Resultaat enquête en uitwerking Voorlopig Onderhoudsplan Mariahoeve
Vraag 2: Naar welke beplanting gaat uw voorkeur uit (meerdere antwoorden mogelijk)?
Behoud van de in blokvorm geknipte hagen

79

Gazon

44

Bloemrijke bermen

64

Lage bodem bedekkende beplanting

34

Groenblijvende beplanting

140

Bloeiende beplanting
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Uitgangspunt: Enerzijds wil de gemeente vanwege het zeer intensieve onderhoud en hoge kosten het aantal blokhagen
in de wijk verminderen, anderzijds heeft de wijkraad gevraagd blokhagen te behouden, aangezien deze onderdeel zijn
van het karakter van de wijk en dat moet behouden blijven. Tevens blijkt uit de enquête dat veel bewoners behoud van
blokhagen belangrijk vinden. Als uitgangspunt voor nieuwe beplanting geldt daarom, dat (vanwege onderhoudskosten)
kritisch gekeken wordt waar blokhagen vervangen kunnen worden, maar ook waar deze gehandhaafd kunnen worden,
zodat het karakter van de wijk behouden blijft.
Uitwerking VO: Er is gezocht naar een middenweg tussen het vervangen van de blokhagen door groenblijvende en
bloeiende beplanting en het behoud van de blokhagen. Door de hele wijk komen blokhagen terug, vooral langs de
hoofdroute (Nooit Gedacht). Tevens worden blokhagen vervangen voor beplanting die aansluit bij de keuze van bewoners
(zie figuur hierboven).
Vraag 3: Bent u bereid mee te helpen het groen in uw wijk mooi te houden?

36%
Helpen
Niet helpen

64%

Uitgangspunt: 1 op de 3 inwoners is bereid om te helpen in het groenonderhoud; dit biedt mogelijkheden voor
hoogwaardige beplanting. De wijkraad vindt het een goed idee om jaarlijks twee dagen te plannen voor hulp van
bewoners.
Uitwerking VO: Ten aanzien van de beplantingskeuze is in het Voorlopig Onderhoudsplan rekening gehouden met de
voorkeuren van de bewoners. Tijdens de informatieavond kunnen bewoners zich opgeven voor hulp in het onderhoud en
wensen kenbaar maken. Op basis van de respons werkt de gemeente een concreet voorstel uit.

h

Participatie – aanvullende keuzemogelijkheid voor bewoners!!
Vraag onze groenmedewerkers naar de mogelijkheden voor participatie en plantsoorten.
Zij helpen u graag!
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Vraag 4 (samengevat in grafiek): Wat heeft u nodig van ons om mee te helpen?
Overleg/samenwerken/afspraken

7

Hulp bij afvoeren groen

7

Adviezen

27

Opslag voor materiaal

1

Materialen*)

21
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Vraag 5: Naar welk materiaal gaat u voorkeur uit voor de achterpaden?

17%

19%
Tegels
Asfalt

12%

Betonstenen
Anders

52%

Vraag 5 "anders": voorkeur materiaal achterpaden
Bestaand materiaal
Klinkers
Schelpenpaden
Onderhoudsvrij
Duurzaam
Vlak en effen
Amsterdammertjes
Geen voorkeur
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Uitgangspunt: De achterpaden moeten in de toekomst goed te beheren zijn. Bij het maken van een keuze voor de toe te
passen verharding moet rekening gehouden worden met het feit dat achterpaden lastig te bereiken zijn met machines.
Uitwerking VO: Omdat onderhoud aan asfaltverharding alleen machinaal uitgevoerd kan worden en veel achterpaden
lastig te bereiken zijn met de daarvoor benodigde machines, wordt de asfaltverharding in de achterpaden vervangen door
tegels. Daarmee kan in de toekomst adequater onderhoud uitgevoerd worden.
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Vraag 6 (percentage gehele wijk): Wat heeft uw voorkeur om het
probleem van de wortelopdruk te verminderen?

