
Resultaten enquête Weidebloembuurt:  
We geven de wijk een voldoende maaaaar……….. 
 
In de weken voorafgaand aan de laatste algemene ledenvergadering hebben alle bewoners van de 
Weidebloembuurt de mogelijkheid gehad om online of analoog een enquêteformulier in te vullen. 
De enquête was bedoeld om overzicht te krijgen in wat de bewoners van de wijk belangrijk vinden 
rond de onderwerpen groen, wateroverlast, parkeren, (sociale) veiligheid, kindvriendelijkheid en 
reinheid. 
 
In totaal hebben we 88 ingevulde enquêteformulieren ontvangen. Dit staat gelijk aan ongeveer 20% 
van het totale aantal huishoudens in de Weidebloembuurt. Uit de resultaten volgt dat dat de mensen 
die de enquête hebben ingevuld iets meer dan gemiddeld tevreden over de geïnventariseerde 
onderwerpen. Er is dus ruimte voor verbetering in de wijk. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt voor 
een deel bij u (en ons) als wijkbewoners zelf. 
 

 
 
Het openbaar groen krijgt een voldoende 
Bij 60% van de ingevulde enquêtes is aangegeven dat men tevreden is over het openbaar groen van 
de Weidebloembuurt. Desondanks zijn er 60 suggesties gedaan voor de verbetering van de kwaliteit 
van het groen. Dit staat gelijk aan De meest genoemde verbeterpunten hebben betrekking op de 
bomen langs de Pinksterbloemlaan, de hoeveelheid onkruid in de groenperken én bestrating, de 
omvang van de boomspiegels, de hoeveelheid bloemen in de wijk en het beperkte zicht in de 
bochten. 
 
Water kan lastig zijn 
Ondanks dat het een aantal keren flink heeft geregend ervaart 65% van de mensen die de enquête 
hebben ingevuld geen wateroverlast. Het overige deel van de mensen ervaart wateroverlast in de 
tuin, straat of onder de woning (kruipruimte). In een aantal gevallen wordt er gesproken over 
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gevolgen die te maken hebben met het zakken van de tuin en/of bestrating waardoor overlast 
ontstaat. Op basis van de ingevulde enquêtes proberen we te achterhalen of de problemen zich 
verspreid over de wijk of in een specifiek deel van de wijk voordoen. Met deze informatie gaan we 
kijken welke mogelijkheden er zijn om overlast te voorkomen.  
 
Parkeren hoeft geen probleem te zijn 
Gesteld kan worden dat de Weidebloembuurt voldoende parkeergelegenheid heeft voor auto’s 
aangezien dit bij 73% van de ingevulde enquêtes is aangegeven. Hier zijn we uiteraard erg blij mee. 
Een aantal van de mensen die hebben aangegeven wel parkeerproblemen te ervaren wijzen op 
(a)sociaal gedrag van andere buurtbewoners. Bijvoorbeeld door dat er grote bedrijfsvoertuigen 
worden geparkeerd of er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van parkeren op eigen terrein terwijl 
dat wel mogelijk is. Ook blijkt dat er in sommige gevallen langs de weg wordt geparkeerd terwijl dit 
niet is toegestaan. Als verbeterpunten worden voorzieningen voor elektrische auto’s en het anders 
inrichten van parkeervakken genoemd. Daarnaast is er aangegeven dat de  handhaving vanuit de 
gemeente een deel van de oorzaak is en dat men de auto niet graag langs de Zilverschoonsingel 
parkeert in verband met de hangjeugd.  
 
Veiligheid wordt als goed gewaardeerd 
We zijn blij met de hoge tevredenheid als het gaat om de (sociale) veiligheid in de wijk. Maar liefst 
74% heeft aangegeven de veiligheid als ‘goed’ te ervaren. Als aandachtspunten wordt de 
Klaverweide en een aantal onbekende auto’s genoemd. Als verbeterpunten worden het plaatsen van 
camera’s bij de ingangen van de Weidebloembuurt, het verbeteren van de veiligheid in de 
Weidebloemtunnel en regelmatiger politie door de wijk genoemd.  
 
Kindvriendelijkheid moet beter 
De Weidebloembuurt heeft veel jonge gezinnen. De kindvriendelijkheid van de wijk kan echter 
worden verbeterd aangezien slechts 51% van de mensen die de enquête hebben ingevuld aangeeft 
tevreden te zijn over de huidige situatie. Wederom wordt hier gewezen op (a)sociaal gedrag van 
anderen. Bij maar liefst 28% van de ingevulde enquêtes wordt aangegeven dat de auto’s in de wijk te 
hard rijden. Andere aandachtspunten zijn de verkeerssituatie rond De Paddenstoel en het beperkte 
aantal speelplekken voor kinderen.  
 
De wijk is redelijk schoon 
Bij 65% van de ingevulde enquêtes is aangegeven dat men tevreden is over hoe schoon de wijk is. Als 
grootste verbeterpunt is aangegeven dat met name de voetpaden (stoepen) scheef liggen door 
verzakking. Daarnaast wordt op ruim 15% van de ingevulde enquêteformulieren aangegeven dat er 
regelmatig hondenpoep of zwerfafval op straat, in de groenperken of in het speeltuin ligt.  
 
Wat gaan we met deze resultaten van de enquête doen? 
De Weidebloembuurtvereniging spreekt regelmatig met de gemeente over het reilen en zeilen in de 
wijk. De volgende keer dat we dit overleg hebben zullen we de resultaten van de enquête met de 
gemeente delen en worden de aangegeven verbeterpunten en suggesties besproken. Het doel 
daarvan is om te komen tot concrete acties vanuit de gemeente die bijdragen aan het woonplezier in 
de Weidebloembuurt. Vanzelfsprekend houden we jullie hiervan op de hoogte via de website en 
Facebook. 
 
En tenslotte….. 
De enquête laat ook zien dat we als wijkbewoners zelf ook iets kunnen doen om het woonplezier in 
de buurt te vergroten. Ruim de hondenpoep op, gooi afval in de afvalbak (ook wanneer u het niet 
van uzelf is), denk aan de kinderen en matig uw snelheid en houd rekening met elkaar als het gaat 
om parkeren. Een betere buur(t) begint immers bij uzelf. 


