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Slechts	getoond	(43,8	%)
Voltooid	(56,2	%)
Onvolledig	(0,0	%)

Directe	link	(100,0	%) 1-2	min.	(0,6	%)
2-5	min.	(4,2	%)
5-10	min.	(16,7	%)
10-30	min.	(53,0	%)
30-60	min.	(19,6	%)
>60	min.	(6,0	%)
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1	In	welke	straat	woont	u?
Enkele	keuze	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	Lijsterstraat 26 15,5%

	Nachtegaallaan 14 8,3%

	Blauwe	Vogelweg 7 4,2%

	Leeuwerikstraat 19 11,3%

	Roodborststraat 30 17,9%

	Merelstraat 35 20,8%

	Mezenstraat 8 4,8%

	Vinkenstraat 8 4,8%

	Bosuilstraat 3 1,8%

	IJsvogelhof 8 4,8%

	Groene	Spechthof 0 0,0%

	Rijnsburgerweg 6 3,6%

	Ik	woon	ergens	anders 1 0,6%

	Wil	ik	niet	zeggen 3 1,8%

26	(15,5%)26	(15,5%)

14	(8,3%)14	(8,3%)

7	(4,2%)7	(4,2%)

19	(11,3%)19	(11,3%)

30	(17,9%)30	(17,9%)

35	(20,8%)35	(20,8%)

8	(4,8%)8	(4,8%)

8	(4,8%)8	(4,8%)

3	(1,8%)3	(1,8%)

8	(4,8%)8	(4,8%)

0%0%

6	(3,6%)6	(3,6%)

1	(0,6%)1	(0,6%)

3	(1,8%)3	(1,8%)
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2	Ervaart	u	veel	parkeerdruk	in	uw	straat?
Semantische	differentiaal	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

AntwoordAntwoord -2-2 -1-1 00 11 22

Nee,	geen	parkeerdruk	 27	(16,1%) 32	(19,0%) 45	(26,8%) 51	(30,4%) 13	(7,7%) 	Ja,	veel	parkeerdruk

-0,1-0,1Nee,	geen	parkeerdruk Ja,	veel	parkeerdruk

-2 -1 0 1 2

3	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

	(46x)
	Altijd	is	er	ruimte	over	om	een	auto	te	parkeren
	Altijd	meerdere	plekken	te	vinden
	Altijd	parkeerplek
	Altijd	plek	rond	het	veldje
	altijd	wel	een	plek
	Altijd	wel	een	plek	ergens	in	de	straat
	Bij	mooi	weer	in	de	weekeinden	en	in	schoolvakantie	met	name	ontstaat	extra	parkeerdruk	door	bezoekers	van	buiten	de	wijk	aan	de	speeltuin.	Ook

de	avonduren	bij	verhuur	van	het	speeltuingebouw	trekken	veel	extra	parkeerders
	Bijna	altijd	plek.
	Bijna	altijd	plek	dichtbij	huis.
	Bijna	nooit	plek	later	op	de	avond
	bij	ons	aan	de	boskant	valt	het	mee
	Bij	ons	zijn	een	aantal	bewoners	die	geen	auto	bezitten	dit	geeft	ruimte.	Wellicht	in	toekomst	wel	last	van	parkeerden
	Bij	renovatie	in	de	straat	te	weinig	parkeerplekken
	Dank	zij	het	betaald	parkeren	is	de	parkeerdruk	nu	precies	goed.
	De	speeltuin	trekt	veel	bezoekers!
	De	straat	staat	aan	het	einde	van	de	dag	vaak	(bijna)	vol
	dikwijls	slechts	2	of	3	vrije	plaatsen	over,	m.n.	's	avonds	als	iedereen	thuis	is
	Dit	gaat	vooral	om	piekmomenten	op	weekdagen,	als	de	school	begint	en	uitgaat.
	Door	speeltuinbezoekers	per	auto,	bij	activiteiten	in	speeltuin,	ook	op	zaterdag,soms	zondag.	Deze	druk	is	te	overkomen,	maar	geeft	overloop	in

Leeuw'str.	Ik	heb	bij	de	('rare')	enquete	op	doemee	geen	antwoord	willen	geven	op	betreff.	vragen	omdat	bij	antwoorden	andere	bewoners/straten
zouden	worden	belast,	zonder	dat	afwegingen	per	straat	was	geweest.	Dit	gebrek	aan	afweging	en	gemis	van	meer	'integrale'	benadering	dreigt	weer.
Overigens`:	deze	enquête	aardig	initiatief	van	wijkcomité,	geen	g

	Door	verbouwingen	in	buurt	(aannemersbusjes,	vuilcontainers)	vaak	geen	parkeerplaats	binnen	5	huisnummers.
	enorme	piekdrukte	bij	opengaan/sluiten	school,	daarbuiten	prima
	er	heerst	op	dit	moment	een	prima	parkeerdruk:	geen	overvloed	aan	plekken	maar	wel	altijd	plek	op	afzienbare	afstand	van	ons	huis
	Er	is	altijd	een	plaatsje	te	vinden
	Er	is	altijd	ergens	wel	een	plekje
	Er	is	altijd	nog	eel	een	paar	plekjes
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	Er	is	altijd	nog	wel	een	plekje	te	vinden
	Er	is	altijd	plek,	vaak	voor	de	deur
	Er	is	altijd	wel	een	plekje	in	de	buurt.
	Er	is	altijd	wel	plek	in	de	straat	op	het	blok	waar	ik	woon	(middleste	blok)
	Er	is	helaas	nog	ruimte	over	voor	rijscholen	om	te	oefenen.	Vooral	dieselauto's	van	rijscholen	veroorzaken	overlast.
	Er	is	meestal	een	plekje	in	de	buurt.	Op	bepaalde	momenten	extra	druk,	bijvoorbeeld	zaterdag	ivm	de	speeltuin.
	Er	is	vrijwel	altijd	een	plek	in	de	straat	maar	het	is	nooit	echt	"leeg"
	Er	ontstaat	wat	parkeerdruk	door	de	vele	verbouwingen	en	de	containers	die	daarvoor	worden	geplaatst.	Wordt	waarschijnlijk	weer	eens	beter
	Er	szijn	regelmatig	geen	vrije	plekken	in	de	korte	merelstraat
	Er	zijn	altijd	wel	1	of	2	plaatsen	beschikbaar
	Er	zijn	nu	voldoende	parkeerplaatsen,	daarom	graag	het	huidige	aantal	behouden.
	Er	zijn	plekken	maar	met	vaste	vakken	worden	dat	er	minder
	Er	zijn	precies	net	iets	meer	dan	genoeg	parkeerplaatsen.	Niet	altijd	recht	voor	de	deur	maar	altijd	een	plekje
	Gaat	prima
	Gebruik	parkeergarage	bij	appartement
	Geen	parkeerdruk,	we	kunnen	zelf	altijd	de	auto	voor	de	deur	kwijt	of	een	paar	plekken	verderop.	Bezoek	kan	dat	ook
	Genoeg	plekken.	In	de	straat	houden	we	rekening	met	elkaar
	Geregeld	s'avonds	en	in	het	weekend	uitwijken	naar	de	omliggende	straten.	Overdag	geregeld	vaker	vanwege	voertuigen	van	werklieden	en

geplaatste	bouwcontainers.
	Gezien	de	vele	bouwactiviteit	(ook	omdat	het	oude	huizen	betreft	met	veel	renovatie	behoefte)	is	het	goed	dat	er	een	per	straat	2	parkeerplaatsen

extra	zijn.	Zo	kan	iedereen	parkeren,	en	is	er	noch	over	noch	ondercapaciteit
	Helemaal	vol	‘s	avonds,	bij	laat	thuiskomen	vaak	rondjes	draaien	om	een	plekje	te	kunnen	vinden.	Misschien	zijn	er	per	adres	meer	auto’s

bijgekomen?
	Het	is	bijna	altijd	vol	in	de	straat
	Het	is	gewoon	een	feit
	het	is	in	de	avond	meestal	vol,	dus	ik	verwacht	met	de	reductie	van	parkeerplaatsen,	dat	we	regelmatig	in	andere	straten	moeten	gaan	parkeren.

waarschijnlijk	zal	er	alleen	bij	de	school	in	de	avond	plaats	zijn,	maar	die	plaats	is	in	de	avond	wat	onguur
	Het	is	meestal	vol,	zoeken	naar	plek.	Het	wordt	te	vol	als	het	plan	doorgaat	om	de	Blauwe	Vogelweg	bij	de	Merelstraat	zonder	parkeerplaatsen	te

doen.	Er	is	bij	ons	geen	ruimte	voor	de	auto’s	die	daar	nu	staan	geparkeerd.	Ook	het	plan	om	voor	vuilcontainers	parkeerplekken	op	te	offeren	is	slecht	en
komt	daar	nog	bovenop.	Dus	laat	het	aantal	parkeerplaatsen	zoals	het	nu	is!!!

	Het	is	regelmatig	lastig	om	een	parkeerplaats	te	vinden
	Het	past	allemaal	precies.	Er	zijn	nog	enkele	plekken	voor	bezoek	maar	als	er	teveel	‘overloop’	vanuit	andere	wijken	of	bio	science	park	bij	komt,	past

het	niet	meer.
	Het	wordt	drukker.,	zeker	door	thuiswerken.	Nog	niet	zo	lang	geleden	kon	ik	altijd	in	de	straat	parkeren	tegenwoordig	sta	ik	hoe	langer	hoe	meer	in

een	zijstraat
	Ik	heb	altijd	plek	voor	mijn	deur
	Ik	heb	geen	auto.
	Ik	heb	geen	auto,	en	er	is	alsnog	altijd	wel	plek
	ik	heb	zelf	geen	auto	maar	zie	voldoende	lege	plekken	om	te	parkeren
	Ik	parkeer	in	de	parkeergarage,	maar	parkeerplaatsen	buiten	zijn	er	onvoldoende
	Ik	woon	op	hoek	met	mezenstraat,	die	staat	altijd	vol.
	in	het	weekendals	parkeren	gratis	is	en	tijdens	container	ophaaldag	bezoek	kan	auto	niet	krijt
	Is	precies	goed	nu,	meestal	plaats	nabij
	Ivm	met	speeltuin	veel	auto’s	in	de	straat.	Iedereen	heeft	een	auto	en	als	iemand	bezoek	heeft	is	het	gelijk	al	druk
	Juist	in	ons	stukje	korte	Roodborststraat	waar	maar	liefst	drie	huisbrede	groenvakken	staan	ingepland	hebben	meerdere	bewoners	twee	tot	drie

autos!
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	Kan	altijd	de	auto	kwijt
	Kan	altijd	mijn	auto	vlakbij	kwijt
	Kan	altijd	voor	de	deur	parkeren
	kan	makkelijk	een	plekje	vinden
	meer	auto's	per	huis,	zeker	als	woningen	opgedeeld	worden	in	appartementen.
	meestal	goed	een	plek	te	vinden	dicht	bij	huis
	Meestal	is	parkeren	geen	probleem,	als	er	bouwwerkzaamheden	zijn	in	de	straat	is	het	soms	lastiger	vanwege	busjes/containers	e.d.
	Meestal	parkeerplek	in	de	straat,	maar	kan	snel	veranderen	als	"om	de	hoek"	parkeerdruk	toeneemt
	meestal	plek
	Meestal	zijn	er	nog	maar	enkele	plekken	vrij	wanneer	iedereen	thuis	is.	Verwachting	is	dat	met	nieuwe	bewoners	in	de	toekomst	aantal	auto’s	gaat

toenemen.
	Met	de	invoering	van	betaald	parkeren	kan	ik	altijd	dicht	bij	mijn	huis	parkeren.
	Met	enige	regelmaat	moeite	met	het	vinden	van	een	parkeerplek.	Naast	auto’s	staan	er	in	elke	straat	ook	altijd	we	minimaal	2	containers	ivm

verbouwen.	Dit	zal	de	komende	maanden/jaren	zo	blijven,	dus	ook	dit	heeft	impact	op	het	aantal	beschikbare	parkeerplaatsen.
	Met	name	na	17:00	uur
	Met	name	tussen	17-23u	(bewoners	+	bezoekers)	alsook	in	de	weekends	wanneer	veel	bezoekers	van	de	speeltuin	hun	auto	op	de	Nachtegaallaan	en

omringende	straten	parkeren.	Uiteraard	zijn	er	in	de	weekends	meerdere	bezoekers.
	Minder	parkeerplaatsen	zou	fijn	zijn	omdat	de	ruimte	dan	voor	andere	dingen	gebruikt	kanworden
	moet	vaker	parkeren	in	andere	straat
	Na	invoering	parkeervergunning	en	parkeer	betaalautomaat	is	het	prima	parkeren.	Niets	aan	veranderen.	Bij	verkamering	lijkt	het	me	verstandig	1	,

hooguit	2x	eenit	te	gevenparkeervergunning	per	'huis'	uit	te	laten	geven
	na	'kantoortijd'	is	de	hele	straat	volgeparkeerd
	netraal:	ik	heb	geen	auto	en	zie	dat	er	regelmatig	in	mijn	deel	van	de	Lijsterstraat	parkeerplek	is.
	Niet	mogelijk	om	altijd	in	straat	te	parkeren
	Niet	van	toepassing,	want	geen	auto;	hoe	minder	auto's	en	hoe	meer	groen	hoe	beter.
	Nooit	problemen	om	auto	kwijt	te	kunnen,	maar	ook	niet	bizar	vee	ruimte
	Nu	hebben	we	precies	het	aantal	parkeerplaatsen	in	verhouding	tot	het	aantal	huizen.	Bezoek	kan	altijd	in	de	straat	of	net	om	de	hoek	een	plek

vinden.	Maar	het	moeten	niet	minder	plekken	worden.	Precies	goed!
	Ondanks	een	verbod	wordt	er	geparkeerd
	Onhandig	als	gezinnen	twee	auto's	hebben
	Op	de	rijnsburgerweg	heb	ik	daar	minder	last	van
	Op	vuilophaaldagen	moet	ik	mijn	auto	verplaatsen
	Op	zaterdag	en	zondag	is	het	vol
	Overdag	kunnen	we	nog	redelijk	goed	parkeren,	echter	rond	22:00	uur	staat	het	behoorlijk	vol.	Wanneer	er	bijvoorbeeld	een	grote	afvalbak

geparkeerd	staat	tijdens	een	verbouwing	is	dat	al	bijna	een	probleem.	Dit,	nu	er	weinig	tot	geen	bezoekers	zijn	vanwege	de	avondklok.
	Overdag	valt	mee	s	avonds	vol.
	over	het	algemeen	niet
	Parkeren	kan	nu	altijd	in	de	straat
	precies	goed
	Prima	zo
	Regelmatig	geen	ruimte	in	de	directe	omgeving
	Ruimte	zaT
	's	avonds	kan	ik	vaak	niet	in	de	straat	parkeren
	s.avonds	staat	alles.vol
	Savonds	zijn	alle	plekken	voor	de	huizen	ingenomen.	Bezoek	bij	de	buren	betekent	om	de	hoek	parkere.
	Sinds	de	invoering	van	betaald	parkeren	is	er	voldoende	ruimte
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	Sinds	de	parkeertarieven	geen	parkeerders	meer	vanuit	het	BSP.
	soms	geen	parkeerplek	dichtbij
	Soms	moeten	we	om	de	hoek	in	de	Lijsterstraat	parkeren
	speeltuinbezoekers
	Speeltuin	bezoekers	van	buiten	de	vogelwijk
	speeltuinverkeer	stroomt	over
	Tweezijdig	parkeren	met	eenzijdig	woningen
	vanwege	het	speeltuin	bezoek
	veel	parkeerders	voor	de	speeltuin
	veel	parkeerders	zijn	bezoekers	van	de	speeltuin.
	Vooral	auto's	van	mensen	die	naar	de	speeltuin	gaan
	Weinig	parkeerplaatsen
	We	kunnen	altijd	voor	het	huis	parekeren.	Rond	de	Mytyllschool	is	het	wel	altijd	druk,	mogelijk	ook	parkeerders	uit	omliggende	flats	en	overdag

medewerkers	of	chauffeurs	voor	de	school
	We	kunnen	over	het	algemeen	een	plekje	voor	de	deur	vinden,	of	binnen	20	meter
	Wel	foutparkeerders
	wel	parkeerdruk	in	de	korte	Roodborststraat	maar	om	de	hoek	in	de	Lijsterstraat	is	altijd	plek
	Wij	hebben	een	eigen	oprit	en	meestal	plek	voor	de	deur
	Wij	hebben	geen	auto.	Daarom	vul	ik	deze	vraag	niet	in,	dus	het	blijft	0.
	Wisselend
	2	auto’s	per	huishouden	en	weinig	ruimte	voor	gasten

4	Ervaart	u	veel	parkeerdruk	in	de	wijk?
Semantische	differentiaal	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

AntwoordAntwoord -2-2 -1-1 00 11 22

Nee,	geen	parkeerdruk	 22	(13,1%) 28	(16,7%) 63	(37,5%) 47	(28,0%) 8	(4,8%) 	Ja,	veel	parkeerdruk

-0,1-0,1Nee,	geen	parkeerdruk Ja,	veel	parkeerdruk

-2 -1 0 1 2

5	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

	(95x)
	Alleen	ah	begin	vd	Lijsterstraat	en	einde	Blauwe	Vogelweg	is	wat	‘lucht’
	Alleen	‘	s	avonds
	als	de	containerplekken	moeten	worden	vrijgehouden,	is	het	vaak	zoeken	naar	een	nog	vrije	plek
	Als	het	goed	verdeeld	wordt	is	er	voldoende	plek
	Als	ik	zo	door	de	wijk	loop	zie	ik	dat	in	het	oude	gedeelte	de	parkeerdruk	best	hoog	is
	Altijd	plekje	te	vinden.	Wel	overdag	veel	drukte	bij	de	mytylschool.
	altijd	wel	een	plek
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	Altijd	wel	een	plek	in	de	wijk
	Andere	straten	ook	plek.	Voor	huis	misschien	soms	lastig	maar	dat	is	geen	parkeerdruk
	Auto	van	buiten	de	vogelwijk
	Bepaalde	stukken	straat	wel	(	Blauwe	Vogelweg	bijv)	maar	over	het	algemeen	is	er	plek	genoeg
	Bij	het	veldje	en	bij	de	Blauwe	Vogelweg	zijn	zeker	altijd	nog	wat	plekken.
	Blauwe	Vogelweg	extreem	veel	parkeeroverlast	bij	Mytylschool
	De	speeltuin	trekt	veel	bezoekers!
	Deze	vraag	is	hetzelfde	als	de	vorige?
	De	zijstraten	staan	altijd	helemaal	vol.	Ik	denk	dat	het	nu	net	passend	is
	Dit	is	een	feit
	Er	is	altijd	wel	een	plek	te	vinden	binnen	50-100	meter	van	mijn	woning,	dus	het	leidt	niet	tot	rondjes	rijden	op	zoek	naar	plek	elders	in	de	wijk.
	Er	is	weinig	plek	wanneer	iedereen	thuis	is.
	Er	staan	altijd	veel	auto’s	in	de	wijk.	Als	je	moet	uitwijken	om	te	parkeren	in	een	andere	straat	is	dat	ook	niet	altijd	even	makkelijk
	Geen	idee
	geen	zicht	op	wijk	als	geheel
	Gelukkig	is	er	ook	altijd	wel	een	plekje	te	vinden,	maar	dat	maakt	het	wonen	in	deze	wijk	juist	ook	zo	aangenaam.
	gemiddeld
	gemiddeld	valt	het	redelijk	mee,	want	rond	de	school	is	het	overdag	druk,	mar	in	de	wijk	niet.	in	de	avond	is	dat	andersom
	Heb	geen	auto,	let	niet	op	parkeerdruk
	het	wordt	zeker	door	thuiswerken	drukker.
	hoef	zelden	elders	in	de	wijk	te	parkeren,	dus	geen	ervaring	mee
	Ik	heb	het	idee	dat	er	altijd	wel	voldoende	parkeerplaatsen	zijn.
	ik	kan	altijd	de	auto	voor	de	deur	kwijt	of	in	ieder	geval	dicht	in	de	buurt
	Ik	zie	het	in	sommige	straten	regelmatig	vol	staan.
	Ik	zie	regelmatig	lege	plekken.	Alleen	in	de	Blauwe	Vogelweg	is	de	parkeerdruk	op	sommige	momenten	(overdag)	is	de	parkeerdruk	erg	hoog
	in	de	avond	zijn	de	meeste	parkeerplekken	wel	vol.
	In	het	projectgebied	zijn	225	huisnrs	(235	incl	Bosuilstr).	Tellingen	in	dit	gebied	van	de	'scope'	leveren	ca	245	auto's.	In	en	vlak	buiten(!	dus	ook

Bosui)	het	projectgebied	zouden	(?...aantal)	parkeerplaatsen	zijn	'geformaliseerd'.	("...we	zijn	juist	in	de	Vogelwijk	komen	wonen	omdat	je	hier	bij	je	huis
kunt	parkeren	en	niet	hoeft	te	zoeken	zoals	in	Ams/elders"	...	.	Wat	te	denken	van	bewoners	zonder	auto,	of	die	welke	al	jaren	hier	wonen	(zijn	die	er	nog?!)
en	al	die	auto's	hebben	zien	komen?

	in	ons	deel	hebben	sommigen	meerdere	auto's
	Ja	met	name	in	bepaalde	straten
	je	kunt	altijd	in	de	wijk	parkeren
	Je	kunt	je	auto	altijd	wel	ergens	in	de	wijk	kwijt	sinds	er	met	vergunningen	wordt	gewerkt
	Je	ziet	weinig	open	plaatsen	nu
	kan	makkelijk	een	plekje	vinden
	Kan	meestal	wel	ergens	parkeren,	behalve	bij	5	meimarkt	of	zo.
	Merelstraat	en	Roodborststraat	staan	altijd	vol.	De	parkeerplaats	op	de	Nachtegaallaan	wordt	gebruikt	voor	busjes	en	auto's	waar	de	bestuurder	even

moet	bellen,	of	voor	klus-	of	bestelbusjes.
	merelstraat,	lijsterstraat,	roodborststraat,	nachtegaallaan	en	blauwe	vogelweg	tot	aan	leeuwerikstraat	staan	veelal	vol
	Merelstraat,	Roodborststraat	hogere	parkeerdruk.	Dreigend	hogere	parkeerdruk	in	gehele	wijk	door	toelaten	van	opsplitsing	woonhuizen	in

appartementen.
	minder	parkeervakken	zou	beter	zijn	want	geeft	ruimte	voor	andere	dingen
	Overdag	de	blauwe	vogelweg	en	de	lijsterstraat
	Overloop	vanuit	andere	straten
	Plek	genoeg
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	Precies	goed.	Geen	Haagse	taferelen	dat	je	3	rondjes	moet	rijden	en	hoopt	dat	er	ondertussen	iemand	weg	is	gegaan.
	Precies	goed	zo.	Niet	teveel	parkeerplaatsen,	niet	te	weinig.
	Regelmatig	sta	ik	in	een	andere	straat	geparkeerd.	Overdag	kunnen	we	nog	redelijk	goed	parkeren,	echter	rond	22:00	uur	staat	het	behoorlijk	vol.

Wanneer	er	bijvoorbeeld	een	grote	afvalbak	geparkeerd	staat	tijdens	een	verbouwing	is	dat	al	bijna	een	probleem.	Dit,	nu	er	weinig	tot	geen	bezoekers
zijn	vanwege	de	avondklok.

	Sinds	betaald	parkeren	is	ingevoerd
	Sinds	de	invoering	van	parkeer	vergunningen	is	het	minder	druk	in	de	straten	van	Vogelwijk
	S’morgens	rond	8:00	uur	en	in	de	middag	na	17:00	uur
	Sommige	straten	zijn	behoorlijk	vol	met	auto’s
	soms	moeten	we	om	de	hoek	in	de	Lijsterstraat	parkeren
	Teveel	auto’s	op	de	nachtegaallaan	bij	drukte	speeltuin
	tijdens	container	ophaaldagen/	in	het	weekend	als	parkeren	gratis	is/	bezoekers	raken	hun	auto	niet	kwijt
	Twee	keer	dezelfde	vraag	volgens	mij.
	Vanwege	de	Thermiek
	verderop	in	de	wijk	is	nog	wel	plek	te	vinden
	voldoende	plekken	vrij
	Vooral	in	binnenste	straten	staat	alles	vaak	vol
	Vooral	in	de	smallere	straten	met	aan	wtee	kanten	huizen.
	vooral	in	de	straten	met	aan	beide	kanten	huizen.
	Weinig	parkeerplaatsen
	Weliswaar	wisselend,	maar	steeds	vaker	in	alle	straten	van	de	wijk	vol	met	geparkeerde	auto's
	Wij	hebben	geen	auto.	Daarom	vul	ik	deze	vraag	niet	in,	dus	het	blijft	0.
	Zeker	in	de	lijsterstraat,	nagtegaallaan	en	blauwe	vogelweg	zijn	altijd	nog	veel	plekken	leeg
	Zie	antwoord	op	vraag	3:	voldoende	dus	graag	zo	houden
	Zie	bij	vorige	vraag
	Zie	vorige	opmerking.
	zie	vraag	3	hiervoor.
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6	Welke	straten	hebben	volgens	u	de	meeste	parkeerproblemen?
Waarderingsschaal	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

Toewijzen:	100	punten

AntwoordAntwoord Toegewezen	punten	-	gemiddeldToegewezen	punten	-	gemiddeld Ra t ioRa t io

	Lijsterstraat 6,3 13,3%

	Nachtegaallaan 5,4 11,3%

	Blauwe	Vogelweg 7,1 14,9%

	Leeuwerikstraat 3,2 6,8%

	Roodborststraat 11,2 23,6%

	Merelstraat 12,0 25,2%

	Mezenstraat 0,7 1,5%

	Vinkenstraat 0,6 1,2%

	Bosuilstraat 0,5 1,1%

	IJsvogelhof 0,5 1,0%

6,3	(6,3%)6,3	(6,3%)

5,4	(5,4%)5,4	(5,4%)

7,1	(7,1%)7,1	(7,1%)

3,2	(3,2%)3,2	(3,2%)

11,2	(11,2%)11,2	(11,2%)

12,0	(12,0%)12,0	(12,0%)

0,7	(0,7%)0,7	(0,7%)

0,6	(0,6%)0,6	(0,6%)

0,5	(0,5%)0,5	(0,5%)

0,5	(0,5%)0,5	(0,5%)

0	% 5	% 10	% 15	% 20	% 25	% 30	% 35	% 40	% 45	% 50	% 55	% 60	% 65	% 70	% 75	% 80	% 85	% 90	% 95	% 1…

7	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

	(102x)
	Alle	straten	evenveel	parkeerdruk
	Altijd	vol	met	auto's.
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	Bij	en	rond	de	school,	verkeersgevaarlijk	situaties
	Blauwe	Vogelweg	is	een	crime	als	de	school	uitgaat.	Het	verkeer	loopt	regelmatig	vast	en	sommige	chauffeurs	reageren	asociaal.
	Blauwe	Vogelweg:	op	schooldagen	vol.	Nachtegaal:	in	weekend	vol	vanwege	speeltuin.	Merel	en	Roodborst	altijd	vrij	vol.
	Bouw	van	de	huizenblokken	draagt	hiertoe	bij.	Bij	school	de	Thermiek	is	extra	parkeerdruk	door	school	en	BioSciencepark.
	Dat	zie	je	als	je	er	doorheen	fietst
	De	Lijsterstraat,	Roodborst-	en	Merelstraat	zijn	aan	twee	kanten	bewoond.	Als	er	meer	dan	twee	auro's	per	huishouden	zijn,	levert	dit	parkeer	druk

op.
	D	eNachtegaallaan	is	vaak	druk	vanwege	mensen	die	naar	de	speeltuin	komen.	De	Blauwe	Vogelweg	is	druk	op	de	momenten	dat	de	kinderen

gebracht/gehaald	worden	bij	de	school.
	Dit	weet	ik	niet	van	de	andere	straten,	daarom	graag	het	verzoek	deze	vraag	niet	mee	te	nemen	in	de	evaluatie.
	Dit	werkt	niet!!!	Drukste	straten	zijn	volgens	mij	de	oude	dwarsstraten	van	de	lijsterstraat.
	Door	de	mytylschool	is	er	veel	parkeerruimte	in	de	Blauwe	Vogelweg.	Van	de	andere	straten	weet	ik	het	niet
	drukste	straten
	Drukte	is	egaal	verdeeld
	Enquete	indicatie	werkte	niet
	er	lijkt	altijd	overal	wel	plaats	te	zijn,	met	pieken	rond	school,	speeltuin
	geen	ervaring	mee	buiten	eigen	straat,	zie	vorige	vragen
	(2x)	geen	idee
	Geen	idee,	beetje	onduidelijke	en	lastige	vraag	dit	om	wat	over	te	zeggen.
	Geen	idee,	ik	parkeer	nooit	in	andere	straten,	en	ervaar	zelf	geen	problemen
	hen	hier	niet	zo'n	zicht	op.
	Het	lukt	niet	met	schuiven	van	de	bolletjes.	Alle	straten	met	uitzondering	van	het	‘	nieuwe’	gedeelte	waar	een	ondergrondse	garage	is.	Blauwe

Vogelweg	is	‘	s	avonds	nog	wel	eens	een	plekje	maar	overdag	niet	omdat	de	parkeervakken	en	de	rijweg	vol	staan	met	busjes	.
	Hier	heb	ik	geen	zicht	op	dus	ik	heb	de	punten	gelijkmatig	geprobeerd	te	verdelen.	Ik	denk	dat	dit	aan	de	bewoners	per	straat	is.
	Hier	wordt	ook	door	mensen	van	Rijnsburgerweg	geparkeerd
	ik	denk	dat	er	parkeerproblemen	zijn	vooral	aan	de	weilandkant	van	de	wijk	en	dan	mn	in	de	Nachtegaalllaan,	de	lange	Roodborststraat	en

Merelstraat
	Ik	heb	geen	idee	over	de	drukte	in	de	andere	straten
	ik	heb	het	gemeten,	meting	gaat	naar	wijkbestuur
	Ik	heb	niet	het	beeld	dat	de	druk	heel	hoog	is,	dus	vind	het	lastig	punten	geven.
	Ik	heb	100	punten	aan	de	Roodborststraat	gegeven	daar	de	parkeerdruk	daar	erg	hoog	is.	Echter	kan	je	de	straten	niet	afzonderlijk	van	elkaar

bekijken.	Verlies	van	parkeerplekken	in	de	ene	straat	leidt	onherroepelijk	tot	een	hogere	parkeerdruk	in	een	andere	straat.	De	gemeente	is	voornemens	om
30%	van	de	parkeerplekken	in	de	Roodborststraat	te	saneren.	Waanzin!	Andere	straten	krijgen	hier	ook	last	van.	Verlies	van	plekken	is	onnodig!

	Ik	kan	alleen	maar	spreken	over	de	straten	waar	ik	het	meeste	zicht	op	heb
	ik	kan	dit	in	de	enquete	niet	aangeven
	Ik	parkeer	voor	99	%	in	de	Roodborstraat/Lijsterstraat.	Daar	kan	ik	de	parkeerdruk	het	beste	beoordelen.	Echter,	wanneer	ik	een	rondje	door	de	wijk

loop	is	de	parkeerdruk	volgens	mij	overal	even	hoog.	'S	avonds	staat	het	gewoon	vol.
	Juist	in	de	dwarsstraten	lijkt	parkeergebrek,	omdat	hier	meer	huizen	staan	per	m2	ruimte.
	Kan	dit	niet	beoordelen
	kennelijk	kan	maar	1x	geschoven	worden.	zie	toelichting	hiervoor
	Lijster	heeft	beetje	overloop-parkeren	bij	R'brgerweg,	overigens	goed	bezet.	Na'laan	heeft	druk	bij	blok	bij	speeltuin,	overigens	goed	bezet.	Merel-

,R'brst-	hebben	aan	Bl	Vogelweg-zijde	vaak	wat	lege	plekken,	overigens	druk,	vol.	Leeuw'str	bij	hoge	nrs	vol,	druk.	Bosuil	en	Ijsvogel	behoren	niet	tot
projectgebied.	Oude	Mezen-	en	oude	Vinkenstr	geen	druk.	[[Deze	enquête:	aardig	initiatief!	NB:	geen	garantie	voor	(meer)	draagvlak	voor	plannen,	vragen
roepen	verschillende	beelden	op.]]

