzakelijk onderhoud plaatsvindt. Soms is ook
waar te nemen dat de privatisering nadelen heeft als er onvoldoende kwaliteitscontrole plaatsvindt

•

Alles is pas opgeknapt en opnieuw bestraat in de woonwijken.

•

Als er onderhoud wordt uitgevoerd wordt het gelukkig wel goed gedaan.

•

Buurt is aan het vergrijzen, daarom zijn goede brede stoepen voor rollators en invalidewagens
noodzakelijk om bereikbaarheid naar winkels mogelijk te maken, maar ook voor de jonge gezinnen
met kinderwagens

•

De kwaliteit is goed

•

De stoepen moeten beter nagekeken worden op wortelopdruk en oneffenheden.

•

De uitstraling is redelijk goed, maar door achterstallig onderhoud toch een minpunt (dat geldt niet
voor de plantsoenen)

•

Doordat buurt zelf veel doet

•

Er wordt aandacht aan besteed en dat is goed zo.

•

Goed genoeg. Mensen kunnen ook zelf meer verantwoording nemen. Dat kan nog beter geleerd
worden. Mensen die thuis zitten graag een taak geven in de wijk.

•

Groenonderhoud gaat prima (en daar ben ik heel blij mee) maar andere dingen in de openbare
ruimte, met name in het winkelcentrum, maken een verwaarloosde indruk. Overigens ook doordat
bewoners/bezoekers er een puinhoop van maken.

•

Het kan veel beter en regelmatiger

•

Iets meer kleur in het groen zou wenselijk zijn.

•

In de afgelopen jaar is wel veel verbeterd.

•

Kan (veel) beter (2x genoemd)

•

Parkeerplaatsen te smal en niet gemarkeerd. Ook onvoldoende parkeerplaatsen (geen 1,7 per
woning). Onlangs John Fordpad vernieuwd, prima!

•

Prima zo

•

Tevreden en geen klachten

•

Vanwege de bestrating kan ik geen hogere waardering geven

•

Veel onkruid

•

Voldoende

•

Voor mijn beleving is het goed, goed genoeg. Netjes. Er zijn regelmatig mensen aan het werk. Prima!

•

Zwerfvuil wordt steeds erger

DE LEYENS:
Tabel 45a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van
de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in de Leyens
•

Af en toe worden de bosjes gesnoeid maar verder zie ik weinig gebeuren.

•

Alles gaat half bakken, hier en daar een pleister reparatie

•

Bomenoverlast

•

De grote ergernis van de besbomen in de straat zet er iets normaals neer
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•

Er is al vaker door meerdere mensen en op meerdere platvormen aangegeven dat de parkeervakken
op de parkeerplaats bij het winkelcentrum duidelijker aangegeven moeten worden en dat de
doorgaande weg in de wijk aan onderhoud en herziening toe is.

•

Er wordt geen optimaal onderhoud geplaagd.

•

Gemeente is vaak alleen bezig met eigen belang niet die van inwoners

•

Ik merk er weinig van in mijn directe omgeving.

•

Mag iets meer zijn. Ze zijn wel rond om. Bezig

•

Na melding over bestrating (wegdek/drempel) krijg je direct een mail terug dat het binnen de eisen is.
Niet dus, er gaat niemand kijken ter plaatse of het werkelijk zo is.

•

Straatnaamborden oud en versleten. Niet goed leesbaar. Verweerde verkeersborden die slecht te
lezen zijn.

•

Zie mijn eerdere opmerkingen aanvullend: te weinig controle dat werkzaamheden door aannemers
goed worden uitgevoerd, als een melding aan de gemeente gedaan wordt ontvang men bericht als de
opdracht is uitgezet bij een aannemer maar helaas is dan het probleem vaak/meestal niet opgelost

Tabel 45b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van de
directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in de Leyens
•

Aandachtspunten voor onderhoud zie ik ook als een verplichting voor de burgers om deze te
melden.

•

Afhankelijk van budget

•

Alles mooi

•

Alles wordt nu erg grog gedaan, maar zo net wat verfijnder kunnen, toch ook het onkruid tussen de
tegels, ook de struiken snoeien en niet alleen een paar takken van een struik

•

Alles wordt op een redelijk pijl gehouden. Kan soms beter.

•

Bomen worden bijtijds gekapt.

•

De buurt ziet er redelijk uit, ik hoef mij niet te schamen als ik gasten ontvang.

•

De gemeente zou wat meer aandacht mogen besteden aan de speeltuintjes in de Strokenbuurt. Ook
mogen er meer afvalbakken komen bij de speeltuintjes. Dan kunnen de bewoners elkaar wijze op de
rommel als deze er ligt.

•

De straatverlichting is vervangen voor modernere palen. De fietspaden zijn toegankelijker gemaakt.

•

Dit lage cijfer komt alleen maar vanwege slecht wegenonderhoud

•

Er wordt niet altijd voldoende onderhoud gepleegd, maar als er onderhoud gedaan is, is het wel
enorm opgeknapt en goed gedaan.

•

Gaat snel en efficiënt

•

Geleidelijk aan wordt alles toch minder. Bijhouden is één ding, initiatieven ontwikkelen om zaken aan
te passen een ander.

•

Groen wordt zeer goed onderhouden, wegen minder.

•

Heel slecht onderhoud, vooral voetpaden en voetgangers gedeelte.

•

Het is een klein zesje

•

Het kan altijd beter

•

Het onderhoud wordt met de Franse slag uitgevoerd. Optisch lijkt het goed onderhouden maar als je
beter kijkt dan is het rommelig en smerig.

•

Hondenpoep, hondenpoep, hondenpoep
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•

Ik heb al vaak om drempels gevraagd, om die te plaatsen omdat er soms echt veel te hard wordt
gereden. Inmiddels wonen we er 17 jaar en ligt er nog geen drempel.

•

Ik woon hier graag, ik ben trots op omgeving

•

In andere wijken dan wijk 26 wordt de bestrating gerenoveerd. Zou mooi zijn als wijk 26 ook aan de
beurt komt.

•

In de wijk Zijden (de Leyens) worden momenteel veel voetpaden her straat

•

Kan beter

•

Maar nog wel te weinig aandacht voor groen en natuur.

•

Mijn zorg was vooral op het onderhoud van het groen op de plekken waar auto’s en fietsers elkaar
kruisen…bijv. winkelcentrum De Leyens en het kruisende fietspad…De begroeiing wordt nu laag
gehouden, zodat autoverkeer een beter overzicht heeft op kruisend fietsverkeer

•

Moet nog meer aandacht aan besteed worden.

•

Overmatig snoeien, zwerfafval blijf liggen. Wil ik best bij helpen (gelijk met hond uitlaten), maar dan
moet er wel voldoende afvalbakken worden neergezet.

•

Rotonde Kadelaan Werflaan is een aanfluiting. Weg dat monster

•

Sommige onderhoud blijft te lang liggen (parkeerterrein bij winkelcentrum de Leyens), maar het
schoolplein bij de verbouwde school de Tjalk is prima.

•

Te veel aandacht naar groen onderhoud, ze staan soms de hele dag te schoffelen, terwijl dit weinig
toevoegt. Ander onderhoud, voetpad/fietspad, gebeurd nooit wat mee.

•

Word best goed onderhouden

•

Zie eerdere antwoorden. Wegen zeer goed, groenperken afgelopen keer matig, grasvlak op de dijk
zeer goed. Prullenbakken bij voetbalveld en kerk lijken nodig: veel zwerfafval dat door de gemeente
ook niet wordt opgeruimd. Ouders die kinderen naar school brengen veroorzaken gevaarlijke
verkeerssituaties en vrij veel afval (wikkels etenswaren, drinkpakjes, e.g.).

SEGHWAERT:
Tabel 46a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van
de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Seghwaert
•

Als het niet onderhouden wordt kan je er ook geen waardering voor hebben. Toch?

•

Er wordt niet meer opgeruimd op parkeerplaatsen aan onkruid en blad, er wordt onvolledig werk
verricht, ligt niet aan de heren die het uitvoeren, maar aan de opdrachten die zij ontvangen van de
gemeente

•

Er wordt gewoon geen onderhoud gepleegd

•

Fietspaden en stoepen is een ramp door opdrukkende wortels. Zit in een scootmobiel, daar word ik
bijna uit gelanceerd, en dat met een ontstoken rug, niet erg prettig.

•

Gezien de duur van de werkzaamheden en de lange tijd dat parkeerplaatsen onbruikbaar zijn dit lage
cijfer

•

Graag bomenkap werkzaamheden afmaken.

•

Het onderhoud is niet afgemaakt. Daarom een (lichte) onvoldoende.

•

In andere wijken zoals bijvoorbeeld Palenstein is veel geld voor onderhoud en renovatie van
speeltuinen, skatebanen en grasvelden. Ook wordt daar elke dag papier geprikt. Dit mis ik in de wijk
Seghwaert.
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•

Kijk gewoon eens in de kleine straatjes. Lammerweide bijvoorbeeld.

•

Kwaliteit v.h. maaien vind ik onvoldoende. Allemaal haastwerk. Snoeien doen ze wel ok.
Stratenmakers zie ik hier nooit in de wijken.

•

Meer onderhoud

•

Normaal onderhoud geeft, behalve de enorme herrie, vaak veel meer rommel op de stoep.

•

Onderhoud is te schraal

•

Onderhoud is zeer sober

•

Onze buurt is niet berekend op het vele Verkeer richting winkelcentrum Seghwaert. Er wordt te hard
gereden. Absoluut niet duidelijk dat het een 30 km zone is

Tabel 46b

•

Seghwaert heeft duidelijk geen prioriteit boven de huidige prestigeprojecten.

•

Seghwaert verloederd.

•

Te weinig aandacht voor groenonderhoud en wegenonderhoud.

•

Vooral begroeiing wordt "slecht" bijgehouden, maaien op belangrijke punten duurt te lang

•

Wat is onderhoud? valt het kappen van de bomen daar ook onder? en handhaving?

•

Weinig onderhoud en ons stuk wordt altijd overgeslagen.

•

Word te weinig aan de bestrating gedaan

•

Zwerfvuil, worteldruk, overlast bomen door blad en vogelpoep, onkruid op de trottoirs

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van de
directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Seghwaert
•

.zoals eerder gezegd: woonomgeving is ok, maar de slechte staat en overlast van de bomen op het
plein houden de gemoederen altijd bezig en dat moet maar eens opgelost worden.

•

Al weken een lantaarnpaal kapot. Ik heb een keer eerder al eens een melding gedaan, duurt dan nog
vrij lang voor er iets gebeurd. En de stoep eerder in mijn antwoorden gemeld duurt ook lang voordat er
eens een keer goed gerepareerd wordt.

•

Als bv eindelijk het gras gemaaid wordt duurt het lang voor het wordt opgeruimd, kanten worden dan
niet bij gewerkt enz.

•

Als de klikos vervangen zouden worden door ondergrondse containers dan zou ik hoger scoren

•

Ben niet ontevreden

•

Blijft er verzorgd uitzien

•

Braamstruiken mogen wat vaker gesnoeid worden.

•

Dat is prima zo

•

De aandacht is er wel, maar de kwaliteit van uitvoering laat te wensen over. Is er controle op de
werkzaamheden?

•

Deze buurt valt in categorie C dus er is geen geld om iets aan te pakken

•

Dit kan beter

•

Er is nog veel te doen

•

Er lijkt me veel onderhoud gepleegd te worden vanuit standaard-onderhoudsafspraken o.i.d. Voor wat
meer bijzondere onderhoudszaken (wat grotere, bijzondere ingrepen in het groen: een schots-enscheef-liggend trottoir herstellen e.d.) lijkt weinig aandacht en tijd te zijn. Waar zijn de wijkmanager, het
wijkteam, de Wijkpost? Zij zouden dat soort zaken in hun wijk toch moeten signaleren en snel kunnen
(laten) oppakken?
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•

Er wordt al jaren over de herinrichting van onze straat gesproken. Geen idee als dit gaat gebeuren of
dit een verbetering gaat opleveren.

•

Er wordt wel op gelet

•

Fiets en voetpad Azieweg, aan weerskanten van Leidesewetering, vooruit en goed hersteld

•

Fietspaden in onze omgeving zijn goed.

•

Gebeurt regelmatig

•

Gemeente geeft woningbouw aan als zijnde die onderhoud moet plegen welke woningbouw is
onbekend. Speeltuintje al twee jaar mee bezig om te vernieuwen heel slecht dat

•

Groen en andere beplanting worden goed onderhouden. De huizen, en tuintjes, meest eigendom
eveneens.

•

Groen en fietspaden slecht

•

Heeft vooral te maken met de wegen, fietspaden en stoepen.

•

Het kan altijd beter

•

Het ziet er wel altijd schoon uit

•

Het zou fijn zijn als er meer vuilnisbakken geplaatst kunnen worden. Er is best veel zwerfafval. Zeker in
de omgeving van ONC. Daar staat niet eens een vuilnisbak bij een bankje, dit verbaast mij.

•

Hoewel er verbeterpunten zijn, doet iedereen zijn best en is er natuurlijk ook een kwestie van geld. Het
kan beter, maar toch een 7.

•

Hopelijk kost het weer geen 30 jaar o.i.d. tot het volgende onderhoud. Geen zware
onderhoudsvoertuigen die de paden slopen.

•

Ik heb al genoeg aangegeven in mijn vorige antwoorden denk ik zo.

•

Ik heb de indruk dat de gemeente zorgvuldig probeert rekening te houden met wensen van bewoners
in verband met het groen.

•

Ik heb een hoekhuis en aansluitend op mijn schutting moet ik het stuk zelf onderhouden, maar is
openbaar. Want parkeerplekken. Dat hoort volgens mij bij onderhoud gemeente. Betreft: Radijsakker
30.

•

Ik zie duidelijk dat er gewerkt wordt. Iets meer aandacht voor zwerfafval (opruimen of handhaven) zou
mooi zijn

•

Is niveau C

•

Kan altijd beter, het is niet spik en span.

•

Meer letten op wortels van bomen

•

Meer onkruid wieden

•

Moet eigenlijk een 0 zijn. Maar wat ik al zeg de aannemer doet op zijn manier ze best. Beleid en de
hoge heren aanpakken.

•

Na onderhoud sloot ziet de berm er niet uit. Logisch door gebruik tractor wielsporen en alles is
platgewalst. Aangezien het voor onze straat aan de ingang van de woningen grenst, is het geen
visitekaartje. Daardoor laat men er de honden poepen en dat maakt het er niet frisser op.

•

Onderhoud is wel redelijk maar de verkeerssituatie onveilig. Zoals de Mispelgaarde: door de trappen
kunnen voetgangers met wandelwagen/ rollator of rolstoel helemaal geen gebruik maken van het
trottoir. Mispelgaarde moet een woonerf worden.

•

Onderhoud van het groen, de wegen, fiets en looppaden kan beter

•

Onkruid

•

Op zich tevreden, alleen niet over de stoep voor onze deur
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•

Over dit jaar moet ik zeggen doordat de wortelopdruk en het voetpad is aangepast vind dit cijfer 7 erbij
horen

•

Over het algemeen goed onderhoud gepleegd

•

Prima

•

Sommige acties van de gemeente kunnen beter. Als je rondloopt in je eigen wijk zie je meer dan een
gemeenteambtenaar. Sommige dingen zijn weleens onbegrijpelijk.

•

Straat matig. Noord Aa zeer goed

•

Suggestie voor de Australielaan geluidswallen of andere maatregelen om de geluidsoverlast in de wijk
te beperken. Voornamelijk "jongens op brommers".

•

Te weinig parkeerplaatsen op de ponyweide waardoor ook langs de stoep wordt geparkeerd en uit
parkeren lastig is> tevens kunnen auto s elkaar niet passeren

•

Verlichting door straatlantaarn al n jaar defect!

•

Voldoende

•

Wordt goed bijgehouden.

•

Ze doen hun best, maar er zit geen gedachte achter.

•

Zie vorige toelichtingen daarbij opgemerkt dat ik zelf in mijn directe omgeving al veel onderhoud doe
aan groen en tegelbeheer!

NOORDHOVE:
Tabel 47a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van
de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Noordhove
•

Er wordt totaal niet geluisterd en daardoor wordt de kwaliteit slechter

•

Ik zie in andere wijken meer onderhoud dan in mijn wijk, als ik hoor dat het stadhuisplein voor de
zoveelste keer word aangepakt heb ik daar wel eens mijn gedachten over. Laat iedereen
meegenieten door de woonomgeving beter bij te houden.

•

Zie beantwoording vraag over bestrating

•

Zie eerdere antwoorden. Groen onderhoud is ondermaats slecht.

•

Zie mijn kritiek over voet- en wandelpaden. Verder veel last van zwerfvuil en afhankelijk van het
jaargetijde van afgevallen bladeren boomvruchtjes

Tabel 47b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van de
directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Noordhove
•

Alles gebeurt wel, maar zou netter en efficiënter kunnen

•

Alles redelijk tot goed onderhouden.

•

Alles wordt netjes bij gehouden Enkele mensen zouden erop geattendeerd kunnen worden dat de
bomen/ planten wat gesnoeid moeten worden, daar ze ver over de stoep groeien maar dat is aan de
bewoners zelf

•

Ben goed tevreden. Wat kan ik meer zeggen.

•

De mensen die hier de wijk onderhouden van t ingehuurde bedrijf zijn zeer welwillend maar moeten
zich aan t beleid houden.

•

De waterkant, veel wildgroei en rommel.
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•

De werkzaamheden worden over het algemeen goed uitgevoerd. Het tempo waarin dat gebeurt lijkt
overigens vaak niet hoog te liggen.

•

Dit is voor het maaien van de speelvelden en onderhoud perkjes voor de deur. Onderhoud honden
uitlaat plaats zeer slecht. Biotopen beleid zeer slecht is ook al zwaar verouderd maar op deze manier
interpreteren werkt kostenbesparend. Overigens is het beleid per wijk anders de oudere wijken
verslonzen de nieuwe houdt men netjes. Ook onderscheid bij gemeentegebouwen ver valt het biotopen
beleid en wordt er strak gemaaid

•

Er is veel van hetzelfde in de buurt een keer eens wat wijzigen in het groen zou beter zijn.

•

Er moeten nu eenmaal keuzes worden gemaakt

•

Het wordt op juiste wijze uitgevoerd.

•

Ik zie altijd mensen die met onderhoud bezig zijn. Of dat met een goede kwaliteit gebeurt kan ik
natuurlijk niet beoordelen maar toch een 8.

•

In onze omgeving zijn kortgeleden een aantal wandelpaden nieuw aangelegd (noord AA) en sommige
opnieuw bestraat.

•

In voorgaande vragen beantwoord, zou dit wel willen komen toelichten.

•

Inmiddels een wijk van 30 jaar en ook zo aan te zien. Parkjes verwaarloosd, stenenmuurtjes waar
stenen ontbreken of gerepareerd met een hele andere steen doorgeschoten struiken

•

Jammer dat niets tegen hondenpoep wordt gedaan

•

Kan iets beter

•

Mede door de buurt zelf!

•

Meer aandacht voor onze wijk Noordhove als geheel

•

Onderhoud van het basketbalveld en de rondwaaiende grashalmen zijn de negatieve punten.

•

Op tijd, grondig

•

Prima, m.u.v. het zwerfafval

•

Slecht onderhouden in het algemeen

•

Veel achterstallig

•

Zeer tevreden!

