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.

Waardering wijk
Positieve waardering

Meest genoemde verbeterpunten

“Groenzoom
binnen
wandelbereik is
heel fijn!”

Ruimte en rust
Bereikbaarheid met de fiets

1. Afval
2. Onderhoud groen

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

€

Meest genoemde hete plekken
Op straat en langs de huizen

Subsidie vanuit
overheid

Campagnes
met acties en
informatie

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

82%

55%

55%

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

Wandelen of
fietsen in de
Groenzoom

Rondje fietsen door Sporten in het
wijkpark
de wijk

Wandeling door
de wijk

Spelen met kinderen op een van
de speelplaatsen

Zelden of nooit

Sporten in de
wijk

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

Resultaten Enquête Pilot Omgevingplan Tolhek
Totaal respondenten: 78

Achtergrondvariabelen
Vraag 1: in welke gedeelde van Tolhek woont u?
Het overgrote deel van de respondenten woont in Parkkamers.

Vraag 2: leeftijdsverdeling
De leeftijdsverdeling is redelijk gelijkmatig. De groepen 36-45, 56-65 en ouder dan 65 jaar zijn
ongeveer gelijk vertegenwoordigd met allen 16-17%. De grootste groep bestond uit 46-55 jaar met
32%. De groepen onder 35 waren iets minder vertegenwoordigd.
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Vraag 3: gezinssamenstellingen
Meer dan de helft van de respondenten zijn samenwonend met kinderen.

Thema 1: Hoe waardeert u de wijk Tolhek?
Vraag 4: geef aan in hoeverre u het eens bent met de stellingen
De respondenten zijn het over het algemeen in positieve zin eens met de stellingen. Zoals in
onderstaande grafieken te zien is, zijn respondenten het ‘zeer eens’ met de bereikbaarheid met het
openbaar vervoer en de fiets van de wijk. De respondenten zijn het meest verdeeld over het aantal
parkeerplekken in de buurt. Hier is meest negatief op gestemd, met 15% ‘zeer mee oneens’.
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Vraag 5: is er nog een ander aspect van de wijk dat u waardeert?
Op de vraag: ‘is er nog een ander aspect van de wijk dat u waardeert?’ Zijn de volgende open
antwoorden gegeven.
Tegeltjes met smileys
Directe toegang tot de Groenzoom
Bereikbaarheid school
Het onderhoud van het groen in de wijk wordt erg goed onderhouden/bijgehouden.
Het is moeilijk te benoemen, maar wellicht toch de ontsluiting en ligging ten opzichte van de kern Pijnacker.
Groen in de wijk en rust. De vogels en en eenden in de wijk.
Mooie plek om te wonen en redelijk ruim opgezet !
Gevarieerde samenstelling van de bevolking
Zichtbare politie
Ruim opgezet, brede voetgangers pad. Het is lekker groen en rustig
De aanwezigheid van Pannenkoekenhuis, brievenbus, een park om te spelen en honden uit te laten en loopafstand naar
de polder "de Groenzoom". Ook fijn dat er fietsknooppunten in de buurt zijn!
Dichtbij de Groenzoom
Fijn dat er een peuterschool en basisschool (2) in de wijk zit.
de brede paden en fietspaden
Dichtbij de Groenzoom
Onderhoud grasveld en struiken
Winkels in directe omgeving.
Rustige bewoners
Met wijkparkje ben ik erg blij mee.
Dat de kinderen veilig buiten kunnen spelen. Dat de meest bewoners erg aardig zijn.
groene zone binnen wandelbereik is heel fijn!
Het park de groene zoom

