Publieke raadpleging onder de
inwoners van Alphen-Chaam
over betrokkenheid in de buurt

10 mei 2021
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1. Samenvatting
Betrokkenheid bij de buurt
Op vraag "1 Hoe betrokken voelt u zich bij uw gemeente?" antwoordt 44% van de respondenten:
"Sterk betrokken". Zie pagina 4.
Op vraag "2 Hoe betrokken voelt u zich bij uw buurt?" antwoordt 63% van de respondenten: "Sterk
betrokken". Zie pagina 5.
Op vraag "3 Hoe is uw relatie met uw buren? (Indien u meerdere buren heeft, ga dan uit van de
buren die links van u wonen)" antwoordt 39% van de respondenten: "We komen af en toe bij elkaar
over de vloer". Zie pagina 6.
Op vraag "4 Hoelang woont u al in de buurt waar u momenteel woont?" antwoordt 53% van de
respondenten: "Langer dan 10 jaar". Zie pagina 7.
Op vraag "5 Heeft u bewust gekozen voor de buurt waarin u woont?" antwoordt 64% van de
respondenten: "Ja". Zie pagina 8.
Op vraag "6 Vindt u dat uw buurt in het afgelopen jaar veranderd is?" antwoordt 64% van de
respondenten: "Nee, de buurt is niet veranderd". Zie pagina 9.
Op vraag "6.1 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop vooruit is gegaan? Om reden(en) van…"
antwoordt 67% van de respondenten: "Sociale aard (bijvoorbeeld: mensen helpen elkaar meer,
letten op elkaar), namelijk:". Zie pagina 10.
Op vraag "6.1 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop achteruit is gegaan? Om reden(en)
van…" antwoordt 57% van de respondenten: "Fysieke aard (bijvoorbeeld: minder groen, minder
voorzieningen), namelijk:". Zie pagina 11.
De buurt in de toekomst
Op vraag "7 Stelt u zich eens voor dat u zou mogen beslissen wat er in de komende 10 jaar in uw
buurt gebeurt. Wat zou u dan veranderen of verbeteren?" antwoordt 76% van de respondenten met
een verbetering. Zie pagina 12.
Op vraag "8 Hoe groot schat u de kans dat u de rest van uw leven in uw buurt blijft wonen?"
antwoordt 45% van de respondenten: "75%". Zie pagina 13.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipAlphen-Chaam, waarbij 100 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipAlphen-Chaam
Betrokkenheid bij de buurt
De buurt in de toekomst
23 april 2021 tot 9 mei 2021
10
100
9,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10 mei 2021

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±9,8%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, eenzelfde resultaat wordt verkregen.

2.1 Methodiek
•
•
•

Op 23 april 2021 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 5 mei 2021 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. Resultaten
3.1 Betrokkenheid bij de buurt
1 Hoe betrokken voelt u zich bij uw gemeente?
Sterk betrokken

(n=100)

44%

Een beetje betrokken

43%

Niet zo betrokken

9%

Helemaal niet betrokken

4%
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40%

60%

80%

100%

Op vraag "1 Hoe betrokken voelt u zich bij uw gemeente?" antwoordt 44% van de respondenten:
"Sterk betrokken".
Zie toelichtingen op pagina 14.
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De volgende vragen gaan over de verbondenheid die u voelt met uw buurt. Met buurt
bedoelen we in dit geval een gebied binnen een dorp (bebouwde kom) dat door bewoners als
een bij elkaar horend geheel wordt ervaren.

2 Hoe betrokken voelt u zich bij uw buurt?
Sterk betrokken

(n=99)

63%

Een beetje betrokken

28%

Niet zo betrokken

8%

Helemaal niet betrokken

1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2 Hoe betrokken voelt u zich bij uw buurt?" antwoordt 63% van de respondenten: "Sterk
betrokken".
Zie toelichtingen op pagina 15.
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3 Hoe is uw relatie met uw buren? (Indien u meerdere buren
heeft, ga dan uit van de buren die links van u wonen)
We komen regelmatig bij elkaar over de vloer

(n=98)

19%

We komen af en toe bij elkaar over de vloer

39%

We maken wel eens een praatje

34%

Ik ken ze van naam en we zeggen elkaar gedag

5%

Ik ken ze van naam, maar we zeggen elkaar geen
gedag
Ik ken ze niet van naam, maar we zeggen elkaar
wel gedag
Ik ken ze niet van naam en we zeggen elkaar ook
geen gedag