64% Platanen

36% Ander soort

27%

29%

Optie 1
Optie 2
Optie 3

8%

Optie 4

36%

Optie 1:

De Platanen blijven staan en krijgen meer ruimte waar mogelijk (let op! Dit betekent in sommige gevallen
dat dit ten koste gaat van de ruimte voor het voetpad)

Optie 2:

De Platanen worden vervangen door nieuwe jonge Platanen

Optie 3:

De Platanen worden vervangen door een ander soort bomen dat minder wortelopdruk geeft

Optie 4:

Als er maar voldoende Platanen langs de Nooitgedacht blijven staan, mag er best een aantal worden
verwijderd zonder dat er bomen worden terug geplant
68% Platanen

Vraag 6 (percentage Nooit Gedacht): Wat heeft uw voorkeur om het
probleem van de wortelopdruk te verminderen?

32% Ander soort
18%
Optie 1

39%

Optie 2
Optie 3
Optie 4

32%
11%

Uitgangspunt: De platanen langs de Nooit Gedacht worden door veel bewoners gewaardeerd, maar veroorzaken ook
overlast. Omdat de bomen (ook ondergronds) groter worden is de beheersbaarheid (o.a. wortelopdruk) voor de toekomst
een belangrijk aandachtspunt.
Uitwerking VO: Uit de resultaten van de enquête blijkt dat (over de hele wijk bezien) 29 % van de bewoners voorstander
is van behoud van de huidige platanen. Wanneer alleen de Nooit Gedacht in ogenschouw wordt genomen is dat 39%.
Een meerderheid van de bewoners – te weten de overige 71 % (of 61% Nooitgedacht) – vindt dat:
 Optie 2– de platanen vervangen mogen worden door nieuwe jonge platanen (8% en 11%);
 Optie 3– de platanen vervangen mogen worden door een ander soort boom met minder wortelopdruk (36 en 32%);
 Optie 4– de platanen verwijderd mogen worden zonder dat er bomen worden terug geplant (27 en 18%).
Er is een optioneel voorstel uitgewerkt voor uitdunnen van de Platanen, waarin rekening is gehouden met klachten die
deze bomen veroorzaken én met de symmetrie en uitstraling van de wijk. Met dit voorstel blijft de tweezijdige
laanbeplanting behouden, maar wordt het aantal bomen verminderd. Een definitieve keuze is mede afhankelijk van
voorkeuren van bewoners.

Participatie – aanvullende keuzemogelijkheid voor bewoners!!
Wilt u aangeven wat u vindt van dit dunningsvoorstel en uw reactie motiveren?
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Vraag 7 stelling 1: Er is voldoende speelgelegenheid voor kinderen tot 12 jaar

6%

35% Helemaal eens +
Eens

32% Helemaal
oneens + Oneens

9%
Helemaal oneens

29%

Oneens

23%

Neutraal

33% Neutraal

Eens
Helemaal eens

33%

24% Helemaal eens +
Eens

Vraag 7 stelling 2: De 'halfpipe' voor skaters moet terugkomen

22% Oneens
6%
22%
18%
Oneens

54% Neutraal

Neutraal
Eens
Helemaal eens

Helemaal oneens
niet aangekruist!

54%

Uitgangspunt: Nagaan waar speelmogelijkheden kunnen worden verbeterd. De ‘halfpipe’ is door de bewoners zelf
gefinancierd en is nu opgeslagen op de gemeentewerf. Deze zo mogelijk op een geschikte locatie terug plaatsen.
Uitwerking VO: De speeltuin achter de Duyf wordt vernieuwd, hiervoor worden keuzemogelijkheden voorgelegd aan
bewoners. Omdat het kunstgrasveld naast de Mariahoeveweg voldoende groot is, kunnen op deze locatie aanvullende
speelmogelijkheden uitgewerkt worden. Definitieve keuzes zijn ook hier afhankelijk van voorkeuren van bewoners. Voor
het terugplaatsen van de half-pipe voor skaters kunnen bewoners kiezen uit een drietal locaties (voorkeur opgeven).