	Meeste	parkeerdruk	in	het	oude	gedeelte
	Mensen	verwarren	parkeerdruk	met	heb	ik	een	plek	precies	voor	de	voordeur
	Mijn	inziens	is	er	geen	probleem	met	de	huidige	indeling	en	hoeft	er	zeker	geen	parkeergelegenheid	in	de	straat	bij
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	Moeilijk	te	beoordelen.	Ik	parkeer	nooit	elders.
	Nee
	Niet	te	beoordelen.	Te	moeilijke	vraag.
	Op	de	haal-	en	brengmomenten	bij	de	De	Brug	is	het	vaak	heel	erg	druk	aan	het	eind	van	de	blauwe	vogelweg
	Op	de	Nachtegaallaan	zijn	waarschijnlijk	voldoende	parkeerplekken	omdat	daar	meerdere	mensen	zonder	auto	wonen.	De	parkeerdruk	zal	toenemen

als	deze	(vaak	oudere)	mensen	verhuizen	en	er	jonge	gezinnen	in	komen.
	op	de	parkeerdruk	in	de	andere	straten	letten	we	eigenlijk	niet
	Parkeerdruk	door	busjes	voor	mythylschool
	Parkeer	hier	nooit,	gasten	kunnen	altijd	parkeerplaats	vinden.
	Schuifjes	werken	niet	goed	op	telefoon.	Druk	dichter	bij	rbw	hoger	dan	verderaf
	Speeltuin	bezoekers	uit	randgemeenten
	te	ingewikkeld
	valt	volgens	mij	overal	wel	mee
	van	de	andere	straten	weet	ik	het	niet
	Vanwege	de	school	(momenten	van	drukte)
	Vinkenstraat,	bosuilstraat,	ijsvogelstraat	geen	ervaring	mee
	volgens	mij	is	de	lijsterstraat	altijd	druk.	Dwarsstraten	ongeveer	gelijk	aan	merelstraat.
	Vooral	door	speeltuin	op	nachtegalenlaan
	Vreemde	vraag,	als	je	in	een	straat	woont	is	het	makkelijk	iets	over	de	parkeerdruk	te	zeggen.	Over	straten	waar	je	niet	woont	is	dat	vanuit	mijn

optiek	een	stuk	lastiger
	weet	ik	niet
	Weet	ik	niet.
	Weinig	parkeerplaatsen
	Weinig	zicht	op
	Wij	hebben	geen	auto.	Ik	heb	geen	idee.
	wij	wonen	hoek	Lijsterstraat	-	Merelstraat
	Zie	altijd	overal	wel	parkeermogelijkheden
	Zie	antwoord	hiervoor

8	Bent	u	bereid	uw	auto	een	straat	verder	te	parkeren?
Enkele	keuze	,	Antwoorden	159	x,	onbeantwoord	9	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	Ja 43 27,0%

	Nee 83 52,2%

	Misschien 33 20,8%

43	(27,0%)43	(27,0%)
83	(52,2%)83	(52,2%)

33	(20,8%)33	(20,8%)

0	% 5	% 10	% 15	% 20	% 25	% 30	% 35	% 40	% 45	% 50	% 55	% 60	% 65	% 70	% 75	% 80	% 85	% 90	% 95	% 1…
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9	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

	(67x)
	af	en	toe	geen	probleem
	Afhankelijk	van	tijdstip	en	wat	er	geladen	of	gelost	moet	worden.
	Als	daardoor	echt	een	betere	situatie	ontstaat	voor	natuur	of	veiliger	verkeer
	als	dat	in	afweging	is	met	andere	straat/straten.	Ik	wil	niet	zomaar	andere	openbare	ruimte/bewoners	belasten	met	mijn/ons	blik.	(Trouwens:	herken

de	'Amsterdammer'	in	mezelf	bij	mijn	voorkeuren	of	zaken	die	dichtbij	komen).
	als	het	moet	dan	moet	het
	Als	voormalig	bewoner	van	de	binnenstad	ben	ik	niet	anders	gewend
	Altijd	bijna	voor	mijn	deur	een	plekje.
	Ben	nog	jong	en	kan	best	100m	lopen
	beter	toezicht
	Bewust	gekozen	voor	een	woonwijk	waarbij	parkeren	geen	probleem	is
	Bij	slecht	ter	been	zijn	en	met	boodschappen	en	zieke	familieleden
	Bij	voorkeur	voor	de	deur	en	anders	in	de	Merelstraat	bij	onze	achter	ingang.	We	gebruiken	auto	niet	veel	maar	juist	bij	het	verplaatsen	van	veel	of

grote	dingen	en	dan	is	een	auto	voor	de	deur	prettig.	Een	autoloze	straat	is	mooi	maar	niet	praktisch
	Daar	is	nu	al	heel	weinig	reserveruimte
	Dat	doe	ik	nu	al	bijna	dagelijks
	Dat	zou	een	achteruitgang	betekenen,	we	kunnen	nu	altijd	voor	ons	eigen	huis	parkeren
	De	mobiliteit	van	mijn	man	is	beperkt.	Als	het	aantal	parkeerplaatsen	afneemt	zal	een	straat	verder	meestal	niet	direct	om	de	hoek	zijn.	Dit	zal	zeker

problemen	opleverenverder	ook	a
	De	straat	mag	van	mij	vergroenen.	Ik	zet	hiervoor	mijn	auto	graag	verder	weg	dan	voor	de	deur
	dit	is	allemaal	zó	dichtbij...
	dit	is	natuurlijk	geen	oplossing,	want	verhoogt	het	zoekverkeer
	Dit	vind	ik	heel	normaal	dat	je	je	auto	vlakbij	je	huis	kan	parkeren
	Een	auto	per	huishouden	zou	moeten	passen.
	Er	zijn	toch	al	een	soort	van	parkeervakken	iig	rondom	het	groene	veld	en	in	lijsterstraat??
	GEEN	Auto	meer
	Geen	probleem
	Heb	geen	auto.
	heb	graag	een	beetje	zicht	op	mijn	heilige	koe
	heb	zelf	geen	auto
	het	is	niet	nodig	om	de	auto	elders	te	parkeren.
	Het	liefst	niet,	maar	is	niet	onoverkomelijk
	Ik	ben	hier	komen	wonen	zodat	ik	onder	andere	mijn	auto	voor	de	deur	kwijt	kan
	ik	ben	invalide	dus	moet	voor	de	eigen	deur	kunnen	parkeren
	Ik	ben	onder	andere	in	deze	wijk	komen	wonen	om	dat	er	geen	parkeerprobleem	is.	Met	baby's	en	kleine	kinderen	is	het	ontzettend	fijn	dat	je	zo

goed	als	voor	je	deur	kan	parkeren.
	Ik	ben	sinds	kort	invalide	door	een	rugoperatie	en	zou	zelfs	graag	een	kruis	voor	mijn	deur	willen	hebben,	hoewel	ik	op	dit	moment	niet	eens	kan

rijden.,
	Ik	betaal	genoeg	om	rond	mijn	huis	te	kunnen	parkeren.	Heb	bijzonder	weinig	zin	om	met	zware	tassen	etc.	te	moeten	sjouwen	en	3	straten	verder

geparkeerd	te	staan
	Ik	betaal	voldoende
	Ik	heb	een	handicap	en	kan	slecht	lopen
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	(2x)	Ik	heb	geen	auto
	Ik	heb	gehandicapte	zoon	(rolstoel)	als	hij	bij	mij	is	of	zware	boodschappen	is	dat	te	ver
	Ik	heb	kleine	kinderen,	dat	is	niet	handig
	Ik	heb	liever	meer	fietsrekken	in	de	straat	dan	parkeerplekken	voor	autos
	Ik	heb	twee	jonge	kinderen,	3-4j	oud.	Het	in	de	buurt	van	de	eigen	woning	parkeren	is	dan	ook	meer	dan	wenselijk.	Indien	er	voortdurend	met

dubbele	knipperlichten	opstoppingen	ontstaan	in	de	straat	omdat	er	in-/uitgeladen	moet	worden,	zal	dat	leiden	tot	onnodige	frictie.
	Ik	kan	geen	toezicht	houden	op	mijn	auto	als	die	in	een	andere	straat	staat.	Parkeren	in	eigen	straat	moet	mogelijk	blijven.
	Ik	kan	toch	al	niet	parkeren	voor	mijn	deur,	dus	doe	dat	meestal	om	de	hoek
	Ik	vind	het	belangrijk	dat	mensen	in	hun	eigen	straat	moeten	kunnen	parkeren,	er	wonen	ouderen	die	niet	goed	ter	been	zijn.
	Ik	vind	het	in	algemeen	een	goede	zaak	als	het	autogebruik	wat	teruggebracht	wordt.	Maar,	wat	je	ook	ziet	in	de	wijk	is	de	opkomst	van	grotere,

SUV-achtige	auto's	die	meer	plek	innemen.	Ik	denk	dat	je	dat	ook	best	ter	discussie	kunt	stellen.	Je	zou	de	parkeerbelasting	kunnen	laten	afhangen	van	de
grootte	en	zuinigheid	van	de	auto,	bijvoorbeeld.

	Ik	wil	hier	nog	graag	lang	blijven	wonen	ondanks	mijn	stijgende	leeftijd.	Zolang	ik	kan	autorijden	geeft	me	dat	heel	veel	vrijheid.	Als	ik	slechter	er
been	zou	worden	lever	ik	met	ver	weg	parkeren	vrijheid	in

	ik	wil	niet	sjouwen	met	boodschappen	of	bagage	en	zicht	houden	op	de	auto	(veiligheid)
	In-	en	uitladen	van	de	auto	wil	ik	voor	mijn	deur	doen,	er	gaan	veel	spullen	mee	als	je	jonge	kinderen	hebt.	Verder	wil	ik	zicht	houden	op	de	auto.
	in	verband	met	in	en	uitladen	en	sjouwen	bij	ouder	worden
	Is	geen	noodzaak	voor,	voor	het	verminderen	van	het	aantal	parkeerplaatsen	is	m.i.	geen	goede	reden.	De	hoeveelheid	is	goed	zoals	het	is.	Als	je	zelf	al

elders	moet	gaan	parkeren,	waar	moet	bezoek	de	auto	dan	kwijt?
	Is	is	ruimte	zat	voor	1	auto	per	huis	in	onze	straat.	Mensen	met	2	auto's	zouden	wat	ons	betreft	de	2e	auto	wel	wat	verder	kunnen	zetten
	Je	betaalt	voor	het	parkeren	en	dan	moetdat	mogelijk	zijn	in	eigen	stra
	Je	koopt	een	huis	ook	ip	basis	van	het	feit	dat	je	voor	de	deur	kan	parkeren.
	Kan	lope
	liever	niet
	Liever	niet
	Liever	niet,	het	is	een	verlies	van	kwaliteit,	maar	als	het	wat	oplevert	voor	anderen	is	het	een	optie.
	Liever	niet	natuurlijk
	loopproblemen
	Lopen	kan
	Meestal	geen	probleem.	Soms	wel	bij	in	of	uitladen,	etc.
	Met	een	normale	inrichting	zou	het	mogelijk	moeten	zijn	om	je	auto	in	de	eigen	straat	kwijt	te	kunnen.
	Met	kleine	kiinderen,	boodschappen	en	een	heel	huishouden	is	dit	zeer	onwenselijk.	En	een	directe	achteruitgang	in	woonkwaliteit
	mijn	man	loop	met	rollator	,voor	hem	is	het	heel	lastig
	Misschien.	Maar	dit	is	niet	nodig.	Dus	waarom.	Alleen	als	er	meer	buitenruimte	komt	voor	spel	dat	samenkomen	bevordert
	Moet	wel	als	er	geen	plaats	is	-	en	dat	komt	voor	-	maar	liever	niet.
	Nee	moeilijk	ter	been
	Niet	structureel,	dat	veroorzaakt	dan	dataverkeer	problemen
	N/t
	Nu	niet	nodig.	Dient	niet	te	veranderen
	N.v.t.	Eigen	parkeerplaats	in	garage.
	Om	de	hoek	des	noods,	maar	een	rij	verder	niet,	zeker	niet	op	permanente	basis
	Onhandig	ivm	boodschappen	en	ivm	zicht	op	de	auto	(bewaking)
	Onhandig	met	kleine	kinderen	en	in	en	uitladen	van	kinderwagen	ed
	Op	dit	moment	is	de	parkeerdruk	prettig.	Ik	zie	geen	aanleiding	iets	aan	de	bestaande	situatie	te	veranderen,	en	ben	ook	niet	bereid	mijn	auto	in	een

andere	straat	te	parkeren.
	Parkeer	in	de	garage
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	Plaata	de	auto	het	liefst	in	de	eigen	straat.	Dan	houd	je	er	zicht	op.
	Sommige	bewoners	hebben	geen	auto	of	parkeergarage
	Tot	nu	toe	is	dit	niet	nodig.
	vanwege	mobiliteitsbeperkingen
	Vogelwijk	is	geen	parkeer	garage
	Vraag	is	ook	hoe	vervelend	anderen	het	vinden	als	mensen	uit	andere	straten	in	hun	straat	gaan	parkeren	vanwege	de	parkeerdruk	in	hun	straat.	Wij

vinden	het	fijn	dat	er	niet	veel	parkeerdruk	is,	en	zouden	niet	graag	zien	dat	het	wel	voller	wordt	met	auto's	op	straat.
	Waarom	altijd	dit	auto	gezeur,	ook	nu	weer.....
	Waarom	zou	het	nog	minder	moeten	dan	nu?	Vaak	moet	ik	zelfs	nu	al	om	de	hoek	parkeren.
	Wanneer	er	geen	parkeerplek	beschikbaar	is	in	de	eigen	straat	dan	zeker	bereid	om	een	straat	verder	te	parkeren.	Maar	indien	meet	dan	twee	straten

verderop	dan	niet	bereid.
	Want	dat	creëert	alleen	maar	verplaatsing	van	het	probleem.	Want	dan	moeten	die	mensen	ook	weer	ergens	anders	heen.
	Wat	moet,	dat	moet,	maar	liever	niet
	wij	beschikken	over	onze	eigen	oprit
	Wij	betalen	voor	het	parkeren:	als	je	‘s	avond	s	thuiskomt	en	er	is	geen	plek	moet	je	echt	zoeken	:	soms	de	wijk	uit;	Geen	zicht	op	auto;	bij

parkeerschade,	inbraakpoging	etc.
	Wij	gebruiken	de	auto	vooral	voor	het	halen	van	veel	boodschappen,	grote	spullen	e.d.	Dan	is	ergens	anders	parkeren	niet	handig.
	Wij	hebben	geen	auto
	Wij	hebben	geen	auto,	dus	vraag	8	is	niet	van	toepassing
	Wij	hebben	geen	auto,	soms	huurauto,	die	staat	ook	elders
	Wij	hebben	3	kinderen	onder	de	3.	Dat	zou	betekenen	dat	ik	de	kinderen	alleen	moet	laten,	als	ik	ook	spullen	moet	vervoeren	(wat	altijd	zo	is,	anders

gebruik	ik	namelijk	de	fiets)
	Wil	onze	auto	het	liefst	voor	de	deur	parkeren
	Zeer	slecht	plan	als	Blauwe	Vogelweg	parkeervrij	wordt	bij	Merelstraat.	Dan	moet	ik	met	mijn	boodschappen	2	(Roodborststraat)	of	zelfs	verder

zeulen
	Zoals	het	nu	is	hebben	we	altijd	een	plekje	vlakbij	huis	en	dat	willen	we	graag	zo	houden.
	Zou	niet	nodig	hoeven	zijn	bij	behoud	aantal	huidige	parkeerplekken
	Zou	niet	nodig	moeten	zijn	met	juiste	indeling
	1	straat	verder	(	blauwe	vogelen)	is	meestal	geen	plek	en	de	parkeerplekken	die	daar	zijn	worden	in	het	nieuwe	plan	weggehaald.

10	Wat	zou	u	ervan	vinden	als	de	parkeerdruk	in	uw	straat	enigzins	toeneemt	door
meer	groen/bomen	in	uw	straat?
Semantische	differentiaal	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

AntwoordAntwoord -2-2 -1-1 00 11 22

Slecht	idee	 51	(30,4%) 38	(22,6%) 28	(16,7%) 27	(16,1%) 24	(14,3%) 	Goed	idee

-0,4-0,4Slecht	idee Goed	idee

-2 -1 0 1 2



Enquête 	herinrichting	VogelwijkEnquête 	herinrichting	Vogelwijk

1919

11	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

	(60x)
	Aan	de	rand	van	het	bos	denk	ik	niet	dat	we	meer	groen/bomen	zullen	krijgen	dus	denk	ik	dat	het	voor	ons	niet	van	toepassing	is.	Wel	zou	ik	graag

meer	aandacht	vragen	voor	onderhoud	bos	want	uitzich	op	de	continu	verlichte	parkeergarage	en	gangen	is	mij	een	doorn	in	het	oog
	Alleen	als	onderdeel	van	een	totaal	natuur/groenplan,	dus	inclusief	sloot	en	weide
	Als	daaraan	duidelijke	afweging	en	meer	'integrale'(?)	benadering	ten	grondslag	ligt.	De	gemeente	heeft	los	van	omvormen	van	parkeerplaatsen,	de

begrote	2.300	m2	extra	groen	langs	de	Nachtegaallaan	(uit	het	beleidskader	'Groene	Hoofdstructuur')	al	meteen	laten	vallen	bij	het	kaderbesluit!	terwijl
wel	begroot!	(Overigens	is	ook	de	'fietsstraat'	uit	het	andere	'bovenwijkse	beleidskader'	meteen	al	geschrapt	bij	het	kaderbesluit:	daarom	was	die	Doemee-
enquete	met	alternatieven	niet	te	begrijpen!)

	als	de	toename	niet	meer	problemen	geeft
	als	er	maar	niet	meer	auto's	komen.	grotere	parkeerdruk	door	meer	auto's	(bijv.	uit	andere	straten	omdat	daar	onvoldoende	parkeerplaatsen	zijn)	zie

ik	wel	als	een	probleem.
	Autoparkeerplekken	niet	vervangen	door	bomen	maar	door	fietsrekken.	Op	een	boom	kan	ik	niet	naar	de	albert	heijn
	bomen	belangrijk
	Bomen	en	groen	is	prima	maar	we	moeten	ook	kunnen	werken	en	leven	.	Bovendien	is	er	groen	in	de	wijk
	Bomen	zijn	belangrijk,	mobiliteit	ook
	Dan	zijn	wij	verplicht	de	auto	ergens	anders	te	parkeren,	hoe	zit	dit	met	buurtbewoners	die	slecht	ter	been	zijn?
	De	bomen	beter	verdelen	:	mits	ze	wel	worden	gesnoeid	als	bewoners	er	om	vragen	want	hooggroeiers	nemen	soms	te	veel	licht	weg.
	de	Leeuwerikstraat	heeft	groen	genoeg	en	dat	moet	zo	blijven!
	de	nachtegaallaan	heeft	voldoende	groen
	De	straat	staat	nu	al	meestal	vol
	De	vogelwijk	is	groen	genoeg
	de	wijk	is	al	groen
	De	wijk	is	al	prachtig	groen	(genoeg)
	De	wijk	is	groen	genoeg.
	Deze	wijk	is	groen	genoeg.	Echter	zijn	mijn	bloemetjes	die	tegen	mijn	huis	groeiden	vorige	week	vrijdag	(16	april)	door	de	gemeente	met	een	grote

spuit	vernietigd.	Ook	het	kleine	groen	met	de	daartoe	behorende	beestjes	doen	er	toe.	Dit	was	niemand	tot	last	en	ik	heb	hier	niet	om	gevraagd.
	Door	meer	groen/bomen	zal	parkeerdruk	in	hele	wijk	toenemen	en	in	de	wijk	is	nu	al	relatief	gezien	voldoende	groen	en	bomen
	Een	of	twee	parkeerplaatsen	minder	zou	kunnen	maar	zeker	niet	in	alle	straten.
	Er	is	al	een	heleboel	groen	in	onze	straat,	dus	dat	is	niet	nodig.
	Er	is	al	genoeg	groen	in	de	wijk
	Er	is	al	heel	veel	groen	in	de	straten.	Kunnen	parkeren	in	de	straat	waar	je	woont,	heeft	voorkeur	boven	nog	meer	groen.
	Er	is	al	heel	veel	groen	in	de	wijk.	En	het	is	prettig	dat	er	weinig	parkeerruimte	is
	er	is	al	veel	groen	in	de	straat:	tuinen	en	bomen.
	Er	is	geen	behoefte	aan	groen.	Het	is	groen	genoeg.	Met	het	nieuwe	plan	is	er	groen,	als	er	geen	auto	is	geparkeerd.
	er	is	genoeg	groen
	Er	is	momenteel	genoeg	groen.	Moet	overigens	niet	minder	worden.
	Er	is	niet	te	weinig	groen,	en	in	de	trade-off	vind	ik	het	ontspannen	en	goed	voor	het	milieu	als	ik	niet	3	rondjes	moet	rijden	voordat	ik	kan

parkeren	2	straten	verderop.
	Er	kan	meer	groen	komen	door	de	huidige	parkeercapaciteit	wat	slimmer	in	te	delen.	Er	zijn	plekken	waar	anderhalve	auto	kan	staan	door	de	soms

merkwaardige	afmetingen	van	de	parkeerplaatsen.
	Er	kan	wel	iets	van	parkeergelegenheid	af,	maar	niet	meer	dan	5	of	10%
	Er	staan	al	bomen;	prima	zo
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	Er	staan	meer	dan	genoeg	bomen	in	de	straat,	als	er	ergens	meer	bomen	bij	moeten	komen	is	dat	in	de	voor-	en	achtertuinen	van	bewoners	en
bijvoorbeeld	in	het	Bos	van	Bosman	(o	nee,	daar	zijn	toevallig	net	allemaal	bomen	gekapt	voor	de	bouw	een	megalomaan	appartementencomplex)

	er	zijn	al	eerder	parkeerplaatsen	verwijderd	voor	bomen
	er	zijn	genoeg	bomen	er	is	genoeg	groen
	Er	zijn	genoeg	bomen	in	de	straten	van	de	Vogelwijk
	Genoeg	bomen	en	groen	in	de	wijk	en	in	directe	omgeving.
	Genoeg	groen,	te	weinig	parkeerplaatsen
	Graag	meer	groen	in	de	straat!!
	Groen	belangrijk.
	groen	belangrijker	dan	blik	voor	de	deur
	Groene	omgeving	is	belangrijk	ivm	klimaat	en	aangenaam
	Groen	is	belangrijk
	Groen	is	beter	en	men	moet	eens	minder	van	auto	gebruik	maken.	Tevens	hebben	nog	veel	mensen	2	auto’s
	Groen	vind	ik	goed,	maar	afname	parkeren	minder.	Per	saldo	neutraal.	Afname	Vanwege	fietsnietjes	groterevakken	of	containers	niet	gewenst.
	Het	aantal	parkeerplekken	past	bij	het	aantal	auto's	dus	daar	wil	ik	niets	aan	veranderen.
	Het	is	al	een	hele	groene	wijk.	Als	parkeerplaatsen	opgeofferd	worden	omdat	bestaande	bomen	meer	ruimte	nodig	hebben	dan	heb	ik	daar	geen

probleem	mee.
	Het	is	niet	ondenkbaar	dat	autodelen	in	de	toekomst	nog	populairder	wordt.	Ook	vergrijzing	zal	tot	minder	(2e)	auto's	leiden.
	Het	nieuwe	deel	van	de	Mezenstraat	loopt	dood.	De	auto's	van	bewoners	moeten	bij	wegrijden	dus	achteruit/dezelfde	weg	de	straat	weer	uit.	Bij

meer	groen,	wat	minder	auto's	is	die	verkeersbeweging	wat	minder.
	Hoe	meer	bomen	des	te	beter,	maar	er	moet	wel	plaats	voor	auto's	en	fietsenstallingen	blijven.	blijven
	Hoe	meer	groen	hoe	beter.	En	mensen	kunnen	auto's	weg	doen,	ook	beter	voor	het	milieu
	idee	achter	extra	groen	is	wel	goed
	Ik	begrijp	dat	de	wijk	klimaat	addaptiever	gemaakt	moet	worden,	maar	daar	zijn	ook	andere	oplossingen	voor.	Bijvoorbeeld	het	stimuleren	van

minder	tegels	in	de	tuin.
	Ik	kijk	liever	tegen	een	boom	aan	dan	tegen	een	auto,	en	er	is	wel	wat	ruime	over.
	Ik	maak	van	het	vrije	tekstveld	bij	deze	vraag	gebruik	om	te	zeggen	dat	ik	buitengewoon	onaangenaam	verrast	ben	door	de	enorme	aandacht	voor

parkeren	in	deze	vragenlijst.	De	inrichting	van	onze	wijk	omvat	zoveel	meer	dan	dat!
	ik	vind	dat	er	al	veel	groen	in	de	wijk	is,	maar	hoe	meer	hoe	beter
	Ik	vind	dat	er	beter	meer	bomen/groen	op	andere	plekken	kunnen	komen,	bijvoorbeeld	op	plekken	waar	de	auto’s	vaak	erg	hard	rijden
	Ik	vind	dat	het	al	best	groen	is.	Eén	boom	meer	zou	ik	geen	punt	vinden
	ik	vind	dat	we	al	redelijk	bedacht	zijn	met	bomen	en	dan	is	het	alleen	maar	een	nadeel
	Ik	vind	de	wijk	groen	genoeg
	Ik	vind	een	boom	extra	prima.
	Ik	vind	meer	bomen	fijn,	in	de	lange	Roodborststraat	staan	er	nog	niet	veel.	Misschien	kunnen	ze	op	het	trottoir.
	in	de	blauwe	vogelweg	is	dit	geen	optie	vanwege	Mythylschool:	de	gehandicapte	kinderen	kun	je	niet	dwingen	om	verder	te	lopen.	verder:	wat	is

"enigzins"?	deze	term	is	niet	objectief	te	kwalificeren
	In	de	Leeuwerikstraat	is	groen	genoeg	en	dat	moet	zo	blijven.
	In	de	nieuwe	plannen	komt	er	nauwelijks	meer	groen	in	de	merelstraat.	Wel	veel	meer	parkeer	druk	door	de	strook	van	vuilnisbakken	en	het	verlies

van	meerdere	plekken.	Zo	is	er	geen	verbetering,	maar	wel	verslechtering	ophande
	In	en	vooral	rond	deze	wijk	is	al	extreem	veel	groen,	met	bosje	van	bosman,	weiland	en	grasveld	in	midden	wijk.
	Laten	we	voor	groene	wijk	gaan
	Liever	bomen	of	zo	ipv	geparkeerde	auto's
	mag	best	meer	groen	in	de	straat
	Meer	groen	...	belachelijk,	we	zijn	de	groenste	hoek	van	Leiden.	Zonde	van	onze	belasting	centen.
	Meer	groen/bomen	vind	ik	fijn,	en	ik	schat	in	dat	we	die	speling	wel	hebben.
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	Meer	groen	is	altijd	beter
	Meer	groen	is	altijd	een	vooruitgang.	Mensen	moeten	niet	zo	nimby	zijn!
	Mere	groen	vind	ik	belangrijk	maar	het	moet	niet	zo	zijn	dat	er	daardoor	te	weinig	parkeerplekken	komen.	Door	de	ligging	van	de	wijk	zijn	er	weinig

alternatieven	om	te	parkeren.
	Met	kleine	kinderen	is	dit	onhandig.	We	zijn	verhuisd	vanuit	Amsterdam	naar	deze	buurt.	De	parkeerdruk	in	onze	straat	daar	was	vreselijk.	Daarnaast

hebben	we	hier	al	zoveel	mooi	groen!
	met	meer	groen	hoeven	de	parkeerplaatsen	niet	te	verdwijnen,	door	bijvoorbeeld	simpelweg	op	de	hoeken	meer	groen	te	plaatsen
	nergens	voor	nodig,	er	staaan	bomen	en	voortuinen	aan	beide	kanten,	zonde	van	het	geld
	Niet	van	toepassing,	wij	hebben	al	een	zee	van	groen	voor	onze	deur
	Niet	verstandig	helaas
	Nog	meer	groen,	nog	meer	bomen?
	Nu	het	drukker	wordt	is	dit	niet	de	oplossing
	nu	is	het	goed
	Oneven	deel	Vinkenstraat	hoeft	niet	nog	groener
	Onze	straat	en	wijk	zijn	geheel	groen
	onze	straat	is	al	best	wel	groen
	Parkeerdruk	is	nu	prima,	hoeveelheid	groen	ook.
	Parkeerplaats	regelmatig	vol	en	er	is	voldoende	groen	in	de	straat.
	Sterkte	nog:	heel	goed	idee!
	Straat	heeft	genoeg	groenzones
	Straat	is	voldoende	groen,	en	op	piekmomenten	van	speeltuinbezoek	is	huideige	aanbod	van	parkeerplekken	niet	toereikend.
	suggestieve	vraag
	Tegen	de	groen	links	plannen,	zij	willen	iedereen	op	de	fiets.
	toegevoegde	warde?
	Totaal	overbodig
	Vind	groen	echt	belangrijk	maar	weet	nog	niet	hoe	alternatief	voor	auto	uit	te	werken.
	Vogelwijk	is	al	een	zeer	groene	wijk	met	de	omliggende	natuur	en	het	speelveld	in	het	midden.	In	de	wijk	zelf	is/zijn	voldoende	groen/bomen

aanwezig.
	Voldoende	groen	in	de	wijk,	helemaal	voor	stadse	begrippen.
	wat	net	aan	kan	moet	je	niet	kleiner	maken
	We	hebben	genoeg	groen
	We	kijken	uit	op	het	Bos	van	Bosman	-	groener	kan	bijna	niet.
	We	leven	in	een	hele	groene	wijk.	Ook	voortuinen	zijn	mooi	groen.	Wij	ervaren	geen	tekort
	we	vinden	het	een	goed	idee	als	er	meer	groen	komt,	ook	als	dat	ten	kosten	gaat	van	een	paar	parkeerplekken.	Voorkeur	voor	groen	dat	geen

'overlast'	veroorzaakt	zoals	naar	beneden	vallende	peren	etc.
	We	wonen	in	een	van	de	groenste	wijken	in	Leiden.	Niemand	is	tegen	meer	groen,	maar	dit	kan	hand	in	hand	gaan	met	de	wensen	van	de	bewoners.

Er	is	geen	enkele	reden	om	parkeerplekken	te	verwijderen.
	Wij	hebben	groen	voldoende
	Wijk	is	groen	genoeg
	Wil	gewoon	in	mijn	eigen	straat	kunnen	parkeren!
	Zie	vorige	toelichting
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12	Wat	zou	u	ervan	vinden	als	de	parkeerdruk	in	uw	straat	enigzins	toeneemt	door	het
plaatsen	van	fietsopstelrekken	in	uw	straat?
Semantische	differentiaal	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

AntwoordAntwoord -2-2 -1-1 00 11 22

Slecht	idee	 66	(39,3%) 23	(13,7%) 27	(16,1%) 30	(17,9%) 22	(13,1%) 	Goed	idee

-0,5-0,5Slecht	idee Goed	idee

-2 -1 0 1 2

13	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

	(65x)
	Alleen	bij	daadwerkelijk	gebruik	en	vermindering	stalling	op	stoep
	alleen	waar	de	huizen	geen	voortuin	hebben	zijn	rekken	zinvol,	anders	fietsen	gewoon	in	de	voortuin
	Alle	huizen	op	de	Blauwe	Vogelweg	hebben	een	achterom	dus	fietsopstelrekken	zijn	niet	nodig.
	Als	daar	behoefte	aan	is	wat	ik	met	alle	voortuinen	betwijfel.
	Als	de	juiste	mensen	er	maar	gebruik	van	maken	(zonder	voortuin)
	Als	we	de	fietsen	uit	de	voortuinen	zouden	kunnen	halen,	zou	dit	voor	veel	mensen	erg	plezierig	zijn.
	ben	voor	fietsen,	maar	die	kunnen	ook	wel	tegen	een	boom	of	huis	staan.	Geen	rekken	voor	nodig.	IS	ook	niet	flexibel
	bijna	alle	huizen	hebben	voortuinen
	Daar	ben	ik	erg	voor!	Volgens	mij	is	er	een	groot	gebrek	aan	fietsparkeerplaatsen	in	de	Leeuwerikstraat.
	Dan	wordt	de	stoep	heel	wat	toegankelijker	voor	kinderwagens	en	rollators.
	De	bestaande	situatie	dat	het	gros	van	de	bewoners	in	staat	is	de	fiets	in	de	voortuin	te	parkeren	is	prima.	Met	het	plaatsen	van	fietsopstelrekken

(wie	verzint	zo'n	woord	-het	is	toch	een	fietsenrek?)	ontstaan	weer	nieuwe	problemen,	bijvoorbeeld	in	onbruik	geraakte	fietsen	die	dan	weer	eerst
bestickerd	en	vervolgens	verwijderd	moeten	worden.	Die	paar	fietsen	die	je	nu	op	de	stoep	tegenkomt	zijn	geen	enkel	probleem.

	De	huidige	situatie	is	acceptabel
	de	meeste	mensen	kunnen	de	fietsen	in	hun	voortuin	kwijt.	Nergens	voor	nodig.
	De	meeste	woningen	kunnen	de	fietsen	in	de	voortuin	kwijt
	De	stop	in	de	Leeuwerikstraat	is	best	smal	en	sommige	huizen	hebben	geen	voortuin	om	de	fiets	in	te	plaatsen.	Prima	om	parkeerplekken	om	te

bouwen	tot	fietsenrek.
	De	toegankelijkheid	van	de	trottoirs	is	nu	soms	best	problematisch,	(bakfietsen	nemen	erg	veel	ruimte),	vooral	voor	rolstoelen	en	rollators.	Voor

slechtzienden	is	het	niet	fijn.	Een	boom	staat	op	en	vaste	plaats,	de	fietsen	niet
	Deze	kunnen	in	de	Leeuwerikstraat	op	de	hoeken	en	bij	het	plantsoen	worden	geplaatst
	Een	fietsenstalling	ten	koste	van	een	parkeerplaats	lijkt	acceptabel	gebaseerd	op	het	huidige	aantal	plaatsen.	Op	de	Nachtegaallaan	speelt	dat	niet.

Daar	heeft	iedereen	extra	betaald	voor	een	WOZ	verhogende	voortuin.
	Een	goed	ingerichte	collectieve	fietsparkeerplek	geeft	een	minder	rommelig	beeld
	Elk	huis	in	onze	straat	heeft	een	achyerom	en	schuur.	Dus	waarom?	Als	dat	niet	zo	was	zou	ik	voor	fietsolekken	zijn.	Nu	is	er	geen

fietsenparkeerprobleem.



Enquête 	herinrichting	VogelwijkEnquête 	herinrichting	Vogelwijk

2323

	Er	staan	steeds	meer	fietsen	op	de	stoep	wat	als	normaal	wordt	gezien,	terwijl	een	kabeltje	in	speciale	stoeptegels	met	kabel	goot	om	elektrische
auto	te	laden	niet	mag.	Er	wordt	met	verschillende	maten	gemeten.	Als	deze	fiets	parkeerplekken	zorgt	voor	minder	fietsen	op	de	stoep	lijkt	mij	dit	we
handig

	Er	zijn	'slimme'	plekken	voor	te	vinden.	In	plaats	van	onrustmakende	Doemee-enquete	zou	bv	beter	vragen	zijn	gesteld	over	parkeren,	ontsluiting	van
de	wijk,	over	verkeersroutes,	etc:	onderwerpen	die	in	studie	waren	en	waarover	'de	puzzel	nog	niet	was	gelegd'.	(Vraag	me	af	of	wijkcomité	hierniet	al
steeds	-in	een	heel	jaar!?-	betrokken	was	bij	afstemming.	Op	Driestar-bijeenkomst	liepen	leden	bepaald	'bemiddelend'	rond.	Nu	gekozen	rol-invulling	van
het	wijkcomité	is	ook	nog	niet	helder	lijkt	me.

	Fiets	boven	auto
	Fietsen	horen	in	of	voor	het	voortuin.	Misschien	kunnen	de	fietsopstelrekken	in	een	andere	wijk	staan.
	Fietsen	kan	men	bij	eigen	huis	plaatsen
	Fietsen	kunnen	bij	de	mensen	in	de	eigen	tuin
	Fietsen	kunnen	bij	eigen	huis	staan	en	er	zal	in	veel	gevallen	geen	gebruik	gemaakt	gaan	worden.	Te	ver	lopen.	Fietsen	kunnen	tegen	het	huis	staan
	fietsen	kunnen	gestald	worden	in	de	eigen	voortuin.	Als	er	geen	eigen	voortuin	is	tegen	het	huis	aan.
	Fietsen	kunnen	in	de	tuin,	hoeven	niet	in	de	publieke	ruimte
	Fietsen	kunnen	in	je	voortuin.	Een	paar	fietsen	tegen	de	gevel	is	geen	probleem	toch?
	Fietsen	kunnen	in	voortuin	of	tegen	de	gevel.
	Fietsen	moeten	in	de	voortuin	of	binnen	huis.
	Fietsen	staan	nu	op	de	stoep	en	dat	leidt	soms	tot	rommeligheid
	Fietsen	van	de	stoep	en	uit	de	voortuin	en	op	de	straat	zal	een	mooier	en	rustiger	straatbeeld	opleveren.
	Fietsen	zet	iedereen	maar	in	de	tuin,	doen	wij	ook.
	fiets	niet	op	stoep
	Fietsopstelrekken	zijn	in	onze	straat	overbodig:	bijna	iedereen	heeft	een	tuin	waar	de	fietsen	in	(kunnen)	staan.	Een	enkeling	heeft	geen	voortuin

maar	neemt	de	fiets	door	het	huis	mee	naar	de	achtertuin,	is	mijn	ervaring.
	fietsplaatsen	zijn	wèl	een	probleem	door	het	ontbreken	van	achterom
	Fietsplekken	zijn	heel	hard	nodig
	Fijn	voor	mensen	zonder	voortuin
	Geen	probleem
	Geen	rekken	nodig
	Geen	ruimte	voor
	genoeg	plek	voor	fietsen
	Het	aantal	fietsen	op	de	stoep	is	zeer	gering.	Dergelijke	rekken	spelen	niet	in	op	een	behoefte	van	de	wijk	haar	inwoners.	De	rekken	zullen	leeg

blijven,	bewoners	zetten	hun	fiets	in	eigen	tuin	dan	wel	voor	de	deur.
	Het	lijkt	mij	een	ontzettend	rommelig	gezicht	als	er	fietsenrekken	inde	Lijsterstraat	zouden	staan
	hierdoor	worden	de	stoepen	voor	sommige	huizen,	die	geen	voortuin	hebben,	weer	beter	begaanbaar
	Hoe	minder	auto's	hoe	beter
	Idem,	mensen	gaan	niet	minder	auto's	hebben	of	minder	verbouwen	in	de	komende	10	jaar.	Naar	mijn	mening	gebeurt	er	iets	raars	in	dit	hele

concept;	we	wonen	in	een	wijk	die	100	jaar	geleden	is	ontstaan.	we	wonen	op	relatief	kleine	ruimte,	met	iedereen	een	clico,	een	auto,	een	fiets,	een
voortuin.	Dat	zal	altijd	een	beetje	passen	en	meten	zijn	en	werkt	mijns	inziens	nu	erg	goed.	Meer	regulering	zoals	voorgesteld,	gaat	de	basis	niet	beter
maken,	eerder	slechter.