Vraag 6: wat kan er volgens u verbeterd worden in de wijk?
De open antwoorden die zijn gegeven op de vraag ‘wat kan er volgens u verbeterd worden in de
wijk?’ zijn opgenomen in bijlage. Hieronder een weergave van de meest genoemde onderwerpen
Meer afvalcontainers/ beter ophalen/ zwerfafval
voorkomen
(o.a. veel ontevreden over verlies groencontainers)
Meer en beter onderhouden groen (o.a. wijkpark) Meer
bomen (er worden veel concrete voorbeelden en ideeën
genoemd)
Beter onderhoud (bestrating en paden)
Meer voor kinderen en jeugd (betere speelvoorzieningen)
en ontmoeten)
Betere doorstroming verkeer (o.a. rond school probleem)
(ouders stimuleren met de fiets te brengen en halen)
Meer parkeren/ beter parkeer management
Minder geluidsoverlast (geluidswal nodig)
Verkeersveiligheid (snelheid omlaag/ controleren)
(Parklaan, Gantellaan)
Minder bebouwing
Hondenpoep
Minder fietsers op de stoep/ meer trottoirs
Meer sportaccommodaties
Vernieuwing school
Duidelijkheid over van het gas af
Meer elektrisch laden
Meer winkels
Groen ommetje in de wijk, wandelen/ fietsen
Meer bushaltes
Glasvezel nodig
Meer hondenvelden

16

15

10
8
7
7
5
5
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

3

Thema 2: Groen en klimaatbestendig Tolhek
Vraag 7: in hoeverre bent u het met de volgende stellingen eens?
In de staafdiagrammen is weergegeven hoe respondenten hebben geantwoord op de stellingen. Een
aantal zaken vallen op:
- Bewoners zijn het het meest eens met de eerste stelling: ik vind het belangrijk dat de buurt
groener wordt.
- Dit wordt gevolgd door de tweede stelling: meer groene parkeerplekken inrichten.
- Daarna zijn de meest positieve reacties op de derde stelling binnengekomen: meer openbaar
groen voor waterberging inrichten.
Vanaf stelling 4 zijn de meningen meer verdeeld.
- Er is geen overwegend positieve reactie op het klimaatbestendig inrichten van de eigen tuin.
45% is positief, maar 55% is neutraal of negatief.
- Bewoners zouden het over het algemeen niet waarderen om gemeentegroen in eigen
beheer te hebben.
- Op de stelling: ik heb al een groene en klimaatbestendige tuin stemt de meerderheid
neutraal.

Vraag 8: Ik draag graag op een andere manier bij aan een groenere buurt
Op de open vraag: Ik draag graag op een andere manier bij aan een groenere buurt, namelijk …’ zijn
verschillende open antwoorden gegeven. Deze zijn te vinden in de bijlage. Hier zijn ook een aantal
leuke ideeën voor de buurt geopperd: zoals een gezamenlijke afvalruimdag georganiseerd door de
gemeente.
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Vraag 9: zijn er plekken in de wijk met weinig groen waar het in de zomer te warm wordt?
Op de vraag of er plekken in de wijk zijn met weinig groen waar het in de zomer te warm wordt, is
voornamelijk met neutraal gereageerd. Toch is ook het aantal mensen dat eens is bijna dubbel zo
groot als het aantal dat oneens is.

Vraag 10: als u eens heeft geantwoord, kunt u dan aangeven op welke plekken het te warm wordt?
De open antwoorden op de vraag: ‘als u eens heeft geantwoord, kunt u dan aangeven op welke
plekken het te warm wordt?’ zijn in de bijlage te vinden. De meest voorkomende antwoorden zijn
hieronder weergegeven.
Op straat en langs de huizen (ook voortuinen)
Kale speelplekken
Overal waar geen/ weinig bomen zijn en geen
waterberging is
Schoolpleinen
Grasvelden zonder bomen (ook wijkpark)
Achterpaden

IIIII IIII
IIII
IIII
III
III
II
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Vraag 11: wat zou bewoners uit uw wijk kunnen stimuleren om de tuin te vergroenen?
Respondenten denken dat bewoners uit de wijk vooral gestimuleerd kunnen worden om de tuin te
vergroenen, door subsidies vanuit de overheid en campagnes met acties en informatie over dit
onderwerp. Respondenten zijn minder enthousiast over de mogelijke effecten van extra regels. Er
zijn ook enkele open antwoorden gegeven, te vinden onder de figuur.

