Samenvatting resultaten 't Ven-noord
Enquête algemeen: 96 reacties
 61,1% is man / 37,9% vrouw.
 13,7% is 71-80 jaar / 27,4% is 61-70 jaar / 28,4% is 51-60 jaar / 15,8% is 41-50 jaar / 9,5% is
31-40 jaar.
 54,7% woont samen/ is getrouwd zonder kinderen / 37,9% heeft een gezin met kinderen.
Overigen zijn alleenstaand of tandartspraktijk.
 20% woont er langer dan 30 jaar / 7,4% 26-30 jaar /10,5% 21-25 jaar / 8,4% 16 - 20 jaar /
15,8% 10-15 jaar / 16,8% 6-10 jaar / 21,1% 0-5 jaar.
 21,9% woont aan de Kruisbaan / 14,6% aan de Wermenbossestraat / 9,4% aan de
Langeboomstraat / 8,3% aan de Papenlantstraat.
 De verkeersveiligheid in de wijk wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,0.
 De uitstraling/sfeer van de wijk wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,3.
 Het groen in de wijk wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,2.
 De parkeergelegenheid wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,0.
 De openbare verlichting krijgt gemiddeld een 6,2.
 47,9% ervaart nooit problemen met de riolering/ 24% zelden / 21,9% soms / 9,4% vaak.
 42,7% ervaart nooit waterloverlast na (hevige) regenval / 24% soms / 24% zelden / 9,4%
vaak.
Om u een indruk te geven van de gemaakte opmerkingen, zetten we er een paar achter elkaar:
onkruid wordt slecht verwijderd, te weinig parkeerplaatsen, meer speelgelegenheid aanbrengen,
(te hoge) drempels zorgen voor geluidsoverlast, bomen nemen veel zon weg, parkeeroverlast
Mill Hill, is buurtpreventie iets, er wordt slecht toegezien op de handhaving, ga terughoudend
om met kapvergunningen, parkeervoorzieningen verkeerd getroffen, graag nieuwe bomen,
mooie lantaarnpalen en meer groen, ledverlichting, zoek het in bloemrijk onderhoud, houd ook
rekening met verdroging, materiaalgebruik nu basic tot arm, soms nodigen straten uit tot te hard
rijden, graag voldoende parkeerplaatsen (jonge huishoudens met twee auto's), houtsnippers
vervangen door rubber tegels, veel geluidsoverlast van Kempenlaan nu begroeiing bij fietspad
weg is, fietsers slecht zichtbaar bij duisternis, verouderde stoepen, prachtig uitzicht op
groenstrook Wermenbossestraat behouden, onsamenhangende inrichting.








Welke aanpassingen zijn wenselijk op gebied van verkeersveiligheid? Zebrapaden,
wegversmallingen in plaats van drempels, verspringingen met groenperkjes parkeren Mill Hill
op andere locatie, verkeersspiegels, meer duidelijkheid voor fietsers, lagere struiken, geen
parkeergelegenheid dichtbij hoeken, staat trottoirs, overzichtelijke kruisingen,
eenrichtingsverkeer.
Wat zijn uw wensen t.a.v. parkeerplaatsen in de wijk? 67,7% vindt het huidige aantal goed /
25% wil meer. Geen parkeergelegenheid creëren dichtbij hoeken, laat ervaringsdeskundigen
aan het woord.
Hoe kijkt u aan tegen de eventuele kap van bomen in de wijk? 50% heeft hier geen moeite
mee, mits de bomen worden vervangen door nieuwe exemplaren / 27,1% heeft hier geen
moeite mee, mits het maar om een beperkt aantal bomen gaat. 19,8%is hier absoluut op
tegen.
Wat vindt u van het groene karakter van de wijk? De wijk moet even groen blijven als deze
nu is, vindt 49%, de wijk mag nog groener worden vindt 47,9% en de rest vindt dat er best
wat groen mag worden verwijderd.
Wat moet er gebeuren met de beplanting in de wijk? 44,8% vindt dat de bestaande
beplanting (groot) onderhoud nodig heeft / 32,3% dat de bestaande beplanting mag blijven /
8,3% dat deze moet worden vervangen door nieuwe beplanting.