	Iedereen	heeft	een	oprit	of	achterom	dus	nergens	voor	nodig
	Iedereen	parkeert	fiets	in	voortuin.	Voor	wie	dat	wil	zou	er	bij	weiland	eengietsnietje	geplaatst	kunnen	worden.	Maar	dan	eerst	inventariseren	wie

daar	echt	gebruik	van	gaat	maken.	Ik	denk	in	de	praktijk	weinig.	Tieners	doen	dat	niet,	geen	zin	om	te	lopen.	Bakfietsen	passen	niet	en	dure	fietsen	zet	je
niet	op	openbare	plek	ivm	diefstal

	Ik	begrijp	ook	dat	het	wenselijk	is	om	de	fietsen	netjes	te	kunnen	parkeren,	maar	volgens	mij	hoeven	daar	geen	parkeerplaatsen	voor	opgeofferd	te
worden.	Daarnaast	als	ik	kijk	naar	mezelf	betreffende	het	parkeren	van	mijn	fiets,	doe	ik	dat	altijd	zo	dicht	mogelijk	bij	mijn	bestemming	dus	uiteindelijk
toch	op	de	stoep...

	Ik	snap	dat	het	handig	is	als	je	zelf	geen	voortuin	hebt
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	Ik	vraag	me	af	wie	ze	gaat	gebruiken.	Er	staan	nu	wel	is	fietsen	op	de	stoep	maar	dat	zijn	eigenlijk	altijd	bakfietsen.
	ik	zie	geen	toegevoegde	waarde.	Mss	plekken	voor	de	bakfietsen
	In	Blauwe	Vogelwijk	totaal	niet	nodig,	want	staan	geen	fietsen	op	straat
	In	de	Vinkenstraat	is	daar	volgens	mij	geen	behoefte	aan.	Dus	geen	mening.	In	andere	straten	lijkt	het	me	wel	een	goed	idee	als	er	fietsplekken

komen
	In	het	nieuwe	deel	van	de	Mezenstraat	heeft	iedereen	een	voortuin.	De	straat	en	ook	stoepen	zijn	smal	waardoor	fietsopstel	rekken	in	dat	deel	van	de

Mezenstraat	alleen	maar	belemmerend	werkt.	Fietsen	staan	dus	nu	ook	prima	in	de	voortuinen
	In	mijn	ogen	volstrekt	overbodig
	In	mijn	specifieke	geval	is	dit	niet	nodig,	omdat	iedereen	een	grote	voortuin	heeft
	In	onze	staat	is	dat	bij	een	paar	huizen	een	optie.	Ik	vind	dat	prima.	Want	anders	staan	ze	allemaal	op	de	stoep	en	kom	je	er	met	een	kinderwagen

sowieso	al	niet	doorheen.
	In	onze	straat	overbodig,	fietsen	gaan	de	garage	in.
	Is	geen	behoefte	aan
	Is	in	onze	straat	niet	nodig,	omdat	wij	allemaal	een	achterom/	voortuin	hebben.	hebben
	Lelijk
	Leve	de	fiets,	net	zo	belangrijk	als	de	auto
	maakt	straat	rommelig
	Meer	ruimte	voor	de	fiets.
	Meeste	mensen	hebben	een	voortuin	voor	de	fietsen
	meeste	mensen	parkeren	in	voortuin	,	niet	echt	nodig
	Men	heeft	een	voortuin.tegen	opdeling	in	appartementen
	Mensen	kunnen	hun	fietsen	nu	voldoende	kwijt	in	hun	voortuin.
	met	alle	voortuinen	geen	behoefte	aan
	Met	name	waar	woningen	die	geen	voortuin	of	achterom	hebben
	Minder	fietsen	op	de	stoep	is	veiliger
	Nergens	voor	nodig.	Ik	heb	een	huis	zonder	voortuin.	1	fiets	staat	in	de	gang,	1	tegen	het	raam	op	de	stoep,	daar	waar	de	muur	een	stuk	terugvalt

t.o.v.	de	erker.	Die	fiets	is	niemand	tot	last	en	ik	wil	geen	fietsenrek	voor	mijn	deur.	En	juist	waar	de	muur	terugvalt	werden	de	bloemetjes	door	die
zogenaamde	milieuvriendelijke	gemeente	om	zeep	geholpen.

	Niet	in	plaats	van	parkeergelegenheid
	Niet	nodig	aan	begin	lijsterstraat
	Niet	nodig;	fiets	kan	in	voor	of	achtertuin
	Niet	nodig,	iedereen	kan	ze	nu	kwijt	in	de	voortuin	of	in	huis.
	Niet	nodig,wij	kunnen	de	fietsen	zonodig	in	de	voortuin	plaatsen
	nu	zijn	er	enkele	huizen	waar	fietsen	voor	het	huis	staan,	maar	dat	is	nauwelijks	problematisch.	het	reduceren	van	meerdere	parkeerplaatsen	vind	ik

een	groter	probleem
	Omdat	de	meeste	mensen	een	voortuin	of	a	hteron	hebben	heb	ik	niet	het	idee	dat	er	veel	behoefte	aan	is
	Ook	dit	is	in	onze	straat	niet	van	toepassing,	voldoende	ruimte.	Maar	voor	straten	met	kleinere	voortuinen	en	smalle	stoelen	zal	dat	fijn	zijn
	Ook	hier	geldt:	fietsen	op	oogafstand.	Zoveel	mogelijk	binnen	de	tuinen!	Bakfietsen	kunnen	een	opstakel	zijn:	als	de	fietsen	op	eigen	erf	staan	is	er

voor	de	kalfsoester	wel	ruimte:	de	stoepen	zijn	breed	genoeg.
	op	het	stuk	Blauwe	Vogelweg	vanaf	de	Leeuwerikstraat	richting	Wassenaarseweg	is	het	onzinnig	om	rekken	te	plaatsen
	overbodig,	in	niemands	voordeel
	Probleem	van	parkeren	is	groter	dan	het	stallen	van	een	aantal	fietsen.	Fietsopstellrekken	kunnen	eventueel	op	de	kopse	kanten	van	de	tsraten	gezet

worden,	niet	ten	koste	van	parkeerplaatsen,	m.n.	voor	de	bewoners	en	gasten	van	de	huizen	zonder	voortuin.
	stoepen	op	sommige	plaatsen	erg	vol,	waar	geen	voortuintjes	zijn	en	door	de	bakfietsen
	stoepen	vrij.	belangrijk
	Ten	behoeve	van	wie
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	Teveel	fietsrekken	zijn	niet	nodig.	Wie	stalt	onbeheerd	zijn	fiets!	Is	de	reele	vraag	naar	deze	rekken	wel	onderzocht.	Krijg	je	er	ook	geen	dumpfietsen
in.

	Totaal	onnodig	die	fietsen	rekken.	Het	is	hier	geen	studentenwijk.	Fietsen	kunnen	prima	bij	de	huizen	staan.
	Vooral	voor	bakfietsen	is	dit	nodig.	Die	blokkeren	Bunde	stoep
	voor	mensen	zonder	voortuin	(in	Korte	Rbstraat	2/3	huizen)	is	dit	wel	fijn,	maar	dan	moeten	die	ook	beheerd	worden.	Anders	wordt	het	een

wrakkenverzameling
	Vraag	mij	af	of	er	-	bij	de	huizen	zonder	voortuin	-	behoefte	is	aan	fietsplekken.	Ik	zou	adviseren	dat	eerst	na	te	vragen	voor	zomaar	te	besluiten	de

fietsnietjes	te	plaatsen.	Evt	weghalen	na	aantal	maanden	zou	ook	optie	moeten	zijn	(als	bijv	blijkt	dat	er	alleen	maar	‘zwerf’	fietsen	worden	neergezet.
	vrijwel	alle	huizen	hebben	een	voortuin.	Ook	verder	is	het	nu	een	vrijwel	non-probleem
	Waarom	aparte	fietsopstelrekken?	Ze	staan	nu	voor	het	huis.	Ervaring	in	de	binnenstad	is	dat	fietsparkeergarages	en	opstelplekken	toch	niet	worden

gebruikt.	Iedereen	parkeert	de	fiets	waar	die	moet	zijn.
	Wat	een	onzin;	de	huizen	hebben	allemaal	voortuinen.	Fietsrekken	zijn	helemaal	nietv	nodig.
	We	moeten	toe	naar	meer	auto	delen,	minder	auto’s
	Wij	hebben	direct	belang	hierbij:	we	wonen	in	het	smalste	stukje	zonder	voortuin	en	overwegen	samen	met	onze	buren	(lijsterstraat)	zo'n

fietsvlonder	aan	te	vragen.
	zie	nut	niet	van	fietsopstelrekken
	Zie	vorige	toelichting

14	Wat	zou	u	ervan	vinden	als	de	parkeerdruk	in	uw	straat	toeneemt	door	ruimte	te
reserveren	die	specifiek	bedoeld	is	voor	afvalcontainers?
Semantische	differentiaal	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

AntwoordAntwoord -2-2 -1-1 00 11 22

Slecht	idee	 89	(53,0%) 38	(22,6%) 24	(14,3%) 13	(7,7%) 4	(2,4%) 	Goed	idee

-1,2-1,2Slecht	idee Goed	idee

-2 -1 0 1 2

15	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

	(63x)
	???
	Absoluut	onnodig.	Iedereen	maakt	de	parkeerplekken	altijd	netjes	vrij	op	de	containerophaaldagen.
	afval	container	gewoon	in	de	tuin,	alleen	op	vuilophaaldagen	op	straat
	afvalcontainers	genoeg	nu.
	Afvalcontainers	hoeven	maar	1xweek	geplaatst	te	worden.	Niet	goed	om	de	hele	week	deze	ruimte	te	reserveren
	Afval	containers	staan	reeds	op	prima	loop	afstand.	Er	is	al	een	groenstrook	in	de	straat	voor	het	wekenlijks	container	ophalen.	De	straat	is	te	kort	en

smal	voor	ook	nog	(permanente)	afval	containers
	Afvalcontainers	uit	de	voortuin	zal	een	mooier	straatbeeld	geven
	Alleen	rondom	de	hoeken	van	de	straten;	daar	waar	het	toch	al	verboden	is	een	auto	te	dicht	op	de	hoek	te	plaatsen.	Een	dagdeel	per	week	en	voor

degene	die	laat	thuiskomt	is	er	altijd	wel	een	vriendelijke	buur	die	de	bak	even	terugzet.	Zo	zijn	onze	manieren	!
	auto	moet	plaats	maken	voor	positieve	dingen,	niet	voor	afvalbakken
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	Belachelijke	oplossing.	Dat	je	voor	een	paar	uur	in	week	zoveel	ruimte	vraagt.	Meteen	in	de	prullenbak	met	dit	voorstel.
	Bij	ons	verdwijnt	deze	juist,	er	komen	meer	parkeerplekken,	wat	totaal	niet	nodig	is
	Bij	voorkeur	ondergrondse	containers.	Anders	zoals	het	nu	is,	dat	de	parkeervakken	maar	1	dag	per	week	voor	de	containers	zijn.
	Blauwe	Vogelweg	en	Nachtegaallaan	zijn	uitermate	geschikt	voor	de	vuilophaaldienst.	De	bewoners	leven	24/7	in	de	wijk,	de	vuilophaaldienst	komt

1x	per	week	kortstondig	langs.
	Containers	staan	ook	in	de	voortuin
	daarmee	wordt	een	1x	per	week-parkeerprobleem	veranderd	in	een	permanent	parkeerprobleem
	Dan	vervangen	we	het	ene	ongemak	met	een	veel	groter	ongemak.
	Dat	de	aanbiesplaats	allen	vrij	gehouden	wordt	op	dagen	van	afval	is	prima
	dat	is	al	het	geval
	dat	lijkt	me	geen	probleem,	als	de	parkeerdruk	maar	niet	zo	hoog	wordt	dat	mensen	niet	meer	voor	hun	deur	kunnen	parkeren	en	dus	hun	auto's

elders	in	de	wijk	kwijt	moeten.
	De	afvalcontainers	zijn	centraal	gelegen	en	voor	mij	goed	bereikbaar.
	De	bakken	staan	nu	een	ochtend	op	straat	en	daarna	zijn	die	plekken	weer	parkeerplaatsen.	Die	parkeerplekken	altijd	opofferen	voor	containers	die	er

maar	1	ochtend	staan	is	ridicuul!!’
	De	huidige	oplossing	met	tijdelijke	locaties	voor	containers	is	w.m.b.	beter
	De	huidige	oplossing	volstaat:	voor	de	2	dagen	in	de	week	dat	vuilnis	wordt	opgehaald,	houden	we	parkeerruimte	vrij	voor	de	bakken,	de	rest	van

de	week	kan	die	parkeerruimte	gebruikt	worden	voor	parkeren.	Met	ruimte	specifiek	voor	afvalcontainers	creëer	je	een	oplossing	voor	een	niet-bestaand
probleem	(de	afvalbakken	kunnen	bij	ons	altijd	staan)	of	nog	erger:	je	creëert	een	probleem	namelijk	meer	parkeerdruk.

	De	huidige	situatie	werkt	matig
	Dit	is	in	mijn	straat	niet	relevant,	omdat	de	opstelplaatsen	voor	Kliko’s	zich	bevinden	aan	de	straatkant	waar	niet	geparkeerd	mag	en	kan	worden
	Dit	kan	flexibel	zoals	nu,	zal	niet	veel	impact	hebben	op	parkeerdruk
	dit	zou	alleen	handig	zijn	voor	de	huizen	zonder	voortuin
	Dubbelgebruik	werkt	prima,	ongewenst	om	24x7	parkeerplek	te	schrappen	voor	1	dag	containers
	Een	dag	in	de	week	is	geen	probleem,	en	minder	erg	als	dat	je	er	7	dagen	niet	mag	parkeren!
	Een	hele	week	niet	kunnen	parkeren	ten	behoeve	van	een	paar	uur	containers	opstellen
	Echt	een	heel	slecht	idee	om	parkeerruimte	permanent	te	reserveren	voor	containers	die	er	maar	één	dagdeel	per	week	staan.
	Enige	voordeel	hiervan	is	extra	stoep	en	dat	levert	speelruimte	op	voor	de	kinderen.
	En	ook	heel	slecht	idee	om	hier	stoepruimte	voor	in	te	leveren	en	op	hoeken	van	straten	te	doen!!
	Er	is	al	een	specifieke	ruimte	voor	ingericht
	Er	is	eigenlijk	altijd	plek	zat	voor	de	afvalcontainers
	Er	is	m.i.	voldoende	plek	op	de	stoep	bij	de	hoeken	om	dit	te	faciliteren
	Er	is	niets	mis	met	de	huidige	opstelmogelijkheden!
	Er	is	niets	mis	met	de	huidige	situatie.
	Er	is	nu	voldoende	ruimte	voor	containers.	Hoeft	niet	meer	te	worden
	Er	is	ruimte	genoeg	om	op	niet	parkeerplekken	afvalcontainers	te	maken
	Er	os	voldoende	ruimte	in	de	huidige	situatie
	Er	zijn	containers
	Gaat	nu	prima.	Op	de	dag	dat	er	de	vuilcontainers	er	staan	worden	daat	geen	auto’s	geparkeerd.	Zie	dus	niet	in	dat	dit	niet	meer	zou	kunnen
	geen	gezicht
	Geen	mening
	Geen	probleem.	Dat	is	nu	ook	al	zo.	Een	dag	per	week	worden	containers	neergezet	op	een	aantal	vaste	plekken.	Dat	is	nu	ook	geen	probleem.
	Geen	probleem	om	een	eindje	te	lopen
	Geen	wijzigingen	in	bestaande	situatie	aanbrengen.
	Gemeenschappelijke	containers	staan	nu	op	een	goede	plek.	Wellicht	1	of	2	ernaast.
	Genoeg	andere	mogelijkheden	voor	opstellen
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	Goed	idee,	dat	scheelt	in	de	voortuin	en	er	is	een	afval	probleem	in	de	buurt	want	ondanks	alle	extra	papierbakken	zit	de	gene	bij	het	grasveldje
altijd	vol	in	het	weekeind.

	(2x)	Goed	zoals	het	nu	is
	het	gaat	altijd	goed	hier	met	de	bakken,	nooit	problemen.	De	gemeente	wil	hier	een	probleem	oplossen	dat	er	niet	is,	ten	nadele	van	de	buurt
	het	gaat	nu	goed
	het	is	toch	werkelijk	de	wereld	op	zijn	kop	dat	voor	een	paar	uur	per	week	containers	aan	de	straat,	er	permanent	parkeerplekken	verdwijnen

moeten.
	Hiervoor	kunnen	parkeervakken	gebruikt	worden	die	de	rest	van	de	week	als	parkeervak	kunnen	dienen	en	op	de	dagen	dat	het	afval	opgehaald

wordt	als	opstelplaats.
	Huidige	plek	is	voldoende
	Huidige	regeling	voorziet	in	optimaal	gebruik	schaarse	ruimte.
	idem	als	vorige	vraag:	niet	aan	de	orde	op	de	Blauwe	Vogelweg.	In	zijn	algemeenheid	is	het	onevenredig	om	parkeerruimte	welke	permanent

gebruikt	wordt	op	te	offeren	voor	het	plaatsen	van	containers	op	een	enkele	dag	per	week
	Ik	denk	niet	dat	die	afvalcontainers	een	probleem	zijn	nu,
	Ik	lever	mijn	eigen	bakken	graag	in	voor	ondergrondse	containers,	is	er	direct	ook	meer	ruimte	voor	de	fiets	in	de	voortuin
	Ik	zie	geen	probleem.	Er	komen	in	nieuwe	situatie	extra	ophaal	plekken	bij	in	onze	straat	wat	echt	onzin	is.
	In	nachtegaallaan	is	de	'zoeklocatie'	weer	de	berm	geworden,	lijkt	prima.	Die	plek	heeft	ook	voorkeur	van	de	chauffeur	van	ophaalauto	en	van

betrokken	dienst/afdeling.	Voor	20-25	containers	ter	hoogte	v	hoek	Met	leeuw'stra	is	lastig	om	parkeerplaatsen	langs	Na'laan	en	Leeuwerikstraat	te
gebruiken.	Ik	spreek	me	hier	niet	uit	over	de	andere	aantallen	containers	en	plekken	daarvoor	elders	in	de	straat.

	Is	er	een	probleem	met	ophalen	van	containers?
	Is	goed	zoals	het	is
	is	nu	niet	nodig,	ook	later	niet
	Is	ruimte	die	maar	een	halve	dag	in	de	week	wordt	gebruikt,	echt	zonde...
	Kan	het	nut	van	containers	niet	overzien.	Die	moeten	vooral	NIET	bij	mensen	voor	de	deur	worden	aangelegd.
	kan	nu	prima	1x	per	week	op	parkewrplwk
	kunnen	er	geen	ondergrondse	containers	geplaatst	worden?
	laten	zoals	het	is:	parkeren	in	dezelfde	ruimte	als	het	geen	ophaaldag	is.
	Liever	ruimte	voor	groen	en	fietsen
	Lijkt	onzinnig	om	7	dagen	in	de	week	parkeerplaatsen	op	te	geven	voor	afval,	dat	slechts	2	keer	per	week	nodig	is.
	Maakt	in	ons	geval	weinig	uit;	lijkt	me	handig	voor	de	vuilnismannen
	Meer	dan	voldoende	ruimte	nu	voor	afvalcontainers
	minder	containers	is	beter
	niet	handig,	voor	1	keer	in	de	week	is	het	niet	erg	om	klaar	te	zetten	op	de	stoep	en	parkeerplek	vrij	te	houden,	wel	even	bord	met	instructie

neerzetten
	Niet	nodig,	containers	staan	binnen	het	appartement.
	Niet	nodig,	de	afvalcontainers	staan	in	de	voortuin
	Niet	nodig	in	onze	straat,	vanwege	voortuinen	en	achterom.
	Niet	nodig	ons	inziens
	NNu	houden	we	1x	per	week	rekening	met	de	containers	en	daarna	kan	de	broodnodige	ruimte	weer	door	andere	gebruikt	worden.	Heel	slecht	en

onnodig	plan
	Nogmaals:	er	is	geen	probleem:	de	stroken	waar	tijdelijk	niet	geparkeerd	mag	worden	functioneren	naar	behoren,	ik	begrijp	niet	hoe	iemand

verzonnen	heeft	dat	er	een	probleem	is.
	Nu	niet	nodig.	Is	een	probleem	creëren	wat	er	niet	is.
	onduidelijk	plan
	Oneven	deel	is	daar	niet	voor	geschikt
	onnodig



Enquête 	herinrichting	VogelwijkEnquête 	herinrichting	Vogelwijk

2828

	Onnodig
	Op	de	speciale	dagen	is	dit	al	gereserveerd.	Moet	niet	meer	worden
	Parkeerplaatsen	opofferen	voor	strips	waar	slechts	1x	(max	30u)	per	week	containers	geplaatst	worden	lijkt	mij	niet	in	balans.	Kunnen	er	geen

containerplekken	opgeofferd	worden	door	het	aanleggen	van	ondergrondse	containers.	Deze	zijn	immers	ook	door	de	gemeente	aangelegd	bij	de
nieuwbouwappartementen	bij	het	Bos	van	Bosman.

	Plaatsing	containers	is	1x	per	week,	dus	opofferen	P-plekken	is	niet	nodig
	Totaal	onzinnig	idee	wat	alleen	maar	nadelen	heeft.	De	huidige	oplossing,	door	de	weeks	parkeer	plek	en	1x	per	week	een	vuilnisplek	is	de	perfecte

oplossing.	Of	ondergrondse	containers.
	Tsja,	zijn	die	dan	nodig?	Ik	zie	de	noodzaak	niet.
	Voor	die	paar	uurtjes	per	week	vind	ik	het	waanzin!	Wie	die	grote	bakken	niet	wil	hebben	kan	ze	weer	inleveren	bij	de	gemeente..	Je	kunt	ook

eventueel	zelf	composteren.	Voor	vuilnis	kun	je	een	kleinere	nemen.
	Voor	ons	in	de	Roodborststraat	zijn	de	containers	bij	het	veld	dichtbij	genoeg.
	Waarom	zouden	daar	plekken	voor	moeten	komen.	Tot	voor	kort	konden	we	voor	het	oud	papier	nog	toe	met	de	centrale	papiercontainer
	Werkt	nu	prima.	Waaro.	Iets	aanpassen	wat	goed	werkt?
	werkt	toch	goed	zo?
	Zoals	het	nu	gaat	is	oké
	Zoals	het	nu	gaat	loopt	het	prima,	ik	zie	geen	voordelen	hiervan
	Zonde	om	die	ruimte	de	rest	van	de	week	onbenut	te	laten.	En	volgens	mij	levert	het	in	onze	week	geen	problemen	op	om	de	ruimte	voor

afvalcontainers	ook	als	parkeerplaats	te	gebruiken.
	Zou	niet	ten	koste	moeten	gaan	van	parkeren,	meer	ondergrondse	plaatsen.
	-2	omdat	-10	geen	optie	is.	Staat	in	geen	enkele	verhouding	naar	burgers	om	3-4	parkeerplaatsen	hiervoor	op	te	offeren!
	7	dagen	geen	ruimte	voor	auto	om	4	uur	bakken	aan	te	kunnen	bieden

16	Hoe	kijkt	u	aan	tegen	het	plan	voor	het	aanbrengen	van	markeringen	voor
parkeervakken?
Semantische	differentiaal	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

AntwoordAntwoord -2-2 -1-1 00 11 22

Niet	doen,	er	is	geen	verandering
nodig	

87
(51,8%)

19
(11,3%)

28
(16,7%)

21
(12,5%)

13
(7,7%)

	Zeker	aanpassen,	het	is	een	grote
verbetering

-0,9-0,9Niet	doen,	er	is	geen	verandering	nodig Zeker	aanpassen,	het	is	een	grote	verbetering

-2 -1 0 1 2

17	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

	(90x)
	al	dat	geregel	roept	alleen	maar	ergernis	op,	wat	als	iemand	een	grote	bus	heeft	wat	niet	past.
	Alleen	nodig	als	er	een	reden	voor	is	(Bijv	minder	valide).	Vakken	horen	in	een	parkeer	garage	thuis	Geen	enkele	auto	heeft	een	uniforme	lengte.
	Als	dat	bewezen	is	als	methode	waardoor	er	efficiënter	wordt	geparkeerd	dan	is	dat	een	mooi	plan
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	als	ik	zie	hoe	er	geparkeerd	wordt,	zal	het	maken	van	parkeervakken	het	probleem	niet	oplossen.	soms	heb	je	verschillende	kleine	auto's	op	een	rij	en
kan	je	juist	meer	auto's	kwijt.	dat	voordeel	is	weg	wanneer	je	vast	parkeervakken	maakt.	sommige	mensen	hebben	hier	hele	grote	bussen,	en	die	zullen
niet	in	de	standaardvakken	passen.	dus	het	voordeel	van	vast	vakken	is	hier	totaal	niet	te	vinden.

	Bewoners	regelen	dit	onderling	prima.
	Bijvoorbeeld	in	de	Rodborststraat	rijden	mensen	in	busjes/campers,	deze	zijn	al	langer	dan	de	voorgestelde	lengte	van	de	parkeervakken	van	5.50m

en	zouden	2	parkeervlakken	innemen	in	de	nieuwe	situatie.	Dan	kunnen	er	twee	auto's	niet	parkeren	in	een	al	straat	met	minder	parkeerplekken	dan	u...
Op	dit	moment	delen	we	zelf	de	parkeervlakken	in	op	natuurlijke	wijze,	gaat	altijd	prima,	en	meest	efficiente	manier	van	gebruik	van	de	parkeerruimte..

	Dat	is	handig
	Dat	maakt	mij	niet	uit,	als	er	maar	geen	parkeerplekken	verloren	gaan.	Bijvoorbeeld	doordat	op	een	plek	waar	nu	4	auto's	kunnen	staan,	door	de

markeren	en	het	voldoen	aan	bepaalde	afmetingen	er	slechts	3	auto's	kunnen	staan.
	Dat	vermindert	het	aantal	plaatsen.	Tegelijk	wordt	er	ook	vaak	slordig	geparkeerd	wat	juist	weer	ten	koste	van	parkeerplaatsen	gaat
	Dat	zorgt	alleen	maar	voor	minder	plekken.	En	ik	snap	het	argument	van	handhaving	echt	niet.	Die	slaan	echt	de	plank	mis	met	hun	argument.	Geen

vakken	maken,	gewoon	laten	zoals	het	is.	Ook	echt	een	belachelijk	voorstel.
	De	huidige	situatie	leidt	op	geen	enkele	manier	tot	problemen.	Het	aanbrengen	van	markeringen	is	een	vorm	van	overregulering.
	de	weg	wordt	te	smal
	Dit	draagt	niet	bij	aan	de	parkeer-efficiency.	Bovendien	is	het	een	betuttelende	en	zelfs	kinderachtige	“stok”	voor	handhaving	om	boetes	uit	te

schrijven.	Een	zichtbare	en	herkenbare	lijn	in	het	bestratingspatroon	(zoals	in	de	huidige	bestrating)	is	voldoende	om	de	parkeerstrook	te	markeren.
	Door	formele	parkeervakken	minder	feitelijke	parkeerplekken	en	dus	mmeer	parkeerdruk
	door	het	ontbreken	van	markering	is	nu	onduidelijk	waar	wel/niet	geparkeerd	mag	worden
	duidelijker
	Duidelijker	hoe	te	parkeren	levert	meer	plekken.	Men	gebruikt	nu	ruimte	niet	optimaal
	Er	is	een	'gevecht'	om	de	straat/stoepruimte	gezien	het	ontwerp	van	de	wijk	100	jaar	geleden,	en	de	hoeveelheid	mensen	die	er	wonen.	Nu

gebruiken	we	de	ruimte	flexibel.	Het	voorstel	betreft	overregulering.	De	toegenomen	rigiditeit	van	het	gebruik	van	de	ruimte,	leidt	mijns	inziens	tot	een
verslechtering.

	Er	is	geen	enkel	probleem.	En	alleen	die	opmerking	tijdens	de	voorlichting:	er	komen	parkeermarkeringen	zodat	de	handhaving	gemakkelijker	hun
werk	kunnen	doen?	Pardon??	Waarom	moet	er	nog	meer	gehandhaafd	worden?

	Er	is	geen	one	size	fits	all	voor	zoveel	verschillende	autolengtes
	Er	is	geen	probleem.	We	houdn	rekening	met	elkaar	en	spreken	elkaar	aan	als	iemand	'onhandig'	staat
	er	is	geen	verandering	nodig
	Er	is	geen	verandering	nodig.	We	lossen	het	met	elkaar	wel	op.
	er	is	genoodzaak	om	de	stroken	te	vervangen	door	vakken,	kost	onnodig	ruimte.
	feitelijk	betekent	dit	een	beperking	van	het	aantal	plekken.	Los	daarvan	is	dit	slechts	mogelijk	door	de	stoepen	aanzienlijk	te	versmallen.	Op	veel

plekken	in	de	wijk	zijn	de	stoepen	(en	de	wegen)	reeds	aan	de	smalle	kant.	In	het	bijzonder	rondom	de	Mythylschool	is	het	ongewenst	om	stoepen	te
beperken,	dit	vanwege	het	intensieve	rolstoelgebruik	aldaar.

	Geeft	duidelijkheid	en	zorgt	ervoor	dat	men	netjes	parkeert
	Geeft	iets	meer	flexibiliteit	met	bijvoorbeeld	kleine	autootjes.
	Geen	idee	of	het	voor	of	nadeel	oplevert
	Geen	mening	over
	Geen	must
	Geen	oplossing	zoeken	waar	geen	probleem	is.
	geen	toegevoegde	waarde
	geen	vakken	geen	meer	flexibiliteit	met	auto's	van	verschillende	lengte
	Goed	idee.	Zonder	markering	worden	regelmatig	auto's	zo	geparkeerd	dat	er	een	parkeerplek	verloren	gaat.	Bij	goede	markering	weet	iedereen	waar

hij	zijn	auto	neer	moet	zetten.
	handig	voor	mensen	die	teveel	ruimte	laten	met	parkeren,	ook	hulpmiddel	bij	inparkeren
	Het	gaat	prima	zoals	het	is.	Het	lijkt	me	een	oplossing	voor	een	niet	bestaand	probleem.
	het	geeft	meer	ruimte	door	bewustzijn	a-sociaal	parkeren



Enquête 	herinrichting	VogelwijkEnquête 	herinrichting	Vogelwijk

3030

	Het	is	goed	zoals	het	nu	is.	Kleine	auto’s	kunnen	nu	een	kleine	plek	innemen	en	grotere	wat	meer.	Als	je	plekken	aanwijst,	zal	dat	de	efficiënte	ruimte
wellicht	beperken.

	Het	is	lelijk
	Het	neemt	elke	flexibiliteit	weg.	Momenteel	passen	precies	vier	auto's	tussen	de	bomen.	Meestal	gaat	dat	goed.
	Het	ontbreken	van	markeringen	heb	ik	nog	nooit	als	een	probleem	ervaren
	Het	verbetert	maar	is	niet	essentieel:	er	blijven	zelden	'halve'	parkeerplekken	over.
	Hoe	kom	ik	als	het	allemaal	strak	is	aangegeven	met	twee	wijduitstaande	fietstassen	de	stoep	op	zonder	de	autos	te	beschadigen??	Ik	zet	nu	de	auto

een	beetje	ruim	om	ruimte	daarvoor	te	reserveren.	Korte	ritjes	zijn	milieu	onvriendelijk	daarom	ga	ik	vaak	op	de	fiets	boodschappen	doen/
	Ik	begreep	dat	dit	vooral	wenselijk	is	voor	de	handhaving,	niet	voor	het	woonplezier	havan	de
	Ik	begrijp	dat	het	voor	handhavers	gemakkelijker	is,	maar	het	parkeren	wordt	hierdoor	minder	efficiënt,	en	dat	vind	ik	belangrijker.
	Ik	denk	dat	je	zo	meer	auto’s	kwijt	kunt
	Ik	vind	dit	een	'vernetting'	die	niet	nodig	is.	Geeft	misschien	stedelijke	en	stenige	uitstraling.	Andere	'markering'	dan	met	witte	steentjes,	is	toch	ook

vast	goed	mogelijk.	Als	voorgenomen	'formalisering'	een	stedelijk	beleid	is,	misschien	moeilijk	aan	te	ontkomen,	jammer!	Argumentatie:	voor
handhaving!!?	De	aantallen	parkeerplaatsen	zijn	ook	nu	geteld	en	bepaald	-met	welke	wisselende	cijfers	ook!-	en	de	handhavers	kunnen	nu	net	zo
makkelijk	handhaven.

	Ik	weet	niet	precies	hoe	dit	eruit	gaat	zien,	maar	hoe	minder	markeringen	in	de	straat	hoe	beter
	Ik	zie	niet	in	wat	het	probleem	is	dat	opgelost	moet	worden
	In	onze	wijk	is	er	geen	risico	van	foutief/gevaarlijk	parkeren	in	de	bochten.	Parkeervakken	vermindert	het	totaal	aantal	plekken.	Geen	goed	voorstel

dus.
	Is	al	duidelijk	zo
	Je	maakt	het	de	mensen	moeilijker	om	te	parkeren.	Zoals	het	nu	is	is	het	goed
	Letterlijk	en	figuurlijk	hokjesgeest.
	Lijkt	me	niet	speciaal	nuttig.	Is	zelfs	minder	efficient,	omdat	ze	op	een	groot	model	auto's	woden	bemeten.
	Makkelijker
	meerwaarde???
	Met	kleinere	auto’s	kan	er	misschien	net	een	extra	auto	bij	en	in	de	buurt	parkeren	we	allemaal	netjes
	Minder	plek
	Niet	doen.	Er	zijn	ook	veel	kleine	auto's	die	geen	5,5	meter	nodig	hebben.	Het	regelt	zichzelf	wel.
	Niet	meer	containers.
	Niet	nodig,	plan	verder	niet	gedetailleerd	genoeg	om	te	weten	of	het	slecht	of	extreem	slecht	idee	is.
	Niet	nodig,	zal	de	parkeerdruk	alleen	laten	stijgen.
	nu	gaat	het	goed
	Nu	schuif	je	zo	veel	mogelijk	aan!	Parkeervakken	te	groot	voor	korte	auto’s.	Lelijke	markering	vaak	!
	Nu	wordt	ruimte	soms	inefficiënt	gebruikt
	Omdat	er	voldoende	ruimte	is,	zijn	parkeervakken	niet	nodig	en	alleen	maar	stressverhogend
	Onnodig
	onnodig,	de	stoepverbreding	op	de	straathoeken	is	nu	al	effectief	om	blokkeren	van	straathoeken	te	voorkomen
	ook	hier	wordt	een	probleem	opgelost	dat	er	niet	is.	Dit	is	typisch	overregulering	van	een	bureaucratische	gemeente
	Op	zich	geen	probleem	met	parkeervakken	maar	dan	wel	subtiel	aangegeven	en	minder	groot	dan	5,5	meter
	Parkeerruimte	neemt	af	door	geen	verschil	grote	en	kleine	voertuigen
	Parkeerstroken	zijn	prima,	huidige	situatie	voldoet	prima.	Vakken	worden	uitsluitend	gekozen	om	bekeuringen	uit	te	kunnen	delen.
	Regelmatig	worden	auto’s	midden	in	een	vak	voor	twee	auto’s	neer	gezet
	Vertrutting,	die	alleen	maar	minder	flexibiliteit	oplevert
	Voegt	niets	toe.	Zonde	v.h.	belastinggeld.
	Volgens	mij	gaat	dit	nu	prima	en	evt	kun	jezelf	medebewoners	aanspreken	als	ze	erg	ongunstig	parkeren
	wat	heeft	het	voor	zin?	Er	wordt	nu	ook	al	dicht	op	elkaar	geparkeerd.