•

Zoals al aangegeven worden op regelmatige tijden straten geveegd en het groen bijgehouden.

ROKKEVEEN:
Tabel 48a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van
de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Rokkeveen
•

Er is geen onderhoud

•

Er wordt minder preventief onderhouden. Veel onderhoud is correctief en dan ook nog beperkt.
Voorbeeld is her bestraten parkeervakken en her betegelen voetpaden. Rijstraat is niet aangepakt.
Straatwerk van rijstraaf is daardoor onvoldoende opgesloten en kruipt en zakt sneller waardoor veel
overlast door plassen bij regen en oncomfortabel verplaatsen met vervoermiddelen.

•

Er zou eerder in het jaar moeten worden gemaaid en daarna regelmatiger meer onkruid verwijderen

•

Ga maar kijken meet voetpaden op. In Rokkeveen achter. AH-voetpad van 1 tegel breed totale onzin

•

Gevoelsmatig zou ik een lager cijfer willen geven, maar beschikbare gelden zullen ook wel van invloed
zijn, vandaar het cijfer 5.......
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•

Groenonderhoud onregelmatig en voetpaden te ongelijk

•

Handhaving zwerfvuil en hondenpoep ontbreekt

•

Het gras staat overal heel hoog wat slecht overzicht geeft aan het verkeer, voetpaden zijn soms
onbegaanbaar door overhangend groen

•

Het is allemaal net aan.... Vooral de fiets en voetpaden zijn niet geweldig.

•

Het onderhoud in mijn omgeving zou verbeterd moeten worden om ongevallen te voorkomen.

•

Het ziet er ongezellig uit weinig kleur in de perken

•

KAN VEEL BETER EN VEILIGER EN STOEPTEGEL DIE DOOR BOMEN OMHOOG STAAN WE
ZIJN ALLEMAAL OUDER KINDJES BLIJVEN MET FIETS HANGEN EN MENSEN VALLEN

•

Meer regulier onderhoud of in ieder geval een controle of er geen reparaties nodig zijn. Niet iedereen
neemt de moeite om iets te melden.

•

Met het opheffen van de fietsbewaking is de gemeente achteruitgegaan een slechte zaak. Ik mag wel
twee uur gratis parkeren in het Stadshart maar een fiets bewaking is er niet meer

•

Omdat jullie het geld voor de verkeerde dingen gebruiken bijvoorbeeld voor 2 van die lelijke
kunstwerken in het Hoekstrapark omdat jullie niet nadenken en de kunstenaar tevreden houden om
maar niet te praten over de kosten van de verhuizing ervan

•

Onkruid verwijdering en het schoonmaken van de stoepranden kan beter

•

Onvoldoende aandacht voor omgeving

•

Te weinig onderhoud en niet frequent genoeg

•

Welke kwaliteit?

•

Wordt steeds slechter!

•

Zeer slecht

•

Zie verhaal bij een vorig antwoord over het onderhoud. Een belangrijke oorzaak is behalve het geld
(het moet zo goedkoop mogelijk) en het aanbestedingssysteem: lange lijnen door onderaanbesteding
en ambtelijke aansturing. Wat zwerfvuil en vernieling betreft: handhaving is slecht.

•

Tabel 48b

Zwaar onvoldoende in andere straten wordt er beter onderhoud gepleegd

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van de
directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Rokkeveen
•

1 keer per jaar snoeien is te weinig

•

Afgewaaide takken zijn snel weggehaald.

•

Alles ziet er goed uit.

•

Als de tuinlui geweest zijn, dan ziet het er goed uit, maar ze komen niet vaak.

•

Als ze komen om bijv. te maaien of onkruid weg te halen, gaat het goed.

•

Behalve onkruidverwijdering, dat is een dikke 3.

•

Bezuinigen okay, maar dit is wel heel triest

•

Cijfer eerder gebaseerd op gevoel dan feitelijke waarneming. Indruk van staat onderhoud is in ieder
geval positief

•

De bomen in onze straat geven van april tot oktober een plakkerige neerslag o.a. op geparkeerde
auto’s af. Heel irritant, ik vraag me af of daar niet wat aan gedaan kan worden.
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•

De bomen in onze straat geven veel overlast. Afgewaaide takken, in het najaar gevaarlijke situaties
door erg veel afgevallen blad (glad op de trottoirs en op de weg voor fietsers. De korven die worden
geplaatst worden maar door slechts een paar mensen gebruikt (vanuit de gemeente geen
aansporing) en veel te weinig geleegd!

•

De kwaliteit is goed, hoeft niet meer, en liever niet minder

•

Een verzakking in de stoep aan de zijkant van ons huis is op ons verzoek keurig opgehoogd. Dat was
erg fijn. Nu blijft regenwater er niet meer staan.

•

Er is te merken dat de gemeente hierop bezuinigd heeft.

•

Er wordt voldoende aandacht aan besteed om het er allemaal keurig netjes uit te laten zien.

•

Er zijn verbeterpunten maar voldoende.

•

Er zit een beetje de sleet in het onderhoud. De winnaar van de aanbesteding Van der Spek komt
weinig gemotiveerd en als een rauwdouwer over.

•

Ga zo door

•

Geen probleem met mijn woonomgeving. Alleen de gezamenlijke sloot achter ons huis, daar is het
onderhoud zeer matig van.

•

Gemeente Zoetermeer doet veel aan onderhoud en daar ben ik content mee! Het kan alleen af en
toe wat beter en eerder

•

Gewoon goed, alleen wat kleine dingen, maar het geld is niet overvloedig.

•

Het onderhoud is wel voldoende, maar toch zeker voor verbetering vatbaar

•

Het park in mijn nabijheid(ca 50 meter) wordt zeer goed onderhouden. Rozentuin, zeer vaak
grasgemaaid.

•

Ik ben tevreden!

•

Ik heb het idee dat er minder zelf wordt gesignaleerd en gedaan, maar op basis van meldingen wordt
goed gehandeld

•

Is een resultante van allerlei omgevingskwaliteiten, waarbij de Poldertuinen, Balijbos, fietsroutes,
Balijhoeve een verheffende invloed hebben op de waardering

•

Is gewoon goed denk ik gezien de wellicht beperkte budgettering

•

Is voldoende tot goed

•

Kon beter

•

Kwaliteit kan op zich beter, er zijn af en toe wat verzakkingen. Ik weet niet of het verder in de vragen
nog aan bod komt. Maar parkeeroverlast/ scheuren door sieraadlaan en tremoliet is een groot
probleem

•

Losse tegels en kuilen in de straat

•

Net voldoende. Houdt niet over

•

Niet slecht

•

Omdat onderhoud achteruit LIJKT te gaan een lager cijfer. Omdat er goed gereageerd wordt op
meldingen via de app toch een 7.

•

Onder onderhoud versta ik alle in de vorige vragen genoemde items. Dus goed.

•

Onderhoud groen 8. Onderhoud trottoir 6.

•

Over het algemeen goed: er mag wel meer worden gelet op begroeiing in voortuinen, zoals bijv.
heggen, die soms een groot deel van het trottoir innemen.

•

Over het algemeen ziet het er keurig opgeruimd uit

•

Prima
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•

Prima in orde.

•

Prima, alleen moet er extra gemaaid worden en de groenvoorziening bijhouden

•

Straten rond ouderenflats waar het slecht ligt niet jaren vooruitschuiven. Ouderen moeten meer
langer thuis wonen. Zorg er dus voor gemeente dat door verkeerde bezuinigingen mensen gaan
vallen.

•

Tevreden! Fijn wonen! Toen ik hier 8 jaar geleden kwam wonen was er volop parkeerplek. Nu
hebben mensen per huis wel 2, 3 of 4 auto’s. De auto is nog steeds de heilige koe! Dus de
hoeveelheid duur blik is wel toegenomen. Het is bij vlagen druk en dat is soms onhandig - maar dat is
meestal s avonds of in het weekend. Overdag is er volop ruimte!

•

Vergeleken met Den Haag een stuk beter.

•

Weinig op aan te merken, ben zeer tevreden.

•

Zie eerdere antwoorden over tuinonderhoud en stoepen

•

ZIE MIJN ANTWOORD M.B.T. TROTTOIRS EN PARKEERRUIMTE.

•

Zoetermeer staat bekend om zijn vlotte doorstroming van auto’s: heerlijk! Maar kijk ook eens naar de
geparkeerde auto’s die juist voor onveilige situaties zorgen. Zoals langs de Blauw-roodlaan, waar
precies tegenover het Cyclaamrood altijd auto’s geparkeerd staan die iedere dag weer voor
gevaarlijke situaties zorgen. Verf dat stukje stoeprand geel en je bent ervan af: er is plenty andere
parkeerplaats ter plekke!

OOSTERHEEM:
Tabel 49a

Toelichting op de onvoldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van
de directe woonomgeving (rapportcijfer 1 t/m 5) in Oosterheem
•

1. Te weinig aandacht voor onderhoud van de weg.2. Ondergrondse afvalcontainers zijn een drama
en zeer onpraktisch!

•

Begrijpen jullie het echt niet door constant hetzelfde te vragen ??

•

Beplanting en snoeiwerk is onvoldoende

•

Dat is met name vanwege het zwerfvuil in de straat en op de stoep

•

Er wordt te weinig gedaan aan groen onderhoud, schoonmaak en onkruid verwijdering

•

Het lijkt te gebeuren met een Franse slag, ik zie zoveel zwerfafval, en hondenpoep is echt een
probleem. Verder in ons buurtje slecht onderhouden groen...

•

Ik klaag al meerdere jaren over de te grote bomen hier naast de huizen. De bomen verliezen s
zomers kleine harde dingetjes die overal in gaan zitten. Eten en drinken buiten kan nauwelijks in de
zomer. Ik wil heel graag groen in de straat, een kleine boom of struik is voldoende, oogt leuk, minder
onderhoud en minder ellende.

•

Ik zie zelden een gemeente auto door de wijk gaan om te kijken hoe en wat

•

Onderhoud gaat echt achteruit. Bomen dood en veel onkruid

•

Slecht maar ook niet mogelijk met aso-huurders

•

Slecht onderhoud aan groen en strafwerk, de wijk verloederd snel

•

Was vroeger een tien bedrijf uit Benthuizen

•

Wordt slordig gewerkt.
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•

Zie de eerder gegeven antwoorden bij elkaar: Het lijkt erop of het onderhouden van bestaande
woonomgevingen (en daarmee het woonplezier van de inwoners van de gemeente Zoetermeer)
ondergeschikt is geworden aan de ambities van de gemeente. Ik las laatst dat Zoetermeer volgens
een meerderheid van de raad geen krimpgemeente mag worden: Maar volgens mij moet
Zoetermeer zich afvragen hoe ze ervoor zorgt dat de huidige inwoners met tevredenheid en plezier
kunnen en willen blijven wonen in onze stad.

Tabel 49b

Toelichting op de voldoende rapportcijfers voor de kwaliteit van het onderhoud van de
directe woonomgeving (rapportcijfer 6 t/m 10) in Oosterheem
•

Afgezien van de straat zelf, een dikke voldoende.

•

Als er onderhoud is is dit prima, maar mag vaker plaats vinden

•

Ben er tevreden over.

•

Ben tevreden

•

Bewoners houden zelf hun straat netjes, en dat hoort ook. Zou het fijn vinden als er wat meer
aandacht is voor straten waar bewoners minder aandacht besteden aan hun straat. In het voorjaar
de speeltuintjes controleren of alles nog heel, schoon en veilig is. Meer aandacht voor uitlaat en
parkeergedrag zou ik prettig vinden.

•

De gemeente heeft natuurlijk prioriteiten te stellen. Derhalve moet je je als bewoner daar
rekenschap van geven

•

De kwaliteit is over het algemeen goed, maar het kan altijd beter

•

De wijk ziet er verzorgd uit wat mede te danken is door het onderhoud van de
woningbouwverenigingen.

•

Dit is een gemiddeld cijfer. Er gaan dingen goed en er kunnen dingen beter.

•

Een 6 min... Er is zeker ruimte voor verbetering.

•

Er wordt zichtbaar onderhoud gepleegd en dat is prettig

•

Er zou meer boa moeten lopen in t park in oosterheem Om de mensen te bekeuren op zelf vuil en
hondenpoep
Gemiddeld kan beter

•

Goed

•

Goede planners.

•

Het 1 is goed maar het ander ondermaats zoals het ruig gras

•

Het duurt nu al maanden om een kapotte lantaarnpaal te repareren.

•

Het kan slechter, dus een kleine voldoende is op zijn plaats.

•

Het ziet er netjes uit, ik zie er ook regelmatig gemeentewerkers aan bezig.

•

Ik zie dat er veel aan onderhoud wordt gedaan.

•

In het algemeen is het onderhoud goed maar de aanwezigheid van politie zou wat beter kunnen

•

Is goed

•

Is goed, maar kan beter

•

Is hier goed.

•

Ja hoor, geen dooie grasvelden/voetbal/speelvelden meer

•

Kan beter

•

Kan beter!! Op woonerf slechts één put voor afvoer regenwater en veel last van mieren!!

•

Kan denken ik beter
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•

Kan vaker

•

Krappe 6

•

Lastig te beoordelen maar ik heb geen reden om aan de kwaliteit te twijfelen

•

Let ook op noodzakelijke verbeteringen zodat het lopende onderhoud makkelijker te doen is.

•

Met de aanleg alleen, ben je er niet. Frequent onderhoud en controle zijn nodig.

•

Onderhoud gebeurt te laat. Aansluiting op fietspaden zijn opgehoogd, maar tegels in het bestaande
fietspad liggen te ver uit elkaar. Gras op doorgaande wegen is te hoog. En als het gras in de wijk is
gemaaid blijven er altijd plukjes on gemaaid staan.

•

Onderhoud is een groot kostenpost daarom moet er veel meer toezicht zijn en verbaliseren…optie
wijkagenten uitbreiden zodat ze meer aanwezig kunnen zijn en dan niet op een scooter c.q. motor
door de parken c.q. groenstroken

•

Op naar een 9!

•

Tevreden (2x genoemd)

•

Weet niet wat wordt bedoeld met de kwaliteit van het onderhoud. Zie op dat gebied geen
menselijke bewegingen.

•

Tabel 50.

Zie eerdere antwoorden. Alles wordt goed bijgehouden.

Mening over de stelling: Ik voel me betrokken bij mijn directe woonomgeving” naar
buurt/wijk (n=1360)

(Helemaal) eens
Dorp

Niet eens/
Niet oneens

(Helemaal)
Niet eens

Geen
Mening

Totaal

83,3%

8,3%

8,3%

0

100,0%

Stadscentrum

75,7%

16,2%

5,4%

2,7%

100,0%

Palestijn

62,5%

30,0%

5,0%

2,5%

100,0%

Drieman polder

76,3%

11,9%

8,5%

3,4%

100,0%

Meerzicht

72,9%

16,4%

8,6%

2,1%

100,0%

Buytenwegh

71,6%

14,7%

12,6%

1,1%

100,0%

De Leyens

72,4%

19,9%

5,8%

1,9%

100,0%

Seghwaert

74,9%

16,9%

6,8%

1,4%

100,0%

Noordhoek

71,4%

20,9%

6,6%

1,1%

100,0%

Rokkeveen

71,8%

19,2%

8,2%

0,7%

100,0%

Oosterheem

67,3%

19,4%

11,2%

2,0%

100,0%

72,2%

18,0%

8,2%

1,5%

100,0%

Totaal
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Tabel 51.

Mening over de stelling: Ik voel me betrokken bij mijn directe woonomgeving” naar
leeftijdsklasse (n=1360)

(Helemaal) eens

Niet eens/niet
oneens

(Helemaal) niet
eens

Geen mening

Totaal

18 t/m 24 jr

33,3%

66,7%

-

-

100,0%

25 t/m 34 jr

57,7%

23,1%

17,3%

1,9%

100,0%

35 t/m 44 jr

63,2%

22,1%

12,3%

2,5%

100,0%

45 t/m 54 jr

71,8%

16,8%

10,7%

0,7%

100,0%

55 t/m 64 jr

74,3%

17,7%

6,9%

1,1%

100,0%

65 t/m 74 jr

75,1%

17,0%

6,1%

1,8%

100,0%

75 jaar of ouder

80,6%

12,5%

2,8%

4,2%

100,0%

Totaal

72,2%

18,0%

8,2%

1,5%

100,0%

Tabel 52.
•

Tips, opmerkingen of toevoegingen met betrekking tot de openbare ruimte

- de overlast van het werkterrein van de Gemeente bij Ora et Labora loopt soms de spuigaten uit.criminaliteitsbestrijding in de wijk heeft aandacht nodig.- het winkelcentrum de Leyens is hard aan het
versloffen. Dit haalt de wijk omlaag.

•

- veel groen. Zoetermeer staat bekend als een groene stad en dat moet zo blijven. Niet alle groene stukken
tussen de huizen volbouwen.- hou de fietspaden en wandelpaden veilig. Zoals het nachtnet initiatief. Maak
reclame voor de nachtnet en fietspaden kaart van Zoetermeer

•

.de zieke bomen met de rode bladeren en kersachtige vruchten (Prunus?) rooien en vervangen door nieuwe.
Er is jarenlang geen fatsoenlijk onderhoud op gepleegd, ze hebben allerlei gezwellen/ zwammen aan de
buitenkant en hele stukken zijn dood. Deze zijn nu ruim 40 jaar oud, nemen alle zon weg in de tuinen, grote
takken (halve bomen) hangen boven onze tuinen. Wanneer pakt de gemeente dit probleem en grote bron van
ergernis nu eens aan? - dit betreft plein Stekelbaarssloot -

•

3 a 4 maal per jaar het gras aan het Meerpad maaien i.p.v. van 2 x per jaar

•

Aan de fietspaden wordt veel aandacht besteed en zijn goed. De voetpaden en trottoirs verdienen meer
aandacht en zijn in een aantal gevallen ronduit slecht. Het café hoort niet thuis in een woonwijk. Het
veroorzaakt (parkeer)overlast en zwerfafval.

•

Aan de wijkwegen grenzen vaak achtertuinen waarvan de schuttingen er belabberd bij staan. Hiervoor zou
vanuit de gemeente meer aandacht moeten zijn.

•

Aandacht voor de punten welke ik in deze enquête heb aangegeven

•

Aandacht voor hogere bomen die zon wegnemen

•

Aantal parkeerplaatsen is veel te weinig. Vooral omdat buurtgenoten uit andere straten uit gemakzucht hun
auto bij ons voor de deur zetten en de parkeervakken slecht zijn aangegeven. Dit is door het opofferen van wat
groenstroken op te lossen.
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•

Afvalbakken bij de parkeerplaatsen van het winkelcentrum en in/uitgangen van het station. Bomen bij de
parkeerplaatsen voor de deur verwijderen. Geven veel overlast (hars, wortelopdruk en nemen veel ruimte in.
De beperkte parkeermogelijkheden nemen dan toe. Is goedkoper in onderhoud van de stoepen en
parkeerplaatsen.

•

Al jaren is de Muzieklaan erg druk met verkeerd. Daar valt weinig aan te doen. Wel kan er ander asfalt gelegd
worden zodat geluidsoverlast minder wordt. Ook kan gekeken worden hoe de snelheid te verminderen. Voor
de veiligheid, gezondheid etc. Dit geef ik al jaren door maar dat wordt niet serieus genomen. Er wordt niets
gedaan. Dus ik vraag me af wat de waarde is voor de gemeente dat ik trouw meedoe aan het invullen van
deze enquêtes

•

Als bewoner van de Bleiswijkseweg zou ik graag zien dat er fietsdoorsteek zou komen naar het van Tuylpark.
Parallel aan de Oostweg. Dit kan weer aansluiten op het fietspad naar Oosterheem.