1%
1%
1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "3 Hoe is uw relatie met uw buren? (Indien u meerdere buren heeft, ga dan uit van de
buren die links van u wonen)" antwoordt 39% van de respondenten: "We komen af en toe bij elkaar
over de vloer".
Zie toelichtingen op pagina 15.
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4 Hoe lang woont u al in de buurt waar u momenteel woont?
Een jaar of korter

(n=98)

5%

2-3 jaar

8%

4-5 jaar

15%

6-10 jaar

18%

Langer dan 10 jaar

53%
0%
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40%

60%

80%

100%

Op vraag "4 Hoelang woont u al in de buurt waar u momenteel woont?" antwoordt 53% van de
respondenten: "Langer dan 10 jaar".
Zie toelichtingen op pagina 15.
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5 Heeft u bewust gekozen voor de buurt waarin u woont?

Ja

(n=98)

64%

Nee, ik woon er al mijn hele leven

6%

Nee, ik ben er om andere reden(en) komen wonen

30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5 Heeft u bewust gekozen voor de buurt waarin u woont?" antwoordt 64% van de
respondenten: "Ja".
Zie toelichtingen op pagina 16.
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6 Vindt u dat uw buurt in het afgelopen jaar veranderd is?

Ja, de buurt is erop vooruit gegaan

(n=98)

14%

Ja, de buurt is erop achteruit gegaan

21%

Nee, de buurt is niet veranderd

64%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "6 Vindt u dat uw buurt in het afgelopen jaar veranderd is?" antwoordt 64% van de
respondenten: "Nee, de buurt is niet veranderd".
Zie toelichtingen op pagina 16.
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Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 8 met ‘Ja de buurt is erop
vooruitgegaan’ hebben beantwoord.

6.1 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop vooruit is
gegaan? Om reden(en) van…
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=15)

Sociale aard (bijvoorbeeld: mensen helpen elkaar
meer, letten op elkaar)

67%

Fysieke aard (bijvoorbeeld: meer groen, betere
voorzieningen)

60%

Economische aard (bijvoorbeeld: meer
werkgelegenheid)

7%
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40%

60%

80%

100%

Op vraag "6.1 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop vooruit is gegaan? Om reden(en) van…"
antwoordt 67% van de respondenten: "Sociale aard (bijvoorbeeld: mensen helpen elkaar meer,
letten op elkaar), namelijk:".
Zie toelichtingen op pagina 17 en verder.
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Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 8 met ‘Ja de buurt is erop
achteruit gegaan’ hebben beantwoord.

6.2 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop achteruit
is gegaan? Om reden(en) van…
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Sociale aard (bijvoorbeeld: mensen helpen elkaar
minder, letten niet meer op elkaar)

(n=21)

52%

Fysieke aard (bijvoorbeeld: minder groen, minder
voorzieningen)

57%

Economische aard (bijvoorbeeld: minder
werkgelegenheid)

19%
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Op vraag "6.2 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop achteruit is gegaan? Om reden(en)
van…" antwoordt 57% van de respondenten: "Fysieke aard (bijvoorbeeld: minder groen, minder
voorzieningen), namelijk:".
Zie toelichtingen op pagina 17 en verder.
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3.2 De buurt in de toekomst
7 Stelt u zich eens voor dat u zou mogen beslissen wat er in
de komende 10 jaar in uw buurt gebeurt. Wat zou u dan
veranderen of verbeteren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=96)

1

76%

2

48%

3

33%

Ik zou niets veranderen of verbeteren

14%

Weet niet
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Op vraag "7 Stelt u zich eens voor dat u zou mogen beslissen wat er in de komende 10 jaar in uw
buurt gebeurt. Wat zou u dan veranderen of verbeteren?" antwoordt 76% van de respondenten met
een verbetering.
Zie toelichtingen op pagina 19 en verder.
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8 Hoe groot schat u de kans dat u de rest van uw leven in uw
buurt blijft wonen?
100%

(n=96)

29%

75%

45%

50%

17%

25%

1%
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Weet niet
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60%
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100%

Op vraag "8 Hoe groot schat u de kans dat u de rest van uw leven in uw buurt blijft wonen?"
antwoordt 45% van de respondenten: "75%".
Zie toelichtingen op pagina 23.
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4. Bijlage: toelichtingen
1 Hoe betrokken voelt u zich bij uw gemeente?
Toelichting
Een beetje
betrokken
Niet zo
betrokken