Enquête 	herinrichting	VogelwijkEnquête 	herinrichting	Vogelwijk

3131

	we	laten	het	graag	aan	de	intelligentie	van	de	bewoners	over	om	efficiënt	gebruik	te	maken	van	de	parkeerruimte

18	Heeft	u	eventueel	nog	meer	opmerkingen	over	het	parkeren	in	de	wijk?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

	(94x)
	-
	Als	we	autorijden	willen	ontmoedigen	moeten	we	voldoende	plek	maar	voor	fietsen	te	parkeren.
	Al	18	vragen	over	de	heilige	koe......
	AUB	het	aantal	parkeerplekken	minimaal	laten	zoals	het	is.	Het	woongenot	en	de	leefbaarheid	neemt	af	indien	er	parkeerplekken	verdwijnen.	Met

onbegrip	tussen	bewoners	onderling,	tussen	bewoners	en	handhavers	als	gevolg.	Mensen	rijden	auto,	dit	zal	niet	veranderen	door	parkeerplekken	weg	te
halen.	Auto's	worden	over	het	algmeen	ook	groter,	dus	krapper	indelen	heeft	ook	geen	zin.	Maak	werk	van	elektrische	laadvoorzieningen,	bereid	de	wijk
voor	op	de	toekomst.

	Balans	tussen	groen	en	parkeren	is	nu	optimaal!	Verandering	totaal	onnodig
	Bedrifswagen	en	aanhangwagen	horen	hier	niet	thuis.	De	Vogelwijk	is	geen	bedrijventerrein.
	Bosuilstraat:	stoep	langs	veld	verwijderen	en	parkeerplaatse	maken
	De	Gemeente	heeft	de	hele	Vogelwijk	vrijgegeven	voor	splitsing	in	appartementen.	Dat	zal	op	termijn	de	parkeerdruk	aanmerkelijk	doen	toenemen.

De	Gemeente	dient	die	consequentie	van	haar	eigen	beleid	onder	ogen	te	zien.	Verminderen	van	parkeerplekken	bij	gelijktijdige	vermeerdering	van	het
aantal	bewoners/autobezitters	is	onzin

	de	invoering	van	betaald	parkeren	heeft	de	parkeerdruk	duidelijk	verminderd,	positief	dus.	De	parkeertarieven	voor	tweede	en	eventueel	derde	auto's
per	huishouden	zouden	in	het	kader	van	ontmoedigingsbeleid	wat	ons	betreft	nog	aanzienlijk	verder	verhoogd	kunnen	worden.	Wellicht	is	er	nog	meer
mogelijk	met	auto's	delen.

	De	'oortjes'	op	de	hoeken	hebben	een	belangrijke	functie	als	draaicirkel	voor	grotere	vrachtverkeer	en	moeten	dus	gehandhaafd
	de	straat	staat	regelmatig	vol	met	puinbakken,	busjes	van	aannemers,	pakketbezorgers	en	afleverdiensten.	Waar	moeten	die	gaan	staan	als	er	minder

plekken	komen?
	Een	goede	markering	hoeft	geen	witte	lijnen	te	zijn,	dat	kan	mooier
	Eerst	is	er	betaald	parkeren	ingevoerd	om	de	parkeerdruk	tegen	te	gaan	en	nu	worden	er	parkeerplekken	weggehaald?????
	Eerst	moest	er	een	vergunningenstelsel	worden	ingevoerd,	zogenaamd	om	de	parkeerdruk	te	verminderen.	Parkeerdruk	die	we	alleen	zien	in	de

Lijsterstraat..	Nu	wil	de	gemeente	opeens	het	aantal	plaatsen	verminderen.	Dat	is	strijdig	beleid	waar	ik	ernstig	bezwaar	tegen	maak.
	Er	is	altijd	voldoende	ruimte	om	te	parkeren
	Er	is	geen	probleem,	waarom	er	een	creeren.
	Er	moet	ruimte	blijven	om	met	de	fiets	van	de	straat	de	stoep	op	te	kunnen	en	vice	versa.	De	vakken	moeten	dus	niet	te	klein	worden.
	Er	wonen	best	wel	wat	ouderen	in	de	wijk.	Deze	hebben	altijd	wat	meer	behoefte	om	dichtbij	te	parkeren.
	Er	wordt	veel	gezeurd	over	het	parkeren	in	de	wijk,	daar	mag	men	wel	mee	stoppen	van	mij.	In	deze	enquete	zitten	tot	nu	toe	ook	alleen	vragen	over

parketen...	Niet	goed.
	Geen
	Geen	parkeerplaatsen	minderen	of	verkleinen
	Goed	parkeren	verhoogt	woongenot.	Het	fijne	van	de	wijk	is	dat	er	geen	gedoe	is	over	parkeren.	Als	je	ziet	wat	een	gedonder	parkeren	geeft	in

sommige	wijken	van	de	stad	mogen	wij	ons	gelukkig	prijzen.	Houden	zo.
	Het	centrum	autoluw	maken	OK,	maar	voor	buitenwijken	is	dat	m.i.	onzinnig.
	Het	gaat	momenteel	goed	maar	als	we	meer	woningen	worden	gesplitst	is	er	meer	parkeerruimte	nodig.
	het	is	nu	geen	groot	probleem	maar	dreigt	dat	te	worden	door	verandering
	het	is	onzin	als	dit	als	argument	wordt	gebruikt	tegen	normale	splitsing	van	woningen
	Het	is	prima	zoals	het	is.
	Het	makkelijk	parkeren	in	een	wijk	draagt	heel	erg	bij	aan	het	woongenot.	Ik	hoop	dat	dit	niet	onderschat	wordt	door	de	gemeente	het	projectteam.
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	het	parkeren	in	de	wijk	is	nu	goed.	zeker	wanneer	de	coronatijd	weer	over	zal	zijn,	zullen	we	weer	veel	meer	bezoekers	krijgen,	die	naar	de	speeltuin
komen	en	mensen	die	bezoek	zullen	ontvangen.	er	is	dan	voldoende	ruimte.	wanneer	die	marge	verdwijnt	zal	het	niet	meer	prettig	zijn	om	hier	een
parkeerplaats	te	moeten	zoeken	of	veel	verder	weg	te	moeten	parkeren.

	Houden	zoals	het	is	!!!!
	Houden	zoals	het	is.
	houdt	ook	rekening	met	parkeermogelijkheden	bezoekers
	Iedereen	die	in	het	Vogelwijk	moet	snappen	dat	het	om	een	oud	wijk	gaat	en	parkeren	in	zo'n	wijk	zijn	eigen	karakteristieken	heeft.	In	Leiden	zijn	er

andere	wijken	die	meer	aandacht	verdienen	voor	parkeer	gelegenheden	en	het	ophalen	van	containers.
	Ik	snap	niet	dat	de	gemeente	plannen	maakt	waar	geen	draagvlak	voor	is
	Ik	vind	het	een	slecht	idee	om	een	grote	hoeveelheid	parkeervakken	weg	te	halen.	Nu	is	er	nog	wat	speling,	ook	met	het	oog	op	de	toekomst.

Eventueel	parkeren	alleen	voor	vergunninghouders?
	Ik	zou	het	het	liefst	laten	zoals	het	nu	is
	In	de	raadsherenbuurt	worden	ook	parkeerplekken	weggehaald,	met	als	mededeling	dat	er	dan	op	de	Rijnsburgerweg	geparkeerd	kan	worden.	Op	de

rijnsburgerweg	zijn	zeer	beperkt	parkeerplaatsen,	dus	ben	bang	dat	deze	mensen	dan	ook	in	Vogelwijk	moeten	parkeren
	In	het	kader	van	duurzaamheid	zou	het	wenselijk	zijn	nu	al	extra	laadpalen	te	laten	plaatsen	per	straat.
	In	hoeverre	is	de	toenemende	opsplitsing	in	appartementen	meegenomen	in	parkeerdrukmetingen	en	voorspellingen?
	Is	veel	beter	geworden	door	betaald	parkeren
	Is	wellicht	een	probleem	ergens,	maar	heb	daar	geen	zicht	op.
	Laat	de	huidige	situatie	ongemoeid.	De	Gemeente	denkt	te	veel	zaken	in	de	stad	te	moeten	regelen.	De	bewoners	zitten	niet	op	deze	regelzucht	te

wachten.	Wat	goed	is	goed.	Ze	verkwanselen	al	veel	te	veel	geld.	Maar	ja,	het	is	niet	hun	geld.	Dan	verhogen	ze	toch	gewoon	de	tarieven	!	We	hebben	op
dit	moment	een	zeer	slecht	gemeentebestuur.!

	Laat	het	zoals	het	is
	Laten	we	alleen	de	problemen	oplossen	die	echt	een	probleem	zijn	en	geen	rare	parkeervakken	maken	tbv	de	handhaving	waar	verder	niemand	wat

aan	heeft	en	die	ook	niet	echt	nodig	zijn	voor	de	bewoners
	Laten	zoals	het	is.	Geen	wazige	idealistische	plannen.
	Let	vooral	ook	op	de	verkeersveiligheid	bij	het	veldje	en	bij	de	speeltuin.	Geparkeerde	auto's	aan	beide	kanten	maken	het	oversteken	voor	kinderen

onoverzichtelijk,	er	is	bovendien	een	bocht,	dus	auto's	zijn	niet	altijd	van	voldoende	afstand	zichtbaar.	Het	is	heel	goed	voor	de	verkeersveiligheid	dat	er
in	het	deel	van	de	wijk	rond	het	veldje	nu	relatief	weinig	geparkeerde	auto's	staan.	Dat	zou	door	de	plannen	niet	moeten	veranderen.

	liefst	alleen	personenwagens,	geen	bedrijfswagens,	geen	aanhangwagens.
	meer	laadmogelijkheden	creëren	voor	elektrische	auto's
	Met	'parkeren'	zou	niet	alleen	'autoparkeren'	maar	ook	'fietsparkeren'	moeten	worden	aangeduid.	Nu	komen	de	fietsers	te	veel	op	de	tweede	plaats:

alsof	er	autoparkeerplaatsen	worden	opgeofferd	voor	fietsparkeerplaatsen.	Zo	ligt	het	niet,	beide	hebben	even	veel	recht	op	een	goede	parkeerplek.
	Minder	auto's	is	beter	want	groener
	minder	parkeerplekken	vergroot	parkeerproblemen.	Bijv	de	speeltuin	trekt	veel	bezoekers	die	met	de	auto	komen.
	Minder	validen	moeten	wel	makkelijk	een	plek	voor	de	deur	kunnen	reserveren.
	[Misschien	als	ik	de	'amsterdammer'	in	mezelf	het	woord	geef:]	dan	zie	ik	bij	het	laatste	blok	van	de	Nachtegaallaan	bij	de	speeltuin	waar	ik	woon,

vaak	veel	bezoekers	van	de	speeltuin	parkeren,	dan	ziek	ik	dat	ruimte	nodig	is	voor	manoeuvreren	en	voor	de	bereikbaarheid	(hulpdiensten,	afvalwagen,
functies	en	onderhoud	etc	van	de	speeltuin),	en	daarmee	ook	voor	de	veiligheid	is	er	ruimte	nodig.	Het	lijkt	me	dat	in	wijk	nauwelijks	'overloop-sluip-
parkeren'	is.	Schooldgn:	zéér	kort	druk	Bl	Vogelweg

	Mytylschool	heeft	al	veel	ruimte	nodig	voor	vervoer
	(4x)	Nee
	Nee.	Ik	vergeet	wel	vaak	mijn	aangemelde	autogasten	weer	af	te	melden	en	dat	kost	geld.	Is	daarvoor	een	ander	systeem	mogelijk?
	niet	onnodig	veranderen	wat	nu	goed	loopt
	Niets	van	het	huidige	aantal	beschikbare	plaatsen	afhalen.
	Niet	wijzigen	wanneer	de	bewoners	en	andere	gebruikers	dik	tevreden	zijn	met	de	huidige	situatie
	N/t
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	Parkeerplekken	offeren	voor	postzegeltjesgroen	is	geen	verstandige	aanpak,	gezien	de	bovengemiddelde	parkeerdruk,	en	e	wijk	is	al	een	van	de
groenste	van	de	stad.	Parkeerplekken	offeren	vanwege	het	star	vasthouden	aan	opdeling	in	afgebakende	vakken	is	ook	niet	verstandig,	omdat	dat
dwangmatig	“overtollige”	meters	-	die	de	deler	van	5,50m	overschrijden	worden	verspild	aan	stoeptegels	of	een	groenpostzegel	waar	niemand	op	zit	te
wachten

	Parkeren	moet	zijn	plaats	kennen	temidden	van	belangrijker	zaken.	In	deze	kleine	wijk	lijkt	het	mij	redelijk	dat	je	je	auto	soms	in	een	andere	straat
neerzet	en	dus	een	stukje	loopt.

	Prima	zoals	het	is.
	Richt	het	niet	zo	in	als	op	rijnsburgerweg	ri	station	(na	rotonde):	er	mogen	2	auto’s	per	vak	tussen	groen	staan	maar	er	passen	er	3	waardoor	men

op	de	stoepen	en	in	groen	gaat	staan
	tav	het	parkeren	ademt	het	plan	van	de	premisse	dat	er	een	probleem	zou	zijn	dat	dient	te	worden	opgelost.	Dit	is	niet	het	geval,	zoals	ook	uit	de

reacties	herhaaldelijk	is	gebleken.	Kennelijk	wil	de	gemeente	de	handhaving	makkelijker	maken.	Dat	is	een	invalide	reden.
	Vergunningssysteem	is	niet	nodig.	Er	was	geen	probleem	uitgezonderd	de	blauwe	vogelweb	bij	de	mythylschool	vanwege	de	busjes
	Voldoende	laadpalen	voor	elektrische	auto’s?
	Wat	meer	groen	en	een	fietsparkeerplek	prima.	Zorgt	ook	voor	een	fijne	leefomgeving.	Maar	zeker	geen	vakken	of	container	opstelplaats.
	wees	zuinig	en	doe	wat	echt	nodig	is,	geen	poespas
	Zeer	tevreden.	5	auto's	per	verkamerd	huis	erbij	moeten	we	niet	hebben
	Zoveel	mogelijk	houden	zoals	het	is,	want	het	is	juist	zo	comfortabel.

19	Ervaart	u	problemen	met	de	verkeerscirculatie	in	de	buurt?
Enkele	keuze	,	Antwoorden	165	x,	onbeantwoord	3	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	Nee,	het	is	goed	zo 137 83,0%

	Ja,	het	is	erg	druk	in	de	wijk 12 7,3%

	Anders 16 9,7%
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20	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

	(93x)
	Alleen	in	en	uitgang	Blauwe	vogelweg	is	een	ramp	bij	revalidatiecentrum	als	er	busjes	staan
	Als	bijna	overal	tweerichtingverkeer	is,	zoals	nu,	dan	rijden	de	auto's	de	kortst	mogelijke	afstand	en	tijd	door	de	wijk.	Daardoor	wordt	de	drukte

geminimaliseerd.	Als	auto's	twee	keer	zo	ver	moeten	rijden	om	de	wijk	in	of	uit	te	rijden	wordt	het	twee	keer	zo	druk	op	straat.
	als	de	ene	straat	verstopt	is	kun	je	gemakkelijk	een	alternatief	kiezen
	Beslist	geen	fietsstraat	en	1	wijkuitgang.Dat	wordt	chaos
	Bewoners	rijden	niet	te	hard	en	houden	rekening	met	elkaar	door	te	wachten	of	opzij	te	gaan.
	Blauwe	vogelwegerg	druk	ivm	busjes	voor	mytylschool.
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	Blauwe	Vogelweg	is	2x	per	dag	een	groot	probleem	bij	Mytylschool
	Blauwe	Vogelweg-Leeuwerikstraat	op	weekdagen
	De	circulatie	gebeurd	nu	op	een	natuurlijke	manier.
	Denk	aan	afvalbakken	bij	renovatie	en	werkzaamheden	in	relatie	tot	energietransitie;	uitbreiding	laadpalen:	de	druk	op	parkeerruimte	zal	daardoor

ook	toenemen.
	Dit	is	echt	weer	zo’n	idee	wat	op	kantoor	wordt	bedacht.	Hier	wordt	een	probleem	opgelost	terwijl	er	geen	probleem	is.	Onbegrijpelijk.
	Dit	verschilt.	Over	het	algemeen	niet	maar	er	zijn	piek	momenten	in	ochtend	en	einde	dag
	Doorgaand	sluip	verkeer
	Drukte	valt	mee,	maar	door	de	korte	Merelstraat	rijdt	het	verkeer	wel	hard.	In	coronatijd	veel	pakketbezorgers.
	Éénrichtingverkeer	invoeren	voor	logische	verkeersafwikkeling
	Elkaar	passeren	in	twee	richtingen	remt	snelheid
	Er	is	de	facto	al	een	vorm	van	eenrichtingsverkeer.	In	de	meeste	straten	aan	de	westzijde	gaat	het	verkeer	van	de	Lijsterstraat	naar	de	Nachtegaallaan.

Soms	komt	er	verkeer	vanuit	de	Blauwe	Vogelweg	in	de	andere	richting.	Ga	vooral	niet	proberen	iets	te	regelen	wat	al	goed	gaat.
	Er	is	nu	geen	parkeerprobleem
	Er	is	sluipverkeer,	maar	dat	is	tot	nu	toe	acceptabel.	Ik	weet	niet	hoe	dat	gaat	worden	als	Nieuweroord	helemaal	bewoond	is.
	Er	is	uitsluitend	bestemmingsverkeer,	dat	rekening	houdt	met	de	eigenschappen	van	de	wijk:	veel	kinderen,	smalle	straten.	Hierdoor	ontstaat

veiligheid.	Niet	door	meer	regels.
	Er	wordt	te	hard	gereden.	maw	de	verkeersdrempels	zijn	niet	hoog	genoeg.
	Er	zijn	een	paar	knelpunten;	busjes	blauwe	vogelweg,	veel	(fiets)verkeersttromen	langs	nachtegaallaan,	sluipverkeer.	Maar	het	grote	probleem	is	haast
	feitelijk	dient	een	wijk	meer	dan	3	uitgangen	te	hebben.	Echter,	dat	is	nu	eenmaal	zo	bij	deze	oude	wijk.	Om	dit	te	gaan	beperken	tot	2	uitgangen

(waarbij	de	LIjsterstraat	te	smal	is	en	de	Blauwe	Vogelweg	2	maal	daags	vaststaat)	is	vragen	om	problemen
	Geen	probleem	mee,	maar	ook	geen	zwaar	tegen	een	aanpassingbe
	Geen	problemen
	Heel	rustige	wijk	qua	verkeer
	Het	gaat	best	goed.	Meer	drempels	zou	goed	zijn	om	de	snelheid	te	remmen	en	veiligheid	voor	kinderen	te	verbeteren
	Het	is	goed	dat	afspraken	zijn	gemaakt	met	de	mytylschool	zodat	de	busjes	alleen	gebruik	maken	van	de	ingang	via	de	Wassenaarseweg	om	bij	de

school	te	komen.	Deze	afspraak	moet	af	en	toe	herhaald	worden.	Het	geeft	wel	wat	drukte	rond	de	tijden	van	openen	en	sluiten	van	de	schooldag,	maar
dat	is	goed	te	doen.

	Het	is	oke,	neigt	naar	druk	veelal	door	gedrag	van	automobilisten	niet	door	objectieve	aantallen.
	Het	is	regelmatig	druk	door	busjes	en	bestelauto,s	(online	bestellingen)
	Het	stromingspatroon	van	het	(gemotoriseerd)	verkeer	in	de	wijk	is	een	natuurlijk	patroon.	Wijk-in	via	Lijsterstraat,	Wijk-uit	via	Lijsterstraat	en

Nachtegaallaan.	2/3	van	de	wijk	verlaat	de	wijk	via	de	Nachtegaallaan,	het	deel	aan	de	“zeezijde”	van	de	Lijsterstraat.	Merel-,	Roodborst-	en
Leeuwerikstraat	hebben	dus	geen	formalisering	van	de	rijrichting	nodig,	en	doorkruisen	bij	wijk-uitbeweging	geen	(fiets-)verkeer	richting
BioDciencepark.

	Huidige	situatie	zorgt	ervoor	dat	er	niet	hard	gereden	kan	worden.	De	wijk	is	een	veilige	wijk
	Iedereen	houdt	goed	rekening	met	elkaar.
	Ik	ervaar	geen	problemen
	Ik	mij	hier	nog	nooit	aan	geergerd	of	aangedacht	dat	er	een	situatie	verbeterd	moest	worden.
	Ik	vind	het	geen	enkel	probleem	om	een	keer	om	te	rijden	als	er	een	te	grote	auto	staat	of	tegemoet	komt
	in	de	ochtend	en	middag	is	het	ontzettend	druk	rond	de	school.	er	is	dan	vaak	geen	doorkomen	aan,	omdat	de	busjes	schots	en	scheef	de	boel

blokkeren.	daarnaast	rijden	de	busjes	vaak	veel	te	hard	door	de	lijsterstraat	richting	de	school.
	In	het	dagelijks	leven	in	de	wijk	besffen	alle	bewoners	de	smalte	van	de	straten,	beperkte	verkeers	ruimte.	Bij	de	verkeerscirculatie	geven	we	elkaar	de

ruimte.	Bij	het	realisren	van	éénrichtingswegen,	zal	men	eerder	harder	gaan	rijden,	vanuit	besef	van	geen	tegenliggers	meer.	Dat	komt	de	veiligheid	niet
ten	goede.

	In	principe	geen	problemen	in	de	straten,	alleen	bij	de	Thermiek	grote	problemen	op	breng-	en	haaltijden.
	In	principe	goed,	maar	brengen	en	halen	bij	de	Thermiek	blokkeert	de	doorgang	doordeweeks	twee	keer	per	dag.
	is	goed	zo,	niet	veranderen
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	ivm	veiligheid	graag	uitgang	voor	auto	houden	met	stoplicht!!
	Je	kan	op	verschillende	manieren	de	wijk	in	en	uit.
	Lekker	laten	zoals	het	nu	is,	behalve	eenrichtingsverkeer	in	straten
	Men	rijdt	hard	door	de	Leeuwerikstraat.	En	te	veel
	Merelstraat	vermijden.	Te	smal.	Uitgang	Nachtegaallaan	functioneert	goed.
	Met	name	nachtegaallaan	en	blauwe	vogelweg	(spits)
	met	name	sluipverkeer	maakt	de	buurt	druk
	Momenteel	wordt	de.mereltsraat	en	Lijsterstraat	gebruikt	als.sluiprtoute
	Nachtegaallaan	open	houden	voor	auto’s
	Nachtegaallaan	relatief	druk	en	te	veel	verkeerssoorten	bij	elkaar.
	Nachtegaallaan	uitrit	gevaarlijk	voor	combi	wandelaars,	fietsers	en	steeds	meer	vrachtauto	s	en	bezorgbusjesds	meer
	Niet	te	druk,	vooral	bestemmingsverkeer	en	de	ontsluiting	via	de	nachtegaalstraat	met	stoplicht	werkt	prettig
	Nooit	een	probleem	hiermee
	Nu	voldoende	toegangs-/uitvalswegen	en	mensen	geven	elkaar	de	ruimte	bij	passeren.
	nvt
	Prima	uitvalwegen	de	wijk	uit
	prima	zo,	lekker	rustig	nu
	Sluipverkeer
	Sluipverkeer	is	een	bedreiging
	smalle	straten	dwingen	tot	rustig	en	behoedzaam	rijden;	dat	is	prima!
	Sommige	straten	druk.	Beter	met	een	verkeersplan.
	Sommige	van	de	straten	zijn	te	smal	voor	tweerichtingsverkeer.	Dat	komt	niet	door	de	drukte.
	Staten	zijn	te	smal	voor	2	tegemoetkomende	auto's,	maar	ik	ervaar	dat	eigenlijk	nooit	als	een	probleem.	Dat	is	voro	mij	een	indicatie	dat	het	verkeer

niet	te	druk	is.
	Sterker	benadrukken	langzaam	rijden.	Ik	vraag	me	af,	of	mogelijk	voorgenomen	'golf'	in	fietspad	en	de	wachtplaats	bij	Lijsterstraat-R'brgrweg	met

breedte	van	minimaal	twee	auto's	en	met	lengte	ca	5	meter	veilig	is	voor	de	fietsers	op	het	fietspad:	kunnen	fietsers	en	automobilisten	elkaar	tijdig	zien
bij	die	constructie,	als	de	automobilist	uit	de	Lijsterstraat	het	fietspad	moet	passeren?

	straten	worden	veelal	gebruikt	als	eenrichtingstraten
	Teveel	sluipverkeer	vanaf	de	Rijnsburgerweg	richting	Wassenaarseweg
	Tijdens	piek	uren	is	er	een	normale	weg	verkeer.	Sinds	ik	hier	woon	geen	opstoppingen	meegemaakt.
	Veel	auto’s	van	buiten	de	wijk,	sluiproute	via	Merelstraat
	Veel	sluipverkeer	van	mensen	die	via	de	wijk	naar	de	Wassenaarseweg	willen	of	andersom
	Volgens	mij	loopt	het	in	principe	goed.	Soms	drukte	bij	de	school,	soms	bezorgbusjes	die	de	boel	blokkeren	maar	dat	is	te	doen
	vooral	zo	laten
	Weinig	verkeer	en	mensen	rijden	rustig	en	houden	meestal	rekening	met	dlkaar.
	Zelfs	in	de	smalle	straten,	houdt	iedereen	rekening	met	elkaar.	Er	zijn	bij	mijn	weten	nog	nooit	problemen	opgetreden.	Alleen	op	de	Blauwe

Vogelweg	is	de	situatie	met	de	busjes	tussen	2	en	3	uur	erg	onhandig,	vooral	omdat	er	aan	het	begin	van	de	Blauwe	Vogelweg	vanaf	de	Wassenaarse	weg
ook	nog	geparkeerd	mag	worden.

	Zoals	we	nu	wijk	in	en	uit	kunnen	is	goed	en	veilig
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21	Hoe	kijkt	u	aan	tegen	het	plan	voor	eenrichtingsverkeer	in	de	Vinken-,	Bosuil-	en
Mezenstraat?
Semantische	differentiaal	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

AntwoordAntwoord -2-2 -1-1 00 11 22

Niet	doen,	er	is	geen	verandering	nodig 80
(47,6%)

17
(10,1%)

57
(33,9%)

6
(3,6%)

8
(4,8%)

	Zeker	aanpassen,	het	is	een	grote
verbetering

-0,9-0,9Niet	doen,	er	is	geen	verandering	nodig Zeker	aanpassen,	het	is	een	grote	verbetering

-2 -1 0 1 2

22	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

	(86x)
	A.	Dit	is	niet	nodig	en	b.	Het	leidt	tot	extra	hard	rijden	en	daarmee	gevaar	oa	voor	overstekende	kinderen	die	op	het	plantsoentje	spelen.	Niet

doen!aar	voor	o
	alleen	veranderen	als	dit	tot	nog	toe	tot	problemen	zou	leiden
	Als	je	kiest	voor	meer	groen,	is	het	waarschijnlijk	niet	anders
	Betere	doorstroming
	Bewoners	moeten	zich	vrij	kunnen	bewegen	door	de	wijk.	Bezorgers,	laden/lossen,	klusbussen,	vuilophaaldienst	zijn	allemaal	factoren	die	in

ogenschouw	genomen	moeten	worden.	Is	de	ene	straat	"bezet|,	dan	moet	er	een	mogelijkheid	bestaan	om	via	een	andere	straat	je	huis	te	bereiken.	Ook
zal	eenrichtingsverkeer	zeer	waarschijnlijk	de	snelheid	verhogen,	daar	er	geen	rekening	gehouden	wordt	met	eventueel	tegemoetkomend	verkeer.
Tweerichtingsverkeerstraten	worden	onnodig	druk.

	Bij	de	nieuwbouw	in	2002	was	even	sprake	om	eenrichtingsverkeer	in	te	stellen	maar	de	gemeente	vond	dit	bij	nader	inzien	niet	nodig.	Het	zou
zichzelf	wel	regelen.	Dat	is	inderdaad	het	geval.	Door	de	smalle	straten	past	iedereen	zijn	snelheid	aan.	Ik	zie	ook	meer	verkeer	ontstaan.	Iedereen	moet
het	hele	veld	omrijden.	Dat	betekent	meer	CO2,	meer	fijnstof	en	lawaai.	Vinkenstraat	wordt	dus	een	stuk	drukker.

	Dan	creëer	je	meer	verkeer	door	andere	straten	voordat	je	de	wijk	in	of	uit	bent.
	dan	komt	teveel	druk	op	de	Lijsterstraat
	Dan	worden	er	nodeloos	extra	rondjes	gereden.	Zeer	slecht	plan.
	dat	lijkt	me	duidelijker	en	dus	rustiger
	De	auto's	moeten	dan	een	langere	route	afleggen,	en	daardoor	zal	het	met	evenveel	auto's	toch	drukker	worden	op	straat,	met	name	op	de

Bosuilstraat.
	Die	anderhalve	auto	die	daar	af	en	toe	rijdt,	zijn	daar	echt	dit	soort	verkeersregels	voor	nodig?
	Dit	geeft	meer	duidelijkheid	en	bevorderd	de	veiligheid
	Druk	gaat	toenemen	voor	de	Bosuilstraat	omdat	al	het	verkeer	opeens	door	1	straat	moet.	Ook	nog	eens	onhandig	door	uitladende	bezorgdiensten,

bij	bouwwerkzaamheden	etc.	Nu	kan	je	omrijden	als	je	het	ziet	straks	niet	meer.
	Duidelijker	en	eerlijkere	verdeling
	Een	aantal	straten	wordt	al	op	natuurlijke	wie	in	1	richting	gebruikt	(mn	Merel	en	Roodborst).	Gaat	goed.	Maar	de	mogelijk	ook	de	andere	kant	op	te

rijden	is	prettig	en	veilig.	Eenmaal	1	richting,	vergroot	de	kans	op	té	hard	rijden
	Eenrichtingsverkeer	is	door	weinig	verkeersaanbod	irrelevant	en	dus	volstrekt	onnodig.	Zou	slechts	de	veiligheid	rondom	de	speelweide	aantasten,

omdat	men	harder	zou	kunnen	gaan	rijden.	Onzinnig	dus	in	één	woord.
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	Eenrichtingsverkeer	leidt	tot	(nog)	harder	rijden,	omdat	men	geen	rekening	meer	hoeft	te	houden	met	tegemoetkomend	verkeer.
	Eenrichtingsverkeer	zou	problemen	opleveren	met	de	doorstroom	in	de	wijk
	Eigenlijk	onvoldoende	zicht	hierop.	Is	er	een	probleem?
	Er	is	geen	enkel	probleem	in	de	Vogelwijk.	Allemaal	geldverspilling
	Er	is	geen	probleem	dus	waarom??????
	Er	is	geen	probleem,	hooguit	een	enkele	keer	ongemak.	In	de	huidige	situatie	kun	je	nog	in	beide	richtingen	om	het	plantsoen	heenrijden.

Bijvoorbeeld	als	er	ergens	een	wagen	staat	te	lossen.	Bij	éénrichtingsverkeer	kan	dat	niet	meer.	Eenrichtingsverkeer	belemmert	juist	die	flexibiliteit
	Er	is	niet	dermate	veel	verkeer	dat	2	richting	probleem	oplevert.	Bovendien	rijdt	iedereen	rustig.	Waarom	omrijden	als	het	zo	goed	gaat?
	Er	zal	harder	gereden	worden	in	de	straten.	Ik	ken	daar	voorbeelden	van.
	Er	zijn	geen	problemen.	Iedereen	houdt	rekening	met	elkaar.
	Extra	verkeersbeweging	over	de	Leeuwerikstraat.	Verder	zullen	de	bewoners	aldaar	er	hun	mening	over	geven!
	feitelijk	zal	dit	leiden	tot	meer	verkeersbewegingen.	verder	wordt	ook	hier	een	niet	bestaand	probleem	opgelost
	Geen	enkel	probleem	nu
	geen	idee
	Geen	idee
	(2x)	Geen	mening
	Geen	mening	over.
	Geen	mening	te	weinig	ervaring
	geen	zicht	op,	ik	woon	daar	niet
	Goed	plan.	Dat	maakt	het	voor	spelende	kinderen	veiliger.
	Heb	ik	geen	ervaring	mee.
	Het	komt	weinig	voor	dat	er	tegenliggers	zijn	en	als	dat	al	zo	is,	wordt	netjes	op	elkaar	gewacht.	Eenrichtingsverkeer	zorgt	daarnaast	voor	vele	extra

kilometers	met	extra	risico’s	rondom	het	speelveld.	Bovendien	is	elke	extra	km	slecht	voor	het	milieu.	Echt	zinloos
	Het	reguleert	zichzelf	tot	tevredenheid	van	de	wijkbewoners
	hierdoor	juist	drukte	in	andere	straten
	Ik	kan	niet	goed	inschatten	wat	de	gevolgen	zijn.	Het	zou	niet	moeten	leiden	tot	meer	verkeer	rond	het	kruispunt	Lijsterstraat-Leeuwerikstraat,	ook

in	verband	met	overstekende	kinderen	rond	het	veldje.
	Ik	zie	geen	probleem	dat	daarmee	wordt	opgelost.
	Is	er	een	gevaarlijk	situatie?	Hoeveel	ongelukken	zijn	er	geweest?	Hebben	de	bewoners	van	de	straat	moeite	om	in	en	uit	te	rijden?
	Juist	door	twee	richtingsverkeer	aan	te	houden	rijdt	men	rustig,	want	je	kan	een	tegenligger	verwachten.
	Juist	niet	die	straten
	Kan	ik	niet	beoordelen.	Algemeen	bezwaar	1-richting:	harder	rijden,	meer	km’s,	brandstof	en	uitstoot.
	kan	ik	niet	goed	beoordelen
	kan	ik	niet	over	oordelen
	kan	ik	niets	over	zeggen
	Leidt	tot	extra	verkeersdrukte	in	de	andere	straten	zoals	de	Leeuwerikstraat
	Lijkt	mij	we	een	logisch	plan	maar	ik	rij	daar	nooit	dus	kan	niet	uit	ervaring	spreken
	Maalt	niet	zo	veel	uit,	denk	ik.	Ik	zie	de	noodzaak	niet,	maar	ben	ook	niet	tegen.
	Nergens	voor	nodig,	de	situatie	regelt	zich	al	100	jaar	zelf.
	Nergens	voor	nodig.	Je	krijgt	dan	onnodige	voertuigbewegingen.
	Neutraal.	Het	kan	de	veiligheid	iets	bevorderen.
	Niet	doen.	Doorstroming	is	prima.	Don’t	fix	what	ain’t	broken!
	niet	doen	het	is	rustig	zat	en	omrijden	is	slecht	voor	milieu.	Er	is	geen	voordeel	aan
	(2x)	Niet	nodig
	Niet	1	richting	van	maken	waardoor	druk	en	gevaarlijk	kan	zijn
	Nog	nooit	een	probleem	ervaren.	Het	is	relatief	rustig.	Als	je	iemand	tegemoet	komt,	kan	die	altijd	uitwijken.
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	Onnodig!	En	belastend
	Onzin
	ook	in	andere	straten	zou	dat	een	verbetering	zijn	aangezien	je	elkaar	nauwelijks	kan	passeren.
	Overregulering.
	Prima	als	dat	voor	meer	groen	zorgt
	Roept	waarschijnlijk	meer	circulatie	van	verkeer	op,	en	er	is	kans	dat	mensen	zich	er	niet	aan	gaan	houden,	met	als	gevolg	meer	onveilige	situaties
	Totaal	onnodig	om	voor	dat	kleine	aantal	auto’s	dit	in	te	richten.	Het	is	ook	alleen	bestemmingsverkeer	dat	er	komt.	Die	redden	zich	prima
	Vaak	zijn	er	straten	door	bouwvakkers	of	bezorgers	enz.	geblokkeerd	en	dan	moet	men	een	andere	route	kiezen.	Bij	eenrichtingverkeer	wordt

mogelijk	harder	gereden!
	volgens	mij	niet	mogelijk	omdat	de	vinken-/mezenstraat	doorlopen	dan	kan	je	er	niet	meer	uit?
	volslagen	krankzinnig
	Voor	welk	probleem	zoeken	we	ene	oplossing?
	Waarom?	Er	is	geen	probleem	nu.
	waarom	in	hemelsnaam?	Dit	is	gekkenwerk
	Wat	is	de	achterliggende	gedachte	op	termijn
	Wat	los	je	ermee	op?
	Welk	probleem	moet	dit	oplossen?
	Werkt	nu	prima.	Hierdoor	ontstaat	ook	geen	doorgand	verkeer.	Wijkbewoners	lossen	dit	onderling	goed	op.
	Woon	niet	in	die	straat	dus	kan	dat	niet	zo	beoordelen
	Zie	nog	niet	de	voordelen.	NB:	spelende	kinderen!	Zouden	verbeteringenen	zijn	voor	veiligheid:	15-km-bord,	dezelfde	ruime	verhoging	van	profiel

met	grote	cirkelmarkering	van	witte	klinkers	op	de	t-splitsingen	met	Leeuwerikstraat	en	Bosuilstraat?
	2-richting	houdt	bestuurders	alerter,	dus	wordt	er	rustig	gereden.	Autos	geven	elkaar	vrijwel	altijd	de	ruimte,	gaat	goed	zo.