•

Als de gemeente ruimte heeft voor verbetering, dan zou een ambtenaar gewoon eens door de wijk moeten
lopen. Het zit in veel kleine rommelige dingen, die het bij elkaar net wat armoedig maken: overgangen van
stoepen/soorten tegels, onkruid rondom paaltjes, ook in de zomer herfstbladeren, stickers op prullenbakken,
vieze lantaarnpalen, straatmeubilair dat oud/kapot is, verkeerd staat of ontbreekt.

•

Als de gemeente zou luisteren naar bewoners hoeft er niet zoveel gemeentebelasting betaald te worden want
dan doen de mensen zelf ook wat en hoeft er geen hoge salarissen betaald te worden aan de ambtenaren.

•

Als er graafwerkzaamheden verrichten worden t.b.v. aanleggen kabels etc. moeten ze verplicht worden de
voetpaden weer netjes aan te leggen. De stoeptegels worden ongelijk teruggezet met alle gevolgen van dien.
De gemeentelijke stoep voor onze deur Orientblauw 25 is al jaren een verzakt en als het geregend heeft staat
alles onderwater. Diverse keren de gemeente gevraagd dit op te hogen. Behalve een controle van een
gemeenteambtenaar is er nog steeds niets aan gedaan.

•

Als ieder huishouden aan de gemeente net zoveel belasting betaalt als wij, geloof ik dat de gemeente best het
onderhoud kan financieren van de publieke ruimte. Ik wil wel mijn eigen straat netjes houden, maar ben bang
dat als wij dit met buurtbewoners doen, dat alle ruimte van iedereen is, en dus van niemand en dat alleen
mensen die betrokken zijn, de boel gaan onderhouden, zo ontstaat ongelijkheid in wijken en straten. Ik denk
dat de gemeente verantwoordelijk dat alle wijken en straten een basisniveau van onderhoud hebben.
Bewoners kunnen wel wat extra doen, maar niet het reguliere onderhoud.

•

Als ik door wijken loop/fiets met huurwoningen ziet het er veel betere onderhouden uit dan bij de
koopwoningen.

•

Als ik mee help aan onderhoud wat ik al jaren doe dan vind ik dat gemeente je daarvoor korting moet geven op
belastingen

•

Als men een klacht in dient of erover in discussie wilt laat de ambtenaar in kwestie dan eens een gefundeerd
antwoordt geven en geen onzin antwoord en zich verschuilen achter een veroudert beleid, het is ook zijn taak
om betrokken te zijn bij de gemeente.

•

Alstublieft aandacht voor overlast hondenpoep op en bij speelveld achter de Diepenbrockrode, buitenpark.

•

Andere dan de bam het onderhoud laten uitvoeren dus...bedrijf uit Benthuizen die wel de machines heeft onder
de prijs kan elk bedrijf gaan werken maar de omschrijving bij de aanbesteding was niet goed

•

Asfalt wegen maken
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•

Bankjes elke 500 meter en hufterproof, ook weer bij winkelcentrum Meerzicht, buurtmoestuin die door
bewoners in goed overleg en gecoördineerd wordt onderhouden en beschermd en waarvan de opbrengst
eerlijk beschikbaar is voor deelnemers en mensen die het echt nodig hebben. Bevordert ook gemeenschapszin
en contacten, tegen eenzaamheid en is gezond gebied om te vertoeven. Met een stuk bloementuin waaruit we
ook kunnen plukken voor een vaasje op tafel thuis. Al die kale vlaktes om de flats nopen tot bloementuinen!

•

Bedenk dat jongeren moeten werken en ouderen, ik in ieder geval, fysiek niet in staat zijn uw werk te doen.
Naast min 40muur baan moet ik mantelzorg zijn voor 2 van mijn kinderen en heb zelfhulp nodig voor een
aantal taken. Als ik, en vele anderen, naast dit alles ook nog het onderhoudswerk van de gemeente moeten
doen, moet u mij eens aangeven wanneer ik mag slapen of even ontspannen. Op deze manier wordt niemand
meer oud door de overbelasting.

•

Behalve woonomgeving is GELUIDSOVERLAST bepalend voor woongenot.

•

Behoud en onderhoud het groen in de stad!!!

•

Behoud het groen en bouw zo min mogelijk bij.

•

Behoud het groen. Daarom zijn we hier gaan wonen. Het Is hier zoveel mooier dan in omringende plaatsen
juist vanwege de ruimte en het groen.

•

Behoudens beter onderhoud van het groen, ook de gemeentelijke bestrating onkruidvrij houden en
verzakkingen van bestrating weer ophogen (bestrijding van bijv. mieren).

•

Ben benieuwd naar eindresultaat van Palenstein als alles af is en vraag dan nog eens opnieuw, deze
vragenlijst

•

Besteed alles niet uit! Dat is niet een verbetering.

•

Beter gemeente-toezicht op onderhoud van groen en straatwerk, niet overlaten aan de aannemer.

•

Beter groen onderhoud, meer uitlaat mogelijkheden hond

•

Beter groen onderhoud. Betere verzorging openbare ruimten

•

Beter handhaven en toezichthouden op het uitlaten van honden, deze zorgen voor een zeer onhygiënische
situatie en zeer zeker in deze kindvriendelijke wijk.

•

Beter onderhoud (water geven) bij nieuwe aanplant.

•

Betere of andere afspraken maken met de hoveniersbedrijven waar het groenonderhoud aan is uitbesteed en
door de afdeling die de afspraken maakt het uitbestede groenonderhoud controleren

•

Betere verdeling van inzet en budget, goede controle zowel inspecties vooraf als achteraf. Directe benadering
van buurt zoals nu gebeurd is bij Groene Kreek binnen terrein helpt.

•

Betreft zwaar transport! Vanaf de tijd dat ik hier woon is er al veel vergaderd en in commissies gesproken maar
er gebeurd níéts.(22 jr.)

•

Betrek bewonen van een straat eerder bij het her ontwikkelen/ aanpassen van situaties.

•

Betrek de bewoners bij aanleg/ onderhoud en geef hen de belangrijkste stem hierin.

•

Bewoners erop wijzen dat heggen beperkt mogen overhangen op openbare wegen

•

Bewoners motiveren een beetje mee te werken om hun gedeelte van de stoep/straat schoon te houden.

•

Bij foutparkeren meer handhaving.

•

Bij het lopen naar het stadshart ervaar ik vaak een moeilijk begaanbaar voetpad langs de Justus van
Effenhove door overhangende heggen en struiken.

•

Bij klachten die ik doorgeef aan de gemeente krijg ik altijd een positieve reactie van de lijst Nawijn. Zij nemen
contact op en vaak komen ze kijken

•

Bij kruispunten het gras kort houden en de fietstunnel bij de Stationsstraat glas vrijhouden en zebrapaden aan
leggen
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•

Bij selecteren aanbieder onderhoud zwaarte leggen op kwaliteit en niet op goedkoopste. Goedkoop is hier echt
duurkoop

•

Bij toezicht wat meer aandacht voor rondslingerende fietsen

•

Bij zelf onderhoud zal de gemeente toezicht moeten houden dit gebeurd niet voor mij is het dan ook niet
aantrekkelijk om dit te gaan doen.

•

Blij met de rotonde Kadelaan, Werflaan en Zijdewerf

•

Blijft lastig, snap ik, maar ik heb rond mijn huis helaas altijd veel last van hondenpoep

•

Bomen die erg groot en in slechte conditie zijn vervangen. Bij bochten en rotondes het groen laag houden!

•

Boom op plein snoeien.

•

Borden plaatsen bij de veldjes dat hondenpoep opgeruimd moet worden. De lucht was afgelopen weken met
die hitte niet te harden. En kinderen kunnen niet spelen op de grasveldjes. Schandalig vind ik dat. Heb t al een
keer eerder aangegeven bij de gemeente. Wordt wel eens gecontroleerd werd er gezegd. Ik heb in de 33 jaar
dat ik op de Weidedreef woon nog nooit een controleur gezien.

•

Bordjes gereserveerd met kenteken in plaats van de beugels

•

Breng a.u.b. geluidsisolerende platen aan onder de brug over het Heemkanaal bij de A.Jacobslaan.

•

Burgers meer attenderen op hun eigen verantwoordelijkheid t.a.v. zwerfvuil en begin vooral op jonge leeftijd
hiermee, mijn kinderen dragen het weer over op mijn kleinkinderen

•

Buurtbewoners kunnen een hoop zelf doen, maar beheer onderhoud aan wegen en straten is niet mogelijk. Of
ze moeten zelf bedrijven gaan inhuren. Dat is niet goed, want dat vraagt financieel en organisatorisch teveel.

•

Buurtbewoners meer aanspreken op niet onderhouden tuinen en heggen. Tuinen die voor iedereen zichtbaar
zijn en als opslagplaats fungeren en heggen die de voetgangers ernstig belemmeren. Voorbeeld:
Offenbachrode langs het fietspad

•

Cadenza is in de afrondende fase. In de openbare ruimte wordt veel aangelegd, maar daarna soms direct weer
gewijzigd. Zijn er door de gemeente geen duidelijke opdrachten verstrekt of is er onvoldoende toezicht?

•

Campagne om hufterig gedrag en zwerfafval onder aandacht te brengen.

•

Controleer de brandgangen. Mensen laten die dichtgroeien. Verhoog de hondenbelasting.

•

Creëer bescheiden incentive voor eigen initiatief samenwerkende buurtbewoners (bijv. bijdrage aan buurt
BBQ) die zorg voor openbare ruimte gedeeltelijk zelf op zich nemen

•

Dat bewoners door gemeente wordt aangesproken over overhangende takken over het trottoir. Sommige
straten moet je haast bukken of van het trottoir afgaan.

•

Dat er meer toezicht op straat moet komen om mensen op hun gedrag kunnen aan spreken bv dat zij de
rommel niet opruimt en voor het vernielen van de groenvoorziening

•

Dat er na 8 jaar vragen om 2 bomen te snoeien die veel zon wegnemen er is een keer serieus naar gekeken
wordt en niet steeds gezegd wordt dat doen we niet

•

Dat er wat meer aandacht aan de voet en fietspaden wordt geschonken het is behoorlijk kul en losse tegels

•

Dat heggen nabij een kruising extra laag gesnoeid worden vind ik erg positief.

•

Dat komt door mijn leeftijd, maar soms zou ik wel meer bankjes willen zien

•

Dat laat ik graag over aan de deskundige.

•

De aanleg van een aantal rotondes en de reconstructies van een aantal woonerven op verschillende plaatsen
in Zoetermeer zijn een zeer positieve verbetering.

•

De App voor het melden van onderhoud moet niet een verkapt wegduiken van gemeente zijn voor het zelf
proactief controleren van de kwaliteit van de openbare ruimte
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•

De app waar de foto kan zien zodat jullie het oplossen beter promoten en actie ondernemen. Wat je zegt moet
je ook doen.

•

De bestrating in onze wijk (Nesciohove en aanliggende straten) heeft al ruim 40 jaar geen groot onderhoud
gehad en is erg slecht.

•

De bewoners vinden dat de speelplaatsen geen openbare ruimte moet vanaf s vond 20.00 uur afsluitbaar zijn
met hekken om de overlast tot die in de nacht tegen te gaan, zelfs tot 4,30 uur in de nacht. Door de hang
jeugd. Er moet tevens een bord geplaatst worden dat men na 20.00 daar niet meer mag zijn. De wijk zal er een
stuk veiliger op worden.

•

De bewoners zouden de stoepen en stegen wel wat beter kunnen schoonmaken: Vooral de weggezakte
wegen zijn een dagelijkse irritatie.

•

De boel een beetje upgraden

•

De bomen worden/zijn te groot en geven veel overlast.

•

De controle op de mensen van de groenvoorziening is ook voor verbetering vatbaar.

•

De duidelijkheid van de verkeerssituaties is volledig doorgeschoten naar een chaos aan onduidelijkheden. Ik
zou graag met de "deskundigen" een dialoog hebben, die ik kan ondersteunen met foto’s. (06-51822924)

•

De gehele bijhouden en niet alleen sommige stukken

•

De gemeente heeft ervoor gekozen om de openbare ruimte in kwaliteitszones in te delen. Dat heeft zijn directe
weerslag gehad op het onderhoud/kwaliteit van voetpaden en wegen in onze buurt. Dat is een politieke keuze.
Ik ben het daarmee niet eens.

•

De gemeente is over het algemeen goed bezig. Bijvoorbeeld het nachtnet is een goed initiatief.

•

De gemeente stelt zich als doel als het goed is om de burgers van de gemeente tevreden te stellen, daar
betaalt overigens bijna elke inwoner voldoende belasting voor

•

De gemeente zou de verwachtingen omtrent onderhoud woonomgeving beter kunnen managen als men de
bewoners in een wijk informeert over de aanpak, de afspraken met uitvoerenden en het jaarschema (eventueel
ook over de kosten die daarmee gemoeid zijn).

•

De grootste vervuiling is hondenpoep, daarna zwerfvuil in weekenden door jeugd. Handhaving is onzichtbaar.

•

De hoofdwegen worden goed schoongemaakt, de zijstraten niet.

•

De hovenier wat strakker controleren en confronteren met zijn prutswerk op veel plaatsen. Wijkagent zichtbaar
laten zijn, hij rijdt slechts uiterst sporadisch op zijn brommertje rond en zit te vaak en te veel binnen.

•

De huidige verkeersinrichting van de van Diestlaan vraagt om ongelukken. Het gaat dan vooral om afslaande
voertuigen naar de van Diestlaan of omgekeerd.

•

De kwaliteit van het onderhoud wordt in deze vooral bepaald door het uitvoerend bedrijf. De gemeente moet
meer controleren en sturen op kwaliteit. Het gaat/moet nu allemaal grof en snel. Het resultaat is ernaar.

•

De loop naar het station stadhuis is erbarmelijk smerig

•

De markt op zijn oude plek laten en minder luidruchtige evenementen rondom de Dobbe, er zijn plekken
genoeg om iets te organiseren.

•

De nieuwste ledlampen in de lantaarnpalen waarmee nu mondjesmaat geëxperimenteerd wordt (Juweellaan
bijvoorbeeld) geven een somber nachtbeeld. En (maar dat kan komen door de combinatie van de
armaturen/lampvatting en de ledlampen): zij geven beduidend minder licht op de stoep: minder veilig, en prettig
voor mensen die niet graag gezien willen worden/ willen opvallen. Graag aandacht hiervoor, of dit specifieke
punt (openbare verlichting) uitvragen in een volgende enquête.
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•

De parkeergarage in winkelcentrum Oosterheem veranderd steeds van eigenaar Vastgoedmaatschappij denkt
alleen aan geld en niet aan veiligheid van de gebruikers Er staat vaak water in de garage omdat t lekt De
lekkage wordt niet opgelost Mensen kunnen uitglijden Onveilige situatie

•

De perken in de woonstraten mogen wel wat meer kleur krijgen i.p.v. alleen struikgewas

•

De Pyramide in de wijk Oosterheem daar zijn al geruime tijd panelen uit. Heel jammer.

•

De reden waarom ik negatief reageer om de eigen omgeving te onderhouden is omdat ik het druk genoeg heb
met gezin/werk en dementerende moeder.

•

De straatverlichting lijkt minder helder licht te geven als een paar jaar geleden. Bv op Voorweg

•

De straten in Oosterheem zijn inmiddels op sommige plaatsen (bv. Tasmanië) aan herbestrating toe. De
verkeersdrempels zijn zo hinderlijk aanwezig, dat compleet door elkaar geschud wordt, ook bij 2km/u. Een
goed idee, dat te ver doorgeschoten is.

•

De Stroken( Fernandel Ford en Fellini) kampen al geruime tijd met parkeerproblemen. Door een tekort aan
parkeervakken worden de auto’s maar gewoon overal neergezet wat tot gevaarlijke situaties lijdt. Ook kunnen
hulpdiensten dan niet de straat in of uit. Aanhanger met puin staat regelmatig een week lang op de
Fellinnistrook geparkeerd wat het aanzicht ook niet beter maakt. Verder zouden hoge bomen zoals op de
Fernandelstrook en langs het spoor wel eens gesnoeid mogen worden. Neemt zon weg en de lak van de
auto’s worden erg aangetast door de zwart paarse vogelpoep.

•

De toegang en de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer alsmede de niet aanwezige splitsing van fietsen voetgangersverkeer levert soms gevaarlijke situaties op. Het plaatsen van enkele tientallen verkeersborden
zou toch niet het probleem mogen zijn.

•

De verdichting laat steeds minder ruimte voor groen en dus rust. De opeenhoping van gebouwen wordt
zorgelijk, wellicht komt er een moment waarop gezegd moet worden dat de stad "af" is en we dus moeten
stoppen met nog meer groen in te leveren om nog meer gebouwen neer te kunnen zetten

•

De verkeersdrempels zijn veel te hoog, ook al rij je met 15 kilometer, als je last van je rug hebt, is het een
ramp. Ik weet dat dit bij verkeer hoort, maar het bederft onze woonomgeving.

•

De vuilcontainers (glas, papier ed.) zijn niet altijd te gebruiken omdat ze (over-)vol zitten.

•

De weg langs de nieuw te bouwen Annie MG Schmidtschool is tweebaansweg! Onbegrijpelijk, want het is een
drukke doorgaande weg, met bochten die erg onoverzichtelijk zijn. Ook is er geen voetpad, zodat ook
voetgangers op deze weg moeten lopen, dit is erg gevaarlijk. De bochten zijn onoverzichtelijk en het is
wachten totdat hier een keer een ongeluk gebeurt. De weg is ook veel te smal om auto’s elkaar te laten
passeren, terwijl er op zon moment soms ook voetgangers lopen en fietsers fietsen. Deze situatie zou moeten
veranderen.

•

De zogenaamde drempelkuilen bij Knepper vind ik geen goeie oplossing voor de veiligheid van fietsers. De
afremmende factor zou aan de automobilistenkant moeten liggen.

•

Dit niveau beslist zo handhaven (niet minder)

•

Doe eens vaker een inspectie tijdens en vlak na het onderhoud. Mij bevreemd het dat er met bladblazers
allerlei vuil de weg op wordt geblazen en dat dit dan rustig dagen kan blijven liggen voordat er een veegwagen
langs komt

•

Doe eens wat meer voor de burgers en niet alleen alles voor de ondernemers.

•

Doe waar je voor betaald wordt !!!

•

Doe wat aan de speeltuin Annablamanhove Boutersehove
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•

Door gebrek aan voldoende onderhoud gaat de woonomgeving er zienderogen op achteruit. Ik woon 48 jaar op
de Stadhoudersring. Gedurende deze periode is nog geen enkele keer de bestrating vervangen terwijl mij
bekend is dat e.e.a. in ander wijken wel het geval is. Om verpaupering tegen te gaan is vervanging
hoogstnoodzakelijk.

•

Door gebruik van lage bosschages, lage struiken is goed onkruidonderhoud niet goed mogelijk.

•

Een bekend onderhoudsplan voor de openbare ruimte met eventueel participatie van bewoners zou niet gek
zijn.

•

Een gemeente die bereid is te investeren in kwantiteit (schaalsprong) mag niet blind worden voor de kwaliteit in
de bestaande woonomgeving.