Open antwoorden
Verantwoordelijkheidsgevoel bewoners vergroten
Groen uitdelen: dus zakjes met zaadjes, hoopvolle stekjes en gratis kleine plantjes ter beschikking
stellen, dan doen wij de rest!
Gemeente moet de verzakkingen oplossen
Ondergrondse groene container terug
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Thema 3: kwaliteit van woningen

Vraag 12: ik vind de uitstraling van de woningen belangrijk voor de uitstraling van de wijk
Respondenten vinden de uitstraling van de woningen inderdaad belangrijk voor de uitstraling van de
wijk.

Vraag 13: in hoeverre bent u tevreden over de dakkapellen die in uw wijk zijn gerealiseerd?
Respondenten zijn tevreden met de dakkapellen die in de wijk tot nu toe zijn gerealiseerd, dit geldt
zowel voor formaat, kleur als positie op het dak. Ook heeft een groot deel een neutrale mening.
Vrijwel niemand is uitgesproken negatief. Alleen over de kleur zijn sommigen iets ontevreden.
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Vraag 14: kunt u dit toelichten?
De open antwoorden met toelichting op bovenstaande keuzes is te vinden in de bijlagen (bijlage 4).
De toelichtingen lopen uiteen. Enerzijds hechten mensen waarde aan eenzelfde in de uitvoering van
dakkapellen, maar een lichte variatie spreekt men ook wel aan. Mensen vinden het vooral belangrijk
dat dezelfde soort kleuren worden gebruikt. De dakkapellen moeten passen bij de stijl en vormgeving
van de woning.
Vraag 15: ik vind het belangrijk dat op dezelfde woningen, dezelfde dakkapellen en opbouwen
worden gebouwd
Respondenten zijn het over het algemeen eens met de stelling dat er op dezelfde woningen, dezelfde
dakkapellen en dakopbouwen worden gebouwd. Ongeveer 55% is het eens of zeer eens.

Vraag 16: bij het plaatsen van een dakkapel of opbouw kies ik liever uit een paar vaste opties, dan
dat ik de afmetingen helemaal zelf bepaal
Ook kiezen de respondenten liever uit een aantal vaste opties bij het plaatsen van een nieuwe
dakkapel of opbouw, in plaats van dat ze de afmetingen helemaal zelf bepalen. Ook hier stemt
ongeveer 55% eens of zeer eens.
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Thema 4: ruimte voor ontmoeten, bewegen en spelen
Vraag 17: ik vind het belangrijk dat er in de wijk voldoende ruimte is voor buurtbewoners om
elkaar te ontmoeten, te bewegen en te spelen
De respondenten zijn het sterk eens met de stelling dat ze het belangrijk vinden dat er in de wijk
voldoende ruimte is voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten, te bewegen en te spelen. 80% is
het eens of zeer eens.

Vraag 18: kunt u aangeven in welke mate u de volgende activiteiten in de wijk onderneemt?
In onderstaande staafdiagrammen is te zien welke activiteiten de respondenten het meest en minst
in de wijk uitvoeren.

Vaak:
-

Wandelen of fietsen in de Groenzoom
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-

Een wandeling door de wijk

Af en toe:
-

Een rondje fietsen door de wijk
Spelen met kinderen op een van de speelplaatsen in de wijk (erg wisselend geantwoord)

Zelden of nooit:
-

Sporten in het wijkpark
Sporten in de wijk

Vraag 19: is er nog een andere vorm van beweging die u graag in de wijk doet?
Hier zijn twee (enkele) open antwoorden gegeven.
-

Wandelen met de hond
Met buurtgenoten samenkomen en op een bank een boek lezen

Vraag 20: mist u mogelijkheden voor beweging of sporten in de wijk?
Er is wisselend geantwoord op de vraag of men mogelijkheden voor beweging of sporten in de wijk
mist. Het merendeel mist niets. Maar toch krijgen een aantal opties 20-30% van de stemmen:
-

Voorzieningen voor ouderen om elkaar buiten te ontmoeten
Mogelijkheden voor de jeugd vanaf 18 jaar om elkaar te ontmoeten
Buurttuin om met andere wijkbewoners te onderhouden
Meer fitnesstoestellen voor volwassenen in het wijkpark