23	Hoe	kijkt	u	aan	tegen	het	plan	voor	eenrichtingsverkeer	in	de	Roodborst-	en
Merelstraat?
Semantische	differentiaal	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

AntwoordAntwoord -2-2 -1-1 00 11 22

Niet	doen,	er	is	geen	verandering	nodig 93
(55,4%)

17
(10,1%)

41
(24,4%)

9
(5,4%)

8
(4,8%)

	Zeker	aanpassen,	het	is	een	grote
verbetering

-1,1-1,1Niet	doen,	er	is	geen	verandering	nodig Zeker	aanpassen,	het	is	een	grote	verbetering

-2 -1 0 1 2

24	Wilt	u	hier	nog	iets	aan	toevoegen?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

	(76x)
	Absolute	waanzin;	gevaarlijk,	stress!	Zoeken,	rondjes	rijden:	wijk	in;	wijk	uit!	Verschillende	situaties	bij	de	‘	korte’	en	de	‘	lange’	Roodborst	en	Merel.

De	lange	heeft	geen	uitrijmogelijkheid	in	het	idee	dat	de	Nachtegaallaan	zou	worden	afgesloten.	Wel	een	‘lus’	rijden	om	eruit	te	komen	dus	tegen	het
fietsverkeer	in?	Gebeurt	nu	bij	hoge	uitzondering!	Idem	voor	de	Merel.	Pers	dan	alles	richting	Lijsterstraat	!	Verkeer	uit	de	‘	korte’	alleen	de	wijk	uit	over
de	Blauwe	Vogelweg	?

	alsjeblieft	niet	,	het	gaat	goed	nu
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	Bewoners	zijn	al	zeer	lang	gewend	aan	de	huidige	verkeerssituatie.	Iedereen	anticipeert	daar	op.	Bij	mijn	weten	heeft	het	merendeel	van	de
wijkbewoners	niet	zelf	om	dergelijk	eenrichtingsplan	gevraagd.

	dan	krijg	je	weer	zo'n	verkeersbordenbrij
	dat	maakt	het	onnodig	gecompliceerd
	De	auto's	moeten	dan	een	langere	route	afleggen	door	de	wijk,	waardoor	het	drukker	zal	worden	op	straat.	Bovendien	wordt	de	Nachtegaallaan

hierdoor	minder	veilig	voor	fietsers,	omdat	de	fietsstroom	richting	Rijsburgerweg	vaker	wordt	gekruist	door	afslaande	auto's.
	Denk	aan	problemen	met	verhuiswagens	en	container’s	en	klusbussen
	Deze	straten	zijn	erg	smal	waardoor	passeren	niet	te	doen	is.	Eenrichtingsverkeer	lost	dit	op.
	Deze	straten	zijn	te	smal	voor	tweerichtingsverkeer.
	Die	straten	zijn	erg	smal,	lijkt	mij	wel	logisch	om	die	1-richting	te	maken,	want	als	de	parkeerplaatsen	vol	staan,	is	er	geen	enkele

uitwijkmogelijkheid
	Dit	levert	problemen	met	de	doorstroom.	Er	zijn	mega	veel	bezorgdiensten	die	straat	tijdelijk	blokkeren,	geen	enkel	probleem	zolang	je	kunt

omrijden.	Met	eenrichtingsverkeer	wordt	dit	lastig
	Door	wijktoegan-inrij-richting	is	op	sommige	stukken	minder	2-zijdig	gemotor'd	verkeer.	"De	bewoners	redden	zich	-goed-ermee".	Het	is	prima	dat

wijkcomité	nu	-eindelijk-	wel	aandacht	geeft	aan	de	(studie	naar)	ontsluiting	v.	wijk	bij	Na'laan	en	mogelijke	gevolgen	voor	verkeer	in	wijk.	[[Bos,	Kuyk,
Luteyn	hadden	hiervoor	aandacht	bij	zienswijzen	Kaderbesl.	Op	3/7/'20	noemde	Luteyn	dit	punt	op	Nextdoor	en	ging	op	8/7	Zwart	er	daar	mee	los.
Stakeholder	w'comité	niet	eerder	dan	onlangs	op	hoogte?]]

	Duidelijker	en	eerlijkere	verdeling
	duidelijker	en	rustiger
	een	bordenwpud	in	de	wijk	om	dat	te	regelen?	zo	druk	is	het	verkeer	in	de	wijk	niet
	Eenrichtingsverkeer	geeft	stukje	rust	omdat	met	spelende	kinderen	maar	1	kant	goed	in	de	gaten	gehouden	moet	worden.	Maar	eenrichtingsverkeer

nodigt	wel	uit	tot	harder	rijden!
	Eenrichtingsverkeer	leidt	tot	(nog)	harder	rijden,	omdat	men	geen	rekening	meer	hoeft	te	houden	met	tegemoetkomend	verkeer.
	Eenrichtingsverkeer	noodt	uit	tot	harder	rijden.	Levensgevaarlijk	in	een	woonwijk
	Er	is	geen	probleem	dus	niet	doen!!
	Er	is	geen	probleem,	maar	eenrichtingsverkeer	is	ook	goed
	er	is	nu	eigenlijk	al	een	richting	verkeer	in	deze	straten.
	Er	is	totaal	geen	probleem.	Laat	het	zo.
	er	staan	vaak	busjes	enz	pakketdiensten,	klusbedrijven	enz	die	de	straat	even	beszet	houden.	doordat	je	nu	gewoon	even	een	ander	straatje	kunt

nemen	levert	het	geen	problemen/ergernissen	op.	bij	eenrichtingeverkeer	krijg	je	deze	opstoppingen	wel.
	Functioneert	nu	goed.	Bezwaar	1-richting:	onveiliger	door	harder;	meer	verkeersbewegingen	geven	overlast	en	is	niet	duurzaam
	Geef	maar	geld	uit	aan	ernstige	problemen.	Hier	graag	rust.
	geeft	juist	verkeersdrukte,	nu	geen	probleem
	Geen	enkel	probleem	nu
	Heeft	ook	te	maken	met	mogelijke	afsluiting	nachtegaalstraat.	Dan	snel	verstopping	als	er	weg	geblokkeerd	is
	Heel	slecht	idee.	Dan	veroorzaak	je	juist	problemen	en	extra	drukte	in	die	straten	die	er	nu	niet	is.	Het	gaat	nu	juist	organisch	en	goed.	Ga	niet	iets

reguleren	wat	van	nature	goed	gaat.
	Het	lijkt	onnodige	overregeling
	Idem
	Ik	heb	geen	bezwaar,	maar	ik	zie	alweer	niet	het	probleem	dat	ermee	moet	worden	opgelost.
	Ik	rijd	daar	nooit	dus	geen	mening
	Ik	zou	heel	erg	om	moeten	rijden	om	bij	mijn	woning	te	kunnen	parkeren.	Ik	rij	met	mijn	auto	dan	meer	kilometers	door	de	wijk	dan	nodig,	dit	gaat

ten	koste	van	de	rust	in	de	(andere)	straten.
	In	de	praktijk	gaan	mensen	op	een	natuurlijke	manier	automatisch	hier	mee	om.	Maar	er	kan	altijd	een	reden	zijn	om	hier	van	aftewijken.	Regelen

blokkeert	de	vrijheid.
	In	de	praktijk	is	nu	al	90%	eenrichtingsverkeer,	richting	Nachtegaallaan.	De	huidige	situatie	geeft	feitelijk	nooit	problemen
	In	de	praktijk	is	80%	van	het	verkeer	in	de	Merelstraat	al	vanuit	Lijsterstraat	richting	Nachtegaallaan
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	in	de	praktijk	wordt	dit	al	vaak	door	de	bewoners	toegepast.	niet	doen
	Is	echt	niet	nodig
	Is	er	een	gevaarlijk	situatie?	Hoeveel	ongelukken	zijn	er	geweest?	Hebben	de	bewoners	van	de	straat	moeite	om	in	en	uit	te	rijden?
	Is	logisch	en	al	de	praktijk.
	Kan	me	wel	iets	voorstellen	hierbij,	maar	aan	de	andere	kant:	men	redt	zich	prima
	Laat	de	bewoners	dat	zelf	bepalen.	Ik	heb	er	geen	mening	over.
	Leidt	tot	extra	verkeersdrukte	in	de	andere	straten
	Liever	niet,	maar	dit	heeft	wel	voorkeur	als	daarmee	parkeren	in	blauwe	Vogelweg	bij	Merelstraat	en	roodborststraat	mogelijk	blijft
	maakt	het	onnodig	ingewikkeld;	kan	juist	problemen	creeen,	denk	even	aan	een	verhuiswagen	of	kraan	bij	grote	verbouwingen
	Maalt	niet	zo	veel	uit,	denk	ik.	Ik	zie	de	noodzaak	niet,	maar	ben	ook	niet	tegen.
	Merelstraat	is	erg	smal
	met	meer	groen	en	behoud	parkeerplaatsen	is	het	waarschijnlijk	niet	anders
	Met	name	Merelstraat:	veel	kinderen	spelen	op	straat,	1richting	levert	gevaarlijker	situatie	op.
	Minder	verkeersveiligheid,	er	gaat	harder	gereden	worden,	en	dit	kan	in	het	huidige	plan	niet	ondervangen	worden.	Er	is	een	groot	aantal	spelende

kleine	kinderen	in	de	Merelstraat.	Dit	gaat	ongelukken	opleveren
	Nee
	Net	verhuisd	uit	een	wijk	waar	overal	eenrichtingsverkeer	was,	daar	moest	je	elke	keer	dat	er	bouwwerkzaamheden	waren	e.d.	een	nieuwe	route

verzinnen.	In	de	huidige	situatie	komt	iedereen	er	uit	en	houdt	iedereen	er	rekening	mee	zich	flexibel	op	te	moeten	stellen	bij	inrijden	van	beide	zijden
	Niet	doen,	voor	welk	probleem	zoeken	we	een	oplossing.	Eenrichtingsverkeer,	leidt	tot	hogere	snelheden.	Dat	is	juist	onwenselijk!!!
	Niet	iets	regelen	waar	niets	hoeft	te	worden	geregeld
	Niet	nodig
	Niet	nodig,	het	is	prima	zo
	Niet	nodig,	het	is	wat	krapjes	maar	leidt	nooit	tot	problemen	want	mensen	houden	rekening	met	elkaar.	Als	er	eenrichtingsverkeer	komt	zullen

bezorgdiensten	voor	meer	oponthoud	zorgen,	die	komen	veel	in	de	straat	en	blokkeren	dan	de	boel.	Nu	kunnen	we	makkelijk	omrijden,	dat	kan	met
1richtingsverkeer	niet	meer.

	Nooit	probleem	ervaren.
	N/t
	ook	alleen	als	dit	nodig	zou	zijn...
	Ook	dit	is	niet	nodig	en	het	leidt	tot	meer	verkeersbewegingen	omdat	mensen	moeten	omrijden	via	andere	straten.	Niet	doen!
	Ook	hier	geldt:	wat	zijn	de	consequenties	voor	de	rest	van	de	wijk?	Niet	doen	als	er	elders	in	de	wijk	meer	verkeersdruk	door	ontstaat.
	Ook	nog	eens	onhandig	door	uitladende	bezorgdiensten,	bij	bouwwerkzaamheden	etc.	Nu	kan	je	omrijden	als	je	het	ziet	straks	niet	meer.
	Prima	als	dat	voor	meer	groen	zorgt
	Regelmatig	opstopping	in	lijsterstraat	laden/lossen	waardoor	je	moet	omrijden
	reguleert	zichzelf	tot	tevredenheid	van	de	wijkbewoners
	Slechts	een	uitgang	uit	de	wijk.	Heel	slecht	idee	het	gaat	nu	goed.	Laat	de	snelfietsers	maar	munder	hard	rijden
	Straten	zijn	te	smal	voor	twee	richting
	stupide	nu	dit	extra	bewegingen	op	de	lijsterstraat	betekent	alsmede	het	'koppelstuk'	op	de	nachtegaallaan
	suggestieve	antwoorden
	te	veel	omrijden
	totale	onzin.	het	gaat	de	hoeveelheid	verkeer	alleen	maar	vergroten,	omdat	er	nu	alleen	bestemmingsverkeer	door	de	respectievelijke	straten	rijden.

wanneer	het	eenrichtingsverkeer	is,	zal	iedereen	van	de	merelstraat	en	roodborststraat	door	de	merelstraat	(lange	deel)	heen	moeten	rijden.	dat	komt	de
rust	en	veiligheid	niet	ten	goede.

	Tot	nu	toe	nauwelijks	problemen.
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	Verkeersconflicten	zijn	uiterst	zeldzaam,	eigenlijk	in	de	gehele	wijk.	De	huidige	situatie	biedt	veel	flexibiliteit	en	is	daardoor	efficiënt.	De	enkele	keer
dat	het	niet	past	wordt	altijd	in	goede	orde	een	oplossing	gevonden.	Doordat	de	situatie	enigszins	onvoorspelbaar	is	wordt	er	rustig	gereden	en	dat
komt	de	veiligheid	ten	goede.	Met	eenrichtingsverkeer	vervalt	dit.	Bovendien	moet	je	dan	ook	weer	gaan	handhaven.	Overregulering,	of	zoals	de	Duitsers
zeggen:	Verschlimmbesserung.

	Volgens	mij	is	er	nu	geen	probleem	met	2-richting	en	als	er	een	bus	e.d.	staat	kun	je	nu	nog	keren	en	de	andere	straat	pakken,	dat	wordt	met	1-
richting	lastig

	Volledig	onnodig.	In	verband	met	het	kiezen	van	andere	toutes	in	geval	van	verstopping	een	groot	nadeel.
	Voor	welk	probleem	is	dit	een	oplossing?
	Wij	gaan	daar	nooit	door	met	de	auto,	misschien	dat	de	bewoners	daar	er	problemen	mee	ervaren.
	zal	niet	veel	uitmaken.
	Zelfde
	Zie	antwoord	bij	vraag	22:	je	creëert	meer	verkeer	in	de	wijk.
	Zie	geen	probleem	daar
	Zie	mijn	eerdere	toelichting	over	natuurlijk	stromingspatroon.	Als	de	Nachtegaallaan	voor	2/3	van	de	wijkbewoners	gewoon	de	wijk-uitroute	kan

blijven,	blijft	dit	natuurlijke	patroon	gehandhaafd,	en	is	e	verkeersveiligheid	van	de	gehele	wijk	het	beste	gediend.	Kijk	maar	naar	hoe	nu	95%	van	de
auto’s	in	genoemde	straten	staat	geparkeerd:	volgens	het	natuurlijke	patroon,	van	de	Lijsterstraat	af.	De	enkeling	die	soms	toch	andersom	rijdt
veroorzaakt	amper	conflictsituaties	in	het	verkeer.

	Zie	mijn	vorige	opmerking.	De	situatie	is	prima	zo.
	zie	vorig	antwoord
	Zie	vorig	antwoord
	Zie	vorige	opmerking
	Zie	vorige	vraag
	Zie	22
	Zorgt	voor	harder	rijdende	auto's
	80%-90%	van	de	auto's	staan	altijd	al	met	de	neus	richting	landje	van	Bremmer,	dus	er	is	al	op	natuurlijke	wijze	eenrichtingsverkeer	in	de	straat.

Mede	ook	dordat	de	meeste	autombolisten	het	stoplicht	op	op	de	Nachtegaallaan	gebruiken	om	de	wijk	te	verlaten.

25	De	gemeente	heeft	het	plan	de	kruising	van	de	Lijsterstraat	veiliger	te	maken	voor
fietsers	en	auto's	die	deze	kruising	gebruiken	of	passeren.
Semantische	differentiaal	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

AntwoordAntwoord -2-2 -1-1 00 11 22

Slecht	idee	 20	(11,9%) 3	(1,8%) 42	(25,0%) 38	(22,6%) 65	(38,7%) 	Goed	idee

0,70,7Slecht	idee Goed	idee

-2 -1 0 1 2

26	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

	(78x)
	alleen	niet	fijn	voor	fietsers...	en	als	de	uitgang	van	de	Nschtegaallaan	niet	meer	voor	auto's	beschikbaar	is:	dan	stoplicht	ivm	veiligheid
	Als	dit	gepaard	gaat	met	afsluiting	Machtegaallaan,	wordt	het	in	de	Lijsterstraat	en	op	de	nieuwe	kruising	niet	veiliger.
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	als	dit	ten	koste	gaat	van	het	groen,	slecht	plan.	ik	woon	op	zo,n	kruising.	zie	het	nooit	misgaan
	Als	je	met	de	auto	de	wijk	inrijdt	via	de	Lijsterstraat	zijn	fietsers	op	het	fietspad	moeilijk	te	zien.	Bovendien	moet	je	half	op	de	rijbaan	stilstaan	om

goed	te	kunnen	kijken	of	je	door	kan	rijden.
	Altijd	een	goed	idee	als	er	aan	de	verkeersveiligheid	wordt	gedacht.	Op	die	plek	is	dat	invoelbaar.
	Bedoelt	u	de	kruising	met	de	Rijnsburgerweg?	(De	andere	kruisingen	zijjn	vos	mij	niet	gevaarlijk
	dat	leidt	ook	alleen	maar	tot	een	verkeersbordenbrij
	de	kruising	met	de	Rijnsburgerweg	neem	ik	aan?	Die	is	nu	inderdaad	niet	ideaal	(onoverzichtelijk.	Bij	inrijden	van	de	wijk	blokkeren	auto's	die	voor

fietsers	of	voor	tegemoetkomende	auto's	moeten	wachten	het	verkeer	op	de	Rijnsburgerweg.	Bij	uitrijden	uit	de	wijk	kan	je	nu	niet	bij	de	Rijnsburgerweg
gaan	staan	zonder	het	fietsverkeer	te	hinderen.

	De	uitgang	Lijsterstraat	Rijnsburger	weg	wordt	gebruikt	als	je	met	de	auto	richting	Leiden	gaat	als	je	richting	Oegstgeest	gaat	gebruiken	wij	de
Nachtegaallaan	met	de	stoplichten

	De	voorgestelde	plannen	lijken	me	onvoldoende,	maar	ik	weet	niet	hoe	het	dan	wel	zou	moeten
	Dit	kruispunt	overzichtelijker	maken	is	op	zich	een	goed	idee
	Echt	een	aanrader.	Goed	plan
	Eindelijk!
	Er	is	niets	mis	met	de	huidige	kruising
	Ervan	uitgaande	dat	de	kruising	met	de	Rijnsburgerweg	wordt	bedoeld:	dat	kan	alleen	maar	beter	worden,	zowel	ingaand	als	uitgaand	is	het	nu

gevaarlijk.
	Geen	probleem	nu,	hoeveel	incidenten	zijn	er?
	Geen	toelichting	nodig.	Dat,	of	een	spiegel.
	gezien	de	drukte	op	die	kruising	een	goed	idee.
	Goed	idee.	De	kruising	met	de	Rijnsburgerweg	is	nu	al	erg	overzichtelijk.	Elk	jaar	in	april	worden	er	herinnerd	aan	het	dodelijk	ongeval	dat	daar

heeft	plaatsgevonden.
	Goed	idee	hopelijk	zetten	ze	er	gewoon	een	stoplicht	neer.
	Goed	idee,	maar	niet	met	huidig	voorgesteld	ontwerp
	Goed	idee,	mits	niet	gebruikt	als	argument	om	de	nachtegaallaan	af	te	sluiten.
	het	is	een	goed	idee	om	deze	kruising	veiliger	te	maken.	ik	kan	niet	goed	inschatten	of	de	fietsslinger	daadwerkelijk	de	situatie	veiliger	maakt.	de

voorgestelde	afsluiting	vna	de	nachtegaallaan	zal	zeker	voor	veel	meer	verkeersdruk	op	de	lijsterstraat	kruising	zorgen,	wat	de	veiligheid	niet	ten	goede
komt.

	Het	is	niet	de	meest	overzichtelijke	kruising,	er	zijn	meerdere	ongelukken	gebeurd
	het	plan	is	te	vaag	om	te	bezien	of	dit	inderdaad	veiliger	is.	Hoe	dan	ook	zal	het	minder	veilig	zijn	dan	de	stoplichten	op	de	Nachtegaallaan,	in	het

bijzonder	bij	verkeer	vanuit	de	wijk	naar	Oegstgeest
	Het	plan	neemt	zicht	weg	van	het	kruisend	weg	verkeer	waardoor	de	situatie	onveiliger	wordt
	Hoe	lang	geleden	is	overigens	de	laatste	enigszins	ernstige	aanrijding	daar?	Ikzelf	heb	er	de	afgelopen	40	jaar	niets	van	meegekregen.	De	oude

bloembakken	die	vroeger	op	de	kruisingen	stonden	waren	zowel	fraai	als	effectief
	Iedereen	moet	goed	uitkijken	en	wachten	op	de	fietsers.
	Iets	veiliger	maken	is	altijd	goed	idee.	Maar	als	het	puur	een	consequentie	is	van	afsluiting	uitgang	Nachtegaallaan,	dan	zou	ik	zeggen:	‘niet	nodig’....
	Ik	begrijp	niet	helemaal	welke	kruising	hier	bedoelt	wordt.	Als	het	om	de	Rijnsburgerweg-Lijsterstraat	gaat,	dan	vind	ik	dat	een	prima	voorstel.
	Ik	denk	dat	dan	ook	stoplichten	nodig	zijn.
	Ik	ken	de	plannen	onvoldoende,	maar	ervaar	geen	onveilig	situatie.	In	de	vogelwijk	wordt	rustig	en	respectvol	gereden.	Juist	omdat	er	veel

bestemmingsverkeer	is	en	de	straten	smal	zijn.
	Ik	ken	dit	plan	niet,	dus	geen	mening.	Maar	veiliger	klinkt	altijd	goed,	het	is	nu	een	lastig	punt	van	ontsluiting	vanuit	de	wijk.
	Ik.neem	aan	kruising	met	Rijnsburgerweg?
	Ik	vind	dit	een	heel	naar	punt,	slecht	zicht,	vaak	erg	druk
	Ik	weet	niet	over	welk	plan	dit	gaat	en	kan	er	ook	niets	over	vinden	op	de	betreffende	websites.	Ik	ben	evenwel	niet	bekend	de	onveiligheid	van

welke	kruising	van	de	Lijsterstraat	dan	ook:	in	mijn	beleving	zijn	alle	kruisingen	met	en	van	de	Lijsterstraat	op	dit	moment	veilig.
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	Ik	zie	dat	niet	zo	voor	me.	Zo'n	opstelstrook	voor	één	auto,	waarbij	de	fietsers	een	slinger	moeten	maken,	lost	niet	veel	op.	En	het	zijn	dan	alle
fietsers	die	"moeilijk"	moeten	doen,	voor	weinig	winst	voor	die	enkele	auto.

	Ik	zie	de	noodzaak	niet.	Ik	neem	aan	dat	het	om	de	twee	verkeerspleintjes	in	de	wijk	gaat	en	niet	om	de	ingang	vanaf	de	Rijnsburgerweg.
	ik	zie	geen	noodzaak
	Indien	het	de	kruising	Lijsterstraat/Rijnsburgerweg	betreft	een	goed	idee,	echter	niet	onder	de	voorwaarde	dat	de	Nachtegaallaan	/	Rijnsburgerweg

kruising	afgesloten	wordt.	Dit	is	en	blijft	de	meest	veilige	uitweg,	want	gereguleerd	voor	alle	partijen.
	Is	altijd	goed.
	Is	dit	nu	onveilig?
	Is	niet	echt	overzichterlijk.
	kruising	is	al	veilig.
	kruising	met	rjinsburgerstraat	is	nog	steeds	gevaarlijk	voor	fietsers,	zicht	is	te	beperkt
	Kruising	met	welke	straat?	Als	de	gemeente	de	Rijnsburgerweg	bedoelt	ben	ik	voor
	maar	dan	wel	een	goed	plan	en	niet	maar	"een	beetje"
	Met	een	rotonde?	Of	stoplichten?	Is	er	een	gevaarlijk	situatie?	Hoeveel	ongelukken	zijn	er	geweest?
	Met	30km/uur	is	deze	nooit	drukke	kruising	veilig	genoeg.
	Mijn	antwoord	geldt	als	de	kruising	met	de	Rijnsburgerweg	wordt	bedoeld.	Vooral	naar	links	afslaan	is	een	uitdaging.	Met	de	fiets	moet	ik	vaak	lang

wachten	voordat	ik	kan	oversteken.	Voor	kinderen	is	het	best	gevaarlijk.
	nachtegalenlaan-uitgang	met	stoplicht	voor	auto's	en	fietsers	is	essentieel
	Net	als	Nieuweroord	waarschijnlijk	wel	veiliger.
	Net	zo’n	lusje	als	bij	Nieuweroord.	Werkt	prima.	Is	alleen	onvoldoende	om	Nacgtegaallaan	hiervoor	af	te	kunnen	sluiten.
	Nu	is	het	zicht	onvoldoende
	Nu	vaak	gevaarlijk
	Onduidelijk:	welke	kruising?
	o	of	-2:	Oh,	heb	geloof	ik	al	hierboven	iets	over	gezegd:	kunnen	fietsers	en	automobilisten	elkaar	wel	tijdig	genoeg	zien	als	wijkuitrijdende	auto's	het

'gegolfde'	fietspad	van	2	(?)	m	breed	moeten	oversteken	naar	de	wachtplaats	van	ca	5	m?	Wordt	het	zo	veiliger	voor	fietsers	dan	met	het	huidige
rechtdoorgaande	fietspad?

	Prima	idee,	maar	hangt	af	van	de	uitvoering
	Prima	voorstel	van	de	gemeente,	en	veiliger	maken	altijd	goed.	Maar	alleen	wanneer	er	een	uitgang	met	stoplicht	blijft	bestaan	in	de	wijk.	E	er	niet

door	de	nieuwe	plannen	veel	meer	verkeer	door	de	uitgang	Lijsterstraat	te	persen	door	afsluiten	Nachtegaal	voor	auto's	en	eenrichtingsverkeerregels	in
de	wijk.

	Redelijk	idee,	maar	veiliger	is	enigszins	betrekkelijk:	voor	fietsers,	omdat	ze	worden	gedwongen	een	behoorlijke	slinger	te	rijden	(kans	op	vallen	bij
gladheid,	of	noodzaak	plotseling	te	moeten	remmen	in	een	bocht),	voor	auto’s	omdat	het	zicht	op	de	fietsers	van	links	-	dat	al	matig	is	door	de	ver
uitstekende	voortuin	van	het	hoekhuis	aan	de	Rijnsburgerweg,	tich	al	te	wensen	overlaat.	Verbetering	zal	dus	zeer	marginaal	uitpakken.

	situatie	is	nu	ook	duidelijk	en	vooral	overzichtelijk
	Situatie	is	overzichtelijk,	er	alleen	voor	zorgen	dat	de	begroeiing	op	de	hoek	niet	te	hoog	wordt.
	Toen	ik	nog	maar	een	half	jaar	in	de	wijk	woonde	werd	op	11	april	1997	de	scholier	Ferdinand	op	die	plek	doodgereden,	een	geval	van	dode	hoek.

Ik	fietste	daar	de	wijk	uit	toen	de	dodelijke	aanrijding	net	had	plaatsgevonden.	Het	gebeuren	heeft	diepe	indruk	op	me	gemaakt	en	me	doordrongen	van
hoe	gevaarlijk	deze	plek	is.

	U	bedoelt	kruising	met	Rijnsburgerweg	?	Veiliger	is	altijd	een	goed	idee,	maar	niet	elke	uitvoering	zal	mijn	instemming	krijgen,	zo	zijn	stoplichten
een	erg	slecht	idee.	Je	kan	wel	lijsterstraat	eenrichtingsverkeer	maken	(	de	wijk	in).

	Veiliger	als	het	kan,	niet	ten	kosten	van	alles.	Dus	niet	door	een	eenrichtings	plan
	Veiliger?	Het	is	een	overzichtelijke	kruising	en	er	zijn	geen	ongelukken	gebeurd.
	Veiliger	maken	is	een	goed	idee.	Meer	verkeer	langs	dit	kruispunt	niet;	het	is	een	ongelukkige	plek,	omdat	er	vlak	in	de	buurt	stoplichten	zijn	die

daar	ook	niet	weg	kunnen.
	Veiliger	maken	is	goed	idee,	maar	het	plan	dat	te	doen	dmv	knik	in	fietspad	maakt	het	juist	onveiliger
	veiliger	voor	fietsers,	voor	auto's	is	het	niet	onveilig
	Veiligheid	is	prima
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	Veilig	is	altijd	goed	en	lastig	punt	om	te	overzien	voor	verschillende	verkeersstromen
	Verbeteren	veiligheid	is	prima
	Verbetering	goed	mits	echt	verbetering	en	geen	andere	nadelige	effecten
	Verkeersstromen	scheiden	goed	idee
	Verkeersveiligheid	vind	ik	heel	belangrijk.
	Waarom	wordt	dit	geopperd?
	welke	kruising?
	Welke	kruising?	Er	zijn	er	drie!
	welke	kruising?	er	zijn	er	4	...
	Welke	kruising?	Hoe	veiliger	maken?	Zoals	de	vraag	nu	gesteld	is	ben	ik	daar	op	tegen.
	welke	kruising???	Rijnsburgerweg
	welke	kruising????	(rijnsburgerweg,	Merelstraat,	Roodborststraat	of	Leeuwerikstraat)
	welke	kruising	van	de	drie?	vraag	is	onduidelijk.
	Welke	kruising?	Zijn	er	meer.	Met	Rijnsburgerweg	zou	niet	verkeerd	zijn.
	Welke	problemen	doen	zich	voor?	Ervaar	het	zelf	niet	als	onveilig.
	Wordt	er	bedoeld	T	spitsing	Rijnsburgerweg/	Lijsterstraat?
	wordt	het	echt	veiliger?	is	het	nu	onveilig?
	Zeer	belangrijk
	Zonder	afsluiting	nachtegaallaan	is	dit	misschien	wel	goed	idee,	afhankelijk	van	wat	ze	dan	precies	willen	doen.
	Zonder	het	plan	te	kennen	is	vraag	25	niet	te	beantwoorden

27	De	gemeente	heeft	het	plan	de	Nachtegaallaan	aan	de	kant	van	de
Rijnsburgerweg	af	te	sluiten	voor	gemotoriseerd	verkeer.
Semantische	differentiaal	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

AntwoordAntwoord -2-2 -1-1 00 11 22

Slecht	idee	 131	(78,0%) 12	(7,1%) 11	(6,5%) 3	(1,8%) 11	(6,5%) 	Goed	idee

-1,5-1,5Slecht	idee Goed	idee

-2 -1 0 1 2

28	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

	(41x)
	Absoluut	een	slecht	idee.	Dit	belast	de	andere	wegen	de	wijk	uit,	vergroot	de	verkeersdrukte	in	de	andere	straten	onnodig.	Welk	doel	beoogt	dit

afsluiten?	Verhogen	van	de	veiligheid?	Dat	kan	ook	op	andere	manieren.	Alle	verkeersbewegingen	hangen	met	elkaar	samen.	Het	afsluiten	van	de
Nachtegaallaan	veroorzaakt	m.i.	dus	een	belemmering	van	de	doorstroming	elders,	vergroot	de	belasting	van	andere	straten	in	de	wijk.

	Afsluiting	leidt	nu	tot	andere	problemen	die	evt	voordelen	mi	overstijgen.
	Als	autorijder	wordt	het	lastiger	de	wijk	te	verlaten,	maar	voor	de	vele	fietsers,	zeker	in	de	ochtend	is	het	vermoedelijk	toch	veiliger
	als	dat	gebeurt	wordt	het	een	gevaarlijk	race	pad	voor	fietsers	met	gevaar	bij	speeltuin-	en	Zonneveltingang
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	Als	dat	gedaan	wordt	dan	moet	je	met	de	auto	via	de	Lijsterstraat	de	wijk	uit.	Dat	is	lastiger	omdat	daar	geen	stoplicht	staat	en	dat	ook	de	ingang
van	de	wijk	is.	Stoplichten	bij	de	Liijsterstraat	zou	dit	op	kunnen	lossen.	Voor	fietsers	zou	het	wel	goed	zijn	om	geen	auto's	toe	te	staan	op	het	laatste
stukje	Nachtegaallaan.