Participatie – aanvullende keuzemogelijkheden voor bewoners!!
Wilt u aangeven:
 Welke variant voor het speeltuintje achter de Duyf uw voorkeur heeft?
 Wat u vindt van extra sport- en speelmogelijkheden op het kunstgrasveld en wat
eventueel uw voorkeur heeft
 Welke locatie voor terugplaatsing van de half-pipe uw voorkeur heeft en waarom?
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Vraag 7 stelling 4 (percentage gehele wijk): Er wordt te hard gereden op de
Nooit Gedacht

58% Helemaal eens +
Eens

16% Oneens
16%
25%
Oneens

26% Neutraal

Neutraal
Eens

26%

Helemaal eens

Helemaal oneens
niet aangekruist!

33%

Vraag 7 stelling 4 (percentage Nooit Gedacht): er wordt te hard gereden op de
Nooit Gedacht

66% Helemaal eens
+ Eens

11% Oneens
11%

23% Neutraal
33%

Oneens
Neutraal

23%

Eens
Helemaal eens

Helemaal oneens
niet aangekruist!

33%

34% Helemaal eens
+ Eens

Vraag 7 stelling 5: De verkeersveiligheid in de wijk is op orde

6%

35% Helemaal
oneens + Oneens

9%
Helemaal oneens

28%

Oneens

26%

Neutraal

31% Neutraal

Eens
Helemaal eens

31%

Uitgangspunt: Waar nodig met de onderhoudsmaatregelen de verkeersveiligheid verbeteren.
Uitwerking VO: In de gehele wijk geldt al een maximale snelheid van 30 km/uur. Er doen zich nauwelijks ongevallen voor.
Het snelheidsregiem kan nog beter Duurzaam Veilig ondersteund worden door aanleg van enkele kruispuntplateaus.
Daarmee wordt de snelheid van het verkeer geremd, juist op de plaatsen waar veel uitwisseling is van verkeer en
potentiele conflictsituaties meestal ontstaan.
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39% Helemaal eens +
Eens

Vraag 7 stelling 3: Ik parkeer liever bij huis op de weg dan op de
parkeerplaatsen

35% Helemaal
oneens + Oneens
19%

13%
Helemaal oneens
Oneens

22%

26% Neutraal

Neutraal

20%

Eens
Helemaal eens

26%

Uitgangspunt: Waar nodig en mogelijk met de onderhoudsmaatregelen sturen op een verantwoorde parkeersituatie in
de wijk.
Uitwerking VO: De parkeerdruk is op sommige plaatsen in de wijk hoog, maar geconstateerd is dat sommige
parkeerterreinen niet optimaal worden benut. Wanneer het niet tot problemen leidt, wordt parkeren op de rijbaan niet
verboden. De bestaande parkeerverboden langs de Nooit Gedacht worden teruggebracht (gele belijning). Om de
toegankelijkheid en het gebruik van de diverse parkeerterreintjes (geclusterd haaksparkeren) te bevorderen, wordt de
verharding van grasbetonstenen op deze parkeerterreinen vervangen. De ruimte voor extra parkeerplaatsen is beperkt.
Daar waar er behoefte is en mogelijkheden zijn, worden extra parkeerplaatsen aangelegd (Het Hert en Nooit Gedacht).
Vraag 8: Zijn er plaatsen in uw wijk onvoldoende verlicht?