Ook zijn er een aantal open antwoorden gegeven.
-

Gymnastiek voor ouderen
Buitenruimte voor sport
Tennissen
Een fitness parcours en niet alleen losse apparaten bij elkaar
Een sportplaatsje waar kinderen worden uitgedaagd om te sporten/klimmen.
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Vraag 21: wat voor soort evenementen vindt u passen in de wijk?
Respondenten geven aan dat ze een wijkfeest in het wijkpark goed zouden vinden passen als
evenement in de wijk. In mindere mate is er animo voor het houden van een straatfeest. Zowel 20%
van de respondenten denkt dat een groter evenement in het wijkpark zou passen, als dat ze liever
helemaal geen evenementen in de wijk zien. Dit is tegenstrijdig.

Er zijn ook een aantal open antwoorden gedeeld:
-

-

Vaker een muziekfestival in Park Tolhek. Is pas 2 x geweest in 19 jaar tijd! Vaker een
buurtbarbeque-dag organiseren. Nooit gehad. Organiseer eens een wijkfeest zoals het
Klapwijkfeest, met: rommelmarkt, patatkar, suikerspinkar, clown, optredens door bandjes,
trampolines, mega-klimtoestel, een haarvlecht-henna-sminck-opmaak-tent voor meiden.
Bandjes festival op een zaterdagmiddag/avond met foodtrucks
Zelf geen behoefte, maar prima als andere mensen dat willen
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Vraag 22: wat voor regels zou u passend vinden voor evenementen in de wijk?
Bewoners vinden het van belang dat er over een aantal aspecten regels worden gesteld voor
evenementen in de wijk: de frequentie, de duur en de geluidsbelasting worden allemaal belangrijk
gevonden.