•

Eigenlijk tussen sterk en een beetje in

•

De gemeente staat ver van me af. Het beleid is vaag. De uitvoering
volkomen onlogisch en niet te beïnvloeden.
Wel burenhulp

•

14

2 Hoe betrokken voelt u zich bij uw buurt?
Toelichting
Sterk betrokken

•

Ik woon op een recreatiepark
Daar is de verbondenheid
groot. Men is er voor elkaar en
problemen zijn bespreekbaar.
Met elkaar en met het bestuur
van de vereniging.

Niet zo betrokken

•

Wel burenhulp.

3 Hoe is uw relatie met uw buren? (Indien u meerdere buren heeft, ga dan uit
van de buren die links van u wonen)
Toelichting
We komen
regelmatig bij
elkaar over de
vloer

•

We komen af
en toe bij
elkaar over de
vloer

•

Het is wat lastig dat ik geen verschillende antwoorden kan geven. Ik ken bijna
iedereen. En ik zeg iedereen gedag. Kan aan een aantal mensen om hulp
vragen. Bij twee kom ik regelmatig over de vloer. Bij verschillende anderen kan
ik om hulp komen. We gaan zorgvuldig om met elkaars privacy.

We maken
wel eens een
praatje

•

Indien nodig zorgen voor elkaars huisdieren. Met Corona houden we ook extra
toezicht op de oudere mensen die in de straat wonen
Wr hebben goed contact, letten op elkaars woningen en wat er gebeurt in de
straat.

•
•

•

Aan de ene kant een praatje aan de andere kant veel contact, want dat is
familie
Corona?
Een zoon van mij woont naast mij

4 Hoelang woont u al in de buurt waar u momenteel woont?
Toelichting
Langer dan 10 jaar

•
•
•

Mijn hele leven in deze straat
Mijn hele leven.
Sinds 2006’sta ik als inwoner ingeschreven op dit, adres.
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5 Heeft u bewust gekozen voor de buurt waarin u woont?
Toelichting
Ja

Nee, ik ben er
om andere
reden(en)
komen wonen

•
•
•

Ik ben hier gaan wonen omdat er geen betaalbare huurwoningen te vinden
zijn in deze gemeente. Mijn recreatie woning is in 2002 nieuw gebouwd
volgens bouwbesluit en alle geldende bouwverordeningen van dat moment.
Rust en ruimte om ons heen waren de belangrijkste drijfveren.
Vooral de omgeving, ruim opgezet en rustig

•
•
•
•

Daar bouwgrond was bouwgrond
Huwelijk
Na scheiding gaan huren. Gewacht tot dat er een mooi huis vrij zou komen
Partner woonde hier al

6 Vindt u dat uw buurt in het afgelopen jaar veranderd is?
Toelichting
Ja, de buurt
is erop
vooruit
gegaan

•

•
Ja, de buurt
is erop
achteruit
gegaan

•
•
•
•
•

Nee, de
buurt is niet
veranderd

•
•
•

Het komt nu steeds vaker voor dat er nieuwbouw gepleegd wordt en dat
mensen permanent gaan wonen. Er zijn gewoon geen betaalbare woningen.
Men kiest bewust voor deze route in de-woon carrière. Dit komt het
woongenot ten goede. Er is minder achterstallig onderhoud en de nieuwkomers
zijn sterk betrokken.
Nieuwbouw
Door de bouw van hof van Gerla is er een slechte toevoeging aan de buurt
gedaan. Veel te vol gebouwd, past niet op de plek.
Er is enorm veel groen, waaronder een aantal hele hoge bomen, verdwenen.
Mede door toedoen van buren die liever zand en bouwmaterialen achter hun
huis hebben dan planten.
Met de nieuwe straat is het niet duidelijk, of mensen die t niet, wat de
bedoeling is qua parkeren en rijgedrag
Ontzettend druk met sluipverkeer.
Waar eerst mensen met een eigen bedrijf woonde, wonen nu vreemde van
buiten Chaam
Net als altijd.
Twijfel, het verkeer is toegenomen.
Weer een lastige, ja wel veranderd bv enorm veel meer auto's in de straat, niet
op vooruit maar ook niet achteruit gegaan.
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6.1 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop vooruit is gegaan? Om
reden(en) van…
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Sociale aard (bijvoorbeeld: mensen helpen elkaar meer, letten op elkaar),
namelijk:
•
•
•

