Resultaten bewonersenquête Tolhek
Pijnacker-Nootdorp maakt een omgevingsplan voor de woonwijk Tolhek. We doen dit graag samen met inwoners uit
de wijk. Daarom hebben we een enquête gehouden onder buurtbewoners. 78 mensen hebben de enquête ingevuld.
Hieruit hebben we opgemaakt wat bewoners belangrijk vinden om te beschermen en waar zij de ruimte zien voor
ontwikkelingen. Dat nemen we mee bij het opstellen van de regels in het Omgevingsplan. In deze infographic ziet u
belangrijkste resultaten terug.
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Bereikbaarheid met het openbaar vervoer

3. Onderhoud bestrating en paden

Over het aantal parkeerplekken in de wijk zijn de
meningen het meest verdeeld

Groen en klimaatbestendig
Maatregelen om het vergroenen van de tuin te stimuleren
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Kale speelplekken
Plekken met weinig bomen

Groen en klimaat belangrijke thema’s. Liever grote ingrepen door de gemeente
dan verantwoordelijkheid bij bewoners leggen

Kwaliteit van woningen
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geeft aan uitstraling
van de woning (zeer)
belangrijk te vinden

vindt het belangrijk dat op dezelfde
woningen, dezelfde dakkapellen en
opbouwen worden gebouwd

kiest liever uit een paar vaste opties
dakopbouwen, dan de afmetingen
zelf te bepalen

Ruimte voor ontmoeten, bewegen en spelen
Bewegen

80%

vindt het belangrijk dat er voldoende
ruimte is om elkaar te ontmoeten

Hoe bewegen buurtbewoners graag?
Vaak

Af en toe
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Rondje fietsen door Sporten in het
wijkpark
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de wijk

Spelen met kinderen op een van
de speelplaatsen

Zelden of nooit

Sporten in de
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Mogelijk leuke extra’s in de wijk
26%

Voorzieningen voor ouderen om elkaar te ontmoeten

28%

Mogelijkheden jeugd vanaf 18 om elkaar te ontmoeten

25% Buurttuin om met andere wijkbewoners te onderhouden
22%

Meer fitnesstoestellen voor volwassenen in het wijkpark

Evenementen

Passende evenementen in de wijk
68% Wijkfeest in het wijkpark
34% Straatfeest
20% Groter evenement in het wijkpark, ook
mensen buiten de wijk
20% Liever geen evenementen

Regels nodig over:
Frequentie
Duur
Geluidsoverlast