De open antwoorden:
-

Geen, een groot evenement in het wijkpark slechts een paar keer per jaar maar in de straten
moet ieder dat voor zich bepalen.
Rust
Geen evenementen
Geen alcohol en kindvriendelijk
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Bijlagen
Bijlage 1
Open antwoorden op de vraag: ‘wat kan er volgens u verbeterd worden in de wijk?
Geluidscherm N470, er is hier 24 uur per dag verkeerslawaai
meer groen, minder bebouwing, meer parkeerruimte, minder verkeersherrie (tram, n470,
vrachtverkeer door dorp)
Afvalcontainers, weinig restafval en vaak vol
Parkeeroverlast van volgens de APV verboden te hoge/grote bedrijfsbusssen!
Vuilcontainers in de nieuwe opzet is werkelijk een drama.
Vernieuwing school gebouw. Jongeren ontmoetingscentrum.
-schoonhouden van hondenpoep vooral het park. -meer speeltoestellen. -meer te doen voor de
jeugd. -controle op vuilnisdumpen. -snelheid controle op doorgaande 30km wegen zoals Parklaan
en Gantellaan. -Fietsers voorrang op overgangen Parklaan en Gantellaan.
inrichting van speeltoestellen die geluidsoverlast veroorzaken weghalen (everwichtkegels). sluiting
van de wasinrichtingen voor autos aan de klapwijkseweg na 20:00 uur en voor 06:00 uur. Dus
afsluiting van stroom en water op basis van een tijklok. Meer afvalcontainers voor groen afval.
Rommel rond afvalbakken en zwerfvuil.
Betere verdeling van inzameling afval. (Meerdere bakken bij elkaar).
Meer groen Duurzame natuurspeelplekken
Hoeveelheid groenbakken. Dit is onlangs drastisch verminderd. Slaat nergens op. SLECHT BELEID
De algemene bestrating. Op het moment dat er net zo veel aandacht wordt besteed aan de
algemene bestrating als dat er gegeven wordt aan de bestrating waaraan de bewoners mogen
meebetalen dan lag de algemene bestrating er een stuk beter bij. Nu liggen er veel tegels en
klinkers ongelijk waardoor valpartijen snel kunnen ontstaan. Er is tevens verzakking
waarneembaar waardoor bepaalde huishouden al een opstap moeten maken bij de aansluiting
van de stoep. Volgens mij is dit ook niet zo bedoeld in het ontwerpplan.
Meer sportaccomodaties
1. De doorstroming van het verkeer: De Gantellaan is totaal verstopt in de ochtend. Ouders die
kinderen afzetten. Maak het eenrichtingsverkeer! 2. Het weinig onderhouden groen. Hier en daar
een verveeld speeltuintje. 3. Er moet een geluidswal komen voor de N470.
Meer parkeerplaatsen; meer groen; minder fietsers op de stoep; meer toezicht rond school bij
ophalen en wegbrengen kinderen. Duidelijkheid rondom van het gas af.
Hogere belasting op een tweede auto. Ik kan zelden mijn eigen auto voor de deur zetten. Blauwe
zone zou ook een optie wezen.
geluidsoverlast N470
Fitness centrum in de wijk
Dat het wijkpark veel beter wordt onderhouden door de gemeente dan dat het nu het geval is.
Voorbeeld is dat er wel een mooi breed grind / wandelpad ligt aan de kant van de Ade maar langs
de kant van de Parklaan kan je niet fatsoenlijk lopen over het ''pad'' . Ook zouden er meer
restafvalbakken verspreiden moeten staan en wederom het voorbeeld dat er 2 restafvalcontainers
in de Ade aanwezig zijn ( het lijkt wel of hier een gemeenteambtenaar woont die alles naar zijn
eigen hand zet )!
Moeilijker maken om heel hard te rijden over Parklaan (m.n. bij wijkpark en oversteek fietspad)
rondom schooltijden van kinderen. Daarnaast rondom wijkpark in groene stukken tussen de
wegen heel veel hondenpoep dat niet opgeruimd wordt, zorgt voor veel stank in warme periodes.
Afval opruimen in de bermen en bosjes.
Elektrische laadpunten op straat mag worden uitgebreid gezien de bezetting van de beschikbare
locaties
Er worden nu steeds meer huizen gebouwd, maar niet meer parken om in te wandelen
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Verkeer drukte door scholen verminderen Aso parkeren tegengaan door controle BOA Gedumpt
vuilnis opruimen en daders opsporen Fietser kruisingen amstelpad veiliger maken
Er mogen wel wat winkels komen
Allereerst het lange looppad langs de Parklaan ter hoogte van het Park. Dat groeit dicht, dat is vaak