Wat vindt u van de plannen om zoveel mogelijk regenwater vast te houden in het groen in
plaats van meteen af te voeren naar het riool? 72,9% vindt dat een goed idee /10,4% maakt
het niet veel uit.
61,5% vindt het erg fijn dat bij de start van het project de mening wordt gevraagd in een
enquête / 28,1% vindt het fijn / 10,4% vindt het wel oké.
De vorm van een online enquête (in plaats van een papieren) vindt 51% erg fijn / 30,2% fijn
en 17,7% wel oké.
94,8% wil betrokken blijven bij het project, waarvan 62% via bewonersbrieven, 43,5% via een
projectpagina, 23,9% via informatieavond en 26,1% via de gemeentepagina. Hier konden
meerdere antwoorden ingevuld worden.
50% wil misschien zelf een steentje bijdragen aan het voorbereiden van de wijk tegen
klimaatveranderingen / 19,8% wil zelf wel een steentje bijdragen en 11,5% niet.

Enquête Kruisbaan: 21 reacties
 60% is man, 40% is vrouw.
 10% is ouder dan 80 jaar, 15% is 71-80 jaar, 25% is 61-70 jaar, 30% is 51-60 jaar, 20% is 41-50
jaar.
 70% woont samen of is getrouwd en heeft geen kinderen, 30% is een gezin met kinderen.
 30% woont er langer dan 30 jaar, 5% 26-30 jaar, 25% 16-20 jaar, 20% 11-15 jaar, 10% 6-10
jaar en 10% 0-5 jaar.
 Hoe tevreden bent u over de bomen? 33,3% is zeer ontevreden, 9,5% is ontevreden, 28,6%
vindt het wel oké, 23,8% is tevreden en 4,8% zeer tevreden.
 Enkele opmerkingen die nog gemaakt worden: het zijn prachtige, sfeerbepalende bomen,
maar ze geven veel overlast door wortelgroei, de vele bladeren en eikels. Ook zijn ze te hoog
en is de plaats niet altijd handig.
 De bomen aan de Kruisbaan moeten op termijn gekapt worden. 38,1% kan zich hier zeer in
vinden, 33,3% is het hiermee eens, 23,8% is het hier absoluut niet mee eens, 4,8% is het er
niet mee eens.
 Dat dit kappen al tijdens het groot onderhoud aan de wijk gebeurt, levert dezelfde
percentages op.
 Enkele opmerkingen: herplant van andere soort wordt wel op prijs gesteld en goed snoeien
zou ook al veel doen.
Enquête De Mortel: 12 reacties
 66,7% is man / vrouw is 33,3%.
 33,3% is 71-80 jaar / 16,7% is 61-70 jaar / 33,3% is 51-60 jaar / 16,7% is 41-50 jaar.
 66,7% zijn samenwonend of getrouwd, zonder kinderen / 33,3% gezin met kinderen.
 58,3% woont aan De Mortel / 41,7% niet.
 12,5% woont er langer dan 30 jaar / 12,5% woont er 26-30 jaar / 12,5% woont er 16-20 jaar /
37,5% 11-15 jaar / 25% woont er 0-5 jaar.
 Allemaal weten ze van het bestaan van De Mortel.
 De ecologische en cultuurhistorische waarde is bekend bij 75% / bij 16,7% niet / 8,3% geeft
misschien aan.
 De huidige staat van De Mortel krijgt gemiddeld 2,5 van de 5 punten.
 58,3% vindt het zeer goed dat De Mortel wordt opgeknapt / 25% goed /16,7% heeft geen
mening.
 41,7% wil geen rol spelen bij de opknapbeurt van De Mortel / 25% ja / 33,3% misschien.
Suggesties: het hekwerk vervangen, hedera weghalen en beplanting vervangen, het huidige karakter
behouden, we willen graag een plan zien, het grote groen moet goed onderhouden worden en het
water moet terug in De Mortel.