•

Een groen, schone en goed onderhouden buurt en wijk is essentieel voor de kwaliteit van de woonomgeving
en dus voor haar aantrekkelijkheid voor huidige en toekomstige bewoners

•

Een inloopavond organiseren voor de buurt om van gedachte te wisselen, hoe andere hetgeen beleven

•

Een klein parkje met banken en ontmoetingsmogelijkheid voor mensen, lijkt me in wijk Buytenwegh nog wel
mogelijk. Of op winkelcentrumplein nog een gezellig restaurantje voor lunch e.d.

•

Een plezier om in Zoetermeer te wonen.

•

Een speciale parkeerplaats voor de bestelbussen. Meer kleur op aan brengen en verlichting.

•

Eerder maaien en de zomer met maaiboten watergangen overschot aan plantengroei verwijderen.

•

Eigen straat houdt de buurt zelf schoon

•

Eigenlijk woon ik op de grens van Seghwaert en Noordhove

•

Enige jaren geleden het plantsoen voor de deur geadopteerd met buren. Die zijn inmiddels verhuist en de
derde doet er niets meer aan omdat haar man niet meer thuis woont, Nu moet ik het alleen doen en daar islam
het te groot voor. Kan de gemeente helpen en 9f het plantsoen terugnemen.

•

Enquête nu erg op directe leeromgeving maar ik vind dat onderhoud aan groen in heel Zoetermeer te wensen
overlaat. Voor het verkeer levert dit soms gevaarlijk situaties op.

•

Er is op diverse plaatsen in Zoetermeer sprake van slechte stoepen o.a. door wortelopdruk. Er liggen
stoeptegels los waarover men makkelijk kan struikelen. Is mij ook overkomen.

•

Er is te weinig parkeerruimte.

•

Er is veel groen. Dat is mooi en fijn. Maar het er is weinig plek in de groencontainer. Als mensen zelf wat
onderhoud plegen is er beperkt mogelijkheid om snoeiafval op te (laten) ruimen.

•

Er is veel zwaar vrachtverkeer in de wijk, niet alleen voor de bevoorrading van de winkels.

•

Er mag wat meer aandacht komen voor de speelvelden voor kinderen. Ik zie deze verdwijnen. Overal kleine
stukjes. Her en der maar een of twee speeltoestellen

•

Er wordt te veel gerooid en gekapt. Zoetermeer wordt steeds kaler. Groen houdt de stad leefbaar. En dan
bedoel ik grote bomen, niet nieuw geplante dunnen sprietjes die klein blijven. Meer aandacht voor biodiversiteit
door aanpassing van maaibeleid is ook belangrijk.

•

Er wordt veel gefietst op trottoirs, diverse keren gemeld bij wijkagent, maar geen actie waargenomen.
Afvalcontainers te vaak grofvuil naast containers.

•

Er wordt wat mij betreft redelijk goed werk geleverd door de gemeente.

•

Er zijn 2 kinderspeelplaatsjes met toestellen in mijn buurt. Op beide plekken worden die toestellen nauwelijks
gebruikt omdat ze saai zijn. Zonde want het kan veel beter.

•

Er zijn hier en daar nog wat fietspaden te "onthobbelen"

•

Er zijn ondanks de herbestratingen nog een aantal openbare parkeerplaatsen die dringend onderhoud nodig
hebben
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•

Er zijn te weinig prullenbakken

•

Er zou een wat beter toezicht mogen zijn in het winkelcentrum

•

Er zouden omgeving Da Costastraat extra parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden, is in de avond een
crime om je auto te parkeren, heb daar een simpele passende oplossing voor.

•

Fietsen promoten i.p.v. auto gebruik dus ook zorgen voor bewaakte stallingen

•

Fietspad tussen de kantoren moet echt eens aangepakt worden. Het gaat om het fietspad dat komt vanaf het
station richting Balij. Het gaat dan met name om het laatste stuk, voordat je de Albert Schweitzersingel
oversteekt.

•

Fietspaden moeten zoveel mogelijk afgescheiden worden van autowegen. Een fietsstrook is gewoon een
uitwijkstrook voor auto’s.

•

Frequentie van onderhoud aanpassen aan noodzaak

•

Ga als wijk beheerder of aanspreekpunt van een wijk is in overleg met de melder, zoek hem of haar is op en
wees niet te abrupt in de antwoorden. Als melder kan je daar niets mee, tevens geeft het gevoel niet serieus te
worden genomen.

•

Ga de wijk niet verder volbouwen met woningen en respecteer de huidige situatie!

•

Ga zo door met deze moeilijke en ondankbare taak.

•

Ga zo door, jullie doen prima werk. Let er alleen op dat er ná oudejaarsnacht beter wordt opgeruimd! (Steek
zelf nooit vuurwerk af maar vind vaak tot maanden na dato nog rommel c.q. restanten op straat).

•

Ga zo door. En indien Zoetermeer halt jongeren heeft, zet deze in, in het schoonhouden van de stad

•

Gebruik ervan moet voor iedereen aan de geldende regels gebonden zijn, niet alleen voor de boze witte man.

•

Gebruik onze belasting nou eens goed en geef dit nou eens terug aan de bewoners

•

Gebruik rolstoel dus kan niet helpen in onderhoud.

•

Geef af en toe meldingen door via de app "BuitenBeter" en daar wordt alert op gereageerd

•

GEEF PRIORITEIT AAN ONDERHOUD VAN BESTRATING.

•

Geen beleving van de groenwerkers

•

Geen bomen meer kappen.

•

Geen bomen, die veel pluizen afgeven. Betere controle/handhaving hondenpoep.

•

Geen groen opofferen om een parkeerprobleem op te lossen

•

GEEN HOM : Teveel overlast!

•

gem. dient verantwoording te nemen voor haar taken en niet zoveel mogelijk proberen af te schuiven naar de
burgers terwijl de gem. lasten omhooggaan en hier steeds minder voor doen

•

GEMEENTE LAAT JE EENS VAN DE POSITIEVE KANT ZIEN. Er wordt te veel van tafel geveegd, einde
discussie dus. Lekker makkelijk

•

Gemeente moet ook een keer iets gaan doen aan overhangend groen op voetpaden, waardoor je er bijna niet
meer door kan.…

•

Gemeente neem je verantwoordelijkheden. Want het groen was altijd een van de waarde verhogende dingen
van de stad. Slecht onderhouden groen, geeft het aanzicht van verloedering!!

•

Gemeentebelastingen gebruiken voor belangrijke zaken zoals onderhoud in de wijken en niet voor
geldverslindende projecten zoals musea `s......

•

Gevoelsmatig is er te weinig handhaving op o.a. snelheid en foutparkeren. Dit lijkt alleen maar gekker te
worden. Het lijkt wel als of er alleen op aangeven/klachten actie wordt ondernomen.

•

Gevraagd werd naar samen met medebewoners de leefomgeving onderhouden. Op zich zou dat moeten
kunnen, maar in de praktijk staat de initiatiefnemer er alleen voor. Er is nog te weinig draagvlak.
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•

Gewoon zo doorgaan!

•

Goed om vrijwilligers voor onderhoud te vragen. Echter werken sommigen reeds meer dan 50 uur in de week
en de belasting in Zoetermeer is niet gering.

•

Goede communicatie met de bewoners blijft belangrijk.

•

Goeie enquête!!!Ga zo door gemeente, ik ben een tevreden inwoner!

•

Graag aandacht voor het z.g. stiltegebied

•

Graag aandacht voor struiken en ander groen vanuit voortuinen dat over de stoep groeit en doorgang
belemmert! Wellicht woningeigenaren erop wijzen?!

•

Graag betere informatievoorziening. Ik heb de indruk dat wij in de terrasflats vaak worden vergeten als
inwoners van Palenstein.

•

Graag de storende, gevaarlijke en misplaatste palen in het wegdek van de Maasstroom verwijderen. De
Maasstroom is al erg smal en deze palen vormen een gevaar voor auto’s, motoren en fietsers. Deze palen
vormen een volkomen nutteloze, lelijke en gevaarlijke beschadiging in het wegdek.

•

Graag de verzakte putten ophogen aan de Hekendorpstraat.

•

Graag een gesprek over de vervanging van de iepen. Tijberg 3

•

Graag eerder snoeien bij de kruispunten. B.v. bij oversteek Meerzichtlaan, uitrijden Groenewater nr
Bredewater. Hoeken vrij onoverzichtelijk

•

Graag het groen iets vaker maaien, ook de beide kanten van het fietspad langs de Meerzichtlaan.

•

Graag het zand in de speelruimtes regelmatig vervangen. Speeltoestellen onderhouden. Voetpaden renoveren

•

Graag iets minder bezuinigen met de normale dingen.........

•

Graag meer veiligheid in en rondom Palenstein.

•

Graag met supermarkten, zoals de Aldi afspraken maken over het opruimen van hun directe omgeving.
Desnoods handhaven.

•

Graag minder zwaar vrachtverkeer vanwege de stoffigheid op de frankrijklaan

•

Graag openbare groen periodiek snoeien i.v.m. laaghangende takken etc.

•

Graag reclamezuilen op basis van tv of met bewegende beelden weghalen, vooral die langs de A12. Een
"stille" reclame als nu voor het stadshart vind ik weer wel acceptabel.

•

Graag snelheid belemmerende middelen op voetpaden. Graag in de doorgang tussen Zwanewater 13/ 15.

•

Graag snoeien en/of kappen van bomen aan de Woudlaan

•

Graag soepeler omgaan met het overkopen van stukken grond rondom huis

•

Graag wat aan de fietsers op de stoep en achterkant het pad dat naar de randrail gaat. En bij het
winkelcentrum.

•

Graag wat meer kastanjebomen in het park, aanpak van wateroverlast in het park bij veel regenval. Kappen
van bomen aan de huizenkant en terugplaatsen van een kleinere en langzamer groeiende boomsoort.

•

Graag zo doorgaan, dus beslist niet minderen met onderhoud

•

Graag zou ik wat gedaan willen hebben aan het nabijgelegen pand mevrouw laten staan. In de weekenden is
het vaak veel herrie en overlast qua volume muziek en hard pratende mensen tot diep in de nacht. Dit draagt
niet positief bij aan mijn woonplezier hier. Pluspunt vind ik dat jullie vrij snel en adequaat reageren met zout
strooien in de wintermaanden ook het onderhoud van perken enz. is super! Mijn complimenten!

•

Grasveldjes meer voorzien van verlichting. Menig keer gevraagd om iets van verlichting aan te brengen in
grasveldje tussen Driemasterwerf en Tjalkwerf. Maar tot op heden nog nooit een reactie op ontvangen. Tevens
de Werflaan voorzien van een drempel of iets dergelijks om hard rijden tegen te gaan, wordt ook niet op
gereageerd. Heel jammer.
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•

Grijze en groene bakken zijn een doorn in het oog. Waarom niet overal ondergrondse containers. Ben je bij het
huis ook af van vieze lucht en vliegen en wormen. En plastic ophalen wat aan lantaarnpalen gehangen kan
worden.

•

Groene veldjes verboden voor honden bordjes plaatsen, meer fruitpluk plaatsen voor kinderen maken in de
wijken, oud broodcontainers plaatsen

•

Handhaaf de regels. Twee waarschuwingen op honderden overtredingen per dag is druppel op gloeiende
plaat. Loslopende honden in parken groot probleem!

•

Handhaving hondenpoep bij speelplaatsen en scholen zou fijn zijn.

•

Handhaving, handhaving en nog eens handhaving.

•

Hangjongeren aanpakken, veel overlast van lawaai en vuil wat ze gewoon neergooien

•

Harde werkers en keurige werkers voor de groenvoorziening

•

Heb al eerder gevraagd of ik materiaal kan krijgen om groenonderhoud te doen zoals bv een grastrimmer
waarmee ik de parkeerplekken beter kan onderhouden en op een tijdstip dat er weinig auto’s staan. Dit naast
het andere onderhoud dat ik al aan het openbaar groen doe. Helaas kan hieraan geen invulling gegeven
worden.

•

Heb ik al bij diverse vragen al gedaan

•

Heb ik al eerder aangegeven

•

Heb ik al toegelicht.

•

Heel vaak zijn de papiercontainers en prullenbakken in de buurt overvol. Zij zouden vaker geleegd kunnen
worden. Genoeg groen in de buurt vind ik heel belangrijk. Te vaak worden bomen omgehakt en struiken
weggehaald.

•

Herinrichten van het parkeerterrein winkelcentrum De Leyens, zodat er scheef geparkeerd wordt. Hierdoor juist
benutten van beschikbare parkeerplaatsen.

•

Het app.complex waar wij wonen doet met bewoners om het gebouw aan schoonhouden

•

Het asociale plaatsen van grofvuil bij de afvalcontainers in de wijk is een doorn in het oog, hele busjes worden
daar uitgeladen. Al paar keer aan gemeente doorgegeven

•

Het beste dat de gemeente heef gedaan, is het kappen va de [populieren en het planten van koningslindes.
Dat heeft de wijk goeds gedaan.

•

Het blijft toch een beetje een stenen boel, meer groen is altijd beter (zeker ook met de hitte van de zomer - hoe
meer steen, hoe heter!). Daarnaast, hoewel geen openbare ruimte: moedig mensen aan ook hun tuin groener
te maken.

•

Het Buitenpark zou aan interessantheid veel winnen indien men hier hagedissen en andere kleine dieren zou
uitzetten in plaats van koeien of paarden die alles kapottrappen.

•

Het gaat eigenlijk prima, doch wil ik wel extra aandacht vragen voor de mierenplaag aan de hofjes aan de
Jordaanstroom!!

•

Het is gezien mijn gezondheidstoestand dat ik geen stoeptegels recht kan leggen, maar het gemeentegroen,
de struiken die tegen de auto aangroeien, snoeien wij regelmatig weg.

•

Het is kaler geworden qua bomen in de omgeving. Dat moet beter gecompenseerd worden met nieuwe
aanplant. Ik krijg de indruk dat er onder het mom van ze zijn ziek bomen worden weggehaald, waarvoor niets
terugkomt.

•

Het is prima wonen in Noordhove!

•

Het is raar dat zich op de Vestdijkhove een taxibedrijf kan vestigen, de taxi’s in de woonwijk parkeert en 1
huishouden zo 5 parkeerplaatsen kan innemen.
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•

Het is zo jammer dat er tientallen, al dan niet ,zieke bomen in de wijk zijn gekapt en wij in de straat duidelijk
veel overlast van bomen hebben en de gemeente hier niets aan wil doen.

•

Het kan niet zo zijn dat de gemeente haar verantwoordelijk niet neemt of beperkt omdat het te druk zou zijn.
Wij mogen verwachten dat onze klachten opgelost worden en blijven. Misschien moet het eens via een andere
weg om gehoor te krijgen i.p.v. via het klachtenloket in Seghwaert??

•

Het maaien in het groeiseizoen geschiedt te laat en leidt tot onveilige situaties in het verkeer (belemmerd
uitzicht)

•

Het onderhoud van de fietspaden en veiligheid onder de bruggetjes

•

Het onderhoud van het groen wat grenst aan onze parkeerplaatsen zou wat frequenter gedaan kunnen
worden.

•

Het plaatsen van camerabewaking in samenwerking met bewoners en plaatsen van uitzicht spiegels bij
onoverzichtelijke kruisingen van fietspaden, bij in- en uitritten.

•

Het plezier van het gebruik van de openbare ruimte wordt het meest belemmerd door hondenbezitters die
ondanks de rode gebieden hun hond uitlaten in groene stukken. Aanspreken van dergelijke bewoners levert
meestal niet de reactie die je hoopt. In dit geval gaat het om het parkje en kinderspeelplaats bij Patmos en sint
Maarten. Een betere afzetting van het gehele gebied heg of hekje zou al helpen.

•

Het verwijderen van onkruid tussen de bestrating met rotor grasmaaiers is echt de slechtste uitgave die de
gemeente doet. Nagenoeg geen resultaat en veel schade (vooral aan auto’s door rondvliegende steentjes).

•

Het werk afmaken waarmee begonnen is, namelijk het vervangen van de bomen, zou heel prettig zijn. Dit
inclusief het herstellen van de stoep en de straat.

•

Het wordt tijd dat er verder wat wordt gedaan met het puin van de gesloopte flat, afvoeren

•

Het zou heel fijn zijn als er overal duidelijk was wat fietspad is en wat wandelpad is, door bijvoorbeeld alle
fietspaden rood te maken. Het komt veel te vaak voor dat fietsers op wandelpaden fietsen.

•

Het zou mooi zijn als de straatnaamborden door bewoners worden schoongemaakt. Kleine moeite fantastisch
resultaat

•

Het zou mooi zijn als er aan het Westergo kruising Meerzichtlaan een rotonde gerealiseerd kan worden, dit
voor de veiligheid van fietsers en sneller invoegen naar en van Meerzichtlaan. Ook zou het prettig en veiliger
zijn om voorrang te moeten verlenen als men van Fivelingo naar Oostergo rijdt, vooral s ochtends als er een
ononderbroken file auto’s van wegbreng ouders rijdt die van de basisschool de Pyramide komen.

•

Het zou prettig zijn als er meer afvalbakken en een paar banken meer zouden staan.

•

Het zou prettig zijn als omwonenden meer op de hoogte worden gebracht (door bijv. het wijkteam) van
werkzaamheden die gepland zijn/worden. Hierdoor krijgt men meer inzicht en begrip. Zorg voor proactieve
communicatie en doe iets (wat wordt wanneer opgepakt etc.) met de speerpunten welke uit deze enquêtes
naar voren komen.

•

Het zou prettig zijn om de gelegenheid te bieden de in/uitritten in de 1e Stationsstraat te (mogen) voorzien van
een wit of geel kruis om aan te geven dat er niet geparkeerd mag worden. De gele stoepranden zijn kennelijk
niet voldoende, want er blijft overlast en blokkering van de in/uitritten. Blijft de vraag waarom dit wel uitgevoerd
werd op de Julianalaan en niet op de 1e Stationsstraat

•

Het zwerfvuil wat meer verwijderen, politie meer laten optreden tegen vervuilers.

•

Hoe kunnen we de hoeveelheid hondenpoep beheersen?

•

Hondeneigenaren harder aanpakken. Veel hondenstront in omgeving Noordhove

•

Hondenstront aanpakken(de eigenaren bedoel ik)

•

Honden uitlaat stukjes i.p.v. poep in het park
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•

Honden uitlaatveldje naast het Klaverblad, ook al is het tijdelijk. Vuilnisbakken die bestand zijn tegen vogels.
Voetgangers- en fietsbrug Centrum West naar en van de bussen en RR moet gepekeld worden. Zelf raap ik
tijdens de hond uitlaten regelmatig vuil op en doe dat in de vuilnisbak.

•

Hondeneigenaren die uitwerpselen niet opruimen of in speeltuinen hun behoefte laten doen zeer zwaar
beboeten

•

Hoogte en breedte van bomen beperken in straten i.v.m. lichtinval bij woningen.

•

Hou het groen!

•

Hou het s.v.p. groen!!!!!

•

Houdt progressie vast

•

Ieders z’n eigen onkruid rondom t huis, schuur of brandgang op tijd uitsteken. Zwerfvuil rondom eigen huis of
buurt oprapen. Of in directe denkbeeldige straal deze dingen onderhouden. Mss. Dat meer aanmoedigen.