zompig van de regen en overgroeid gras en de dode bladeren, dat pad is nauwelijks nog
waarneembaar, terwijl er dagelijks honderden mensen vanuit deze wijk richting Randstadrail
lopen!
Meer groen in de directe omgeving
Meer bomen (en groen) in de wijk. Het is best kaal. Ook bijvoorbeeld een boom in de plantsoenen
(bv plantsoen ter hoogte van Liora 36 en Meersingel 39. Of bv langs de sloot op de Meersingel of
in de speeltuintjes, wat meer bossages. Bruggetje erbij in het wijkpark, bij het wilgenpad (waar je
ook mag fietsen) bruggetje naar rechts ter hoogte van de Soete Suikerbol zodat je een rondje in
het park kunt maken via dit pad en niet alleen midden in de wijk uit komt. En het speelbos goed
bijhouden en de paadjes eromheen, ook de andere kleine paadjes in het park vaak erg
blubberig.....
Meer denken in tiny forests dan in grasgazons, fietspaden vrijhouden van bermbegroeiing, meer
wandelpaden/trottoirs naast fietspaden, bewoning van sociale huurwoningen beter reguleren
door selectiever afgeven van woonvergunningen, Oude Polder omtoveren in buurt-/schooltuintjes
annex plukboomgaard i.p.v hondenpension.
De kwaliteit van de speeltuintjes. Sommige speeltoestellen zijn aan onderhoud toe. Meest
specifieke voorbeeld de zogenaamde trampoline in het speeltuintje in het Wijkpark. Dit
speeltoestel doet echt niks. Graag vervangen door iets anders. Daarnaast is er bij diverse
speeltoestellen in de buurt schade (denk aan uitstekende spijkers, schroeven, ontbrekende
planken) die gevaarlijk kunnen zijn voor jonge kinderen.
Ik woon sinds 3 weken in Tolhek en wat volgens mij beter kan is meer bushaltes
Onderhoud, meer groen
Verzakkingen van stoepen en tuinen
Verkeers beweging rondom school verminderen door 1 richtingsverkeer ter hoogte van school in
te stellen. Geluidswal langs N470 ter hoogte van Tolhek / Gantellaan. Eindtijd gebruik
vuilcontainers instellen zodat in de nachtrustbestemde tijd geen gebruik meer van wordt gemaakt
Er zou een oplossing moeten komen voor het veel te hard rijden op de Parklaan en Gantellaan, dit
is voor ons een grote ergenis en het is levensgevaarlijk voor de bewoners.
Verkeerssituatie einde Gantellaan, waar ouders in de ochtend en namiddag/‘s-avonds hun
kinderen brengen c.q. halen.
De groene ondergrondse containers zijn vorige maand gehalveerd. De afstand om er naar toe te
lopen is nu te groot. We gooien aardappelschillen e.d weer bij het rest afval. PMD scheiden we wel
keurig. Het papier verzamelen we en brengen het eens in de zoveel tijd naar een papier container.
Echt onzin dat die inplaats van restafval is gekomen. Overal gewoon zoals voorheen een rest en
een groen ondergrondse, en waar plek is een PMD erbij plaatsen.
Zou leuk zijn als er meer dieren in de omgeving zijn voor de kinderen. Bijvoorbeeld een
kinderboerderij
Auto's bij de scholen, staan vaak op de stoep, kan vaak op de fiets er niet door,heel gevaarlijk
Internetsnelheid, snel overschakelen op glas! We lopen hopeloos achter...
Meer speelruimte voor de kinderen.
-Parkeervoorzieningen scholen (eigenlijk het ontmoedigen dat (groot)ouders de kinderen brengen
en halen. Echt te gek voor woorden. -Inrichting Oude Polder. En dan bij voorkeur geen
dierenpension en/of dierencrematorium maar een mooie groenstrook. In ieder geval geen
opslagplaats meer voor overbodige gronden uit de rest van de gemeente. - niet nog meer scholen
of kinderopvang locaties De ondergrondse containers. De verandering is geen verbetering. Te weinig groen containers zeker
voor snoeiafval. Veel grote tuinen
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De hoeveelheid ondergrondse groen container.
Ik denk dat het Tolhekpark vaak onderhoud nodig heeft. Sommige paden in het park zijn met veel
modder, het zou beter zijn om meer nieuw schelpenpad te hebben (vooral aan de Parklaan zijde
en zomige pleken bij de groenzoom). We hebben ook meer en betere hondenvelden nodig. Op dit
moment lopen er mensen met losse honden in het park, die kunnen wat problemen veroorzaken
met kinderen en honden aan de lijn. We hebben ook meer vuilnisbakken nodig in de buurt. Het