	Als	fietser	sta	je	nu	in	de	uitlaatgassen	te	wachten;	als	voetganger	kan	je	eigenlijk	nergens	veilig	lopen.
	Anders	onvoldoende	ruimte	voor	voetgangers	en	fietsers
	Belachelijk.Hier	is	een	stoplicht	en	een	kruispunt.
	Betere	doorstroming	fietsverkeer	in	leiden
	Bij	veel	verkeersdrukte	is	het	lastig	om	via	de	lijsterstraat	de	wijk	uit	te	komen.	De	uitgang	met	stoplichten	is	dan	veiliger
	Dan	blijft	er	nog	maar	1	in	en	uitrit	voor	de	Oegstgeestzijde	over,	dat	zal	er	voor	zorgen	dat	het	verkeer	op	de	Lijsterstraat	veel	drukker	en

complexer	wordt
	Dan	is	er	nog	maar	1	uitvalsweg	naar	de	A44,	via	de	Lijsterstraat.	Dit	is	nu	al	een	druk	kruispunt.	Verder	leidt	het	tot	meer	verkeer	in	de	wijk.	Dit

terwijl	veel	kinderen	op	straat	spelen.	Verder	zie	ik	niet	in	welk	probleem	de	gemeente	hiermee	wil	oplossen.
	dan	is	er	's	ochtends	en	in	de	middag	nog	maar	één	uitweg	uit	de	wijk,	ivm	de	drukte	op	de	Blauwe	Vogelweg.	Het	stoplicht	en	de	'shared	space'

zorgt	er	nu	voor	dat	iedereen	op	die	kruising	voorzichtig	is.
	Dankzij	het	stoplicht	is	die	uitgang	van	de	wijk	superveilig!	Om	een	(smal)	trottoir	heeft	de	wijk	ruim	40	jaar	geleden	al	gevraagd...
	dan	wordt	de	Lijsterstraat	teveel	belast
	Dan	wordt	het	te	druk	bij	de	Lijsterstraat
	dat	betekent	dat	de	lijsterstraat	veel	drukker	gaat	worden	voor	in	en	uitkomend	verkeer.	juist	de	verdeling	die	er	nu	is	houdt	het	rustig
	Datb	is	echt	een	heel	slecht	plan.	Verbeterde	doorstroom	voor	fietsers	kan	heel	goed	zonder	afsluiting	voor	auto's.	Zie	Lage	Rijndijk.
	dat	is	een	volsalgen	idioot	plan.	dit	betekend	dat	er	in	de	ochten	en	middag	feitelijk	nog	maar	1	echte	uitgang	van	de	wijk	is,	via	de	lijsterstraat,

omdat	het	verkeer	van	de	school	alle	doorstroming	blokkeert.	Van	het	vermeende	fietsprobleem	waaraan	werd	gerefereerd	is	niets	te	vernemen.	niemand
in	de	wijk	ervaart	een	probleem	bij	de	nachtegaallaan	als	uitgang;	niet	als	fietser	en	niet	als	automobilist.

	dat	is	gevaarlijk	.en	lastig	het	uitrijden	uit	de	wijk	is	daar	het	beste
	Dat	leidt	juist	tot	meer	verstoppingen	aan	de	kant	van	de	Merelstraat/Lijsterstraat
	Dat	lijkt	nodeloze	heen	en	weer	gaande	auto	beweging	uit.	Niet	doen	dus.
	Dat	zou	in	de	Lijsterstraat	problemen	geven,	oudere	mensen	gebruiken	juist	de	Nachtegaalstraat	vanwege	de	veilige	stoplichten.
	De	druk	op	de	Lijsterstraat	wordt	dan	te	hoog.	Nachtegaallaan	functioneert	prima	als	exit	voor	de	wijk.
	De	Lijsterstraat	wordt	de	enige	op	/	afrit	naar	de	Rijnsburgerweg	-	dat	zorgt	voor	veel	verkeer	en	opstoppingen.
	de	meest	veilige,met	stoplicht	uitgeruste	uitgang	afsluiten??	Gekkigheid!
	De	meest	veilige	uitgang	offer	je	op	voor	het	idee	dat	fietsers	meer	gemak	krijgen.	Dat	kan	ook	anders
	De	uitgang	uit	de	wijk	met	het	stoplicht	is	een	veel	veiliger	uitgang	dan	de	Lijsterstraat.	Houden	zo.
	De	weg	moet	juist	aangepast	worden	om	e.e.a.	netjes	te	regelen	en	ontlast	de	Lijsterstraat!!!!
	Deze	uitgang	ontlast	de	Lijsterstraat	en	dus	het	gevaarlijke	kruispunt.	Om	hoeveel	auto's	gaat	het	nu	eigenlijk?	Het	is	te	overzien.	Ik	zou	wel	een

apart	vak	maken	voor	de	fietsen	die	dan	voor	de	auto's	kunnen	staan	bij	het	verkeerslicht.	De	auto	is	dan	te	gast,
	Dit	betekent	meer	druk	bij	het	(ongelukkig	gelegen)	kruispunt	Merelstraat/Rijnsburgerweg.	Het	is	een	prettig	punt	om	de	wijk	uit	te	rijden,	omdat	er

al	een	stoplicht	is,	dat	ook	in	de	toekomst	zal	blijven	bestaan.	Het	is	een	natuurlijk	punt	om	het	verkeer	op	een	veilige	manier	de	wijk	uit	te	laten	rijden.
	Dit	gaat	voor	onnodig	grote	problemen	zorgen	in	de	doorstroming
	dit	is	de	enige	veilige	weg	wijk	uit
	Dit	is	een	krankzinnig	slecht	idee.	het	is	een	superveilige	uitgang	voor	de	vogelwijk
	Dit	is	een	noodzakelijke	uitrit,	meer	dan	de	uitrit	van	de	Lijsterstraat.	Het	voorstel	leidt	tot	ontoelaatbare	extra	verkeersdruk	op	in	de	Lijsterstraat
	Dit	is	een	veilige	uitrit	uit	de	wijk,	houden	zo
	Dit	is	nu	juist	het	meest	veilige	manier	om	de	wijk	uit	te	komen.	Fietser	en	auto’s	staan	keurig	voor	het	stoplicht.	Zodra	er	iemand	staat	wordt	het

stoplicht	geactiveerd.	Drukken	op	de	knop	is	dan	niet	nodig
	Doorstroming	is	nu	vlotter
	Een	hele	veilige	route	die	behouden	moet	blijven
	Echt	nergens	voor	nodig.	Men	kan	hier	prima	de	wijk	uit	blijven	gaan,	zou	goed	zijn	on	het	ets	breder	maken	door	de	rechtersloot	te	dempen	en	een

fietsopstelstrook	te	maken.
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	Echt	niet	doen!	Er	staan	daar	nooit	meer	dan	2/3	auto’s	bij	het	stoplicht.	We	hebben	nu	3	ontsluitingen	die	prima	functioneren.	De	druk	op
lijsterstaat/rijnsburgerweg	gaat	extreem	toenemen!	En	drukte	in	hele	buurt,	omdat	er	nog	maar	2	uitgangen	zijn.	Bij	school

	Erg	slecht	idee,	vermindert	de	integrale	verkeersveiligheid	in	de	wijk	zonder	dringende	noodzaak
	er	Hier	is	geen	ruimte	voor	auto's.	Het	zijn	nu	vaak	zeer	gevaarlijke	situaties	voor	voetgangers,	kinderen,	enz.	Maar	onderschat	ook	de	risico's	van

snelle	fietsers	niet!
	Er	moet	wel	iets	gebeuren	daar,	te	onveilig	voor	fietsers	en	voetgangers
	Ervaar	dit	als	een	zeer	prettige	uitgang
	Er	wordt	rekening	gehouden	door	automobilisten	met	het	langzame	verkeer
	Er	zijn	al	zo	weinig	in/uitgangen	van	de	wijk
	extra	uitrit	van	wijk	nuttig.	bovendien	met	stoplicht:	extra	veilig
	Extra	verkeer	in	Lijsterstraat,	zit	ik	niet	op	te	wachten.	Bovendien	gaan	fiets	en	auto	prima	samen	op	nachtegaalllaan
	Geeft	weer	meer	druk	op	lijsterstaat	en	werkt	eigenlijk	prima.	Stoplicht	aanpassen	voor	fietsers	is	wel	handig.
	Gemengd.	De	Nachtegaallaan	is	wel	erg	smal	daar.	Maar	alles	via	de	Lijsterstraat	is	ook	niet	goed.
	Haalt	het	balans	weg	van	in	en	uitgaande	verkeer.	Leidt	dus	tot	drukte	op	Lijsterstraat	en	gevaarlijke	situaties.
	Heeeel	erg	slecht	idee.	Uitgang	Lijsterstraat	wordt	knelpunt.	Met	dus	gevaarlijke	situaties	op	Rijnsburgerweg	(opstoppingen)	want	er	kunnen	niet

tegelijk	een	auto	de	Lijsterstraat	in	en	uit.	Het	Vergroot	de	autodrukte	in	alle	straten.	Daardoor	wordt	de	wijk	een	stuk	onveiliger	voor	fietsers
	Heeel	slecht	idee!	Want	Lijsterstraat	is	nu	al	vaak	te	smal	voor	in-	en	uitrijdend	verkeer	van	en	naar	Rijnsburgerwegtrijdend	verkeer	van	en	naar
	Heel	slecht	idee.	dan	moet	alle	verkeer	door	de	Lijsterstraat	de	wijk	uit,	de	Blauwe	Vogelweg	is	vaak	volledig	geblokkeerd	door	busjes	voor	de

Thermiek
	Heel	slecht	idee,	zowel	voor	de	veiligheid	als	het	gemak	om	de	wijk	uit	te	komen	met	de	auto
	Het	is	daar	zo	smal,	en	er	is	geen	trottoir,	dat	er	voor	fietsers	en	voetgangers	nauwelijks	ruimte	overblijft	nu	ook	auto’s	daar	de	wijk	uitgaan.	Enorme

verbetering	om	de	Nachtegaallaan
	Het	is	een	belangrijke	manier	om	de	wijk	uit	te	komen.	Dus	blijft	over	de	Lijsterstraat	naar	de	Rijnsburgerweg	(gevaarlijk	icm	fietspad)	.	De	andere

mogelijkheid	is	via	de	Blauwe	Vogelweg	(grote	congestie	a.g.v.	Mytylschool)	en	aansluiting	Wassenaarseweg	(fietspad).	Dus	afsluiten	Nagtegaallaan	op
Rijnsburgerweg	is	een	zéér	slecht	plan.	Het	wordt	daardoor	ook	veel	drukker	met	verkeer	in	de	wijk	zelf.

	Het	is	een	belangrijke	uitvalsweg	voor	de	wijk	met	bovendien	een	stoplicht	wat	het	heel	veilig	maakt.	Dit	in	tegenstelling	tot	de	uitgang	aan	de
Lijsterstraat.	Daar	sta	je	eindeloos	te	wachten	tot	je	kunt	invoegen

	Het	is	er	behoorlijk	smal,	en	de	hoek	van	het	gebouw	maakt	het	gevaarlijk	voor	fietsers	die	vanaf	de	RBW	komen
	Het	is	prima	geregeld	door	het	verkeerslicht	en	iedereen	houdt	rekening	met	ekaar.	Er	onstaat	anders	een	groot	probleem	bij	de	kruising

Lijsterstraat	Rijnsburgerweg.
	Het	is	voor	alle	verkeer	om	middels	een	stoplicht	gereguleerd	de	wijk	te	verlaten.	Via	de	Lijsterstraat	de	Rijnsburgerweg	op	in	met	name	de	spits	is

nagenoeg	niet	te	doen	en	zal	tot	opstoppingen	lijden	in	de	hele	wijk	want	ok	op	de	Blauwe	Vogelweg	is	het	bij	de	school	in	de	spits	erg	druk	en	vol	en
lastig	om	de	wijk	te	verlaten.

	Het	stoplicht	biedt	de	mogelijkheid	de	wijk	ook	als	het	druk	is	veilig	te	verlaten	met	de	auto.
	Hierdoor	kan	men	wijk	niet	uit	waardoor	lijsterstraat	drukker	wordt.	En	gevaarlijker	voor	bijvoorbeeld	schoolgaande	kinderen
	Hierdoor	krijg	je	bij	piekmomenten	te	zware	belasting	van	lijsterstraat	al	maak	je	die	veiliger
	Hierdoor	neemt	de	drukte	in	de	Lijsterstraat	toe,	daarnaast	vind	ik	met	de	auto	de	uitrit	van	de	wijk	via	de	Nachtegaallaan	de	veiligste.
	Ik	ben	bang	dat	dit	leidt	tot	te	veel	verkeersdrukte	bij	de	andere	uitgangen	(Lijsterstraat	en	Blauwe	Vogelweg),	ik	kan	me	wel	voorstellen	dat	een

verbeterd	wordt	aan	deze	uitgang	want	die	is	nu	erg	smal	voor	wat	er	allemaal	doorheen	gaat:	auto’s,	fietsers	in	2	richtingen,	voetgangers	in	2
richtingen

	Ik	ben	hier	echt	heel	erg	op	tegen!	Het	is	juist	een	veilig	punt	om	de	wijk	uit	te	komen.
	Ik	was	sowieso	al	niet	zo'n	fan	van	de	fietsstraat	ivm	de	ingang	van	de	speeltuin.	Als	de	gemeente	deze	fietsstraat	wil	doordrukken	dan	snap	ik	wel

dat	je	de	Nachtegaallaan	afsluit	voor	gemotoriseerd	verkeer.	Maar	het	lijkt	mij	dat	dit	dan	de	algehele	drukte	rond	het	speelveldje	doet	toenemen,	wat
mij	niet	positief	lijkt.

	Is	de	enige	uitvalsweg	naar	de	Rbweg	met	stoplicht,	dus	veilig(er)
	Is	niet	voor	niets	een	veel	gebruikte	uitgang.	Door	de	stoplichten	een	veilige	manier	om	de	Rijnsburgerweg	over	te	steken.	Daarnaast	wordt	de

ingang	van	de	Lijsterstraat	zeer	druk,	nu	soms	al	wachten	op	de	Rijnsburgerweg	tot	een	auto	de	weg	vrij	maakt	om	er	in	te	kunnen	rijden.	De
Rijnsburgerweg	zal	hierdoor	verstoppen.
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	Is	nu	een	veilige	kruising	met	verkeerslichten
	Is	nu	zeer	veilig	dmv	stoplicht.	Men	moet	de	wijk	via	meerdere	straten	uitkunnen.	Niets	aan	veranderen!!!
	ivm	veilig	de	Rijnsburgerweg	opdraaien:	die	kan	erg	druk	zijn.
	Juist	deze	plek	voor	ontsluiting	is	een	stuk	veiliger	dan	die	via	de	lijsterstraat,	dankzij	het	stoplicht.	Zonde	als	dit	punt	verdwijnt.
	Juist	ook	hier	een	uitgang	zorgt	voor	minder	verkeer	in	de	wijk	zelf.	Want	je	rijdt	de	straat	uit	en	meteen	naar	de	nachtegaallaan.	Anders	zou

iedereen	weer	de	wijk	in	moeten	en	op	de	lijsterstraat	er	uit	rijden.	In	mijn	ogen	is	dit	juist	onveiliger.
	Kan	er	eindelijk	een	trottoir	gemaakt	worden,	nu	moet	je	het	laatste	stuk	op	straat	lopen.	Belachelijk	dat	dit	niet	al	eerder	is	geregeld.
	Kortste	weg	uit	de	wijk	die	ik	altijd	gebruik
	Lastig	punt.	Het	ziet	er	veel	te	smal	uit,	inderdaad,	maar	het	functioneert	nu	redelijk.	Ik	denk	dat	de	Lijsterstraat	te	smal	is	om	de	extra

verkeersstroom	op	te	vangen	die	hierdoor	ontstaat.
	leidt	tot	meer	verkeer	in	de	wijk	en	grotere	onveiligheid
	Levert	alleen	maar	meer	chaos	op	in	de	buurt
	Lijkt	me	geen	goed	idee	met	de	gevolgen	voor	de	verkeerscirculatie	in	de	wijk.	De	vernauwing	bij	nr	1	werkt	snelheidsremmend,	is	overzichtelijk.

Gewenst	is	lijkt	me,	nog	meer	aandacht	voor	langzaam	rijden	daar,	aandacht	voor	voorrang	voor	en	veiligheid	van	voetgangers,	fietsers	en	aanwonenden,
dit	voor	de	enkeling	die	zich	niet	als	gast	gedraagt.

	Lijsterstraat	te	small	voor	al	het	verkeer	en	uitgang	naar	links	wordt	nooit	veilig	genoeg	zonder	stoplicht
	Meer	druk	op	de	lijsterstraat	en	leeuwerikstraat.	Lijkt	me	onwenselijk.
	Momenteel	is	dat	de	beste	uitrit	naar	de	Rijnsburgerweg:	vanwege	stoplichten	is	het	overzichtelijk.	Maar	als	de	uitrit	bij	de	Lijsterstraat	verbeterd

wordt,	is	de	noodzaak	om	de	Nachtegaallaan	als	uitrit	te	handhavel	wellicht	minder	groot.
	nergens	voor	nodig
	niet	voor	niets	maken	veel	mensen	gebruik	van	deze	met	stoplichten	beveiligde	uitweg
	Noet	nodig.	Het	gaat	bovendien	ten	koste	van	de	veiligheid	in	de	Lijsterstraat
	Nooit	doen.	Is	een	veel	gebruikte	uitvalsweg	waar	niets	verkeerd	gaat.
	nooit	doen.	slecht	idee
	nu	een	veilige	oversteek	met	verkeerslichten
	Nu	veilige	kruising	met	stoplichten	en	de	mogelijkheid	om	de	Lijsterstraat	te	gebruiken	als	je	riching	station	wil.	Straks	moet	al	het	verkeer	door	de

Lijsterstraat
	Onnodige	en	ongewilde	aanpassing	vanuit	regeltjes	i.p.v.	behoefte.
	Onnodig	en	levensgevaarlijk.	De	wijk	heeft	meerdere	uitgangen	nodig,	daarbij	is	dit	de	meest	veilige	uitweg.
	Onwenselijk,	creëert	verkeersproblemen	in	Lijsterstraat	en/of	Blauwe	Vogelweg,	doet	verkeersstromen	op	de	Nachtegaallaan	zelf,	en	door	de	wijk	als

geheel	sterk	toenemen,	en	draagt	daarmee	bij	aan	een	enorme	effectieve	toename	van	verkeersonveiligheid	in	de	wijk	als	geheel.	Allerdomste	wat	men
ooit	kan	doen	aan	verkeersmaatregelen	voor	de	wijk.

	Prima	dat	ik	met	de	aut	via	de	Nachtegaallaan	de	wijk	uit	kan.	De	stoplichten	maken	het	veilig,	anders	via	de	Lijsterstraat.	geeft	meer	drukte
	Rampzalig	!	Zeker	in	relatie	tot	de	voorstellen	eenrichtingsverkeer.	Verkeer	uit	Merelstraat	via	Roodborst	de	wijk	uit?	Idem	Roodborst	via	Lijster?

Tegemoetkomend	fietsverkeer	op	Nachtegaal?	Weer	afslaan	naar	Lijster?	Lijster	wordt	overbelast	.	Maak	maar	eens	een	plattegrondje	...	nu	al	duizelig
	Rijd	juist	langs	die	route	omdat	het	veiligste	is	met	de	auto.	Overzichtelijk	en	met	stoplicht.	Kruising	Lijsterweg	en	Rijnsburgerweg	is

onoverzichtelijk	met	verkeer	uit	alle	richtingen.
	Slecht	idee.	Het	is	de	enige	met	stoplichten	beveiligde	uitgang	van	de	wijk	(juist	op	de	hoek	bij	de	Lijsterstraat	zijn	de	nodige	doden	en	gewonden

gevallen)	en	verbreding	(indien	al	nodig)	is	een	kwestie	van	een	heel	klein	stukje	weiland	bijtrekken
	Slechtste	idee	ooit.	Dit	is	juist	een	veilige	situatie	om	de	wijk	te	verlaten.
	Straat	te	smal	voor	voetgangers,	fietsers,	busjes	en	vrachtauto	s	die	er	nu	gebruik	van	maken
	Stukje	Nachtegaallaan	is	te	smal	voor	alle	verkeer	dat	er	rijdt
	stupide.	dit	is	de	enige	veilige	exit	richting	oegstgeest	(en	wordt	als	zodanig	gebruikt,	90%	van	de	auto's	slaan	blijkens	metingen	die	kant	op).	Verder

kent	de	wijk	nu	al	weinig	exits	en	zijn	deze	beperkt	(zie	eerdere	opmerkingen)
	Te	grote	drukte	bij	andere	twee	uitgangen	van	de	wijk.
	teveel	druk	op	lijsterstraat
	Te	veel	druk	op	Lijsterstraat
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	Te	weinig	plekken	voor	verlaten	wijk.	Kruising	lijster/Rijnsburg	is	vele	malen	gevaarlijker	omdat	er	geen	verkeerslichten	zijn
	Uitgang	via	Nachtegaallaan	is	zeeeer	veilig!
	Uitvalweg	moet	blijven!
	Uitvoeren	uit	de	wijk	vanaf	de	Lijsterstraat	is	een	drama	nu
	veel	meer	drukte	in	de	Lijsterstraat
	Veilige	uitgang.	Nooit	problemen	ondervonden	als	fietser	of	automobilist.
	Vind	hetzelf	prettig	om	daar	mbv	stoplichten	de	Rijnsburgerweg	op	te	draaien.	Snap	niet	wat	het	probleem	is	om	dit	te	handhaven
	Voor	bewoners	onaantrekkelijk,	waar	moeten	zij	hun	auto	kwijt
	We	moeten	fietsen	in	leiden	stimuleren
	Werkt	prima.	Waarom	problemen	zoeken	waar	geen	oplossingen	nodig	zijn?
	Wij	geven	er	de	sterke	voorkeur	aan	met	elk	vervoersmiddel	de	wijk	via	de	stoplichten	te	verlaten.
	Wordt	gebruikt	als	we	met	auto	richting	Oegstgeest	gaan.	Dit	is	veilig	omdat	daar	stoplichten	zijn.	De	uitgang	Lijstertraat	Rijnsburger	weg	is	lastig

oversteken	met	fietspad	en	links	en	rechts	autoverkeer.	Waarom	veranderen	als	iedereen	in	de	wijk	blij	is
	Zal	verkeer	door	de	wijk	en	straten	doen	toenemen	met	gevaarlijkere	situaties.	In	de	straten	spelen	kinderen,	op	de	nachtegaal	veel	minder
	Zeer	slecht	idee.	Dan	kun	de	wijk	alleen	via	de	Lijsterstraat	verlaten.	Niet	doen.
	Zeer	slecht	idee.	Ten	eerste	wordt	er	op	dit	moment	al	verraderlijk	hard	gefietst	in	de	Nachtegaallaan,	met	name	door	mensen	die	niet	in	de	wijk

wonen	maar	deze	als	sluiproute	gebruiken.	Het	betreft	racefietsers	en	e-bikegebruikers.	Door	de	Nachtegaallaan	af	te	sluiten	voor	gemotoriseerd	verkeer
benadeel	je	ten	eerste	de	inwoners	van	de	wijk,	maar	werk	je	ook	nog	onbesuisder	fietsgedrag	in	de	hand.	Mede	in	het	licht	v	de	toename	van	racefietsers
en	e-bikes	lijkt	me	dit	gevaarlijk	en	onwenselijk.

	Zeer	slecht	idee,	vergroot	enorm	de	druk	op	de	lijsterstraat,	ook	als	die	in/	uitgang	wordt	aangepast,	zeker	in	de	spits!
	Zoals	de	situatie	nu	is	lijkt	ons	het	veiligst
	Zo	krijg	je	een	ophoping	van	verkeer	in	de	wijk	en	is	enorm	onveilig	voor	de	bewoners.
	Zorgt	voor	te	veel	verkeer	in	Lijsterstraat	en	is	onveilig
	Zorg	voor	oplossing	die	passend	is	voor	auto,	fietsers	en	wandelaars.
	1	uitgang	naar	Rijnsburgerweg	is	te	weinig.	Dit	is	de	meest	overzichtelijke	en	veilige	uitgang.

29	Heeft	u	nog	eventuele	opmerkingen	over	het	onderwerp	'verkeer'?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

	(99x)
	aandacht	voor	oversteekplaatsen	met	veel	kinderen:	vooral	bij	speeltuin	en	veldje	in	Leeuwerikstraat
	alles	is	flauwe	kul,	het	enige	belangrijke	is	de	kruising	lijsterstraat	/rijnsburgerweg
	Alles	laten	zoals	het	is.
	als	de	Lijsterstraat	de	enige	in-	en	uitgang	wordt	wordt	dit	een	heel	druk	punt	wat	voor	de	bewoners	van	de	Lijsterstraat	betekend	veel	uitstoot,

herrie	en	zal	ook	op	de	rijnsburgerweg	opstoppingen	veroorzaken	omdat	je	nu	al	niet	altijd	de	straat	in	kan	als	er	auto's	uitgaan.	Wat	gebeurt	er	dan	met
calamiteiten	met	1	echte	in-	en	uitgang.	De	Blauwe	Vogelweg	is	een	paar	uur	zo	goed	al	dicht	geslipt	door	de	busjes	van	de	Mytylschool	en	als	je	in	een
ziekenwagen	ligt	met	zoveel	extra	drempels.

	Als	iedereen	rustig	rijdt	is	er	niets	aan	de	hand.
	Als	je	de	kruising	Nachtegaallaan/Rijnsburgerweg	wat	ruimer	neemt,	dan	kun	je	een	opstelvak	voor	fietsers	maken	en	toch	twee	richtingsverkeer

voor	fietsers	houden	plus	eenrichting	voor	auto's
	Aso’s	aanpakken
	Bedenk	mij	nu	dat	er	op	Nachtegaallaan	ook	vaak	verkeersdrukte	is,	door	bezoekers	speeltuin
	Bij	het	fietsvriendelijker	maken	van	de	Nachtegaallaan	lijkt	de	gemeente	vooral	te	denken	aan	fietsers	die	vanaf	de	richting	van	de	Rijnsburgerweg

komen.	Voor	fietsers	die	vanaf	de	richting	van	de	Wassenaarseweg	komen	wordt	het	met	dat	eenrichtingverkeer	juist	minder	fietsvriendelijk,	zéker	als	alle
auto's	die	de	wijk	uit	willen	deze	fietsstroom	op	de	Nachtegaallaan	moeten	kruisen.

	Blauwe	vogelveer,	lijsterstraat	en	nachtegaallaan	moet	als	uitvalweg	blijven	bestaan!
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	De	huidige	enigszins	rommelige	situatie	zorgt	ervoor	dat	mensen	hun	rijstijl	aanpassen.	Hoe	meer	je	alles	in	banen	gaat	leiden,	hoe	minder	noodzaak
er	bestaat	voor	weggebruikers	om	rekening	te	houden	met	het	onverwachte.	Hierdoor	zal	er	in	de	nachtegaallaan	nog	harder	gefietst	en	in	de	overige
straten	harder	gereden	worden.	Al	met	al	leiden	meer	regels	tot	minder	veiligheid.	Ik	raad	u	aan	de	volgende	video	te	bekijken	in	dit	kader:
https://www.youtube.com/watch?v=moh4QN4IAPg	mn	2:10	en	25:07

	de	Nachtegaallaan	dreigt	een	fietssnelweg	te	worden.	Begrijpelijk	en	wenselijk.	Maar	de	toename	van	snelle	fietsers	vergt	wel	gerichte	inrichting
(ruimte,	oversteekplekken,	enz)

	De	plan	om	nachtegaallaan	af	te	sluiten	voor	uitgaand	verkeer	is	geen	goed	plan.	Zie	opmerking	vorige	vraag
	De	verkeer	stroom	heeft	zijn	natuurlijk	verloop	en	geeft	geen	problemen.
	De	Vogelwijk	is	in	feite	een	grote	cul-de-sac	zonder	doorgaand	verkeer	of	op	dit	moment	hinderlijke	knooppunten.	Door	de	recente	vrijgave	van	de

wijk	voor	splitsing	in	appartementen	zal	bestemmingsverkeer	en	parkeerdruk	toenemen,	en	de	behoefte	aan	het	behoud	van	een	veilige	in-/uitrit	van	de
wijk.	Ik	zie	in	de	huidige	plannen	weinig	besef	van	die	ontwikkeling

	De	voorrang	voor	fietsers	op	de	Nachtegaallaan	formaliseren	is	een	goed	idee.	Geef	deze	straat	de	status	van	“auto	te	gast”	met	gelijktijdige	verlaging
van	de	maximumsnelheid	tot	20km/u.	Dit	draagt	meteen	bij	aan	extra	veiligheid	bij	de	speeltuin,	omdat	er	kan	worden	gehandhaafd	op	snelheid	van
bijvoorbeeld	“speedpedelecs”.	Overigens	geven	de	meeste	inwoners	van	de	wijk	al	voorrang	aan	fietsers	op	de	Nachtegaallaan,	om	erger	te	voorkomen.

	"Do	not	fix	what	is	not	broken".	Welke	probleem	van	de	wijkbewoners	ligt	ten	grondslag	aan	dit	verander	plan?	Gaat	de	oplossing	(voor	wiens
problemen)	van	de	wijkbewoners	zelf	komen?

	Duidelijker	aangeven	dat	dit	een	30km	zone	is	en	dat	er	kinderen	spelen
	Een	racestraat	voor	elektrische	fietsen	en	racefietsen	op	de	nachtegaallaan	is	onwenselijk	in	verband	met	de	speeltuin.	Plotseling	overstekende	kleine

kinderen,	en	de	volkstuin,	wankele	oudjes	die	de	volkstuin	op	de	fiets	verlaten.	Het	aantal	fietsongelukken	neemt	alleen	maar	toe.	Hier	moet	niet	de
suggestie	gewekt	worden	dat	men	hard	kan	rijden!

	Eenrichtingverkeer	zal	het	verkeer	juist	onveiliger	maken,	meer	snelheid	en	meer	meters	om	de	wijk	in	of	uit	te	rijden
	Een	van	de	voordelen	van	de	wijk	is	nu	juist	dat	je	altijd	wel	je	auto	kwijt	kan,	ik	zie	niet	in	waarom	dat	zou	moeten	veranderen.	De	wijk	ligt

helemaal	aan	de	rand	van	de	stad	en	moet	niet	als	het	centrum	behandeld	worden.
	Er	wordt	soms	veel	te	hard	gereden,	graag	meer	drempels	en	verkeersremmende	maatregelen	nemen
	er	zijn	geen	issues	met	de	huidige	smalle	straten,	dus	forceer	hier	geen	onnodig	1-richting	verkeer.	laat	de	nachtegaallaan	aub	open	voor	exit

verkeer.	beperk	deze	wellicht	voor	zwaar	en	vracht	verkeer	als	je	de	doorgang	en	doorstroming	wilt	verbeteren.
	Er	zijn	geen	veranderingen	nodig	anders	dan	aandacht	te	geven	aan	de	ontsluiting	van	de	wijk	Lijsterstraat/Rijsnburgerweg.	Deze	kan	veiliger.
	Evt	in	plaats	van	de	Nachtegaalstraat	afsluiten	voor	gemotoriseerd	verkeer	een	"fietsstraat	auto	te	gast"	realiseren.	Dat	zorgt	er	voor	dat	auto's	er	op

wat	vriendelijkere	wijze	op	gewezen	worden	dat	ze	moeten	oppassen	voor	fietsers
	gaat	nu	vrij	goed.	probleem	is	wangedrag	van	fout	parkerende	bezorgers.
	Geen	drempels	in	d	oudbouw.
	geen	fietssnelweg	langs	de	speeltuin!!	Leg	daar	een	flinke	drempel	aan,	een	lus	of	maak	anderszins	duidelijk	dat	daar	kinderen	lopen.	Bovendien

wordt	ook	de	situatie	bij	de	kruising	van	de	Nachtegaallaan	bij	het	stoplicht	veel	gevaarlijker,	met	fietsers	die	vanaf	Oegstgeest	naar	het	station	racen.	Die
hebben	dan	geen	rem	meer	in	de	vorm	van	een	stoplicht.	Vooral	's	ochtends	wordt	dit	een	heel	gevaarlijke	situatie

	geen	verkeersbordenbrij	of	allerlei	verkeerssignalen	zoals	gemarkeerde	parkeervakken
	Gemeente	lijkt	niet	goed	naar	de	bewoners	te	luisetren.	Grote	meerderheid	is	tegen	afluiten	van	de	Nachtegaallaan.	Gemeente	lijkt	vooral	te	willen

scoren	op	zaken	als	het	verkorten	van	de	wachttijden	bij	het	stoplicht.
	Hebben	de	ambtenaren	niets	beters	te	doen?
	Het	gaat	nu	goed.	Welk	probleem	moet	er	per	se	opgelost	worden?
	Het	plan	om	verkeersdrempels	te	verwijderen	zonder	goed	verkeersremmend	alternatief	is	een	zeer	slecht	en	onveilig	idee.	Het	is	een	kinderrijke	wijk

waar	veel	kinderen	op	straat	spelen.	Auto's	en	zeker	bestelbusjes	moeten	afgeremd	worden	voor	de	veiligheid	van	onze	kinderen.
	Het	verkeer	in	de	korte	Lijsterstraat	rijdt	vaak	erg	hard.	Hier	mag	van	mij	zeker	wat	aan	gebeuren
	Het	verkeer	in	de	wijk	is	prima.	Ik	hoor	nooit	van	(bijna)	ongelukken.	Never	change	a	winning	team.	De	gemeente	is	uit	op	andere	zaken	en	heeft

bedacht	om	de	vogelwijk	hiervoor	te	gebruiken.	Ik	ervaar	geen	enkele	overlast	van	verkeersdrukte.
	Houdt	het	vooral	veilig	en	overzichtelijk!!
	Ik	vind	wel	dat	er	bij	de	uitgang	nachtegaallaan	iets	veranderd	kan	worden.	Ik	zou	daar	graag	een	stoep	zien	zodat	ik	daar	duidelijker	een	voetganger

ben.
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	Ik	wil	elektrisch	kunnen	laden	voor	de	deur	obv	zet	opgewekte	stroom	via	zonnepanelen.	Ik	heb	hiervoor	een	hele	goede	oplossing	gevonden
middels	stoeptegels	met	kabel	goot.	Hierdoor	verandert	het	aanzien	van	de	stoep	niet	en	heeft	niemand	last	van	de	kabel.	Ik	snap	niet	dat	de	gemeente
niet	meegaat	in	dit	soort	duurzame	ideeën.

	Ik	zie	geen	probleem	met	de	huidige	situatie
	Ik	zou	het	heeeeeel	vervelend	vinden	als	je	niet	meer	via	het	stoplicht	bij	de	nachtegaallaan	de	wijk	uit	kan
	Laat	de	Gemeente	goed	luisteren	naar	de	wijk.	Vage	beleidsplannen	dat	de	fiets	meer	gepromoot	moet	worden,	zijn	niet	voor	iedere	wijk	of	straat

relevant.
	Laten	zoals	het	is.
	Laten	zoals	het	nu	is!
	Leg	geen	extra	verkeersdrempels	aan.	Ervaring	leert	dat	mensen	daar	toch	met	te	grote	snelheid	overheen	rijden.	Daar	kunnen	de	oude	huizen	in	de

wijk	niet	tegen
	Maak	er	als	geheel	een	15	kilometer	zone	van	en	probeer	niet	iets	te	regelen	om	het	regelen.	De	overheid	regelt	al	meer	dan	genoeg.
	Maximale	snelheid	30	km/uur.	Maxiamel	snelheid	ook	voor	fietsers	(e-fietsers	en	racefietsers,	vooral	op	de	Nachtegaallaan).
	nee
	(3x)	Nee
	Neen
	nee,	nu	nog	niet,	wel	over	regenwater-opvang	en	infiltratie	en	(voorgenomen)	peilbesluit,	over	'groen,	vergroening,	groene	hoofdstructuur	en

'bovenwijkse	kaders'
	Niets	veranderen
	Nogmaals	onze	wijk	is	groen	zat	met	veel	bomen	bossages	voortuinen	groene	speeltuin	mooi	grasveld	het	bos	van	Bosman	en	het	weiland	met	de

pesteilandjes.	Misschien	kan	men	de	lantaarnpalen	groen	verven
	opstelstrook	voor	fietsers	op	kruising	van	Nachtegaallaan	met	Rijnsburgerweg	kan	fietsers	meer	voorrang	geven.	Dan	hoeft	er	alleen	ruimte	voor	een

fiets	te	zijn	aan	weerskanten	van	de	opgestelde	auto:	de	ene	kant	voor	fietsers	die	naar	de	opstelstrook	rijden	en	de	andere	kant	voor	tegemoet	komende
fietsers.