•

Iets doen aan die hondenpoep. Niet tussen huizen loslopen, niet aan huizenkant poepen, niet aan achterkant
van tuinen poepen

•

Iets meer prullenbakken bij container loop vaak met een zakje of papier wat ik opraap heb soms mijn container
badge niet bij me. Die moet ik eerst gaan halen thuis om iets op te ruimen

•

Iets meer rustbankjes in de wijk

•

Iets vaker snoeien, en de wandel en fietspaden is vaker controleren op losse ongelijke tegels

•

Iets verzinnen tegen het racen op de Boerhaavelaan, vooral s nachts

•

Ik begrijp niet dat het halve park rond 2B home gekapt wordt zonder melding maar voor twee bomen op
rotonde krijg ik een brief van de gemeente.

•

Ik ben blij dat alles netjes onderhouden blijft

•

Ik ben erg blij dat er in Zoetermeer nog zat wilde bloemen te zien zijn. En dat er dan toch veilige situaties rond
kruispunten kort gewiekt worden. Toch zou dat zich in de zomermaanden wat sneller mogen herhalen om ook
echt veilig te blijven

•

Ik ben erg tevreden en wil graag dat de gemeente verantwoordelijk blijft. Het blijkt dat snippergroen wat is
uitgegeven even leuk is, maar snel wordt verwaarloosd. De verantwoordelijkheid voor onderhoud groen moet
je niet willen neerleggen bij individuen. Kies liever voor continuïteit en uniformiteit

•

Ik ben lichamelijk beperkt, loop met behulp van een rollator, maar door losse stoeptegels: hoge opstapjes en
oneffen paden is "wandelen" geen ontspanning meer

•

Ik ben tevreden

•

Ik ben tevreden met mijn woonomgeving maar het onderhoud aan het groen is belabberd (is dus slecht)

•

Ik ben tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte.

•

Ik betaal al veel te veel gemeentebelasting, indien de gemeente de vraag uitzet of ik een deel wil beheren of
onderhouden dan moet de belasting omlaag.

•

Ik denk dat er veel mensen zijn die willen participeren in het onderhouden van een fijne, schone, veilige
woonomgeving, maar dat daar een coördinatie op moet zitten. Ik wil best elke week een uurtje afval rapen,
maar er moet dan wel coördinatie op zitten (toch heel vervelend om voor gek versleten te worden, wie gaat er
nou andermans rotzooi oprapen...). En ik wil best in gesprek gaan met jeugd die rond de zandbak hangt, maar
ik wil daar wel begeleiding in en handhaving op. Maar ik vind prioriteit voor andere zaken± rond bepaalde
stations stelselmatig overlast is met dealers. Ik heb gezien dat er bij het oude bejaardentehuis asielzoeksters
zich prostitueren en dat daar ook hangplekken ontstaan. Maar ja, Zoetermeer is een VVD-gemeente, die gaat
voor de kansen, dus handhaving staat onderaan het lijstje
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•

Ik fiets verder dan de directe omgeving dus ook gaarne kijken naar alle fietspaden. Kangoeroepad bv is
aanfluiting

•

Ik gebruik af en toe de gemeente app om meldingen te doen (bijv. kapotte straatverlichting of overhangend
groen). Het is fijn dat die app er is!

•

Ik heb aangegeven dat ik niet mee wil helpen met onderhoud van de buurt. Op zich zou ik het willen, maar als
alleenstaande ouder met een fulltimebaan kan ik er helaas geen tijd voor vrijmaken. Ik vind absoluut dat
bewoners en hun kinderen medeverantwoordelijk zijn voor hun woonomgeving.

•

Ik heb al bij de straat planten gezet en die doen het geweldig vooral in de zomer, hoef dus niets te adopteren

•

Ik heb alles in de vragenlijst vermeld.

•

Ik heb begrepen dat er hier in het park heel veel bomen gekapt gaan worden. Ik hoop dat er veel nieuwe
bomen geplant gaan worden want bomen zijn de longen van de stad en ze geven rust.

•

Ik heb dit al eerder gemeld: het kruispunt Vorstiusrode-Amerikaweg is levensgevaarlijk. Autoverkeer dat (vooral
in spits) Zoetermeer binnensjeest is zeer gevaarlijk voor overstekende voetgangers. De stoplichten staan te
kort afgesteld, en 2 op de 10 automobilisten rijden zelfs door rood licht. Zeker voor kinderen die bij groen
voetgangerslicht direct oversteken en voor ouderen die minder snel kunnen uitwijken een levensgevaarlijke
situatie. Het kruispunt zelf is absoluut verbeterd, hulde voor de vernieuwde rijstroken. Maar de gestreste
binnen denderende automobilisten moeten echt eerder afgeremd worden!!

•

Ik heb geantwoord dat de gemeente verantwoordelijk is voor onderhoud buurt. Maar daarbij wil ik wel
aantekenen dat er best ook op de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf aanspraak gedaan mag worden.
Wellicht dat een beloning kan helpen om mensen actief te krijgen. En dan bedoel ik niet direct geld in je eigen
portemonnee, maar dat zou bijvoorbeeld ook kunnen door inspraak of keuzes hoe (een deel van) het wijk
onderhoudsbudget wordt ingezet. Of te donderen aan een goed doel binnen de gemeente.

•

Ik hoop dat de gemeente en woningbouwverenigingen met spoed ingrijpen

•

Ik hoop dat de gemeente geen rust, ruimte en groen meer opoffert voor het zogenaamde intensiveren van de
recreatie. Voor mij is recreatie geen kermis of nog meer horeca, maar juist het kunnen ontspannen in de (min
of meer) ongerepte natuur en stilte.

•

Ik hoop dat het snel verbeterd en er meer door de buurt wordt gereden ook in de avond en hou het groen goed
bij

•

Ik loop hier zelf in mijn straat zwerfafval op te ruimen.

•

Ik loop nu een jaar elke dag door allerlei parken en wijken en ik heb 4/5 keer iemand zijn hondenpoep zien
opruimen, verder laat iedereen het liggen. Dat zijn er heel erg veel!

•

Ik mis in mijn wijk Oosterheem een eenvoudig (bijvoorbeeld van houten balken) uitgezet trimparcours. Een
afstandsaanduiding (bijvoorbeeld rond het Heemkanaal op de weg geschilderde 100 meter aanduiding).

•

Ik probeer al enige tijd een bladerbak of bladerkorf in onze buurt te krijgen, maar het telefoonnummer wat ik
van het stadhuis heb gekregen neemt nooit op jammer

•

Ik stoor mij aan vissers die dag en nacht rondhangen terwijl ze hier niet mogen vissen. Geeft een onveilig
gevoel en vind het dierenmishandeling Zou graag borden zien met een duidelijk verbod en actieve controle.

•

Ik vind dat het prima gaat (26 jaar al) en mijn kinderen zijn in een groene, speelleuke omgeving opgegroeid.
Weliswaar is door de bezuiniging het gekrompen (maar wij zijn er wel in gekend), maar met mijn kleinkind voel
ik me nog steeds thuis hier. Houd het zo!

•

Ik vind het beheer van de openbare ruimte echt iets voor de gemeente. Als burger help ik door af en toe
zwerfafval op te rapen en weg te gooien en door een melding van een defect te melden.

•

Ik vind het fijn om in deze wijk te wonen. Als binnen handbereik.
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•

Ik vind het idioot dat onder 50+ appartementen een kindercrèche en een sportschool die beide zorgen voor
ontzettend veel overlast

•

Ik vind het onderhoud van de buurt een zaak van de gemeente, te betalen via de belastingen. Uiteraard raap ik
stukjes zwerfafval op die zich rond mijn huis bevinden, maar ik verwacht in het algemeen dat het grootste
gedeelte door de gemeente wordt onderhouden

•

Ik vind het prima. Behalve onderhoud van water/kanaal

•

Ik weet niet zeker of het plein bij Oosterheem winkelcentrum en met name de ondergrondse parkeergarage
onder openbare ruimte valt, maar dit kan echt schoner, comfortabeler en aantrekkelijker!

•

Ik wil de openbare ruimte niet met mijn buren onderhouden omdat het hen niet interesseert. Met
gelijkgestemden zou ik het eerder oppakken.

•

Ik wil niet, zoals ik heb aangegeven, de grond van de gemeente onderhouden als diezelfde gemeente die
grond niet wil verkopen. Ik ruim zelf het zwerfafval van de grond direct naast mijn huis op, maar voel me niet
geroepen andermans zooi in de hele buurt op te ruimen.

•

Ik wil wel actief bijdragen mits de OZB naar beneden gaat

•

Ik wil wel zelf iets aan mijn omgeving doen, maar alleen als ik daar de vrije hand heb en niet door een bureau
mens wordt geregisseerd

•

Ik woon naar mijn zin in een fijn huis

•

Ik woon pas sinds kort in Driemanspolder. Vandaar dus enkele neutrale antwoorden.

•

Ik zeg nee bij met buren onderhoud o.i.d. over te nemen. De reden is dat wij met een paar buren al het een en
ander doen. Maar een grasveld vol met vuil maaien vind ik bij de gemeente horen. Net als het beleid
vuilnisbakken, door adoptie te verkrijgen....... Alleen iedereen gooit het overal en nergens neer waar slecht
onderhoud is. Hierdoor zie je de spullen cd-gemeente waaronder ook groen en kunstwerken achteruitgaan,
gesloopt worden etc. etc.

•

Ik zie de wijkagent nooit

•

Ik zit in de bewonerscommissie en wat ik al aangaf ouderen moeten langer thuis wonen. Zorg als gemeente
ervoor om te luisteren naar ouderen en wat hun behoeften zijn, zoals scootmobielen een plaats geven en er
komen in de komende jaren nog meer bij. Ga in gesprek met de bewonerscommissies en woningcorporaties
om een oplossing te vinden.

•

Ik zou best mee willen helpen om de buurt leefbaar te houden, maar als invalide gaat me dat niet lukken.
Helaas.

•

Ik zou best meer willen betalen voor beter onderhoud: het plantvak naast mijn huis is niet onderhoudsvrij
aangelegd: het speeltuintje en de omgeving zijn verder wel netjes maar sober

•

Ik zou graag een bankje bij ons in het hofje (Oukoopstraat) neerzetten voor de sociale cohesie. Helaas te laat
voor een sociaal sofa......

•

Ik zou graag zien dat er beter gehandhaafd werd op privégroen. Veel wandelpaden worden soms zelfs met de
helft van het wandelpad overwoekerd met groene heggen/struiken. Voorbeelden: Berlageplan, Pinaskade,
fietspad Muizenweide .....

•

Ik zou heel graag bloembakken aan de lantaarnpalen in de straat zien. Ik wil die zelf vullen en bijhouden.

•

Ik zou het liefst wat meer bloeiende beplanting zien in de bakken.

•

Ik zou het wegdek in de wijk Seghwaert goed nakijken, onderhoud is echt nodig. Voor de winter moet het klaar
zijn i.v.m. mogelijk vorst en kapotvriezen. B.v.d.

•

Ik zou wel meer geld over hebben voor mooier en beter groen in de omgeving. Kom eens met een leuk plan en
een begroting erbij!
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•

Ik sta nu al met een rugwervel versleten een stuk bij te houden. Ik verwacht dat dit de gemeente doet. Op dit
moment zijn sommige heggen zo hoog dat het een gevaar vormt voor de verkeersveiligheid met oversteken
auto zie je geen verkeer aankomen doordat de heggen zo hoog zijn. Eerder waren ze kort zodat je verkeer zag
aankomen

•

In de omgeving is naast het groen het parkeren ook lastiger. Men gaat overal staan en parkeerplaatsen bij huis
verdwijnen t.g.v. Een grotere tuin.

•

In de stroken de parkeerplaatsen vlak voor de huizen te koop an te bieden, dan komt er ook minder onderlinge
strijd over de parkeerruimte.

•

In de vragenlijst wordt geen onderscheid gemaakt tussen hygiëne factoren/dissatifiers en satisfiers. Naar mijn
werk en naar de supermarkt moet ik. Dat is puur functioneel. Maar als ik tevreden wil zijn dan gaat het juist
over de satisfiers. Dat is ook de reden dat ik zou gaan verhuizen naar een andere omgeving. De rest moet
gewoon op orde zijn (woon/werk en boodschappen).

•

In de wijk Meerzicht zijn op enkele openbare plekken heel hoog de begroeiing. Lagere beplanting siert de
buurt.

•

In droge periodes meer aandacht voor het groen. Mensen die voor groenonderhoud zorgen meldingsplicht
geven voor beter groenonderhoud of herstelwerkzaamheden

•

In een parkje moet zoals de groene kreek moeten geen zitplaatsen zijn. Lijkt leuk voor moeder met kinderen
etc. maar worden overlast gevende vervuilde hangplekken.

•

In het Balijbos achter ons appartementsgebouw horen we vooral s avonds, soms s nachts, regelmatig knallen
tot soms explosies van vuurwerk. Dus ook nu in de zomer. Het lijkt alsof men daar gewoon z’n gang kan gaan.
Regelmatige surveillance is niet overbodig!

•

In het verleden hebben we deelgenomen aan het onderhoud van het buurtgroen maar door de vele kinderen
waar blijkbaar een opvoeding in deze tijd aan ontbreekt, werd het groen vernield.

•

In het verleden vaak geprobeerd iets gedaan te krijgen bij se gemeente. Nooit kon of mocht er iets, op de
Bordewijkhove mag het alles kosten. Vreemd dat er zn. onderscheid wordt gemaakt.

•

In het voorjaar een maand eerder maaien!

•

In mijn naaste woonomgeving wordt veel wild geparkeerd, politie en gemeente moeten hier veel actiever in
optreden: voor mijn beleving van de openbare ruimte is dit heel belangrijk

•

In zijn algemeenheid ben ik zeer tevreden over Zoetermeer en Rokkeveen, slechts wat kleinere verbeterpunten

•

In Zoetermeer beter geen bomen meer plaatsen boven of naast parkeerplaatsen waarvan spul van blad en tak
op auto’s komen en de lak aantasten. Enige vervelende in ons wijk. Verder veel groen.

•

Indien mogelijk zou de gemeente bewoners in buurten/wijken kunnen wijzen op mogelijkheden om zelf actief te
worden in onderhoud en kunnen aangeven dat de gemeente daarbij wil ondersteunen. Ik wil (bijvoorbeeld) best
een buurtafvalbak onderhouden wanneer de gemeente die zou neerzetten of periodiek zwerfafval willen
ophalen wanneer de gemeente daarvoor middelen biedt (bijvoorbeeld een grijpstok).

•

Investeer in de openbare ruimte: zet mensen aan het werk om de openbare ruimte te onderhouden. Een
uitkering via de gemeente kan ook verdiend worden door voor de gemeenschap aan het werk te gaan. Help bij
het opdoen van werkervaring en helpt bij het (her)betreden van de arbeidsmarkt. De gemeente kan bij
aanbesteding van werk in de publieke ruimte bedingen dat het werk mede door doelgroep medewerkers
uitgevoerd gaat worden.

•

Ja, dolgraag een mooie boom op de nieuwe rotonde beneden, is hij helemaal super want ik vind hem mooi, ik
kijk erop vanaf mijn flat
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•

Ja of handhaven dat fietsen niet overal op de stoep rijden óf (een paar) hekjes plaatsen die dat fietsen
onaantrekkelijk maken. Dat laatste dus, want handhaving zie ik letterlijk nooit! Hekjes dus!

•

Jammer dat biciclette in stadshart dicht gaat!!!!

•

Jaren gepoogd groen bij te houden…1 buurman maakt alles kapot.

•

Kan allemaal wel wat beter. En wat frequenter vooral. Is ook het visitekaartje van je stad. En als de mensen het
zelf ook wat netter houden qua zwerfvuil e.d. wordt het nog wat.

•

Kijk.a.u.b. goed naar het prestatieniveau en de motivatie van de door u geselecteerde aannemers en stuur ze
zo nodig bij.

•

Kijk de fietspaden eens goed na!

•

Kijk nog eens goed naar de parkeer problematiek op de Westerschelde, vooral tijdens de uren dat de mensen
veel eten afhalen en de rondscheurende pizzakoeriers. Sommigen zetten hun auto’s op de meest onmogelijke
plekken en veroorzaken dan soms vervelende en ook wel gevaarlijke omstandigheden. Vooral voor de fietsers
en voetgangers, en tijdens mooi weer ook voor de overstekende kinderen die bij het water gaan kijken. Je
houdt je hard soms vast met wat er gebeurt, maar ik weet ook dat ouders tegenwoordig erg laconiek omgaan
met hun kinderen. Ze houden vaak niet goed in de gaten, ook als ze naar hun auto’s lopen letten ze vaak niet
goed op.

•

Klachten over bomen serieus nemen. De bomen die op de parkeerplaats staan zijn niet goed gekozen
vanwege de overlast van dit soort bomen. Groen en bomen vind ik mooi, ik hoef geen boomvrij woonerf, maar
wel de juiste bomen op de juiste plek (waar je je auto gewoon kunt parkeren en niet in sommige periodes bijna
om de dag zou kunnen wassen.)

•

Knalvuurwerk verbod. Veiligheid overlast en milieu. Brommerverkoop en gebruik afbouwen. Idem vorig.
Innovatief zijn met bevorderen gebruik elektrische fietsen. Auto’s en verwarming op waterstof. Zonnepanelen
op alle overheidsgebouwen, fosfaatgebruik verminderen. Punt vergeten in vorige vragen, super dat voormalig
veeteeltgebieden opengesteld en klaargemaakt worden voor groen recreatie.

•

Kom een keer langs maken we een wandeling in de buurt.

•

Kom eens vaker terug op afspraken m.b.t. speeltuintje moet hier zelf steeds achteraan.

•

Kom eens wat vaker het gras maaien of geef ons materiaal zodat we het zelf kunnen bijhouden!

•

Komt niet zo in de vragenlijst aan de orde maar ook de bewoners zijn verantwoordelijk voor de woonomgeving.
De restanten van een Mac Donald maaltijd op de parkeerplaats naast je auto gooien is hier zo voorbeeld van.

•

Kontroleer de doorgang van de brandgangen/ achterpaden eens

•

Kwaliteit omhoog

•

Laat de bomen niet te hoog worden, geven veel bladeren en schaduw in de tuinen.

•

Laat de mevrouw in de auto op de Kersengaarde ergens opnemen ook al wil ze dit niet. Ze vervuilt zelf en ook
de omgeving van de auto gaat stinken.

•

Laat een mooie buurt als het dorp niet verpauperen!

•

Laat eens een wethouder over de voetpaden lopen hier in de wijk.

•

Laat het groen en het onderhoud daarvan eens beoordelen door een extern bureau die bekend is met de
omgeving.

•

Laat het huidige beleid niet ontmoedigen door de klagers van Zoetermeer ik denk dat er meer mensen
genieten van de bloemenpracht dan dat er overlast is. Zoetermeer is een oase van groen zeer afwisselend en
mogelijkheden voor iedereen mijn gezin is trots op de stad!

•

Laat het niet steeds meer van de bezuinigingen afhangen want daar geloof ik niet meer in
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•

Laat het onkruid in het gras s.v.p. eens een keer de kans krijgen om te groeien, wat niet alleen meer kleur
geeft, maar wat ook goed is voor de insecten, die sterk te lijden hebben onder het vele maaien, wat zeker ook
geldt voor sprinkhanensoorten die het anders niet overleven.