36%
Ja
Nee

64%

Uitgangspunt: Wanneer de openbare verlichting aan vervanging toe is, wordt duurzame LED-verlichting toegepast.
Uitwerking VO: De openbare verlichting in de wijk is aan vervanging toe en wordt vervangen door duurzame LEDverlichting. Er is beoordeeld waar extra verlichting nodig is. In het kader van Duurzaamheid en gevolgen van verlichting
voor fauna, wordt er op sommige plaatsen terughoudend met verlichting omgegaan. Zo wordt het bos langs de
Mariahoeveweg niet aanvullend verlicht. Aan bewoners wordt een keuzemogelijkheid gegeven uit een drietal mogelijke
armaturen. Van deze drie typen armaturen is een proefopstelling in de wijk gemaakt (in de Nooit Gedacht, voor de
huisnummers 30, 38 en 44), die enkele weken in de wijk blijft staan. Bewoners kunnen hun voorkeur voor een armatuur
aangeven. Het armatuur met de meeste voorkeurstemmen wordt in de wijk toegepast.

Participatie – aanvullende keuzemogelijkheden voor bewoners!!
U kunt de komende weken zelf de drie mogelijke armaturen beoordelen en via de wijkraad
uw voorkeur aangeven. Het armatuur met de meeste voorkeurstemmen wordt
meegenomen in het Definitief Onderhoudsplan.
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Vraag 10: Heeft u op dit moment problemen met de riolering?

8%

Ja
Nee

92%

Uitgangspunt: Gebreken aan de riolering moeten met het groot onderhoud worden hersteld. Gebreken aan de Waar
nodig en mogelijk met de onderhoudsmaatregelen sturen op een verantwoorde parkeersituatie in de wijk.
Uitwerking VO: De riolering in de wijk is nog niet aan vervanging toe en kan nog jaren mee. Op veel plaatsen zijn er wel
gebreken. In de meeste gevallen kunnen deze plaatselijk herstel worden. In een enkel geval dient een complete
rioolstreng vervangen te worden.
Vraag 11: Heeft u wel eens wateroverlast in uw straat?

8%

21%
Nooit
Soms
Regelmatig

71%

Vraag 12: Regelmatig 8%:
wateroverlast in mijn straat

Vraag 12: Soms 21%: wateroverlast
in mijn straat

8%

Tot een half uur

18%

24%

5%

8%
Tussen een half uur
en vier uren

Tussen een half uur
en vier uren

Langer dan vier uren

53%

Tot een half uur

46%

Weet ik niet

38%

Langer dan vier uren
Weet ik niet

Uitgangspunt: Water op straat moet met de onderhoudsmaatregelen zo goed mogelijk verholpen worden. Waar
mogelijk duurzame oplossingen uitwerken.
Uitwerking VO: Door het geplande onderhoud aan de verhardingen (vernieuwing en hergebruik) wordt voor de komende
jaren water op straat verholpen.
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Vraag 14: Wat heeft voor u de meeste prioriteit in onderhoud?
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Speelvoorziening

1= laagste prioriteit 5= hoogste prioriteit
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Top 5 (prioriteit 4 en 5 opgeteld)
1. Voetpaden (124)
2. Bomen (111)
3. Achterpaden (106)
4. Beplanting (104)
5. Verlichting (99)
Uitgangspunt: Bij de uitwerking van het onderhoudsplan zoveel mogelijk rekening houden met prioritering van
bewoners.
Uitwerking VO: Wij hebben geprobeerd een Voorlopig Onderhoudsplan uit te werken dat recht doet aan de inbreng die
de bewoners ons via de enquête hebben meegegeven.
Uw mening is belangrijk voor uitwerking van een Definitief Onderhoudsplan!
Wij zijn benieuwd wat u van dit Voorlopig Onderhoudsplan vindt en vragen u uw mening kenbaar te maken via het
reactieformulier. Op basis van de ingekomen reacties stellen wij een Reactienota op, waarin wij gemotiveerd aangeven
hoe wij het Voorlopig Onderhoudsplan aanpassen naar een Definitief Onderhoudsplan. Daarin worden definitieve keuzes
gemaakt, die mede gebaseerd worden op de voorkeuren die bewoners op het Voorlopig Ontwerp hebben aangegeven.
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