nieuwe huisvuilverdelingssysteem bracht enkele moeilijkheden met zich mee, en daarom worden
er meer vuilnis op straat verspreid. Het zou leuk zijn om een afvalkaart te hebben, zodat waar we
het juiste soort afval konden weggooien.
Dat het onkruid langs de stoepranden ook is verwijderd wordt. En niet een karretje met een
noodgang over de middenweg rijd .
Onderhoud vd paden in het parkje. Is reeds gedaan maar sommigen paden staan alsnog onder
water na een regenbui. Ook is het pad ad parklaan niet onderhouden.
Meer groen altijd wenselijk,
Onderhoud van de verzakkingen van stoeptegels/straatbanden
Meer parkeerplaatsen.
Meer parkeerruimte
De bestrating en de ingang van Tolhek bij de brug kruising Duikersloot
Bijlage 2
Open antwoorden op de stelling:
‘Ik draag graag op een andere manier bij aan een groenere buurt, namelijk …’
zou graag een groenere tuin willen hebben maar perceel laat dat door haar omvang niet toe
Groene daken
Je eigen rommel opruimen
Wij hebben geprobeerd om onze tuin te vergroenen, maar voortdurende verzakking maken het
onmogelijk. Wij balen oprecht dat de gemeente hierin niet thuis geeft. Het is erg duur om
voortdurend je tuin op te moeten hogen, om weer alle planten te vervangen. Na dit 3 keer te
hebben gedaan, is het voor ons wel te duur geworden. Ik vind het echt jammer dat we tegels
hebben moeten leggen, maar dat was goedkoper dan weer de hele tuin inrichten.
Wij hebben zonnepanelen. Echter, rondom ons heen bijna niemand. Wellicht is een zonnepanelen
project een goed idee.
De tuin groen houden en misschien de wijk om de zoveel tijd rommel opruimen die op straat richt
met de wijk.
Elektrisch rijden maar hiervan vind ik dat de gemeente veel te weinig doet aan bijvoorbeeld het
aantal laadpalen en laadmogelijkheden aan en of bij de eigen woningen toe te kennen.
Vragen over inrichting tuin niet beantwoord ivm afwezigheid ervan
Afval scheiden. Echter is er zeer beperkte capaciteit na recente verandering van afvalverzamel
punten. Deze zijn snel vol of zijn geblokkeerd door vastzittend afval. Hierdoor heb ik
buurtbewoners afval in de niet juiste container zien gooien. Dit alles werkt demotiverend.
We hebben een groene tuin en we recyclen
Rommel opruimen op een speciale dag. Zorg dan als Gemeente voor afvalgrijpers, vuilniszakken en
weggooihandschoenen; dan willen wij wel een paar uurtjes dit doen op een door de Gemeente
aangewezen dag! Ik kies dan graag Park Tolhek, de Parklaan en een stukje Polder "Groenzoom".
Groen dak op schuur
Een groene daktuin met waterminnende planten waardoor minder regenwater in het riool hoeft
te worden afgevoerd.
Ik heb geen tuin en kan hierdoor niet goed op alle bovenstaande vragen antwoord geven. Vind de
wijk al best groen. Ben geen voorstander van groene parkeervakken. Dit wordt dan gebruikt voor
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de behoefte van katten en honden. Als het niet goed onderhouden wordt dan verpaupert het
aanzicht. Waterdoorlatende tegels lijken mij prima.
Buurttuin in de Oude Polder!
Ik zei in de vraag hierboven dat ik graag tegels uit de tuin haal voor groen. Op dit moment neig ik
het omgekeerde. Ik heb heel veel groen in de tuin maar dat moet wel gesnoeid worden en ik baal
enorm dat de groene ondergrondse containers nu weg zijn gehaald.Ik heb al een kruiwagen
gekocht, maar heb de neiging om gedeeltelijk de beplanting die veel gesnoeid moet worden weg
te halen. Dit kan nooit de bedoeling zijn. (.buren hebben dit al gedaan:(
De groonzoom, laten zoals het nu is ,geen huizen of iets anders bouwen
Richt de Oude Polder in als groengebied.
Ik houdt mijn buurt schoon.
Ik wil geen tuin met veel groen, want ik ben 71jaar en kan dat niet bijhouden. Misschien een goed
plan om voor oudere mensen appartementen te bouwen. En dan wel met een fatsoenlijke woon
oppervlakte en niet 60 vierkante meter, en ook met een fatsoenlijk terras en betaalbaar.
Groene daken (op de schuur bijv. Want wij hebben een schuin dak)
Ik heb geen tuin maar zou graag een rand willen beplanten om regenwater de ruimte te geven en
bijen aan te trekken.
Bijlage 3
‘Op welke plekken wordt het in de zomer te heet?’