•

Laat plantsoen en groenmedewerkers meer met regelmaat de wijken doorgaan, zodat er continuïteit is.

•

Laat uitvoerenden meedenken. Nu staat er een lantaarnpaal in een afrit voor rolstoel. En deze sluit ook nog
niet aan bij de oversteekplaats. Oversteek naar woonhart bij Monteverdi.

•

Lage hekjes plaatsen langs sommige waterkanten. Geeft een beter gezicht en netter aanzien voor de buurt.

•

Lamp rond school met bewegingssensoren!

•

Langs de HSL kan je prima wandelen in de winter graag beter onderhouden Waterafvoer e.d. grond gelijk
maken na dat er gemaaid is door zware voertuigen

•

Let op de ontwikkeling van de omgeving irt de verschillende leeftijdsgroepen

•

Letten op het op de stoep fietsen zowel door jongeren als winkelend publiek. Is voor ouderen soms
bedreigend. Vooral als fietsers zonder uit te kijken een hoek om komen.

•

Maaien maaien maaien

•

Maak duidelijk bekend wat de gemeente wel en niet moe, kan of wil. Maak ook duidelijk wat de gemeente
graag zou willen en wat daar voor nodig is/ moet gebeuren.

•

Maak een einde aan de jarenlange bezuinigingen op onderhoud van de openbare ruimte in woonwijken en
besteed geen geld aan megalomane statusprojecten.

•

Maak gebruik van meer duurzame materialen. En vernieuw verhardingen. Ik woon aan de Snoeksloot en de
verhardingen, die in 1983 zijn aangelegd toen ik er kwam won, zijn nog origineel. Inmiddels in beroerde staat.
Als de verpaupering op deze manier doorgaat is de wijk Seghwaert over 30 jaar rijp voor de sloop.

•

Maak rare ribbelfietsbruggen glad

•

Maak van de fietspaden bij stoplichten voorrangspunten zoals met bussen ook het geval is: dus druk op de
knop dan direct groen of nog beter door middel van een lus in de weg zodat je altijd met prio op de fiets kunt
doorrijden. Dan maken mensen veel meer gebruik van de fiets en draagt de gemeente bij aan betere
milieuomstandigheden.

•

Maak van elke rotonde een bloemen festijn! Ik mis de kleur en fleur in de plantsoenen en dus ook op elke
rotonde. Dit moet het visitekaartje worden van Zoetermeer!

•

Maak Zoetermeer veilig

•

Meer aan doen/uitgeven

•

Meer aandacht voor de leefomgeving en leefbaarheid voor huidige inwoners dan focus op groei en uitbreiding.
Leefbaarheid heeft aandacht nodig en de inwoners van Zoetermeer ook.

•

Meer aandacht voor de sloten en andere waterpartijen in de stad

•

Meer aandacht voor drempels in de wijk i.v.m. veiligheid van de kinderen. Speeltuintjes mogen een
opknapbeurt krijgen en meer vuilbakken bij de speeltuintjes.

•

Meer aandacht voor snoeien bomen en losliggende tegels

•

Meer aandacht voor verkeersonveilige stukken wat betreft onkruid.

•

Meer aandacht voor zwerfvuil en verkeersveiligheid op de woonerven

•

Meer afvalbakken, zodat ik als ik vuil tegen kom het sneller in een bak kan deponeren. Nu laat ik blikjes of
flessen vaak liggen.

•

Meer biodiversiteit in beplanting. Het is een eerste investering maar je krijgt er een hoop voor terug. Leer de
moslims aan dat natuurlijk afval in de groen bak kan ...niet in de sloot. Jullie kunnen mij benaderen voor tips en
advies (kosteloos) rkolp@vandertolbv.nl
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•

Meer blauw op straat. Betere handhaving tegen drugsdealers.

•

Meer bloemen zou welkom zijn

•

Meer bomen snoeien. Nemen veel licht weg en zon

•

Meer controle door wijkagenten ook in de avond .Meer controle door gemeente over de groenvoorziening.

•

Meer controle met name avond en nacht

•

Meer doen in de (al weinig aanwezige) groenstroken op en rond winkelcentrum Meerzicht.

•

Meer doen tegen te hard rijden binnen woonwijken (30 km zone).

•

Meer en vaker handhavers laten controleren in de Schoolstraat en omgeving. Wij zien ze nooit en er wordt
vaak foutgeparkeerd

•

Meer geplande zorg voor de woonomgeving

•

Meer gevarieerd groen zou het straatbeeld minder saai en eentonig maken. Daarnaast is het onderhouden van
het groen de laatste tijd niet meer uitgevoerd. Heel jammer.

•

Meer grasvelden, minder sociale huurwoningen in openbare ruimten.

•

Meer groenaanplant wenselijk. Waarom niet op de Schapenweide aan de Juweellaan?

•

Meer handhaving door de wijk laten controleren. Het zijn vaak de buurtbewoners die een zooitje maken.

•

Meer handhaving en toezicht met name ook op gedrag hondenbezitters: men weet niet waar de hond los mag
lopen of niet: men ruimt de poep niet op enz. Er wordt veel gefietst op wandelpaden in het Hoekstrapark maar
de nodige borden ontbreken ook veelal, zet bij de visvijver grotere prullenbakken i.v.m. de vissers, bij de Veur
is het vaak een zooitje!

•

Meer informatie over gescheiden rioolstelsel. Stimuleren groene tuinen. Gemeenschappelijk wijkgroen i.p.v.
dichtregelen i.v.m. veel platte daken subsidie voor groene daken. Boete op (te) veel restafval.

•

Meer informatie vanuit de wijkpost, zodat men weet wat er in de wijk speelt.

•

Meer kleur Aanbieden tuinonderhoud bij ouderen mensen Aanbieden tegen redelijke betaling onkruid
weghalen bij hoekhuizen/ voor huizen

•

Meer kunst, maak een kunstpad door Zoetermeer met uitleg over beeldende kunst en plekken voor Street art
(krijttekenen, rappen, dansen, mime etc.)

•

Meer luisteren naar de bewoners.

•

Meer oog voor parkeer overlast

•

Meer parkeergelegenheid voor de bewoners van stadscentrum, meer controle van hoe mensen parkeren bv bij
driekant door bezoekers discotheek o.a., en daar plassen

•

Meer parkeerplaatsen of strenger bekeuren op fout parkeren? Mensen parkeren op een erf gewoon waar ze
willen.

•

Meer prullenbakken met honden afvalzakjes

•

Meer samenspraak over inrichting/onderhoud/financiële ondersteuning wat betreft adoptiegroen. En misschien
dat er vanuit de gemeente richting de bewoners wat meer stimulans kan komen dat men zelf wat meer aan het
eigen straatbeeld kan doen. Participatie was toch het modewoord?

•

Meer snoeien!

•

Meer speelgelegenheden voor kinderen, meer plekken voor jongeren op juiste plekken, verwaarloos de
stoepen, wegen en fietspaden niet.

•

Meer speelgelegenheid in de buurt is welkom.

•

Meer toestemming voor het plaatsen van observatie camera’s.

•

Meer toezicht op de geleverde kwaliteit groenvoorzienig uitoefenen. Contract wordt wel heel makkelijk
uitgevoerd.

156

•

Meer toezicht op parkeergedrag, uitlaten van honden en een betere planning/invulling van het
groenonderhoud.

•

Meer toezicht op parkeren in woongebieden waar te veel auto’s een parkeerplek zoeken en overal op de stoep
zetten

•

Meer vuilbakjes en meer verlichting op de paden

•

Meer/eerder snoeien en maaien

•

Meldpunt waar we kunnen aangeven voor straat meubileer groenvoorziening laat de bewoners zien wat er in
de wijk gebeurt

•

Mensen aanspreken? Schrijven om zelf onderhoud te plegen. En handhaven van de regels!

•

Met betrekking tot de vraag "Zou u zelf en/of samen met buurgenoten onderdelen van uw directe
woonomgeving willen beheren/ onderhouden?". Ik vond de vraag qua mogelijke antwoorden lastig. Ik denk dat
dit een vertekend beeld geeft door de manier waarop deze gesteld is. Ik ruim zelf zwerfafval op en probeer te
helpen de straat er netjes uit te laten zien. Maar ik zit niet te wachten op een werkgroep die plantsoenen en
speeltoestellen moet onderhouden, ik vind het _ook_ en onverminderd een taak van de gemeente. Daarom
mijn antwoord "nee" op die vraag.

•

Met de opening van Cadenza verwacht ik een toename van verkeersoverlast. Er zal dan gekeken moeten
worden hoe de Griekse buurt makkelijker de wijk uit kan. We moeten nog afwachten hoe alles uitpakt

•

Met name de stoepen egaliseren. Een aantal straten zijn al gedaan maar bij ons niet (Marineblauw
bijvoorbeeld). Tevens uw grenzen naar beneden bijstellen en niet de toegestane hoogteverschillen verruimen.

•

Mijn buren zijn weinig betrokken bij onze woonomgeving, ik zou dat graag anders zien. Ook vanwege de
sociale verbinding.

•

Mijn man ruimt iedere dag zwerfafval op en houdt de omgeving in de gaten: Scheve borden, volle
vuilnisbakken (pikkende meeuwen laten afval op de grond vallen, dat ruimt hij dan weer op.

•

Minder snoeien

•

Minder tegels, meer groen!

•

Minder volbouwen, meer open ruimtes. Iets meer aandacht voor zwerfafval probleem. Meer aandacht voor
grote bomen, die worden iets te makkelijk gekapt.

•

Minimaal 1*/jaar reinigen (hogedrukspuit) lantaarnpalen en verkeersborden

•

Misschien later

•

Misschien dat er iemand eens goed kan kijken hoe er gereden word op de Meerzichtlaan ten hoogte van de
rotondes waar voetgangers oversteken

•

Misschien kan er ook meer stromend water gebruikt worden in de openbare ruimte?

•

Misschien kunnen de huidige grote bomen vervangen worden door bomen die niet zo hoog en breed groeien.
Na bijna 30 jaar zijn deze bomen echt te groot. Daarnaast is er door het toegenomen autobezit (soms zelfs 3 of
4 auto’s per adres) een parkeerprobleem.

•

Misschien minder schrijven wat de Gemeente zo goed doet maar meer goed doen.

•

Misschien ook verkeerssituaties beter bekijken. Edelsteensingel racen ze als een gek en denken dat ze
voorrang hebben. Ook als je de houtlaan oprijd moet je op goed geluk. Want je ziet geen fietser of scooter
aankomen Abeelzoom rond de speeltuin totaal geen overzicht als je in de auto rijd

•

Misschien wat vaker rondrijden i.v.m. kapotte straatlantaarn en te veel hoog opgeschoten onkruid waardoor er
in de zomer op bepaalde plekken een gevoel van onveiligheid is

157

•

Misschien zijn er mensen van 55+ die geen baan hebben en er moeilijk een kunnen vinden op dit moment.
Deze mensen kunnen door de gemeente worden ingehuurd op projectbasis, om samen met de
groenvoorziening zorg te dragen voor een beter onderhoud van onze parken en straten. Deze mensen kunnen
dan tijdelijk weer deelnemen aan het arbeidsproces en kunnen in de warme maanden dan ook weer meer
verdienen... waardoor ze ook wat geld hebben om iets leuks aan te schaffen of misschien wel op vakantie
daarvan kunnen. Stimulatie voor deze mensen en goed voor de gemeente die tevreden burgers krijgt die waar
voor hun belastingcenten krijgen :-)

•

Mogelijk met direct wonende maatregelen ter verbetering nemen

•

Mogelijk wat meer toezicht van de gemeentelijke handhavers

•

Na het snoeiwerk direct opruimen, let op de wortels van bomen en het omhoogkomen van de stoepen wegen.

•

Naar mijn mening heeft een groene woonomgeving een heilzame werking op bewoners. Hoe meer groen hoe
beter.

•

Naast het normale onderhoud. Per woongebied of straat een actie doen om alle kleine zaken boven tafel te
krijgen en in 1 ronde mee te nemen.

•

Naast ons huis is vorig jaar het groen te drastisch gesnoeid. Daar hebben bijna een jaar last van gehad. Nu is
het weer op peil. Graag bij de volgende snoeibeurt (over 5 jaar of wanneer dan ook) bewuster snoeien, dus
niet alles ineens, maar gefaseerd, zodat er toch nog wat groen overblijft.

•

Nee hoor ben dik tevreden over de buurt en het groen in de buurt.

•

NEEM EENS ACTIE AANGAANDE FIJNSTOF!!!! Dit fenomeen meld ik al jaaaaaaaaaaaaaren

•

Net als de vuilophaalkalender een document verspreiden met telefoonnummers en mailadressen waar je moet
zijn om een klacht of tip of iets door te geven. Nu is het lastig zoeken.

•

Niet aan meerder wegen tegelijk werken in 1 buurt

•

Niet alleen een enquête gebruiken om te achterhalen maar ook eens zelf in de buurt gaan kijken.

•

Niet alleen regels stellen maar ook de naleving nagaan.

•

Niet alleen toezeggen klachten in behandeling te nemen maar dat ook daadwerkelijk doen (parkeren Bottalijn,
verrotte geluidswal Planbaan)

•

Niet directe woonomgeving maar het fietspad aan de Franklinstraat tussen de Oostweg en de Edisonstraat zou
wel eens opnieuw bestraat mogen worden. Ook het fietspad aan de Rokkeveenseweg tussen de Karel
Doormanlaan en de A12 is slecht.

•

Niet iedereen kan bijdragen aan het onderhoud van zijn/haar omgeving. Zelf heb ik reuma waardoor ik onder
andere wat moeilijker loop. Ik zou het wel willen maar kan het niet.

•

Noordhove blijft het ondergeschoven kindje van Zoetermeer

•

Noordhove is in veel opzichten een achtergebleven gebied qua onderhoud en voorzieningen!

•

Normaal gesproken ben ik erg tevreden over het leefplezier en de gemeente Zoetermeer in zijn algemeen.
Maar door al het slechte onderhoud en voortrekken van de winkeliers is dit een stuk minder geworden.

•

Nou een hele goede tip zou zijn, voer eens onderhoud uit!

•

Om na te gaan wat er precies zou moeten verbeteren kan de gemeente bv. in een buurthuis inlichtingen
inwinnen.

•

Onderhoud aan groen is duidelijk afgenomen sinds deze activiteit is uitbesteed aan derden.

•

Onderhoud aan stoepen als gevolg van grote wortels is noodzakelijk

158

•

Onderhoud door bewoners is natuurlijk mooi, maar niet iedereen is daar fysiek toe in staat. Er is naar mijn idee
te weinig aandacht voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor gehandicapten. Dit is echt taak voor
gemeente omdat de beperkingen meestal gevolg zijn van de inrichting zelf (bijv. te hoge stoepranden,
obstakels op voetpaden) en van de kwaliteit van de bestrating.

•

Onderhoud Fietspaden Buitenpark

•

Onderhoud groen door onderaannemers: in hofjes in Oosterheem met grote tractoren de haagjes snoeien,
grasmaaien etc. is echt overdreven. Zorg voor overlast en schade aan straatmeubilair, en het gras en onkruid
rondom palen etc. blijft staan. Er komt niet iemand nog met kleiner materiaal dat verwijderen, waardoor het er
minder netjes uitziet dan zou kunnen.

•

Onderhoud paden vooral onkruid overhangende takken

•

Onderzoek doen op welke plaatsen afvalbakken op straat extra afval voorkomen. Poep wordt opgeruimd, maar
poepzakjes worden soms op straat weggegooid omdat er nergens afvalbakken staan. Kinderen die naar en
van school verplaatsen laten op wegen en voetpaden veel afval achter. Ook omdat daar geen afvalbakken
staan? Kortom slim plaatsen.

•

Onkruid langs schuttingen verwijderen Gras naast kruispunten vaker maaien.

•

Onkruid/gras langs Senecapad beter onderhouden zwerfvuil verwijderen. Parkeerplaats bij winkelcentrum de
Leyens beter inrichten, minder groen, meer parkeerplaatsen.

•

Ontsluit het kanaal in Oosterheem voor de vaart, wordt het veel levendiger, kleinschalige horeca erbij?

•

Onveilige straat Bottalijn. Auto’s rijden hard en is doorsluiproute naar Seghwaert. 2 jaar geleden auto gestolen
in de straat en vorige week raam ingeslagen en navigatie uit auto gestolen. Veiligheid moet beter

•

Op de minpunten na die ik eerder noemde woon ik hier met plezier. Hoop dat dat zo blijft.

•

Op het bijvoetplan graag ondergrondse afvalcontainers in plaats van de aftandse grote bloempotten. Heel
toevallig staan deze bloempotten voor de woning van de mevrouw die het aftandse buurtgroen (eens per jaar)
onderhoud. Haar ergernis was dat buurtbewoners hun auto hier (voor haar deur) parkeerde als er weer eens
geen parkeerplaatsen vrij waren. Terwijl zei ondanks dat ze een eigen parkeerplaats voor haar deur heeft, haar
auto vaak op de openbare parkeerplaats zet om zo haar parkeerplaats vrij te houden voor visite of hobby
doeleinden. Ook dit is, een grote ergernis onder de buurtbewoners. Bij het plaatsen van ondergrondse
afvalcontainers zal dit in de zomer veel stankoverlast van de huidige groene en grijze containers besparen.

•

Op zich zou ik graag meewerken aan het beheer in de wijk, maar ben helaas invalide.

•

Openbare ruimte wordt ook gebruikt om te spelen door de kinderen. De speeltuintjes in Rokkeveen zijn prima.
De Spil is een geweldige toevoeging.

•

Operatie steenbreek Green to Colour concept Een extra verkeersdrempel in de straat en verkeersborden
woonerf met de snelheid op het bord

•

Organiseer onderhoudsdagen met als doel vrijwilligers uit de buurt bij elkaar te brengen en dan samen
bepaalde dingen aanpakken

•

Over het algemeen ben ik tevreden maar het zou heel fijn zijn als er meer speeltoestellen voor kinderen zou
zijn. Ik woon op het Zalkerbos waar heel veel kinderen wonen die veel buiten spelen. We hebben er de ruimte
voor.

•

Over het algemeen tevreden. Opknappen van sommige voetpaden zou nuttig zijn

•

Overleg met gebruikers bij onderhoud en wijziging van fietspaden. Nu lijkt het vaak of een ambtenaar (die nooit
fietst?) Achter een bureau fietsverkeerssituaties bedenkt. Ik sta er voor open! (3317133)

•

Paaltjes op fietspaden weghalen. Parkeerterrein winkelcentrum de Leyens opknappen.
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•

Parkeervoorzieningen in de wijk zijn onvoldoende. Bij verjaardagen is alles extra vol. Te veel bedrijfsbusjes die
plaatsen innemen.

•

Parkeerplaats tussen de huizen van dijkmanschans en douschans. De plekken bij de uitgang van de tuinen
veen te krap. Als auto over drempeltje gaat jan je met fiets en of scooter je tuin bijna niet meer uit!! Ook in
geval van nood probleem. Hulpdiensten kunnen er dan niet langs. Brancard gaat dan niet de tuin in.
(ERVARINGSDINGETJE)

•

Parkeerplaatsen Geel-groenlaan zijn van 19 naar 17 plaatsen gegaan voor 19 huizen ,beetje jammer

•

Parkeerruimte Ponyweide is onvoldoende. Er wordt ook daardoor langs de stoep geparkeerd. Uit parkeren
wordt daardoor lastig en auto s van tegenovergestelde richting kunnen elkaar niet passeren.