	Plannen	van	de	gemeente	xijn	niet	gebaseerd	op	grondig	ondersoek	naar	de	huidige	verkeerssituatie,	de	gevolgen	van	het	doorvoeren	van	deze
plannen	en	het	draagvlak.	Lijkt	vooral	gericht	te	zijn	op	mensen	die	door	de	wijk	heen	rijden	ipv	in	de	wijk	wonen.	Die	laatste	groep,	de	bewoners,	zijn
uiteindelijk	de	mensen	die	de	gevolgen	van	de	plannen	moeten	dragen.

	Probleem	in	ochtend	en	rond	3	uur	bij	thermiek.	Teveel	busjes	staan	te	wachten	op	rijbaan
	Sluiproutes	zijn	een	groot	probleem.	Dit	probleem	wordt	nu	alleen	maar	groter	(	En	sneller	rijdend)	in	de	nieuwe	opstelling..	hier	moet	beter	over

nagedacht	worden.	Woonerf,	meer	drempels,	bestemmings	verkeer.	Nu	gaat	dit	een	gigantisch	probleem	worden.
	Snelheid	beperken,	maximaal	woonerfsnelheid
	Snelheids	beperking	ook	voor	fietser	en	brommers	vooral	Nachtegaallaan
	Stoplicht	op	hoek	Rijnsburgerweg	/	Lijsterstraat	ook	voor	fietsers	op	Rijnsburgerweg.	Jaarlijks	worden	we	herinnerd	aan	het	dodelijk	ongeluk

aldaar�
	Uitgaan	van	de	richtlijnen	voor	verkeersveilig	ontwerpen
	Verkeer	in	Vogelwijk	is	een	overschatting.
	Waarom	dit	voorstel.	Er	is	geen	probleem.	Het	werkt	goed.	Mocht	je	fietsers	en	auto’s	en	voetgangers	meer	ruimte	geven	bij	stoplicht	naar

Rijnsburgerweg,	verbreedt	dan	de	stoep/	rijweg/fietsers	bij	sloot	kant	zodat	het	daar	veiliger	wordt.
	Waarom	moet	het	verkeer	in	de	wijk	onveiliger	worden	door	andere	en	daardoor	meer	verkeersbewegingen	zodat	fietsers	ongestoord	langs	de	wijk

kunnen	suizen?	Hoe	vaak	heeft	er	een	ongeval	plaatsgevonden	aan	op	de	Nagtegaal?	Welk	probleem	is	er	eigenlijk?
	Wat	is	de	bedoeling?	autoluw	maken?	zeg	dat	dan
	zie	correspondentie	richting	Cees	Meyer,	secretaris	wijkbestuur
	Zolang	iedereen	de	verkeersregels	kent	en	respecteert,	werkt	het	prima.
	30km	wijk	is	voldoende
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30	Hoe	belangrijk	vindt	u	de	volgende	aspecten	voor	het	gebruik	van	de	openbare
ruimte?
Waarderingsschaal	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

Toewijzen:	100	punten

AntwoordAntwoord Toegewezen	punten	-	gemiddeldToegewezen	punten	-	gemiddeld Ra t ioRa t io

	Groen	/	ontspanning 23,2 27,0%

	Spelen 17,4 20,3%

	Activiteiten	voor	de	buurt 4,5 5,2%

	Goed	kunnen	parkeren 14,5 17,0%

	Goede	bereikbaarheid	en	verkeerscirculatie 10,3 12,0%

	Wandelen 8,3 9,6%

	Fietsen 7,3 8,5%

	Anders 0,3 0,3%

23,2	(23,2%)23,2	(23,2%)

17,4	(17,4%)17,4	(17,4%)

4,5	(4,5%)4,5	(4,5%)

14,5	(14,5%)14,5	(14,5%)

10,3	(10,3%)10,3	(10,3%)

8,3	(8,3%)8,3	(8,3%)

7,3	(7,3%)7,3	(7,3%)

0,3	(0,3%)0,3	(0,3%)

0	% 5	% 10	% 15	% 20	% 25	% 30	% 35	% 40	% 45	% 50	% 55	% 60	% 65	% 70	% 75	% 80	% 85	% 90	% 95	% 1…

31	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

	(111x)
	-
	Alle	aspecten	zijn	belangrijk,	alleen	heeft	het	ene	meer	aandacht	in	een	woonwijk	dan	het	andere.
	Allebei	belangrijk	daarom	woon	ik	in	de	vogelwijk.	Dit	IS	hier	namelijk
	Allemaal	belangrijk,	hoor,	Maar	is	nu	ook	prima	voor	elkaar.
	Allemaal	belangrijk	maar	het	gaat	om	de	onderlinge	verhoudingen	daartussen.	We	wonen	gelukkig	in	een	groene	wijk	met	veel	speelmogelijkheden.
	Alles	is	belangrijk	en	dat	kan	nu	al	allemaal.
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	'Anders':	karaktervol,	niet-stenig,	niet	modernachtig-netjes,	=	aspect	v	bereikbh.	Lastig	waardering	te	geven	hoor!	Op	'goed	kunnen	parkeren'	zullen
velen	wel	kicken,	toch	kunnen	de	beelden	daarbij	erg	verschillen!	Het	beeld	daarvan	is	hier	niet	duidelijk.	Inrichting	met	groen/ontspanning	moet	ook
maar	tot	spelen	in	staat	stellen,	bovendien	is	er	ook	de	speeltuin.	Activiteiten	voor	de	buurt	had	ik	te	hoog	gewaardeerd,	wandelen,	fietsen,	parkeren
schakel	ik	gelijk	nu.

	balkjes	werken	niet,	kon	geen	scores	geven
	curser	werkt	niet
	Daar	heb	je	het	alweer:	met	'goed	kunnen	parkeren'	wordt	vast	alleen	het	parkeren	van	de	auto	bedoeld,	en	niet	het	parkeren	van	de	fiets.
	De	buiten-spelende	kinderen	in	de	Vogelwijk	moeten	we	koesteren!
	De	categorieën	overlappen	elkaar	en	zijn	daardoor	geen	echte	tegenstellingen.
	de	helft	van	de	groene	ikonnetjes	werken	niet
	De	leefomgeving	moet	voorrang	geven	aan	langzaam	verkeer:	voetganger,	fietser
	De	stoepen	zijn	op	verschillende	plaatsen	erg	smal!	Dat	zou	verbeterd	moeten	worden
	De	verhoudingen	zijn	nu	prima.	We	kunnen	parkeren,	de	wijk	gemakkelijk	in	en	uit.	Dit	lopend,	fietsend	of	met	de	auto.	De	kinderen	hebben	een

speelveldje	en	er	is	genoeg	groen	rondom	voor	een	wandelingetje.
	de	vinkjes	werken	niet
	de	vraagstelling	is	te	beperkend.	veel	onderdelen	zien	niet	op	de	openbare	weg.	Voorbeeld:	activiteiten	voor	de	buurt	kunnen	op	het	veldje	en

behoeven	niet	op	de	weg.	Wandelen	wordt	gedaan	in	het	Bos	van	Bosman,	Endegeest,	Leidse	Hout.	Parkeren	doe	je	ook	niet	midden	op	het	Veldje	of	in
het	Bos	van	Bosman.	De	beantwoording	van	deze	vraag	is	dan	ook	gekoppeld	aan	'straat'

	De	wijk	zoals	deze	nu	is,	is	groen,	aantrekkelijk	en	een	fantastische	wijk	om	kinderen	te	laten	opgroeien.	Er	kunnen	altijd	verbeteringen	worden
aangebracht,	echter	dient	hier	draagvlak	voor	te	zijn	van	haar	bewoners.	Niemand	is	tegen	optimalisatie,	maar	veranderen	om	het	veranderen	en	het
verwijderen	van	parkeerplekken,	aflsuiten	van	veilige	uitgangen,	etc.	kunnen	niet	worden	gerechtvaardigd.	Het	tast	het	woongenot	en	de	leefbaarheid
significant	aan.

	Dit	heb	ik	zo	ingevuld	met	het	idee	dat	het	al	heel	groen	is.
	Eigenlijk	te	weinig	punten	om	alles	wat	ik	belangrijk	vind	uit	te	lichten.
	Er	kan	beter	geld	worden	geïnvesteerd	in	mooi	klassieke	lantaarnpalen
	Er	moet	juist	niets	heringericht	worden!	Alleen	een	stoplicht	Lijsterstraat/Rijnsburgerweg,	waterdoorlatende	bestrating,	minder	betegeling,	(privé),

laadpalen!	Er	is	een	speelveld,	er	is	veel	groen.	Wel	tzt	overleggen	over	plaatsen	van	extra	bomen/soort	en	afspraken	over	onderhoud,	lantarenpalen	lager
dan	de	huidige!

	Er	moet	voor	iedereen	ruimte	zijn	in	de	wijk,	onnodig	dit	extreem	uit	te	vergroten	voor	extra	groen	of	voor	doorgaand	fietsverkeer
	Er	moet	voor	iedereen	wat	wils	zijn	met	respect	voor	mensen	die	andere	behoeften	hebben.	Dus	bereikbaar,	goede	o0ntspanning,	jongeren	niet

vergeten	maar	ook	de	ouderen	niet
	Er	wonen	veel	kinderen	dus	een	plek	om	te	spelen	is	erg	belangrijk.	Daarna	groen	erg	belangrijk.
	Fijn	dat	kinderen	op	het	annaveldje	vrij	kunnen	spelen,	eventueel	jaarlijksbuurtfeest	houden	1x	per	jaar
	Graag	zouden	wij	openbare	fitness	apparaten	hebben	in	de	wijk
	Groen	/	Ontspanning	dekt	het	merendeel	van	de	overige	keuzen	(Wandelen,	Spelen,	Buurtactiviteiten)
	Het	is	belangrijk	voor	het	behoud	van	zelfstandigheid	dat	ouderen	nabij	hun	huis	kunnen	parkeren	en	de	wijk	veilig	kunnen	verlaten.
	Het	is	technisch	onmogelijk	dit	in	te	vullen
	Het	is	toch	vooral	een	woonwijk,	dus:	spelen	en	recreeren	zij	belangrijker	dan	verkeer.	Liefst	zo	mion	mogelijk	verkeer	in	een	woonwijk.
	Het	is	wat	gedoe	om	vorige	vraag	goed	uit	te	rekenen	nasr	bewegen	in	groene	omgeving	voor	jong	en	oud	is	een	ideaal	wat	je	graag	nastreeft.
	he	vinkje	wil	niet	goed	bewegen	,	deze	manier	werkt	niet,
	Huidige	situatie	is	prima	,	veel	groen,	veel	speelmogelijkheden
	Ik	heb	moeite	met	het	invullen	van	deze	vraag,ik	kan	er	niet	mee	overweg
	ik	kan	deze	items	niet	invullen	(soms	wel/	soms	niet)	dus	ze	kloppen	niet!!	uiteraard	vindt	ik	alles	belangrijk,	helaas	kan	ik	het	niet	invullen	zoals	ik

zou	willen!!
	Ik	kan	niet	alles	invullen	.
	Ik	kon	deze	vragen	niet	beantwoorden	want	als	ik	één	vink	je	had	gezet,	kon	ik	de	andere	vragen	niet	meer	beantwoorden	omdat	er	al	een	vink	je

stond.	Gelieve	deze	vragen	voor	mij	dus	NIET	mee	te	tellen,	want	de	antwoorden	geven	mijn	mening	niet	weer
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	ik	krijg	de	cursor	niet	verplaatst,	allen	belangrijk
	Is	er	een	verschil	tussen	groen	en	spelen?	Rare	vergelijking
	Kracht	van	Vogelwijk	ligt	bij	Spelen,	Groen	en	Ontspanning	en	niet	in	de	moderne	huizen	in	het	wijk.	Parkeren	in	een	oude	wijk	komt	in	een	bepaald

pakket.	You	take	it	or	leave	it...
	Laten	we	wijk	autoluw	maken!!!
	Met	behoud	van	VEILIGHEID
	Nee
	Niets	aan	veranderen.
	Onduidelijke	vraag
	op	dit	moment	is	er	voldoende	ruimte	om	te	parkeren,	fietsen,	wandelen,	spelen	en	is	onze	bereikbaarheid	en	doorstroming	goed.	van	hardrijdend

sluipverkeer	is	weinig	last.	behalve	dan	de	busjes	die	naar	de	school	toe	rijden,	die	rijden	steevast	te	hard.
	Pingpongtafel	op	het	speelveld	is	een	goede	optie	voor	buurt
	Rare	methode	om	punten	te	verdelen	over	openbare	ruimte	die	ook	dubbel	kan	worden	gebruikt.
	te	ingewikkeld
	Veiligheid	staat	voorop.
	Vraag	lastig	in	de	vullen...
	Vraag	30	beantwoord	in	relatie	tot	de	Vogelwijk.
	We	hebben	een	mooie	groene	wijk.	Dat	willen	we	graag	zo	houden
	Zoals	al	gezegd	balans	tussen	groen	en	verkeerscirculatie	en	parkeren	is	nu	goed
	Zoals	het	nu	is	vind	ik	het	prima.	Niets	aan	veranderen.

32	Hoe	kijkt	u	aan	tegen	de	plannen	van	de	gemeente	voor	een	klimaatadaptieve
inrichting	van	de	wijk	(o.a.	waterdoorlatende	parkeerplaatsen,	gescheiden	riool)
Semantische	differentiaal	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

AntwoordAntwoord -2-2 -1-1 00 11 22

Helemaal	mee	eens	 66	(39,3%) 36	(21,4%) 29	(17,3%) 13	(7,7%) 24	(14,3%) 	Helemaal	mee	oneens

-0,6-0,6Helemaal	mee	eens Helemaal	mee	oneens

-2 -1 0 1 2

33	Wilt	u	hier	eventueel	nog	iets	over	opmerken?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

	(112x)
	Aandacht	voor	klimaat	is	belangrijk
	Aansluiting	regenwater	vanaf	je	voordeur	op	het	riool	zullen	we	zelf	wel	moeten	betalen.	Dus	niet.	Ik	neem	wel	wat	regentonnen.	Verder	een	aardig

plan.	Kosten	en	rendement?
	alleen	voor	regenwater	op	straat,	is	beperkt	deel	van	alle	regenwater	in	de	wijk.	regenwater	op	daken	wordt	niet	door	gemeente	op	nieuwe	riool

aangesloten.	Lijkt	alles	bijelkaar	milieu	actie	op	papier	en	niet	in	praktijk	zonder	doorrekenen	van	nut
	Als	het	een	hoog	kostenplaatje	wordt	om	het	hemelwater	via	het	schoonwaterkanaal	af	te	voeren	in	verband	met	onze	muurtjes	en	heggetjes	die

boven	op	de	buizen	staan,	ben	ik	er	zeer	op	tegen.	Ik	wil	ook	onze	kruipruimte	niet	onder	laten	lopen	met	een	stortbui	en	ik	vind	de	gemeente	nogal
onduidelijk	over	dit	thema.
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	als	ik	van	goed	vertrouwen	uitga	lijkt	het	mij	een	goed	plan
	Antwoord	richting	is	omgekeerd
	Ben	niet	bekend	met	wateroverlast-problematiek	of	hittestress	in	de	wijk,	maar	toekomstbestendigheid	op	basis	van	klimaattrends	kunnen	nooit

kwaad
	De	gemeente	zou	ook	versteende	tuinen	moeten	belasten	of	mensen	met	groene	tuinen	minder	rioolrecht	laten	betalen
	Dit	is	prima.	De	waterdoorlatende	parkeerplaatsen	lijken	mij	een	prima	oplossing	om	het	grondwaterniveau	op	peil	te	houden.
	Dit	zal	wel	nodig	zijn	om	de	wijk	voor	te	bereiden	op	klimaatveranderingen	en	vervangen	van	het	oude	riool.
	Eens	en	oneens	zijn	bij	deze	vraag	omgedraaid.	Klopt	dat?	Ik	ben	het	hiermee	eens.
	Geen	mening	over,	ik	vind	het	dan	wel	weer	bijzonder	dat	er	niet	meteen	naar	een	‘van	het	gas	oplossing’	wordt	gekeken	en	glasvezel	(ipv	alleen	wat

voorbereidingen	treffen).
	Geen	parkeerplaatsen	opheffen,	dus	geen	parkeervakken	maken.	Scheiding	rioolwater	en	regenwater	goed	idee
	Gescheiden	riool	en	waterdoorlatende	parkeerplaatsen	is	prima,	voropgesteld	dat	er	in	mijn	huis	en	tuin	geen	extra	voorziening	moet	komen	voor

hemelwaterafvoer.
	Gescheiden	riool	had	er	20	jaar	geleden	al	moeten	liggen	en	daarvoor	moet	dakoppervlak	worden	afgekoppeld.	Voor	de	rest	is	het	vooral	modieus
	gescheiden	riool	is	prima	verder	lijkt	me	niet	nodig
	Gescheiden	riool	prima,	waterdoorlatende	parkeerplekken	naar	mijn	idee	onzin
	gescheidien	riool	lijkt	me	mooi,	maar	wat	betekent	dat	voor	afwatering	van	de	huizen.	Moet	er	voor	regenwater	van	de	de	achterkant	van	het	huis

een	nieuwe	rioolpijp	door	het	huis	komen?
	goed	idee
	Goed	plan	om	water	te	scheiden	en	in	toekomst	water	beter	en	slimmer	af	te	voeren	wanneer	dit	ook	goed	is	voor	ecosysteem.
	Goed	plan.	Waterhuishouding	probleem	in	nederland
	Hard	nodig;	er	zijn	veel	te	veel	tuinen	"versteend".
	Heb	we	behoefte	aan	meer	info	hierover:	hoe	zien	bijvoorbeeld	die	parkeerplekken	er	dan	uit?
	Heel	goed	dat	aan	duurzaamheid	en	klimaat	wordt	gedacht.
	Heel	goed,	zolang	het	niet	te	koste	gaat	van	de	waterkwaliteit	van	het	slootwater	en	van	de	kwaliteit	van	het	speelveld.	(Het	baart	me	wat	zorgen	dat

de	omliggende	straten	op	het	speelveld	zullen	gaan	afwateren.	Wat	betekent	dat	voor	de	huidige	vegetatie,	en	voor	de	'bespeelbaarheid'?	Zal	het	veld
niet	in	een	moeras	veranderen?

	helemaal	mee	eens	vanuit	duurzaamheid	en	klimaat
	het	klinkt	als	hele	goede	alternatieven	voor	ons	nieuwe	riool,	met	gescheiden	vuil/schoonwater	opvang	en	doorlatende	ondergrond	voor	hevige

regenval	e.d..	Graag	zie	ik	de	garantie	dat	er	gelijktijdig	(veel)	meer	laadpalen	worden	en	glasvezel	wordt	geplaatst.	het	streven	is	om	deze	inrichting	voor
30	tot	60	jaar	geschikt	te	maken.	over	enkele	jaren	stoppen	de	verbrandingsmotoren	en	de	benodigde	datacapaciteit	groeit	exponentieel.	deze	2	zaken
zijn	dus	een	must	om	mee	te	pakken.

	het	probleem	is	dat	de	gemeente	argumenten	door	elkaar	laat	lopen.	Een	waterdoorlatende	parkeerplaats	is	prima,	maar	niet	als	dit	betekent	dat	de
stoepen	veel	te	smal	worden	en	vele	parkeerplaatsen	verdwijnen.	Bij	gescheiden	riool	mist	ook	een	belangrijke	kanttekening:	een	belangrijke	driver	voor
de	gemeente	is	dat	zij	aldus	minder	rioolwater	dient	te	zuiveren.	In	de	nieuwe	situatie	wordt	het	daarom	verboden	om	je	eigen	auto	voor	de	deur	te
wassen.

	Het	regent	de	laatste	jaren	steeds	heftiger.	Een	goede	waterafvoer	is	belangrijk
	HKosten	gescheiden	systeem	in	woning	incl	de	aansluiting	op	hoofdriool
	Hoezo	parkeerplaatsen;	de	hele	strook	waar	auto’s	nu	ook	parkeren,	waarom	niet	ook	de	stoeptegels?
	Ik	ben	helemaal	eens	maar	dat	staat	nu	bij	-2?	Klimaatverandering	is	een	feit	dus	daar	moet	de	gemeente	zeker	maatregelen	op	nemen.
	Ik	kan	dit	niet	overzien.
	Is	min=eens?	Zijn	overal	waterdoorl.	parkeerplaatsen?	Langs	Na'laan	ook	regenwaterriool?	Of	daar	regenwater	van	openb.	ruimte	direct	in	sloot?

Verleiding	is	met	klein	vuurtje	om	mee	te	doen	met	afkoppelen	hwa	vóórdaken:	subsidie?	(zoals	Venlo?	Zoals	bij	isolatie,	energie?)	In	straten	met
weerszijden	huizen	2x	zoveel	winst	te	behalen	voor	rioolzuivering.	Grindbak/waterkist	niet	bij	rioolbuis,niet	bij	gevels?	Relatie	peilbesluit?	Effect
infiltratie	op	bomen,	veldje?	Water-en-begroeiing?	Hittes

	jammer	dat	toch	geen	maatregelen	voor	energieopslag	e.d.	worden	genomen
	klinkt	als	veel	geld	voor	weinig.
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	Met	het	nieuwe	ontwerp	worden	er	veel	nieuwe	problemen	gecreëerd,	zonder	dat	er	iets	significants	verbeterid	of.opgelost	wordt.
	Met	name	gescheiden	riool	lijkt	me	een	zeer	goede	zaak
	Niet	nodig
	Op	zich	goede	plannen.	Ik	voorzie	wel	problemen	met	zaken	waarvoor	het	openbare	riool	nu	gemakshalve	gebruikt	wordt,	zoals:	het	wassen	van	de

auto,	het	spoelen	van	de	vuilcontainer,	het	lozen	van	het	afvalwater	van	de	camper,	enz.	het	openbare	riool	nu	gen
	Op	zich	goed,	maar	ik	denk	dat	het	niet	heel	relevant	is	voor	de	Vogelwijk,	want	die	is	al	flink	groen	en	biodivers.
	Op	zich	goed	mits	maatregelen	echt	werken,	nodig	zijn	(Bosuil	heeft	toch	al	gescheiden	riool??)	en	ze	niet	tot	nieuwe	problemen	leiden	(hoe	was	ik

mijn	auto).
	Perfect,	groen	en	water	doorlatende	parkeerplekken
	Positief	over
	Prachtig,	hoor,	maar	met	een	sloot	langs	de	straat	ook	een	beetje	belachelijk	en	geldverspilling.
	prima	idee
	Prima	initiatief	van	de	gemeente
	Probleem	van	klimaat	ligt	niet	bij	de	bewoners	of	bevolking	van	deze	wereld	maar	biiv	bij	de	grote	industriële	installaties.	Deze	verbeteringen	zijn

een	gimmick	die	helaas	bij	deze	tijd	hoort.	Zolang	er	bomen	worden	gekapt	om	een	straat	(Hooigracht)	een	upgrade	te	geven	dan	twijfel	ik	ten	zeerste
aan	het	beleid	om	de	"problematiek"	van	een	oude	wijk	op	te	lossen.	Bijdeweg	ik	ben	pro	zonne	en	wind	energie	maar	dit	gaat	een	beetje	te	ver.

	Top!
	Volgens	mij	is	dit	een	prestige	project	en	ik	vraag	me	af	wat	dit	daadwekelijk	oplevert.
	voorbereiden	op	de	toekomst	m.i.
	voor	de	leek	onduidelijk
	Vraagtekens	over	noodzaak	in	deze	groene	wijk.	Geld	kan	beter	eldersworden	besteed.
	Wat	dacht	je	van	zorgen	voor	de	toekomst?
	Wel	direct	extra	ruimte	maken	voor	warmtenetten	en	dergelijke!	Anders	zijn	deze	werkzaamheden	weggegooid	geld
	-2	is	hier	nu	opeens:	helemaal	mee	eens?	We	zijn	het	er	wel	helemaal	mee	eens

34	Wat	is	volgens	u	een	goede	verhouding	stenen/groen	in	de	wijk?
Enkele	keuze	,	Antwoorden	164	x,	onbeantwoord	4	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	De	wijk	mag	wel	groener 53 32,3%

	De	wijk	is	groen	genoeg 106 64,6%

	De	wijk	kan	wel	wat	minder	groen	hebben	als	daar	een	goede	reden	voor	is 1 0,6%

	Andere... 4 2,4%

53	(32,3%)53	(32,3%)

106	(64,6%)106	(64,6%)

1	(0,6%)1	(0,6%)
4	(2,4%)4	(2,4%)
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35	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	167	x,	onbeantwoord	1	x

	(114x)
	als	iedereen	zijn	voortuin	groen	houdt	en	niet	vol	zet	met	(bak)fietsen	dan.	is	het	goed	zo
	ben	blij	hier	te	wonen	,	de	groenste	buurt	van	Leiden,	vind	ik	met	Leidse	Hout	en	Bos	van	Bosman	vlakbij	.En	dan	nog	de	wei	en	Endegeest.ook

iedereen	een	tuin	en	ui
	Bestaande	groenzones	beter	benutten
	Bijvoorkeur	groen	aanplanten	bij	huizen	zonder	voortuin,	rondom	kruisingen
	bos	van	Bosman	en	Endegeest	voor	de	deur
	Deze	wijk	is	een	van	de	groenste	van	Leiden.	Hoeft	niet	nog	groener
	Dit	is	een	heerlijk	groene	wijk,	en	daar	hebben	veel	bewoners	voor	gekozen.	Niet	aan	sleutelen	dus.
	Dit	is	een	hele	groene	wijk.	Plus	het	plan	lijkt	ZEER	weinig	groen	toe	te	voegen.	Wel	misschien	iets	meer	water	afvoer.
	Doel	wordt	hier	niet	bereikt:	"realisatie	meer	groen	op	grotere	en	kleinere	schaal":	uiteindlk	komen	misschien	paar	stukjes	groen	in

wijkstratenstraten	met	de	bewust-levende	bewoners?	Bij	kaderbesluit	herinrichting	sneefde	projectnr(?)	'Nachtegaallaan	vergroenen	recr	route,overgang
open	groene	ruimte	en	Landgoedernzone',	dit	project	was	meteen	al	rijp	voor	gevraagde	evaluatie	in	volgend	agendapunt	'Leiden
biodivers&klimaatbestendig,	uitvprogr.	2020-2023,	hierin	is	dit	project	uit	de	Groenstructu

	Dut	is	een	groene	wijk.
	Er	is	een	groen	speelveld,	verder	kunnen	de	straten	groener	ingericht	worden
	er	is	voldoende	ruimte	om	op	stoephoeken	en	langs	het	weiland	nog	meer	groen	te	plaatsen.	verder	is	de	wijk	al	behoorlijk	groen.
	Er	wordt	niet	het	maximale	uitgehaald	denk	aan	kruisingen.	Het	groen	wordt	niet	onderhouden.
	Eventueel	zouden	mensen	nog	wat	meer	gestimuleerd	kunnen	worden	om	hun	tuinen	niet	geheel	te	betegelen	en	geen	bomen	om	te	hakken,	maar

verder	is	de	wijk	heerlijk	groen
	Fagelstraat	is	een	voorbeeld	waar	de	balans	scheef	is.
	Feitelijk	wonen	we	in	een	van	de	groenste	wijken	van	de	stad/land.	De	stelling	dat	deze	wijk	niet	groen	genoeg	zou	zijn	voor	de	klimaatverandering,

is	een	beetje	grotesk	te	noemen.	Ter	vergelijking	kan	bijv.	eens	gekeken	worden	naar	de	thans	bewoonde	delen	van	het	Bio	Sciencepark	of	bijv.	de
binnenstad

	groen	genoeg,	maar	verdient	permanente	verdediging/bescherming
	Het	gaat	best	aardig,	maar	stoeptuintjes,	daktuintjes	zijn	altijd	leuk.
	Het	is	best	heet	in	de	zomers,	dus	extra	groen	om	dit	te	verlichten	is	welkom.
	(2x)	Het	is	goed	zoals	het	is
	Het	klimaat	verandert,	we	MOETEN	alles	doen	wat	er	kan.	En:	een	groenere	wijk	is	een	gelukkigere	wijk.
	het	mag,	maar	ik	zie	geen	ratio	voor	"moeten"
	Hoe	meer	bomen	hoe	meer	afval	en	de	Gemeente	ruimt	onvoldoende	blad	op	en	handhaaft	niet	het	overhangende	groen	uit	de	voortuinen	en

parkeren	van	vuilcontainers	op	de	stoepen.
	Hoe	meer	groen	hoe	beter
	Hoe	meer	groen	hoe	leefbaarder
	ik	ben	blij	in	deze	mooie	groene	wijk	te	wonen	en	b.v.	de	boomspiegel	maken	het	nog	groener
	Ik	vind	de	hoeveelheid	groen	nu	goed.	Het	mag	niet	minder.	Ik	heb	geen	bezwaar	tegen	meer
	ik	vind	de	wijk	al	heel	groen,	maar	het	kan	altijd	groener
	Ik	vind	het	in	principe	groen	genoeg.	Maar	ik	sta	niet	negatief	tegenover	meer	groen.
	Ik	zie	het	probleem	niet	dat	de	gemeente	denkt	te	zien.
	In	principe	is	er	al	veel	groen	in	de	wijk,	maar	meer	groen	mag	natuurlijk.
	Kijken	naar	mooie	en	duurzame	groen	oplosisngen	voor	bouw.	Is	nog	een	uitdaging	gezien	kosten.
	Kruidentuin	i.p.v.	gras	in	de	IJsvogelhof
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	Meer	bomen,	struiken	in	de	buitenricng	van	et	plantsoen	en	ook	in	het	gehele	Bos	van	Bosman.	Hetzelfde	wat	betreft	de	groenstrook	aan	beide
zijden	van	het	Pomonapad.	Aan	de	rand	van	de	Vogelwijk,	paralel	aan	het	Pomonapad	is	oorspronkelijk	een	'ecozone'	aangelegd.	Daar	is	inmiddels	toch
gesnoeid	en	er	zijn	tenminste	2	bomen	gekapt.	Ook	heeft	het	revalidatie	centrum	aan	de	andere	zijde	langs	het	Pomona	pad	een	stuk	groen	verwijderd
ten	gunste	van	parkeer	plaatsen.	Groen	neemt	stapsgewijs	af

	Meer	groen	is	altijd	beter,	maar	volgens	mij	is	de	wijk	al	behoorlijk	groen.	Laten	de	bewoners	gewoon	tuinen	ontstenen.
	meer	groen	is	niet	noodzakelijk	maar	iets	meer	mag
	Minder	niet	waterdoorlatende	verharding,	grotere	boomspiegels
	Mooiste	en	groenste	wijk	van	Leiden.
	Nee
	Nvt
	Overal	bomen	en	struiken
	Rondom	de	wijk	is	ook	nog	veel	groen.
	Veel	bomen,	een	speelveld,	een	bos	en	een	weiland	lijkt	me	groen	geneog
	Veel	steen	en	te	veel	auto’s
	Veel	steen	nog
	Voldoende	groen	in	de	wijk,	bomen	in	de	straat,	het	veldje	midden	in	de	wijk	en	de	omliggende	natuur.
	Vooral	in	de	straatjes	zelf,	voor	ons	de	Roodborststraat,	mag	er	meer	groen	qua	bomen.
	We	hebben	op	zich	niet	te	klagen	maar	meer	groen	juich	ik	wel	toe.
	We	hebben	voortuintjes	en	bomen	in	de	straat	en	ook	nog	perkjes,	het	bos	van	Bosman	nabij	en	ook	nog	grote	achtertuinen.	Een	heel	veld	voor	de

kinderen,	volkstuinen,	de	Leidse	hout,	Endegeest.
	Wijk	is	mooi	groen.	Houden	zo!
	Zie	opmerking	over	betegelde	tuinen
	zoals	bij	de	uitgang	van	de	Nachtegaallaan	en	het	aanhouden	van	twee	richtingverkeer	in	de	Leeuwerikstraat.