Op straat en langs de huizen
Op de straat met parkeerplekken, in de achtertuinen
Alle groen verschroeid. Je merkt dat de bodem geen water vasthoudt en dat er geen diversiteit is
in wilde planten. Het pad Monnikenweg is daar een voorbeeld van.
Schoolpleinen.
Op straat voor de huizen.
Voor mijn voordeur aan de Thurlede
Pal naast de school voorzijde + zijde amstelpad
Bij de speeltuin in zintele. Voor ons deur bij Thurlede
Het wordt nergens te warm, nou ja, in mijn voortuin, daar verbranden alle planten en bloemen in
de zomer!
Eigenlijk overal, want er staan weinig bomen in de straat
Op de stoepen tussen de huizen en ook op de veel te kale speelplekken. Maar ook op het
schoolplein bv weinig schaduwplek. Middenberm Parklaan
Achterpaden
De open plekken, zoals het park, hebben weinig beschutting. Daardoor is er bij het buiten spelen
geen ruimte om de koelte op te zoeken.
Groen wil niet zeggen dat dit tegen warmte werkt. Er zijn veel groene grasvelden in de wijk maar
die voorkomen geen hitte. Dan zou je meer bomen moeten planten.
in het wijkpark staan te weinig bomen die voor schaduw kunnen zorgen. de speeltuinen in de wijk
parkkamer hebben ook weinig bomen die voor schaduw kunnen zorgen.
Bijvoorbeeld in de wollebrand, de voortuinen staan naar de zon toe en in de zomer kan het hier
flink heet worden
In de straten.
Heel de gantellaan is geen plek om onder een boom schaduw te zitten.
De Tolhekpark.
De speeltuintjes, daar staan weinig/geen bomen die schaduw kunnen geven
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Bijlage 4
Voorkeuren voor de uitvoering van dakkapellen: in hoeverre bent u tevreden over de dakkapellen die
in uw wijk zijn gerealiseerd? Kunt u dit toelichten?
Heb plat dak. Mag opbouw plaatsen maar niet over het hele dakoppervlakte
Veel bewoners begrijpen zelf dat een dakkapel plaatsen in de bestaande kleuren/bouwstijl
meerwaarde heeft voor hun eigen huis en de wijk. Bepaalde persoonlijke
wijzigingen/aanpassingen zijn onontkoombaar maar doen weinig tot geen afbreuk aan de
uitstraling.
Dakkapellen zijn niet verstorend. Het is juist wel leuk dat er afwisseling is.
Het is geen ratjetoe aan verschillende dakkapellen. De kleuren zijn gedekt.
Iedereen moet zijn eigen dakkapel erop zetten.
In Parkkamers gedeelte rondom Parklaan alles hetzelfde, dat geeft rust in uitstraling.
Er is wel veel variantie in dakkapellen
Een dakkapel mooi en handig
De kleur en uitvoering is niet in de stijl van de woningen waardoor het er erg slordig en onverzorgd
uitziet.
Iedereen in de Parkkamer Meersingel / Parklaan / Wollebrand / Gantellaan heeft een groene
dakkapel, dezelfde hoogte en daarin 3 of 4 ramen, dus prima!
Het is wel mooier als in een straat de dakkapellen eenzelfde uitstraling hebben
Verschillende dakkappellen vind ik niet zo storend
Ik vind het jammer, maar ook onvermijdbaar dat er zo'n grote verscheidenheid aan vormen en
maten bestaat.
In mijn deel van de wijk kunnen geen dakkappellen gerealiseerd worden, gezien de bouw van de
huizen. Ik kijk er zelf niet echt tegen aan dus heb er ook geen mening over.
Bovenste foto spreekt meer aan.
ik vind aan/opbouw noodzakelijk voor de meeste huizen in tolhek omdat deze net te klein opgezet
zijn voor een gezin met 4 personen zowel de verdiepingen als de begane grond.
Allemaal redelijk harmonieus met woningtoezicht uitgevoerd.
We zijn heel blij dat uiteindelijk dakkapellen geplaatst mochten worden aan de achterkant. De
architect had onze huuzen zo gebouwd dat het volgens de regels een mansarde dak was en er
geen dakkapellen opgezet zouden worden. Na veel acties ( o.a de telstar en bezoek van de
gemeente is het gelukt en mogen er bij ongeveer 100 ? Van de zelfde soort huizen een dakkapel
op. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en het ziet er prima uit
Het zou mooier zijn als er meer dezelfde kleuren gebruikt worden voor de dakkapellen
Er worden veel kleuren door elkaar gebruikt en dat geeft een rommelig beeld.
heb er geen last van
Ziet er wel goed en verzorgd uit.
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