•

Parkeervakken ruimer maken, auto’s beschadigen elkaar.

•

Parkeren van grote bestelauto s op de parkeerplaatsen in de wijk verbieden

•

Persoonlijk zou ik graag iets meer buurtwachters op de openbare ruimtes willen zien. Niet voor de criminaliteit
maar voor de overlast die er soms is door de aanwezigheid van hangjongeren.

•

Populieren in Westerpark aan rand van landen buurt kappen

•

Probeer meer mensen op de fiets te krijgen door beter te kijken naar aanfietsroutes naar winkelcentra enzo
Wachttijd bij stoplichten, hinderende fiets hekjes, en slechte fiets ondergrond behoeven aandacht. Aan groen
onderhoud wordt nu mijns inziens te veel tijd en geld besteed.

•

Probeer variatie aan te brengen in het groen. Fruit of vruchtdragende bomen is niet alleen leuk voor
buurtbewoners maar ook de vogels. Probeer bijvoorbeeld de school te wijzen op rommel die ze achterlaten bij
lediging containers of als ouders kinderen komen ophalen. Snoepzakje drankpakjes etc. De bus zou ik niet zo
snel weten er staat een prullenbak maar peuken en ander afval wordt gewoon weggegooid.

•

Prullenbak bij de bankjes Tochtpad. Voor meer tips, zie mijn vorige antwoorden en reacties.

•

Regelmatig inspecteren voetpaden

•

Regelmatig komen er veegwagens over de rijweg (Marsmanhove)en de straten aan de overzijde maar de
(doodlopende) woonstraatjes worden vergeten.

•

Regelmatig komen kijken waar er onderhoud nodig is.

•

Regelmatig onderhoud, onkruid weghalen, verzakking van stoep oplossen.

•

Regelmatiger snoeien, onkruid maaien

•

Regelmatigheid van onderhoud zal het woongenot alleen maar bevorderen. Wanneer ik door Zoetermeer heen
loop of fiets, zie ik veel onkruid en slecht onderhouden voet- en fietspaden. Jammer!

•

Rij eens in het donker door het Arianna parkje, dan zitten er hele groepen te roken, te eten en te drinken. Alle
zooi wordt zomaar overal neergegooid, naast de prullenbakken. Zet er wat lantaarnpalen neer, het is er veel te
donker. Een zeer onveilig gevoel!

•

Rokkeveen was een mooie groene wijk. Nu ziet het er vaak armoedig uit omdat er geen onderhoud gepleegd
wordt. Dat vind ik jammer. Nu zal er straks nog meer groen verdwijnen vanwege de bouw van
jongerenwoningen op de plek waar mensen nu hun moestuin hebben. Omdat de mensen er nu niks meer aan
doen, is het veelal een groot oerwoud aan onkruid.

•

Rond ons gebouw wordt elke week vuil geraapt en afvalbakken geleegd.

•

Rondom de dorpsstraat worden in de prachtige parken veel honden uitgelaten. Steeds minder hondenbezitters
nemen de moeite om de drollen op te rapen en weg te gooien in vuilnisbakken. Ik zou daar graag meer
controle op willen en meer openbare vuilnisbakken. Misschien moedigt dat aan om de poep op te ruimen.
Zomers is de poepgeur soms niet te harden als je er wandelt.
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•

Rotondes en de melkkoe van de fiscus pesten, lost niet altijd problemen op en kan deze zelf verergeren en
kost ook nog veel belastinggeld.

•

Samen met buurtbewoners hebben wij in het begin meegeholpen schoonhouden buurt en groen. Uiteindelijk is
er een klein team overgebleven. Dus taak hoort bij de gemeente.

•

Schoonhouden rondom de flats.

•

Slechte wegen.

•

Sloten en andere wateren vaker schoonmaken, prullenbakken nog vaker legen. De containers op de milieueilanden vaker legen: omdat er dan minder in de leefomgeving terecht komt. Of de bakken voor Plastic en
Papierafval groter maken. Ook de bakken voor GFT groter maken: die is de helft kleiner als van Restafval (!!):
zeker in snoei-periodes en met mooi weer als mensen hun tuin in orde maken: merken we dat ze te snel vol
zijn en dan gooien veel mensen het alsnog in de Rest-bak of zelfs naast de containers!!

•

Sneller snoeien bij onoverzichtelijke kruispunten/ afslagen

•

Snoei de struiken op het kruispunt van Houtsingel en Albert Schweitzersingel zodat je vanaf de Albert S singel
komende fietsers van rechts beter ziet of introduceer een stopbord.

•

Snoeien van fruitbomen zou wel eens leuk zijn. Wil dit eventueel ook zelf doen, maar dan vooraf overleg voor
afvoer snoeihout

•

Soepeler in uitgifte snippergroen zodat bewoners hun directe woonomgeving netjes kunnen houden

•

Sommige plekken meer snoeien en onhandige verkeerssituatie oplossen

•

Soms kunnen de papier- en plastic bakken op de houtsingel wel wat meer (vaker) worden geleegd.

•

Speciale plekken creëren waar honden kunnen poepen. Borden plaatsen dat het verboden is om honden te
laten poepen op gras/speelvelden. Maatregelen treffen tegen hondeneigenaars die de hondenpoep niet
opruimen op voetpaden of grasvelden

•

Stallen van fietsen tegen de hekken en brommen in het Stadshart blijft een probleem. Dit gaat niet om
onderhoud, maar om handhaven.

•

Stel budget beschikbaar voor onderhoud. Zoetermeer is een groen paradijs maar wordt een rimboe, niet alleen
aan de waterkanten, als er niet voldoende wordt gesnoeid e.d. en op hoeken is het ook gevaarlijk voor verkeer
doordat het zicht wordt ontnomen.

•

Stop met het maaien van bermen. Geef insecten en wilde bloemen meer kansen en leg dat uit aan de klagers
die het kort willen!

•

Succes

•

SVP de fietspaden repareren voor scootmobiel gebruikers

•

Te weinig handhaving, veel te veel verkeersborden (en veel te weinig handhaving op overtredingen), teveel
makkelijk onderhoudbaar groen (gras)

•

Te weinig parkeergelegenheid school prins claus. zeker met ontwikkeling crm voorzie ik meer problemen. Ook
is de snelheid op sieraadlaan / tremoliet veel te hoog daar gaan nog eens ongelukken van komen.
Hondenpoep probleem zeker als gebied crm verder wordt ontwikkeld.

•

Te weinig parkeerruimte in onze straat.

•

Te weinig parkeerruimte bij het wijkcentrum Prisma en de sporthal Prismalaan 34. Vooral in het weekend. Als
er veel te doen is in de sporthal. Als de Zonnebloem een activiteit heeft in de Prisma kan de bus niet het
parkeerterrein op om de mensen met een beperking voor de deur af te zetten. Overal staan dan auto
geparkeerd op de stoepen en in het gras rondom

•

Team Handhaving laten werken! Niet alleen rondlopen en niets doen.
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•

Te veel bomen op de parkeerplaatsen, auto zit constant onder de vogelpoep, Bomen staan echt midden op de
vakken waardoor de plaatsen niet goed benut kunnen worden en men scheef moet parkeren

•

Tevreden hoe de laatste tijd er verbeteringen/reparaties/etc. Plaatsvinden. Waar ik me al om jaren over
verbaas èn erger: de vaak onlogische/slecht aangegeven fietspaden en route.

•

Tevreden. Behalve fietspad ophaalbrug noord Aa. Te hobbelig.

•

Tijdens het buurtoverleg met de wijkcoördinator (toen nog wijkmanager) van enkele jaren geleden is door hem
gevraagd of "Wij" er voorstander van waren de tennistafel op de hangplek te verwijderen. Iedereen stemde
voor, maar er gebeurde niets. Het gevolg was en is dat het vertrouwen in hem een deuk heeft opgelopen.

•

Tip van Jaap: Als projectleider, niet in de gemeente Zoetermeer, heb ik de wijze lessen van de professor, TH
Delft, De Ecologische Stad toegepast. Ik zorgde voor een evenwichtig straatbeeld. Door de bomen in de
eindtoestand niet hoger te laten groeien dan de dakgoot van de aanpalende huizen. Voor parken en
doorgaande wegen is dit anders. De beheerder groen in Noordhove, maakt er een rotzooitje van. Die arme
persoon, ik vind hem een zielenpiet, maar hij heeft de kennis niet verrommelt het straatbeeld. En dat is zonde.
Ook zijn hogere leidinggevende de heer van Buuren snapt deze materie ook niet. Ik ben niet de enige. Kijk
maar hoe de reactie is van het raadslid Marijke van der Meer, van de partij Zo Zoetermeer. Niet voor niets is
door bewoners geklaagd en een notitie geschreven. Prettig wonen tussen bomen. Is het een schandaal dat de
gemeente zulke signalen naast zich neer legt? Alsof er niets aan de hand is. OF WEET DE GEMEENTE NIET
HOE ZIJ MET DIT VRAAGSTUK MOET OMGAAN? Bel mij dan leg ik het uit en licht ik het toe! Het is gratis en
iedereen schiet ermee op. Jaap Goede 06 2859 4097.

•

Tip: indien bomen groep op een plek (bv pleintje achter onze huizen, Sheridanzijde, pleintje aan de Sartrezijde)
tegen einde levensduur loopt, alvast een of twee vervangen zodat we niet jarenlang zonder bomen of met
maar hele kleine bomen zitten.

•

Tip: meer onderhouden van milieu en meer patrouilles van politie tegen hangjongeren.

•

Tja, vaker langskomen! En ook de (fiets)tunnels eens goed onder handen nemen. Zo ongelooflijk goor.

•

Toch eens zoeken naar oplossingen voor het parkeerprobleem. Onze huizen zijn gebouwd in een tij dat er 0,7
auto per gezin was. Het zijn nu vaak 2 auto’s en soms zelfs 3. Onze auto staat altijd in de niet aangebouwde
garage. Een uitkomst.

•

Toen ik een jaar of 8 was, schreven we op school (destijds de Vijverburgh in Driemanspolder) een opstel over
vandalisme. De winnaar (dat was ik) mocht het opstel voorlezen, ik meen voor het lokale radiostation. Als
onschuldige derdeklassers snapten we niet waarom sommigen het blijkbaar nodig vonden vandalisme te
plegen. Inmiddels is Zoetermeer uitgegroeid tot een volwaardige, bruisende stad waarin helaas vandalisme
nog steeds niet is uitgegroeid. Ik vrees dat dit ook erg lastig is, maar mogelijk helpen pakkende (landelijke en
lokale) campagnes enigszins?

•

Toezicht op hondeneigenaren die wel met geknoopt poepzakje aan riem lopen maar dat zakje vervolgens nog
nooit los gemaakt hebben om de poep van hun hond op te ruimen. Veel hondeneigenaren zijn verzonken in
hun mobiel als ze de hond uitlaten of doen net of ze niets zien…

•

Top het hof van Segwaert. Samen werken in en voor de buurt

•

Trappen stations onderhouden, zijn nu gevaarlijk door losliggende tegels

•

Trottoirs hebben onderhoud nodig

•

Uitbreiding speeltuin en wat meer bomen voor de schaduw. Het grote veld wordt meer gebruikt door
loslopende honden die er poepen, dan dat er kinderen gebruik van maken.

•

Vaker komen schoonmaken op stoepen, en veegwagens vaker langs laten komen!

•

Vaker snoeien...en de voetpaden vervangen/ophogen...
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•

Veel meer letten op uitlaten hond

•

Veel problemen met opruimen van openbare ruimte is feitelijk een probleem voor de bewoners die weigeren
om gebruik te maken van vuilnisbakken en dergelijke.

•

Veel vaker maaien om de gezondheid van mensen niet in gevaar te brengen. nl veel last van hooikoorts.
Waardeloos onderhoud.

•

Veiligheid en openbare ruimte zijn enkele kerntaken van de overheid. Waarom overwegen burgers bij de
openbare ruimte te betrekken? Bezuinig dan maar op allerlei andere niet-kerntaken.

•

Verbeter de stoepen in de bergen buurt

•

Verbod op het aanbrengen van hoge schuttingen om voortuinen. Het is lelijk en geeft een unheimisch gevoel.
Bewoners zetten vuilcontainers vaak op de stoep voor hun schuur. Hiervoor oplossing vinden.

•

Verkeer Zwaardslootseweg neemt hand over hand toe , dus geen outletmall met nog meer
herrie/verkeer!!!!Kunnen nu al amper in de tuin zitten vanwege de herrie.

•

Verkeerstechnisch valt er wel wat te verbeteren. De wegversmallingen i.p.v. drempels zijn ondingen en een
heleboel mensen een doorn in het oog.

•

Verkeersveiligheid kan beter. Drempels laten los en de wegen zijn krap, je kan maar moeilijk voorbij een
tegenligger. Bepaalde delen kunnen autoluw gemaakt worden. Naleving van honden aanlijnen, ze lopen nu
nog veel te vaak los. Naleving van opruimen hondenpoep

•

Verlichting is een belangrijk element en dit mag verder uitgebreid worden.

•

Vind de vraagstelling moeilijk te lezen.

•

Voer een goed snoei en maai beleid en verwijder onkruid

•

Voetpaden, met name losse tegels en schade door worteldruk eerder oplossen.

•

Voldoende aandacht voor milieu bij alle bewoners bijbrengen. Ook zorg voor materiaal: afvalscheiding
vanzelfsprekend laten worden. En netheid, niets zomaar op de grond gooien, ook geen peuken. Iedere burger
ruimt zijn eigen afval op moet/mag gewoonte worden.

•

Voldoende speelgelegenheid voor kleine kinderen. En kunst eventueel om mee te spelen.

•

Volop aan het werk. Geen tijd voor extra dingen buitenshuis. Zelf een tuinman in dienst voor het onderhoud

•

Voor je met het maken van plannen begint, met de bewoners in gesprek gaan: meer energie stoppen aan het
begin van een proces en niet in het overtuigen van een door de overheid gemaakt voorstel. Gebruik de
woonervaring van bewoners en stel samen met hen een uitvoerbaar (en gedragen) beheer- en
onderhoudsplan op. Leg bijzondere ruimtelijke karakteristieken vast (deel van buuridentiteit) ook qua
onderhoud en beheer. Maak duidelijk wat de bewoners van de lokale overheid kunnen/mogen verwachten en
wat de overheid van hen kan/mag vragen: stoepje vegen, hondendrol opruimen en geen rommel op de
openbare ruimte achterlaten.

•

Vooral aandacht voor het wegonderhoud en het Winkelcentrum Buytenwegh prettig houden/maken. Geld
pinnen is er overigens momenteel niet meer mogelijk

•

Vooral de bomen in de wijk hebben achterstallig oh. Bij een storm breken er regelmatig zeer grote takken af.

•

Vooral het voetgangers gedeelte in het winkelcentrum en de omliggende voetpaden opnieuw bestraten en/of
verbeteren.

•

Voorheen werd er nog wel eens een wijkschouw gedaan met de wijkbeheerder. Gaf altijd goede resultaten en
hield de lijntjes kort. Helaas is er geen bewonersvereniging meer (De Boiler, destijds), iedereen moet nu alles
individueel regelen en dat geeft verbrokkeling.

•

Voorkomen moet worden dat de openbare ruimte wordt gebruikt voor/opgeslokt door nieuwe woningbouw
(inbreiden).
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•

Voorlichting scholen zwerfafval

•

Waarom moet alles via de wijkpost lopen?

•

Waarom vorig haar wel een deel van die vreselijke bomen of struiken vervangen en deze gewoon stoïcijn laten
staan het is een grote ergernis waarbij het ook Nog eens vol Zit met schijtduiven

•

Waarom vrijwilligers zoeken om de boel te onderhouden? Waarom niet iemand een betaalde baan geven om
dit te doen? Zijn ze in de WW op een betere plek. Betaal ze een aanvaardbaar salaris, dan komen ze wel.

•

Waarom wordt het voetpad naast mijn huis niet onderhouden, schoon gemakt van onkruid?

•

Waarom zijn de Zoetermeerse verkeerlichten niet op elkaar afgesteld. Als ik door Zoetermeer rij en 6
verkeerslichten tegenkom, heb ik ze meestal alle 6 op rood.

•

Wanneer we beleidsmedewerkers vragen naar een verkeerssituatie die onveilig is worden burgers met een
standaardantwoord afgewimpeld. Het wordt totaal niet gewaardeerd als je als burger mee wil denken.
Ambtenaren vinden dat lastig. We willen juist graag invloed op direct omgeving. Persoonlijk contact met
ambtenaren en meedenken en meewerken aan veilige schone omgeving.

•

Wat betreft de beplanting wat meer variatie zou wel mooi zijn niet alleen maar groen maar kleur mag er ook
wel bij

•

Wat een super speeltuin is er gekomen aan het Straspad!!

•

Wat ik al eerder melde. Zou een paar hondenafvalbakken wel handig zijn in onze omgeving.

•

Wat ik fijn vind, is als de openbare ruimte, zoals de ruimte op een rotonde en zo, mooi beplant is. Zoals aan het
Bredewater. En de narcissen langs de Van Leeuwenhoeklaan vind ik ook heel mooi. Wat ik minder waardeer,
zijn al die rotondes en wegversmallingen met paaltjes zodat een tweebaansweg voor 1 auto te passeren is. Dat
zal wel uit veiligheid zijn, maar persoonlijk vind ik al die hindernissen vooral vervelend en niet per se veiliger
omdat je dan je aandacht aan meer dingen tegelijk moet geven waardoor het niet per definitie veiliger wordt
omdat je langzamer rijdt.

•

Wat meer kleur bv-bomen die in elk seizoen wat te bieden hebben

•

Wat vaker En ook wat minder beperking in het onderhoud

•

Wat zijn de mogelijkheden om het groenperk bij ons voor de deur zelf en met buurtgenoten te onderhouden?!
Graag contact hierover: Loes van der Wolf 06 11 425 750

•

We betalen genoeg belasting zodat de gemeente het onderhoud kan doen. Ik vind het een schande dat ze dan
durven vragen of we het zelf willen doen.

•

We doen al wat aan de groenvoorziening bij ons in de straat. Die mogelijkheid heb ik twee vragen terug gemist.

•

We doen, samen met buurtgenoten, heel veel, maar een beetje meer hulp, vanuit de gemeente zou heel leuk
zijn.

•

We ergeren ons aan de fietsen bij halte Javalaan die staan er al een jaar en ze komen alleen maar kijken en
doen er verder niets aan ik bedoel de handhaving.

•

We onderhouden al een stukje buurtgroen, daarom "Ja" ingevuld op een eerdere vraag. Let op het maaien:
niet alles plat maaien als de berm in bloei staat, maar bv de randen, en bij kruispunten voor het overzicht.
Bosjes niet te kort snoeien in de plantsoenen, voorkomen dat het te kaal wordt. Zorgen voor biodiversiteit.

•

Wees a.u.b. Uiterst terughoudend met het kappen van bomen. Elke boom gekapt is er 1 te veel. Uiteraard wel
zieken bomen vervangen.

•

Wellicht s een flyer met tips in alle bussen m.b.t. afval hygiëne. Dus wijzen op flessen/papier en
plasticscheiding maar ook het Zelfbrengdepot en op welke wijze je grofvuil kan lozen

•

Wellicht wat meer buitenactiviteiten in de directe woonomgeving en niet alleen concentreren op het centrum.