36	Bent	u	voor	het	terugplaatsen	van	de	originele	Leidse	lantaarnpalen?
Enkele	keuze	,	Antwoorden	154	x,	onbeantwoord	14	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	Ja 86 55,8%

	Nee 37 24,0%

	Andere... 31 20,1%
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37	(24,0%)37	(24,0%)
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37	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	167	x,	onbeantwoord	1	x

	(93x)
	Aardig	maar	niet	echt	noodzakelijk.	Kostenplaatje	zal	aanzienlijk	zijn.	Zet	voor	dat	geld	dan	toch	maar	wat	fietsenhokken	neer.
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	Afwegen	tegen	kosten
	Alleen	als	energiezuinigheid	kan	worden	behouden	in	het	design
	Als	daar	behoefte	aan	is,	prima.	Huidige	verlichting	is	OK.
	Als	dat	maar	wel	mooie	zijn.	Origineel	kan	ook	lelijk	strak	zijn.
	Als	dit	met	led	net	zoveel	licht	geeft
	Als	ze	voldoende	licht	geven
	Belangrijk	voor	het	authentieke	straatbeeld
	besteed	dat	geld	aan	effectieve	wijzigingen,	niet	aan	cosmetische
	best	leuk	als	oude	mooie	palen	terug	kunnen	komen,	maar	als	dit	teveel	extra	kosten	met	zich	meebrengt	is	dit	wat	overdreven.	daarbij	is	van	belang

of	die	oude	palen	wel	energiezuinige/duurzame	LED	verlichting	aankunnen.
	Dat	geeft	extra	uitstraling	aan	deze	mooie	wijk
	De	huidige	energiezuinige	led-lampen	voldoen	best	vind	ik.
	De	huidige	lantaarnpalen	zijn	sfeerloos	en	geven	in	meerdere	straten	teveel	licht.	Gordijnen	zijn	nodig	om	het	lantaarnpaal	licht	tegen	te	houden	in

de	Mezenstraat	en	aan	de	achterkant	langs	het	IJsvogelhof
	De	huidige	zijn	te	hoog
	De	lampen	worden	steeds	feller,	dat	is	ook	vervuiling
	De	originele	Leidse	lantaarnpalen	zijn	mooi	en	we	moeten	die	koesteren	waar	het	kan.
	De	wijk	gaat	er	dan	mooier	uitzien.	Is	voor	mij	geen	topprioriteit
	Dit	is	de	kans	ook	al	zijn	de	huidige	palen	nog	niet	afgeschreven
	Dit	past	zeker	bij	een	jaren	20-30	wijk	zoals	de	Vogelwijk.
	Draagt	bij	aan	de	authentieke	sfeer	van	een	jaren-20-wijk.	Huidige	palen	met	gekunsteld	aangebrachte	LED-stralers	doen	in	alle	opzichten	pijn	aan

de	ogen
	Een	foto	er	bij	was	fijn	geweest.	Maar	ik	denk	dat	het	de	lantaarns	zijn?
	er	zijn	andere	doelen	te	bedenken	die	nu	even	belangrijker	zijn
	Gebruik	het	geld	om	kansarmen	te	helpen	ofzo
	Geef	het	geld	liever	aan	andere	dingen	uit	dan	aan	dit	luxeprobleem.
	Geeft	de	wijk	een	goed	aanzien!!
	Geeft	meer	alure	aan	de	wijk,	maar	ze	moeten	wel	genoeg	licht	geven
	Geen	mening	over.	Zou	vooral	willen	kijken	niet	naar	alleen	uitelrlijk	maar	ook	duurzaamheid,	slimheid	en	veigheid.
	Geldverspilling
	graag!
	Heeeeel	goed	idee!!!
	Het	is	een	historische	wijk,	daar	passen	historische	lantaarnpalen	bij.	Als	ze	maar	voldoende	licht	geven.
	Het	maakt	me	niet	uit.	Ik	mis	ze	niet	dus	lijkt	me	dat	Leiden	het	geld	wel	beter	kan	besteden	dan	zo'n	nice-to-have	optie.
	Het	maakt	mij	niet	uit,	als	ze	maar	energie-zuinig	zijn.	Ik	zou	ook	voor	van	de	rode	lampen	zijn,	die	de	natuur	minder	storen.
	Het	ziet	er	misschien	aardiger	uit,	maar	hoe	hinderlijk	is	de	lichtuitstraling?
	Het	zou	de	wijk	heel	veel	mooier	maken!	Bovendien	schijnen	deze	lantarenpalen	de	slaapkamer	in
	Hier	geen	geld	aan	uitgeven.
	Historische	lantaarnpalen	zou	zo	veel	beter	passen	in	de	buurt.	Bedenk	eens	hoe	mooier	de	Nachtegaallaan	zou	zijn	met	historische	lantaarnpalen

aan	het	kanaal!
	Huidige	lantaarns	passen	volstrekt	niet	in	straatbeeld
	Huidige	lantarrnpaal	vind	ik	erg	lelijk
	ik	heb	geen	problemen	met	de	huidig	palen
	Ik	vind	de	origineel	leidse	lantaarpaal	uiteraard	wel	mooier,	maar	is	voor	mij	geen	vereiste.
	Ik	zie	publiek	geld	liever	geinvesteerd	in	het	behoud	van	bomen,	het	behoud	van	Endegeest	e.d.	ipv	in	zulke	luxe	dingen.	Mooi	is	het	zeker.
	Is	mooier	dan	wat	er	nu	is
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	Kost	geld	en	levert	niets	op,	waarom	zou	je	dit	überhaupt	overwegen?
	Lantaarnpaal	bij	Roodborststraat	18	staat	in	de	weg	i.v.m.	wandelen,	doordat	er	ook	al	fietsen	en	containers	staan
	Lantaarnpalen	pas	vervangen	als	ze	technisch	vervangen	moeten	worden,	geld	voor	dit	soort	fratsen	kan	beter	besteed	worden.
	Lijkt	me	geen	topprioriteit
	Maar	dan	wel	voorzien	van	led	verlichting
	Meer	nostalgie
	Minder	bekend	met	deze	lantaarnpaal.	Uiteraard	ben	ik	een	voorstander	van	mooi	straatmeubilair	in	combinatie	met	veiligheid.
	mits	lichtopbrengst	niet	achteruitgaat
	mits	met	led	en	ook	een	goede	lichtopbrengst
	Mits	niet	zo	hoog	als	deze	exemplaren
	mooier
	Mooier
	Onmiddellijk	doen,	de	huidige	verlichting	past	totaal	niet	in	de	sfeer	van	de	wijk.
	Onnodige	kostenpost
	Onwijs	vet	en	mooi!
	Originele	lantaarnpalen	zijn	mooi	maar	ik	vind	niet	dat	die	dan	weer	heel	veel	meer	moeten	gaan	kosten.
	Oubollig,	een	moderne	led	verlichting	heeft	mijn	voorkeur
	past	bij	een	oude	wijk
	prima,	maar	kan	dat	nog?	is	dat	uitgangspunt?
	Prima	zoals	het	is
	"terugplaatsen"?	wat	is	bedoeld?	het	is	hier	geen	Rapenburg.
	Verander	niet	te	veel.	En	we	wonen	niet	in	een	museum.
	Verspilling	en	dus	weinig	duurzaam
	vind	ik	van	ondergeschikt	belang
	Volgens	mij	valt	dit	onder	nutteloos	kosten	maken.
	Waarom	iets	veranderen	wat	al	werkt?
	wat	is	de	toegevoegde	waarde
	Wel	mooi	maar	duur	en	verspilling	zolang	deze	palen	goed	zijn,	geen	prioriteit
	Wij	hebben	nu	lelijke	lantaarnpalen
	zijn	dat	die	leuke	oude?	dan	ja
	Zou	de	sfeer	in	de	wijk	echt	veel	beter	maken.	Zou	superleuk	zijn.	Helemaal	voor.
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38	Heeft	u	behoefte	aan	glasvezel	in	de	wijk?
Meerkeuze	,	Antwoorden	163	x,	onbeantwoord	5	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	Ja 90 55,2%

	Nee 15 9,2%

	Wellicht	op	termijn 58 35,6%

	Andere... 4 2,5%

90	(55,2%)90	(55,2%)

15	(9,2%)15	(9,2%)

58	(35,6%)58	(35,6%)
4	(2,5%)4	(2,5%)

0	% 5	% 10	% 15	% 20	% 25	% 30	% 35	% 40	% 45	% 50	% 55	% 60	% 65	% 70	% 75	% 80	% 85	% 90	% 95	% 1…

39	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	167	x,	onbeantwoord	1	x

	(123x)
	Als	alles	open	gaat	is	aanbrengen	van	deze	infrastructuur	relatief	makkelijk	en	goedkoop	te	realiseren,	en	broodnodig	voor	vele	thuiswerkers.	Nu	is

internet	regelmatig	erg	traag
	als	de	straat	toch	open	ligt...
	als	er	behoefte	aan	is,	dan	graag	als	de	straat	toch	al	open	ligt
	Als	het	technisch	haalbaar	is
	Als	het	toch	open	moet	zou	dat	wel	fijn	zijn.	Wij	hebben	wel	heel	vaak	problemen	met	netwerk.
	als	iederren	meedoet	en	de	prijs	redelijk.	In	ieder	geval	stabiel	internet
	Beter	nu	aanleggen	dan	later	de	straat	weer	open	breken
	COVID-19	heeft	wel	bewezen	dat	krachtig	internet	intussen	noodzakelijk	is
	De	grond	gaat	nu	toch	open,	dus	doen
	De	straatjes	in	de	voortuin	moeten	dan	ook	‘open’	wellicht	tegelijk	met	de	noodzakelijke	aanpassingen	bij	energietransitie?	Goed	plannen	!!!
	Digitale	toekomst
	Dit	hoort	gewoon	standaard	te	zijn,	helemaal	na	zo’n	renovatie
	Dit	is	behoorlijk	noodzakelijk.	De	vraag	naar	datacommunicatie	neemt	alleen	maar	toe	de	komende	jaren;	het	bestaande	kopernetwerk	zit	nu	al

tegen	zijn	grenzen	aan.
	Dit	is	HET	moment	dit	aan	te	leggen.
	Geen	breekpunt.	We	hebben	ip	snel	internet	thuis.
	gelijk	meenemen.	Later	komt	er	zeker	meer	behoefte	aan,	mede	door	thuisweken
	Goed	voor	meer	thuiswerken.
	Hangt	af	van	de	vrije	keuze	van	aanbieders.	Ik	wil	niet	vastzitten	aan	Ziggo	of	KPN.
	Het	is	belangrijk	om	met	de	moderne	ontwikkelingen	mee	te	gaan
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	Het	werkt	goed
	Het	zal	alleen	maar	meer	gewenst	zijn	o.a.	door	thuiswerken.
	Het	zou	niet	meteen	hoeven	maar	als	de	straat	toch	open	gaat	meteen	doen
	Huidig	internet	is	veel	te	traag.
	Ik	ervaar	geen	problemen	met	internet	of	TV
	Internet	is	soms	overbelast	in	de	wijk.
	internet	snel	genoeg.
	Liever	vandaag	dan	morgen	met	het	vele	thuiswerken	en	af	en	toe	thuisonderwijs	(zeker	thuiswerken	zal	na	de	Coronapandemie	wel	blijven	voor	een

aantal	dagen	in	de	week,	is	mijn	inschatting).
	Lijkt	me	het	juiste	moment	om	te	gaan	plaatsen
	meegaan	met	ontwikkelingen
	Mijn	ziggo	werkt	niet	goed
	minder	storingen
	Mits	betaalbaar
	moeilijk	in	te	schatten
	Momenteel	(veel	mensen	werken	thuis)	is	de	capaciteit	niet	voldoende.	In	de	toekomst	blijft	dit	waarschijnlijk	zo	omdat	mensen	meer	thuis	zullen

werken.	Het	zou	fantastisch	zijn	als	er	glasvezel	werd	aangelegd!
	Prettig	om	snel	en	betrouwbaar	internet	te	hebben.	Voor	mij	niet	heel	urgent,	maar	als	de	straten	toch	open	liggen....
	Sim	als	voorbereiding	op	de	toekomst
	Sneller	internet	helpt	mij	met	thuiswerken
	Sneller	internet	zorgt	voor	minder	verkeer
	Uitgelezen	mogelijkheid	om	een	dergelijk	netwerk	te	installeren	nu	alle	straten	opengaan
	Was	dat	er	dan	nog	niet.
	wel	bijblijven!
	Wellicht	op	termijn,	nu	echter	geen	behoefte	aan.
	Zal	sowieso	ooit	moeten	gaan	gebeuren.
	zal	uiteindelijk	voor	iedereen	een	must	worden,	met	de	groeien	berg	data	die	over	het	net	wordt	gepompt.	Zij	die	hier	persoonlijk	geen	behoefte

aan	denken	te	hebben,	beseffen	waarshijnlijk	helemaal	niet	wat	er	voor	nodig	is	om	al	die	mooie	diensten	via	het	net	aan	te	bieden....	Gewoon	doen
dus!!!!!!!



Enquête 	herinrichting	VogelwijkEnquête 	herinrichting	Vogelwijk

6262

40	Heeft	u	behoefte	aan	meer	laadpalen	voor	elektrische	auto's	in	de	buurt?
Enkele	keuze	,	Antwoorden	164	x,	onbeantwoord	4	x

AntwoordAntwoord AntwoordenAntwoorden RatioRa t io

	Ja 42 25,6%

	Nee 22 13,4%

	Wellicht	op	termijn 95 57,9%

	Andere... 5 3,0%
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41	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	167	x,	onbeantwoord	1	x

	(120x)
	als	daar	behoefte	aan	is,	prima!	het	ingevulde	antwoord	is	vooral	ingegeven	nu	mij	onbekend	is	of	daar	thans	behoefte	aan	is.
	Als	er	meer	laadpalen	in	de	wijk	zijn,	is	dat	een	aanmoediging	om	een	elektrische	auto	(i.t.t.	diesel/benzine)	te	kopen
	Dat	zal,	helaas,	wel	moeten
	Dat	zou	mijn	keuze	voor	een	elektrische	auto	zeker	bespoedigen.
	die	komen	dan	voor	woonhuizen	waardoor	in	feite	het	aantal	plaatsen	terugloopt
	Dit	moet	kunnen	meegroeien	met	de	behoefte
	Er	is	genoeg	nu	voor	aantal	auto’s.	Die	auto’s	zijn	er	overigens	alleen	vanwege	de	subsidie	die	op	die	Mitsubishi	wordt	gegeven
	Er	komen	steeds	meer	Elektrische	auto’s/fietsen
	Er	komen	steeds	meer	elektrische	auto's	in	de	wijk,	dus	zondermeer	nodig.	Prettig	zou	ook	zijn	om	dicht	bij	je	huis	te	kunen	parkeren	om	middels	je

eigen	zonnepanelen	thuis	op	te	kunne	laden	op	je	eigen	laadinstallatie.
	Er	komen	vast	meer	elektrische	auto's	bij	in	de	toekomst.	Dan	zijn	er	wellicht	meer	laadpalen	nodig.
	Gaat	100	procent	zeker	nodig	zijn.
	Gebruik	van	electrische	auto's	gaat	toenemen,	dit	wordt	vanuit	de	overheid	gestimuleerd.	Het	zou	werkelijk	zonde	zijn	om	hier	niet	op	in	te	spelen.
	Gewoon	thuis	opladen
	Graag	vooruit	denken!	Wij	rijden	elektrisch
	hangt	af	van	het	aantal	electrische	auto's
	Het	liefst	op	eigen	terrein	een	laadpaal	mogelijkheid	ivm	opwek	duurzame	energie	middels	zonnepanelen.
	Het	ligt	voor	de	hand	dat	in	de	toekomst	meer	elektrische	autos	zullen	rijden
	Huidige	gebruiksdruk	begint	hoog	te	worden,	e-auto’s	nemen	kn	aantal	snel	toe.	Afdekbare	kabelgoten	in	het	trottoir	vanaf	eigen	erf	kan	een

positieve	bijdrage	leveren	aan	e-laadcapaciteit,	omdat	men	dan	ook	eigen	groene	energie	beter	en	goedkoper	kan	benutten	(zonnepanelen).
	Ik	ben	erg	voor	elektrische	auto's	als	vervanging	voor	benzineauto's,	dus	in	die	zin	wel,	maar	wij	hebben	zelf	helemaal	geen	auto.
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	Ik	ga	er	van	uit	dat	het	aantal	elektrische	auto’s	gaat	toenemen	en	dus	de	behoefte	aan	laadpalen
	ik	heb	geen	auto
	Ik	heb	zelf	geen	elektrische	auto	dus	weet	niet	of	er	nu	voldoende	zijn.
	Ik	vermoed	dat	daaraan	een	groeiende	behoefte	is;	zet	maar	neer	dus.
	Ik	zie	iedere	dag	meer	Tesla's	op	straat.
	is	is	onzin	om	te	vragen	of	er	nu	individuen	zijn	die	behoefte	hebben	aan	meer	laadpalen.	de	verbrandingsmotoren	verdwijnen	en	deze	wijk	wordt

voor	30-60	klaar	gemaakt,	dus	straks	moet	iedereen	aan	de	laadpaal.
	Is	zeker	nodig	om	meer	mensen	elektrisch	te	laten	rijden.	Zie	beperkte	aantal	punten	als	belemmering	om	zelf	over	te	stappen.
	meegroeien	met	behoefte
	Momenteel	vrijwel	altijd	lege	plaatsen	beschikbaar.
	Niet	als	het	ten	koste	gaat	van	huidige	aantal	parkeerplekken
	Nu	nog	geen	elektrische	auto	maar	over	aantal	jaar	waarschijnlijk	wel
	Nu	zie	ik	altijd	wel	plek,	probeer	ik	in	de	gaten	te	houden,	dus	nu	niet	nodig	maar	hopelijk	wel	op	termijn.
	Op	dit	moment	genoeg,wel	komen	er	steeds	meer	elec.auto’s
	Over	10	jaar	is	50	procent	electrisch	rijdend.
	over	10	jaar	moet	de	straat	weer	open	om	voor	iedereen	een	laadpaal	aan	te	leggen...Niet	erg	vooruitkijkende	blik	nu	van	de	gemeente
	per	woonblok	een	laadpaal?	dit	is	toch	binnenkort	noodzakelijke	infrastructuur!
	Regelen	naar	behoefte.	Zodra	iemand	een	elektrische	auto	aanschaft,	zorgen	voor	een	laadpaal.	Kan	haaks	staan	op	beschikbaarheid	plaatsen.
	Stimuleert	misschien
	Tzt	zullen	er	meer	electrische	auto’s	komen
	vast	wel	meer	nodig?	Bij	invalidenparkeerplaatsen	is	er	wellicht	een	zekere	fluctuatie	van	de	ruimtevraag.
	Verduurzaming	betekent	ook	elektrisch	rijden.
	Vooral	slimme	laadpalen	die	gebruik	maken	van	de	stroom	uit	onze	eigen	zonnepanelen.
	Voor	mijn	auto	en	in	toekomst
	Weet	niet	of	electyrische	auto's	de	toekomst	worden,	waterstof	is	ook	een	optie	en	nu	nog	graag	aandacht	voor	alle	auto's	die	op	andere	brandstof

rijden
	We	gaan	allemaal	over	dus	beter	nu	goed	voorbereiden
	Wellicht	in	de	toekomst	voor	aanschaf	electrische	autos.	Als	er.	Innen	10	jaar	alles	electrisch	nieuw	verkocht	wordt	lijkt	me	dit	een	goede	investering
	Wellicht	op	termijn
	we	verwachten	op	korte	termijn	een	flinke	toename	van	elektrische	auto's	we	krijgen	er	zelf	binnenkort	ook	een.

42	Heeft	u	verder	opmerkingen	over	het	gebruik	of	de	inrichting	van	de	openbare
ruimte,	vergroening	of	verduurzaming?
Tekst	antwoord	,	Antwoorden	168	x,	onbeantwoord	0	x

	(113x)
	Als	de	wijk	opnieuw	is	ingericht,	dan	graag	ook	aandacht	voor	het	onderhoud
	Behoud	en	onderhoud	het	veldje	van	de	buurt!	(en	twee	voetbaldoeltjes	zouden	een	mooie	aanvulling	zijn)
	Beste	gemeente:	hou	is	op	met	de	invulling	van	dit	soort	ideeen	zonder	participatie	van	de	bewoners.	Wie	bedenkt	toch	dit	soort	rare	ideeen	die

helemaal	niet	passen	bij	deze	week?	Bureaucratie	noemen	ze	dit,	kap	hier	mee!!
	Best	vaak	afval	in	sloot,	zou	schoner	moeten	zijn.	Zorg	over	wandelaars	nachtegaalstraat.	Bij	fietsstrook	loopt	men	zonder	voetpad	mogelijk	meer

risico.	Sommige	fietsers	zien	het	dan	helemaal	als	hun	domein.	Weg	is	vooral	hoofdroute	voor	wandelaars	uit	wijk	naar	winkelgebied	of	voor	recreatie.
	Bij	vergroening	zou	aandacht	kunnen	zijn	voor	planten	en	bloemen	die	bijen	aantrekken,	en	voor	bomen	die	vogels	aantrekken	(bijvoorbeeld	met

bessen).	En	misschien	zouden	er	hier	en	daar	nestkasten	geplaatst	kunnen	worden.	Dan	wordt	de	Vogelwijk	nog	meer	een	vogelwijk.
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	Concentrering	voetballen	op	het	veldje	of	op	miniveldje	speeltuin.	Nu	leidt	constant	voetballen	aan	eind	Merelstraat	voor	de	bocht	naar	Blauwe
Vogelweg	tot	veel	geluidsoverlast

	De	ratio	voor	het	initieren	van	de	veranderingen	(apart	regenwater	afvangen)	is	wat	mij	betreft	flinterdun.	Het	lijkt	me	allemaal	een	imago	actie	en
geen	effectieve	actie

	don't	fix	anything	that	isn't	broken.
	Een	niet	te	verwaarlozen	deel	van	het	oppervlak	van	de	wijk	wordt	gevormd	door	voor-	en	achtertuinen.	De	gemeente	kan	nog	zo	haar	best	doen

om	de	openbare	ruimte	te	vergroenen,	tuinen	als	steenwoestijnen	doen	daar	flink	afbreuk	aan	en	zijn	eenvoudigweg	slecht.	Het	zou	mooi	zijn	als	de
gemeente	daar	haar	invloed	ten	goede	zou	kunnen	aanwenden,	bijvoorbeeld	door	een	groene	tuin	fiscaal	te	belonen	via	WOZ	of	anderszins?

	Een	trampoline	zou	leuk	zijn	voor	de	kinderen
	Er	is	veel	te	veel	aandacht	is	voor	parkeren	ten	koste	van	voetgangers,	fietsers	en	spelende	kinderen.	En	er	is	te	weinig	aandacht	voor	het	risico	van

sluipverkeer	met	de	toenemende	drukte	op	de	Wassenaarseweg	en	de	Posthofrotonde.
	Fietsnietjes	passen	niet	bij	karakter	wijk.	Kans	op	zwerf-/weesfietsen.
	Focus	bij	Doemee	is	enorm	op	'parkeren'.	Lijkt	nauwelijks	aandacht	voor	klimaatadaptatie	en	vergroening-biodiversiteitsbevordering.	NvU	poging

om	vergroening	en	verduurzaming	bij	inrichting	te	integreren?	(b)lijkt	lastig	uitvoerbaar.	Als	zo	weinig	groen	in	straten	bij	komt,	nu	berm	van	Na'laan
matig	soortenrijk	gekenmerkt	en	ongeschikt	voor	natvr.	oever&verbreding:	daarom	strook	ervan	met	vasteplantenmengsel	als	Maresingel?	Beheerplan
voor	LandvBremmer?	Immers:	Groene	Hoofdstructuur	en	hoewel	a

	ga	niet	veranderen	om	het	veranderen
	Geen
	GEEN	snelfietsroute	maken	van	de	Nachtegaallaan.
	geen	warmtenet	als	weinig	mensen	dat	willen	gebruiken
	Graag	aandacht	voor	verkeersveiligheid	van	het	veldje.	Ook	is	het	belangrijk	dat	het	een	speelveld	blijft,	waar	kinderen	op	kunnen	spelen	en	elkaar

kunnen	ontmoeten	(dit	in	verband	met	de	plannen	rond	regenwaterafvoer;	dat	zou	niet	ten	koste	moeten	gaan	van	de	'bespeelbaarheid'	van	het	veldje).
	graag	het	veldje	zo	laten,	dat	hoeft	niet	ook	nog	eens	gereguleerd	te	worden
	Graag	meer	drempels	om	snelheid	auto's	af	te	remmen	en	graag	meer	bomen	planten	in	de	straten
	Grote	stukken	stoep	bij	kruisingen	Lijsterstraat	met	Merelstraat	en	Roodborststraat	zijn	onhandig	en	niet	fraai.
	Het	plan	lijkt	weinig	groen	toe	te	voegen.	Als	ik	mijn	dak	groen	maak	heb	je	mogelijk	meer	toegevoegd.
	Hopelijk	luister	de	gemeente	naar	onze	ideeen	en	wensen	waardoor	het	wonen	in	deze	wijk	fijn	blijft
	Ik	ervaar	de	participatie	hierbij	als	zeer	moeizaam.	Ik	ben	mijn	wachtwoord	bij	doemee	vergeten.	Bij	aanvraag	van	een	nieuw	had	ik	een	ongeldig

e=mail	adres.	Later	bij	inloggen	ging	het	niet	toen	ik	mijn	wachtwoord	de	tweede	maal	wilde	intypen.	Kan	ik	ook	per	brief	meedoen	aan	Doemee!
	Ik	merk	dat	ik	boos	wordt	van	het	idee	dat	er	mensen	aan	een	tekentafel	denken	dat	wij	een	probleem	hebben	in	de	Vogelwijk.	En	met	oplossingen

komen	terwijl	er	geen	eens	een	probleem	is.	Nieuwe	riolering	prima.	Nieuw	bestrating	prima.	Duurzame	oplossingen	hier	en	daar	prima.	Maar	blijf	daar
bij.

	Ik	vermoed	dat	een	reden	om	de	wijk	te	vergroenen	is	zodat	elders	weer	meer	relevant	groen	opgegeven	kan	worden.
	Ik	vind	het	teleurstellend	dat	er	niet	samen	met	de	rioolwerkzaamheden	een	warmtenet	wordt	aangelegd.
	Is	er	nagedacht	over	vergroeiing	op	daken	en	gevels.	De	huizen	hebben	weinig	aantrekkelijke	gevels.	Bedenk	een	vergroening	die	de	gevels	niet

aantast	en	dat	zou	het	aanzicht	in	de	buurt	mooier	en	groener	maken,	zonder	dat	je	ingrijpt	op	praktische	parkeerruimte/	beweegruimte.
	Jammer	dat	er	nog	geen	energie/warmte	net	aangelegd	kan	worden	als	de	straten	toch	open	ligen	voor	de	riolering
	Laten	zoals	het	is.	Hemelwater	afvoer	scheiden	van	riool	is	okay.
	Let	op	de	toegang	naar	de	speeltuin	op	de	Nachtegaallaan.	Hier	wordt	hard	gereden	door	brommers	en	racefietsers.
	Leuke	ontmoetingsplaats;	meer	banken
	Maak	van	Nachtegaallaan	een	voorrangsweg.	Voor	fietsers	veiliger	en	fietsers	geven	nu	toch	al	bijna	nooit	voorrang	aan	het	verkeer	vanuit	zijstraten
	Minder	regelzucht	heeft	mijn	voorkeur.
	Misschien	kunnen	we	als	wijk	wat	met	het	vogel	thema	doen?
	Mogelijk	teveel	een	detail:	door	de	jaarlijkse	bedekking	met	schelpen,	van	de	niet	geasfalteerde	voetpaden	in	het	Bos	van	Bosmnan,	worden	die

steeds	breder.	Zodoende	is	het	het	bos	infietsen	ook	steeds	makkelijker	geworden.	Bijvoorbeeld	het	voetpad/de	ingang	van	het	Bos	van	Bosman	in	het
verlengde	van	de	Leeuwerikstraat.	Dat	was	oorspronkelijk	de	helft	zo	breed	als	nu.	z

	nee
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	(4x)	Nee
	Neen
	overdekte	fietstrommels
	ruimte	reserveren	voor	warmte	opslag	of	andere	duurzame	energievoorzieningen
	Stimuleer	de	"bloemperkjes"	rondom	de	bomen.	Blijf	weg	met	die	vreselijke	spuit	die	al	het	leven	vernietigt,	Geef	extra	subsidies	voor	zonnepanelen

en	isolatie,
	Tussen	Nachtegaallaan	2	en	4	worden	in	de	plannen	op	woensdag	36!	containers	aangeboden.	Dat	is	op	zijn	zachts	gezegd	niet	wenselijk.	Laten	zoals

het	is	heeft	veruit	de	voorkeur.
	vervanging	van	alle	struiken	met	doorns,	zodat	niet	alle	voetballen	binnen	de	kortste	keren	lek	zijn	en	de	kinderen	zonder	schrammen	hun	bal

kunnen	zoeken.	Deze	heb	ik	ook	al	via	de	doemee	website	ingediend.
	vooral	geen	snelfietsroute	door	een	woonwijk	of	langs	speeltuin.
	Voor	alle	plannen,	met	uitzondering	van	de	nieuwe	riolering,	vind	ik	dat	niet	duidelijk	is	wat	het	probleem	is	dat	men	op	wil	lossen.	We	hebben	een

heerlijke	wijk.	De	plannen	geven	mij	de	indruk	van	verandering	als	doel	op	zich
	Vooral	speeltuin	en	voetbalveld	handhaven	voor	kinderen
	Waarom	wordt	de	stenen	vlakte	bij	de	Ijsvogelhof	niet	meegenomen?
	warmtenet	is	nog	maar	de	vraag	of	dat	zinnig	is,	dus	nu	nog	geen	geld	aan	spenderen
	Wat	is	de	acherliggende	idee
	zorg	voor	draagvlak	van	alle	aanpassingen	en	kom	niet	met	voorstellen	waar	niemand	zich	in	kan	herkennen,	zoals	het	vermeende	probleem	voor	de

fietsers,	waarvoor	de	nachtegaallaan	afgesloten	moest	worden	als	auto	uitgang......	in	de	vele	vele	gesprekken	die	daarover	zijn	gevoerd	hebben	we	nog
niemand	kunnen	ontdekken	die	begrijpt	over	welk	probleem	de	ontwerpers	van	dit	plan	het	hebben.

	Zo	weinig	mogelijk	verkeersborden.	Wel	liefst	max	snelheid	15	km;	Drinkwatertappunt	bij	Annaterrein	en	BvB	.	Max	twee	zitbankjes	langs	het
weiland	met	prullenbak!	Niet	die	lelijke	blauwe	van	de	gemeente.	Stimuleren	van	opvangen	regenwater	in	tuinen.
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Instellingen	enquête

Laat	meerdere	indieningen	toe?

Laat	terug	op	eerdere	vragen?

Vraagnummers	weergeven?

Notificaties	ontvangen	per	e-mail?

Wachtwoordbeveiliging?

IP	restrictie?
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Bijlage:	Enquête

Enquête	herinrichting	Vogelwijk

1	In	welke	straat	woont	u?
Vraag	instructies:	Met	de	enquête	willen	we	graag	per	straat	kunnen	filteren

Lijsterstraat Nachtegaallaan Blauwe
Vogelweg

Leeuwerikstraat Roodborststraat Merelstraat

Mezenstraat Vinkenstraat Bosuilstraat IJsvogelhof Groene
Spechthof

Rijnsburgerweg

Ik	woon
ergens
anders

Wil	ik	niet
zeggen

Par ker enPar ker en

Wat	vindt	u	van	de	plannen	over	het	parkeren	in	de	wijk?	We	stellen	u	hierover	nu	een	aantal	vragen:

2	Ervaart	u	veel	parkeerdruk	in	uw	straat?
-2 -1 0 1 2

Nee,	geen	parkeerdruk Ja,	veel	parkeerdruk

3	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?

4	Ervaart	u	veel	parkeerdruk	in	de	wijk?
-2 -1 0 1 2

Nee,	geen	parkeerdruk Ja,	veel	parkeerdruk
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5	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?

6	Welke	straten	hebben	volgens	u	de	meeste	parkeerproblemen?

Toewijzen:	100	punten

Lijsterstraat

Nachtegaallaan

Blauwe	Vogelweg

Leeuwerikstraat

Roodborststraat

Merelstraat

Mezenstraat

Vinkenstraat

Bosuilstraat

IJsvogelhof

7	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
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8	Bent	u	bereid	uw	auto	een	straat	verder	te	parkeren?
Vraag	instructies:	Selecteer	één	antwoord

Ja Nee Misschien

9	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?

10	Wat	zou	u	ervan	vinden	als	de	parkeerdruk	in	uw	straat	enigzins	toeneemt	door	meer
groen/bomen	in	uw	straat?

-2 -1 0 1 2

Slecht	idee Goed	idee

11	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?

12	Wat	zou	u	ervan	vinden	als	de	parkeerdruk	in	uw	straat	enigzins	toeneemt	door	het	plaatsen
van	fietsopstelrekken	in	uw	straat?

-2 -1 0 1 2

Slecht	idee Goed	idee
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13	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?

14	Wat	zou	u	ervan	vinden	als	de	parkeerdruk	in	uw	straat	toeneemt	door	ruimte	te	reserveren
die	specifiek	bedoeld	is	voor	afvalcontainers?

-2 -1 0 1 2

Slecht	idee Goed	idee

15	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?

16	Hoe	kijkt	u	aan	tegen	het	plan	voor	het	aanbrengen	van	markeringen	voor	parkeervakken?
-2 -1 0 1 2

Niet	doen,	er	is	geen	verandering	nodig Zeker	aanpassen,	het	is	een	grote
verbetering

17	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
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18	Heeft	u	eventueel	nog	meer	opmerkingen	over	het	parkeren	in	de	wijk?

Ver keerVer keer

Wat	vindt	u	van	de	plannen	over	het	verkeer	in	de	wijk?	We	stellen	u	hierover	nu	een	aantal	vragen:

19	Ervaart	u	problemen	met	de	verkeerscirculatie	in	de	buurt?
Vraag	instructies:	Selecteer	één	antwoord

Nee,	het	is	goed	zo Ja,	het	is	erg	druk	in	de	wijk Anders

20	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?

21	Hoe	kijkt	u	aan	tegen	het	plan	voor	eenrichtingsverkeer	in	de	Vinken-,	Bosuil-	en
Mezenstraat?

-2 -1 0 1 2

Niet	doen,	er	is	geen	verandering	nodig Zeker	aanpassen,	het	is	een	grote
verbetering

22	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
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23	Hoe	kijkt	u	aan	tegen	het	plan	voor	eenrichtingsverkeer	in	de	Roodborst-	en	Merelstraat?
-2 -1 0 1 2

Niet	doen,	er	is	geen	verandering	nodig Zeker	aanpassen,	het	is	een	grote
verbetering

24	Wilt	u	hier	nog	iets	aan	toevoegen?

25	De	gemeente	heeft	het	plan	de	kruising	van	de	Lijsterstraat	veiliger	te	maken	voor	fietsers	en
auto's	die	deze	kruising	gebruiken	of	passeren.

-2 -1 0 1 2

Slecht	idee Goed	idee

26	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?

27	De	gemeente	heeft	het	plan	de	Nachtegaallaan	aan	de	kant	van	de	Rijnsburgerweg	af	te
sluiten	voor	gemotoriseerd	verkeer.

-2 -1 0 1 2

Slecht	idee Goed	idee
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28	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?

29	Heeft	u	nog	eventuele	opmerkingen	over	het	onderwerp	'verkeer'?

Openbare	 r u im te	en 	verg roen ingOpenbare	 r u im te	en 	verg roen ing

Wat	vindt	u	van	de	plannen	over	de	herinrichting	van	de	openbare	ruimte	en	vergroening	in	de	wijk?	We	stellen	u	hierover	nu	een	aantal	vragen:

30	Hoe	belangrijk	vindt	u	de	volgende	aspecten	voor	het	gebruik
van	de	openbare	ruimte?

Toewijzen:	100	punten

Groen	/	ontspanning

Spelen

Activiteiten	voor	de	buurt

Goed	kunnen	parkeren

Goede	bereikbaarheid	en	verkeerscirculatie

Wandelen

Fietsen

Anders
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31	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?

32	Hoe	kijkt	u	aan	tegen	de	plannen	van	de	gemeente	voor	een	klimaatadaptieve	inrichting	van
de	wijk	(o.a.	waterdoorlatende	parkeerplaatsen,	gescheiden	riool)

-2 -1 0 1 2

Helemaal	mee	eens Helemaal	mee	oneens

33	Wilt	u	hier	eventueel	nog	iets	over	opmerken?

34	Wat	is	volgens	u	een	goede	verhouding	stenen/groen	in	de	wijk?
Vraag	instructies:	Selecteer	één	antwoord

De	wijk	mag	wel
groener

De	wijk	is	groen
genoeg

De	wijk	kan	wel	wat	minder	groen	hebben	als	daar	een	goede	reden
voor	is

Andere...

35	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?
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36	Bent	u	voor	het	terugplaatsen	van	de	originele	Leidse	lantaarnpalen?
Vraag	instructies:	Selecteer	één	antwoord

Ja Nee

Andere...

37	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?

38	Heeft	u	behoefte	aan	glasvezel	in	de	wijk?
Vraag	instructies:	Selecteer	één	of	meer	antwoorden

Ja Nee Wellicht	op	termijn

Andere...

39	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?

40	Heeft	u	behoefte	aan	meer	laadpalen	voor	elektrische	auto's	in	de	buurt?
Vraag	instructies:	Selecteer	één	antwoord

Ja Nee Wellicht	op	termijn

Andere...
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41	Wilt	u	dit	eventueel	toelichten?

42	Heeft	u	verder	opmerkingen	over	het	gebruik	of	de	inrichting	van	de	openbare	ruimte,
vergroening	of	verduurzaming?


