Inrichting Korte Akkeren Oud

181
aantal reacties

Eind 2023 vernieuwt de gemeente de riolering in Korte Akkeren Oud. Daarna worden de
onderzoek
straten opnieuw ingericht. In 2021 maakt de gemeente hiervoor een plan. De mening en
uitgevoerd van
ideeën van bewoners willen we daarbij gebruiken. Alle inwoners in het projectgebied
1 april tot 3 mei
Korte Akkeren Oud konden meedoen aan een onderzoek. Het onderzoek bestond uit
2021
een vragenlijst. 181 inwoners vulden de vragenlijst in. De gemeente schreef in totaal
1140 huishoudens aan.
Er komen nog meer momenten waarop inwoners kunnen meedenken over het plan. De
gemeente zet deze momenten in ieder geval in de digitale nieuwsbrief. Ontvangt u de
nieuwsbrief al? Aanmelden kan via de website www.gouda.nl/korteakkeren.
De belangrijkste resultaten van het onderzoek leest u hieronder.
Hoeveelheid groen in
de buurt (n=181*)
Mensen leggen bij hun antwoord vaak uit dat er te weinig
groen is. Zij hebben ook ideeën om meer groen te krijgen:
meer 'klein' groen zoals struiken, geveltuinen en
plantenbakken. De gemeente ontving ook plekken waar
mensen groen willen zien.
Het onderhoud van het groen en de omgeving moet beter,
vinden veel mensen. Mensen ergeren zich aan afval en
poep op straat, bij bomen en struiken.

te weinig (71%)
teveel (2%)

genoeg (24%)
weet ik niet (3%)

Hoeveelheid
parkeerplaatsen in
de buurt (n=181)

Het autobezit wisselt van 0 tot en met 3 auto's. Meer dan de helft
heeft 1 auto. Het gemiddelde aantal auto’s per huishouden is 1,1
in dit onderzoek. Vaak genoemd als oorzaak voor het
parkeerprobleem: mensen die niet in Korte Akkeren wonen, maar
er wel parkeren. Zoals bijvoorbeeld bezoekers aan de binnenstad.
En de aanwezigheid van veel bedrijfsbussen in de wijk. Iemand
merkte op dat er tijdens de lockdown geen parkeerprobleem was.
De parkeerdruk zorgt ervoor dat mensen fout parkeren. Dat zorgt
voor boosheid en onveilige verkeerssituaties.
In de reacties geven mensen ook ideeën voor oplossingen.
Bijvoorbeeld zoeken naar het combineren van
parkeren en groen. Denk aan geveltuinen, bomen op plekken
waar je niet kan parkeren, beplanting om lantaarnpalen en
parkeerplekken met tegels waar ook gras doorheen kan groeien.

te weinig (65%)
teveel (6%)

genoeg (24%)
weet ik niet (5%)

Een ander idee is om een terrein te maken waar bedrijfsbussen
beveiligd kunnen parkeren. Ook denkt men aan invoeren van
parkeerbeleid met parkeervergunningen, betaald parkeren of
betalen wanneer je meerdere auto's per woning hebt.
En tot slot doen enkele mensen suggesties voor het maken van
meer parkeergelegenheid. Bijvoorbeeld op het voormalig
Futselaar terrein, buiten werktijden op het terrein van Croda of
meer in het algemeen het bouwen van een
parkeergarage/parkeerdek.

* n=181 betekent dat deze vraag door 181 mensen is beantwoord.

Inrichting Korte
Akkeren Oud
Welke stelling over uw
buurt past het beste bij
uw mening? (n=181)

In het onderzoek is gevraagd wat mensen goed vinden aan
de straat waar ze wonen. Wat moet blijven na het werk? En
wat wil men verbeteren in de straat? Reacties mochten in
eigen woorden gegeven worden. In totaal noemden 100
personen iets dat zij goed vinden. 154 Personen noemden
iets dat zij willen verbeteren.

17%
41%

42%

ik vind parkeerplaatsen belangrijker dan groen (41%)
ik vind groen belangrijker dan parkeerplaatsen (42%)
weet ik niet (17%)

Top-5 'Wat is goed aan mijn straat?'
1. groen
2. parkeerplekken
3. verkeersveiligheid
4. specifieke locatie
5. voetpaden
Top-5 'Wat kan beter in mijn straat?'
1. groen
2. verkeersveiligheid/eenrichtingsverkeer
3. (inrichting) parkeergelegenheid
4. onderhoud (straat, groen, etc.)
5. tegengaan van afval/poep

Welk rapportcijfer geeft u aan de huidige inrichting van uw straat? (n=181)
Gemiddeld scoort de inrichting van de
straat een 4,6 in Korte Akkeren Oud. In de
plattegrond staan de gemiddelde
rapportcijfers per buurt. Alle buurten
krijgen gemiddeld een onvoldoende van
de mensen die de vragenlijst invulden.

3,8

4,7

4,7

5,2

4,4
4,9

Aantal deelnemers aan de vragenlijst per buurt:
Prins Hendrikstraat en omgeving: 24
Snoystraat en omgeving: 19
Buurtje en omgeving: 23
Herenstraat/Veerstraat: 13
Turfsingel: 36
Woudstraat en omgeving: 66

In het onderzoek zijn vragen gesteld over 4 plekken in Korte Akkeren
Oud. Op de plekken ziet de gemeente kansen voor een betere inrichting.
Per plek is een beoordeling gevraagd: een rapportcijfer, wat is positief
en is een verbetering voor de plek. Vragen over een plek zijn alleen
gesteld aan de personen die in dezelfde buurt wonen van de plek.

Schopschijf
24 personen kregen de vragen over de Schopschijf. Als
positief punt van dit gebied wordt de parkeergelegenheid
genoemd. Verbeteringen die worden genoemd zijn: meer
groen in het gebied, het onderhoud en het opruimen van
afval en de indeling van de parkeerplaatsen zou beter
kunnen. Alles is steeds door enkele personen genoemd.

gemiddeld
rapportcijfer:
4,4

Tegelplateau bij de
Bockenbergstraat
19 personen kregen de vragen over het tegelplateau bij
de Bockenbergstraat. Er zijn bijna geen positieve punten
van dit gebied genoemd in het onderzoek. Bij de vraag
naar verbeteringen geeft men tips over een andere
inrichting. Ideeën die genoemd worden zijn: een parkje,
een speeltuin of een stadstuin.
In ieder geval een groenere en/of gezelligere inrichting.
Daarbij merkt een enkeling op dat het bij de inrichting
belangrijk is om rekening te houden met hangjongeren,
bijvoorbeeld door goede verlichting.
gemiddeld
rapportcijfer:
3,5

Parkeerkoffer bij de
Herenstraat
13 personen kregen de vragen over de parkeerkoffer bij
de Herenstraat. De parkeergelegenheid wordt genoemd
als positief punt. Verbeteringen wil men vooral in het
onderhoud en schoonhouden van het gebied. En ook het
mooier maken van het gebied wordt een paar keer
genoemd.

gemiddeld
rapportcijfer:
5,4

Scheltemastraat
19 personen kregen de vragen over de Scheltemastraat.
Bijna niemand noemt een positief punt over dit gebied.
Verbeteringen zijn vooral: het schoonhouden van het
gebied, een betere sfeer, meer groen en het tegengaan
hangjongeren. De opmerkingen zijn steeds door een paar
personen genoemd.

gemiddeld
rapportcijfer:
3,6