•

Wij doen met zijn alle veel zelf en dat houdt de leefomgeving prettig.
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•

Wij doen zelf al het mogelijke om onze directe woonomgeving netjes te houden, denk dan aan het stukje straat
bij ons huis. Vegen de goot, wieden onkruid, vegen het trottoir, vegen bladeren van trottoir en parkeervakken in
de herfst, idem dito sneeuw in de winter. Zijn jarenlang adoptie "ouders “van een stukje buurtgroen geweest.
Dit alles om aan te geven hoe wij in deze materie staan!

•

Wij en onze buren onderhouden een stukje gemeentegrond. Geeft de straat iets extra’s dan alleen saai groen.
Meer promoten

•

Wij hebben het groen al geadopteerd het zou fijn zijn als de gemeente meer inzet tegen zwerfvuil en
hondenpoep. Ook de parkeerplaatsen beter onderhouden. Zoetermeer is een groene gemeente graag zo
behouden

•

Wij wonen aan een woonerf waar vrij veel verkeer doorheen rijdt, Helaas rijden ze vaak te hard, ook de
vuilniswagen !!, en hier wordt niets aan gedaan!

•

Wij wonen met veel plezier in Zoetermeer.

•

Wil nu niet meer meewerken aan onderhoud

•

Wil wel een ring bekomen om een afvalzak aan op te hangen voor het opruimen van zwerfafval maar weet niet
waar die te krijgen zijn

•

Winkelcentrum Buytenwegh zou wel eens wat opgeknapt mogen worden. Dit geeft gelijk een ander aanzien.
En trekt misschien dan ook wat beter publiek aan. En meer camera’s ophangen (ter voorkoming van
criminaliteit).

•

Word nu wat aangedaan in het park

•

Zakjes en afvalbakken voor hondenpoep, zodat ik niet met vieze schoenen naar binnenloop of mijn auto instap.

•

Zebrapad op de oversteek van Berkelstroom naar IJsselstroom! Er is nu maar aan 1 kant van de weg een
zebrapad. Verleng deze of breng aan de andere kant van de weg ook een zebrapad aan. De situatie zoals die
nu is gevaarlijk, vooral voor kinderen.

•

Zelf doe ik al onderhoud in mijn directe woonomgeving.

•

Zelf doen is op zich prima. Maar dat is voor ouderen wel een grote opgave.

•

Zie eerder antwoorden... En wat meer kleurige planten i.p.v. groen

•

Zie mijn vorige opmerking. De stoep is vaak te smal, kun je niet altijd met zn. tweeën naast elkaar lopen, vooral
wanneer er lantarenpalen staan: die staan vaak te ver naar binnen op de stoep. Verder erger ik me kapot aan
alle auto’s die op de stoep staan geparkeerd in Rokkeveen. Zou fijn zijn als daar eens handhaving wordt
toegepast.

•

Zie nooit handhaving, wijkagent, wijkbeheer, gemeentelijke controle

•

Zie opmerkingen en tips die ik gegeven heb bij de vragen.

•

Zie wat er in de tekst al is aangegeven

•

Ziet er regelmatig verwaarloosd uit en dat nodigt niemand uit tot zorgvuldig omgaan met de ruimte=milieu.
Leidt tot zwerfvuil, hondenpoep enz.

•

Zitplaatsen die onderhouden blijven zodat ze bruikbaar blijven vind ik iets dat nu goed is, maar ook niet uit het
oog moet raken

•

Zo veel klachten over het groenonderhoud en de vervuiling van het groen. Gemeente Zoetermeer doe er nou
eens wat mee!
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•

Zoals al eerdergenoemd is het zeer frustrerend als je bijna €100,00 per maand parkeergeld betaald en je staat
met name in de weekenden in de rij om je auto te kunnen parkeren. Mesen gaan ondanks dat er alleen voor
vergunninghouders staat toch voor de slagboom staan wachten totdat er voldoende auto’s uitgereden zijn. Als
je er iets van zegt dan worden mensen zeer boos terwijl zij gratis kunnen parkeren de eerste 2 uur Als je moe
van het werk thuiskomt wat in ons geval ook in het weekend gebeurd, wil je meteen kunnen parkeren. Dat kan
iedereen die niet in het stadshart woont en nietsontziende zeer weinig betaald voor het parkeren. Waarom wij
ook niet? Hoe zou u het vinden als je per maand zoveel goed moet betalen? Oplossing zou mogelijk zijn om 1
van de twee uitgangen die er zijn om te bouwen naar een ingang alleen voor bewoners.

•

Zoals eerder aangegeven geen zware onderhoud tractoren, vrachtwagens die op de voetpaden rijden. Na een
leidingplaatsen paden weer netjes bestraten i.p.v. de tegels schots en scheef terugleggen.

•

Zoals het nu gebeurd ben ik tevreden.

•

Zoals het nu is wordt het onderhoud, in elk geval een deel, uitgesteld tot er groot onderhoud aan de
woondekken wordt gedaan. Dat betekent jaren achterstallig onderhoud en daardoor oog de buurt armoedig en
kunnen er ongelukken gebeuren.

•

Zoals ik al eerder aangaf vind ik het Stadshart niet schoon.

•

Zoetermeer heeft alles zo digitaal en ordelijk geregeld dat er geen reden is om je buurt genoten te leren
kennen. Zoetermeerders hebben dus geen cohesie onderling en voelen ook geen noodzaak om iets in hun
omgeving te doen want dat regelt de gemeente wel voor ze. Openbare ruimte is dus ook onbenut en alleen
maar om van a naar b te komen.

•

Zoetermeer is een prima stad om te wonen als het groenonderhoud normaal zou worden gedaan. Ik waardeer
het dat om mijn mening gevraagd wordt, en hoop dat er iets goeds mee wordt gedaan.

•

Zonnepanelen daar waar mogelijk Het is dan misschien geen openbare ruimte...MAAR Wat dacht U van
Zonnepanelen op elk dak van de schuurtjes in Zoetermeer...Die daken van die schuurtjes liggen nu vol met
steentjes en keien... dat is allemaal al een rommeltje en nobodycares MAAR elke M2 telt DUS ZEG IK Count
every dak M2 van de fietsenschuurtjes and count how many zonnepaneel .....doe een bonus....every euro
counts....maak promotie met dit plan....and city to city will follow....We have this Paris agreement....So
Zoetermeer can become leading if we count every fietsenschuurtje M2 in Nederland, Europa, the
world....Reward those who join....and promote our town into the world...and many countries will send
commissions to see for themselves...goed for local business and promotion of Zoetermeer....I have many more
advice You can email me....I challenge you to contact me tocheck if you really recieved and read my input...

•

Zorg a.u.b. voor beter waterbeheer aan de slootkanten zodat er weer gevist kan worden in Zoetermeer in de
eigen buurt. Is een leuke bezigheid die ook door veel jeugd wordt beoefend. Zorg dat het riet langs de
slootkant verdwijnt en de groei van waterplanten wordt beperkt.

•

Zorg dat de norm omhooggaat. Dan wordt het beeld vanzelf beter. Tenslotte blijft de gemeente
verantwoordelijk. Ook al doen de buurtbewoners of de aannemer mee. Maar ook u werk niet voor niets terug
na B+ kwaliteit en sommigen stukjes in Zoetermeer A

•

Zorg dat er niet te veel mensen van bepaalde groepen in huurwoningen bij elkaar terecht komen, zeker niet in
een gebied met veel kopers die hun best doen de buurt netjes te houden. Er is een groot verschil in de
leefwijze van mensen die werken en groepen die niet werken. Mensen die werken slapen in de nacht.

•

Zorg voor meer hufterbestendige bankjes langs fietsroutes vooral in de parken/bossen/polders.

•

Zorg voor voldoende gratis parkeerruimte in en rond het Stadshart, nu wordt alles in de wijken rondom het
Stadshart geparkeerd, slechte zaak!!!!!!
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•

Zou fijn zijn als er gele streep kwam voor onze deuren of een parkeerverbod mensen snappen woonerf niet en
als ik er zelf niet uit kan in de weekenden omdat er auto’s staan is dat vervelend. Snap dat het door de garages
komt hier, maar dat houdt niet in dat ze bij mij en de buurman voor onze uitgang moeten gaan staan

•

Zou graag mee willen praten over honden uitlaatkaart en maaibeleid gemeente in onze wijk.

•

Zou graag mijn steentje bij willen dragen aan de (groen) omgeving. Alleen de discussie die ik 10 jaar met de
gemeente heb gehad om grond aan te kopen, wat uiteindelijk gelukt is, en de daaraan verbonden (soms
belachelijke vergunningseisen) weerhoudt mij hier (op dit moment) van.

•

Zou graag nog wat meer verlichting zien in het Binnenpark, zodat je er s avonds ook rustig kunt lopen. Vaker
hondenpoep van de stoep opruimen.

•

Zou nogmaals hier willen aangeven dat er in Zoetermeer weer een zwembad moet komen. Voor zon grote
gemeente echt een gemis!

•

Zwerfafval met name in het weekend rondom Croesinckplein en de veroorzakers aanpakken

•

Zwerfafval regelmatiger (laten) verwijderen, zowel in de struiken langs het water als in de garages.

•

Zwerfvuil is het ergst bij Meerzicht winkelcentrum: dat verloedert de boel. Langs de doorfiets route naar Den
Haag door het Wester Park slingert ook regelmatig wat rond: daar zijn ook weinig prullenbakken, vind ik.
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BIJLAGE 2.

VRAGENLIJST ONDERZOEK

1

BELEVING EN GEBRUIK VAN DE OPENBARE RUIMTE
De vragen in dit onderzoek gaan over de openbare ruimte.
De openbare ruimte is de buitenruimte die voor iedereen
vrij toegankelijk is.

2

Kunt u aangeven wat u belangrijk vindt wat betreft de
openbare ruimte in uw directe woonomgeving (straat/
buurt)?
- maximaal vijf antwoorden mogelijk -

Ik vind het belangrijk dat de openbare ruimte in mijn directe
woonomgeving (straat/buurt):
Maximaal aantal vinkjes: 5
een thuisgevoel geeft
veilig is (dat ik er niet bang hoef te zijn)
mij rust en ontspanning biedt
voldoende groen is
voldoende mogelijkheden biedt om te fietsen en/of te wandelen
mogelijkheden biedt om andere mensen te ontmoeten
schoon, verzorgd, netjes en heel is
positief bijdraagt aan de waarde van mijn huis
kleurrijk en afwisselend is
voldoende ruimte biedt voor sport en spel
voldoende gevarieerd is in planten- en dierenleven
goed toegankelijk is met een rolstoel, rollator en/of kinderwagen
mogelijkheid biedt om iets te beleven (zoals bijvoorbeeld een markt of buurt BBQ)
geen overlast heeft van de aanwezigheid van bepaalde groepen
voldoende mogelijkheid heeft wat betreft zit- en verblijfplaatsen
3

Hoe gebruikt u de openbare ruimte in uw directe
woonomgeving (straat en buurt) vooral?
- maximaal drie antwoorden mogelijk -

Ik gebruik de openbare ruimte in mijn directe woonomgeving
(vooral) om:
Maximaal aantal vinkjes: 3
er doorheen te fietsen en /of te lopen om van de ene naar de andere plek te gaan bijvoorbeeld naar mijn
werk
er mijn dagelijkse boodschappen te doen
iets te beleven (bijvoorbeeld om naar de markt te gaan, een buurt BBQ bij te wonen of iets dergelijks)
hard te lopen en/of te sporten
me te ontspannen / recreëren
mijn hond(en) uit te laten
te zitten op een bankje
om andere mensen te ontmoeten
een rondje te fietsen
te wandelen
te vissen
te picknicken
er onderhoud te doen (maaien en/of zwerfafval op te ruimen of iets dergelijks)
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4

U heeft in de vorige vraag aangegeven hoe u de openbare
ruimte vooral gebruikt. Hieronder staan de door u
aangekruiste onderdelen. Kunt u deze in volgorde van
belangrijkheid zetten?
Sleep daarbij uw 1e keuze naar de kolom rechts of dubbelklik op
het antwoord van uw keuze. Vervolgens doet u dat voor uw 2e
keuze en tenslotte voor de 3e keuze en laatste keuze.

Minimaal aantal vinkjes: 1
er doorheen te fietsen en /of te lopen om van de ene naar de andere plek te gaan bijvoorbeeld naar mijn
werk
er mijn dagelijkse boodschappen te doen
iets te beleven (bijvoorbeeld om naar de markt te gaan, een buurt BBQ bij te wonen of iets dergelijks)
hard te lopen en/of te sporten
me te ontspannen / recreëren
mijn hond uit te laten
te zitten op een bankje
om andere mensen te ontmoeten
een rondje te fietsen
te wandelen
te vissen
te picknicken
er onderhoud te doen (maaien en/of zwerfafval op te ruimen of iets dergelijks)
VOORWAARDE ACTIEFvraag 3 is beantwoord met 1 (er doorheen te fietsen en /of te lopen om van de
ene naar de andere plek te gaan bijvoorbeeld naar mijn werk)
VOORWAARDE ACTIEFvraag 3 is beantwoord met 2 (er mijn dagelijkse boodschappen te doen)
VOORWAARDE ACTIEFvraag 3 is beantwoord met 3 (iets te beleven (bijvoorbeeld om naar de markt te
gaan, een buurt BBQ bij te wonen of iets dergelijks))
VOORWAARDE ACTIEFvraag 3 is beantwoord met 4 (hard te lopen en/of te sporten)
VOORWAARDE ACTIEFvraag 3 is beantwoord met 5 (me te ontspannen / recreëren)
VOORWAARDE ACTIEFvraag 3 is beantwoord met 6 (mijn hond(en) uit te laten)
VOORWAARDE ACTIEFvraag 3 is beantwoord met 7 (te zitten op een bankje)
VOORWAARDE ACTIEFvraag 3 is beantwoord met 8 (om andere mensen te ontmoeten)
VOORWAARDE ACTIEFvraag 3 is beantwoord met 9 (een rondje te fietsen)
VOORWAARDE ACTIEFvraag 3 is beantwoord met 10 (te wandelen)
VOORWAARDE ACTIEFvraag 3 is beantwoord met 11 (te vissen)
VOORWAARDE ACTIEFvraag 3 is beantwoord met 12 (te picknicken)
VOORWAARDE ACTIEFvraag 3 is beantwoord met 13 (er onderhoud te doen (maaien en/of zwerfafval op
te ruimen of iets dergelijks))
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5

Kunt u in één rapportcijfer (van 1 t/m10) aangeven hoe
aantrekkelijk u uw directe woonomgeving (buurt / straat)
vindt?
zeeronaantrekkelijk1

2

3

4

5

6

7

8

9

zeeraantrekkelijk10

weetniet
/ geen
mening

.
6

Wilt u hieronder uw waardering kort toelichten?

7

Kunt u in één rapportcijfer (van 1 t/m10) aangeven hoe veilig
u zich in het algemeen in uw directe woonomgeving (straat /
buurt) voelt?
zeeronveilig1

2

3

4

5

6

7

8

9

zeerveilig10

geenmening

.
8

Wilt u hieronder uw waardering kort toelichten?

9

VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN BEHEER.
De volgende vragen gaan over het beheer en onderhoud van
uw directe woonomgeving.

10

Als u uw waardering voor de wijze waarop de openbare
ruimte in uw directe woonomgeving wordt schoongemaakt
en/of opgeruimd moet uitdrukken in een rapportcijfer (van 1
t/m 10), welk cijfer geeft u dan?
(denk daarbij aan de hoeveelheid zwerfafval, de aanwezigheid
van eventueel onkruid tussen de verharding en de beplanting,
het legen van de prullenbakken etc.)
zeerlaag1

2

3

4

5

6

7

8

9

zeerhoog10

.
11

Wilt u hieronder uw waardering kort toelichten?
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geenmening

12

Is de wijze waarop de openbare ruimte in uw directe
woonomgeving wordt schoongemaakt en/of opgeruimd in
de afgelopen 12 maanden voor- of achteruit gegaan?
vooruit gegaan
achteruit gegaan
gelijk gebleven
weet niet / geen mening

13

Als u uw waardering voor het onderhoud van groen in uw
directe woonomgeving (het buurtgroen) moet uitdrukken in
een rapportcijfer (van 1 t/m 10), welk cijfer geeft u dan?
(denk hierbij aan een plantvak dat al of niet goed gevuld is,
eventuele kale plekken in het gras, of dat er gesnoeid is of juist
niet, zijn er al of niet overhangende takken)
zeerlaag1

2

3

4

5

6

7

8

9

zeerhoog10

geenmening

.
14

Wilt u hieronder uw waardering kort toelichten?

15

Is het onderhoud van groen in uw directe woonomgeving in
de afgelopen 12 maanden voor- of achteruit gegaan?
vooruit gegaan
achteruit gegaan
gelijk gebleven
weet niet / geen mening

16

Als u uw waardering voor het onderhoud van wegen, fietsen voetpaden in uw directe woonomgeving moet uitdrukken
in een rapportcijfer (van 1 t/m 10), welk cijfer geeft u dan?
(denk hierbij aan hobbelig asfalt, kapotte klinkers, wortelopdruk,
kuilen in zowel rijbaan als op de stoep en/of fietspad)
zeerlaag1

2

3

4

5

6

onderhoud
wegen
onderhoud
fietspaden
onderhoud
voetpaden
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7

8

9

zeerhoog10

geenmening

17

Wilt u hieronder uw waardering kort toelichten?

18

Is het onderhoud van de wegen, fiets- en/of voetpaden in uw
directe woonomgeving in de afgelopen 12 maanden voorof achteruit gegaan?
vooruit gegaan
achteruit gegaan
gelijk gebleven
weet niet / geen mening

19

Vindt u dat de gemeente veel, voldoende of te weinig
aandacht heeft voor uw directe woonomgeving?
veel aandacht
voldoende aandacht
te weinig aandacht
weet niet / geen mening

20

Als u in één rapportcijfer uw waardering voor de kwaliteit
van het onderhoud in uw directe woonomgeving moet
uitdrukken (van 1 t/m 10), welk cijfer geeft u dan?
zeerlaag1

2

3

4

5

6

7

8

9

zeerhoog10

geenmening

.
21

Wilt u hieronder uw waardering kort toelichten?

22

Kunt u aangeven in hoeverre u het met elk van de volgende
stellingen eens bent?
helemaal
mee eens

mee
eens

niet eens
/ niet
oneens

Ik voel me
betrokken bij mijn
directe
woonomgeving
De gemeente is
verantwoordelijk
voor het beheer
in mijn directe
woonomgeving
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mee
oneens

helemaal
mee
oneens

geen
mening

23

Zou u zelf en/of samen met buurgenoten onderdelen van uw
directe woonomgeving willen beheren / onderhouden?
ja, alleen zelf
ja, samen met buurtgenoten
ja, zelf en samen met buurtgenoten
nee
geen mening / weet niet

24

Wat is uw leeftijd?
Graag afronden in hele cijfers.
leeftijd: [Rs Minimale en/of maximale waardeMinimaal: 18Maximaal: 100]

25

In welke wijk / buurt woont u?
Dorp
Stadscentrum
Palenstein
Driemanspolder
Meerzicht
Buytenwegh
De Leyens
Seghwaert
Noordhove
Rokkeveen
Oosterheem
Industriegebied
Buitengebied

26

Als u nog tips, opmerkingen of toevoegingen met
betrekking tot de openbare ruimte heeft dan kunt u die
hieronder kort weergeven.
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