Leuke samenstelling/variatie in type woningen en mensen. goede sfeer
Meer jonge mensen
Met de tuin en sjouwers. De jongeren helpen graag de ouderen

6.1 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop vooruit is gegaan? Om
reden(en) van…
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Fysieke aard (bijvoorbeeld: meer groen, betere voorzieningen), namelijk:
•
•
•
•

Het onderhoud gebeurd goed en regelmatig.
Meer groen
Oude vervallen varkensstallen zijn vervangen door mooie huizen en natuur
Straat is opgeknapt/veel panden zijn opgeknapt

6.1 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop vooruit is gegaan? Om
reden(en) van…
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Toelichting
•
•

Oude vervallen varkensstallen zijn verdwenen, mooie woningbouw en natuur ervoor terug.
Zie bovenstaande.

6.2 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop achteruit is gegaan? Om
reden(en) van…
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Sociale aard (bijvoorbeeld: mensen helpen elkaar minder, letten niet meer op
elkaar), namelijk:
•
•
•
•
•
•
•

Denk dat mensen er zijn als je ze nodig hebt, veder leven en laten leven.
Kijken iets minder na elkaar om dan vroeger
Mensen uit de stad kunnen zich moeilijk aanpassen aan een sociaal leven
Na jaren overlast en handhaving gedaan te hebben is de sfeer dramatisch
Nieuwkomers bewonen de huizen binnen en buiten slordig
Veel minder samenhang
Weerspiegeling van de samenleving, men is voornamelijk met zichzelf bezig.
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6.2 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop achteruit is gegaan? Om
reden(en) van…
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Fysieke aard (bijvoorbeeld: minder groen, minder voorzieningen), namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buurtbewoners die veel groen uit de tuin weggedaan hebben.
Geen aktieve buurtvereniging
Gemeente veranderd zonder duidelijke reden het bestemmingsplan van het naastgelegen
gebied. Waarmee ze ook hun eerder gedane onderzoek te kort doen
Groen werd veel minder, van een bosrijke omgeving is weinig , meer over in mijn ogen.
Meer verkeer
Slechter groen.
Te veel onkruid en Schots en scheve stoepen.
Te veel woningen op een te kleine plek, amper plaats voor ontspanning en groen. Vooral stenen
om auto’s op te parketent
Verkeersoverlast
Verpaarding van het buitengebied

6.2 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop achteruit is gegaan? Om
reden(en) van…
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Economische aard (bijvoorbeeld: minder werkgelegenheid), namelijk:
•
•
•

In mijn buurt niet wat ik in het dorp zie is dat bepaalde wijken echt sociaal en economisch
onder druk zijn komen staan.
Overlast door uitbreiding horeca
Te welvarend

6.2 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop achteruit is gegaan? Om
reden(en) van…
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Toelichting
•

Het wordt er ontzettend druk met verkeer.
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7 Stelt u zich eens voor dat u zou mogen beslissen wat er in de komende 10
jaar in uw buurt gebeurt. Wat zou u dan veranderen of verbeteren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aandacht voor het groen. Dat lijktcalleen maar af te nemen
Aanleg glasvezel
Aanleg mooie groenvoorziening en ook onderhouden
Activiteiten die verbindend werken
Alleen parkeerplaats voor aanwonenden. Nu ook van de plus en ambtenaren van het
gemeentehuis
Alles wat illegaal is laten verwijderen
Beplanting
Beter onderhoud straat en bermen
Beter toezicht op parkeren
Betere en veiligere bestrating
Betere waterafvoer om overlast te voorkomen
Camera toezicht installeren
<…..> uit de buurt
Dat de ambtenaren van de gemeente zich veel meer opstellen als ondersteuner van burgers in
plaats van de houding "ik bepaal". Initiatieven vanuit (individuele) burgers worden soms
nauwelijks serieus genomen. Er wordt wel geluisterd maar uiteindelijk beslist de
desbetreffende ambtenaar. Je kunt in ieder geval zeggen dat je de input van de burgers hebt
meegenomen. Dat je daar niks mee doet zeg je er maar niet bij.
De natuur en rust blijven beschermen en koesteren
De verkeersveiligheid
De weg door Strijbeek is te druk en gevaarlijk om over te steken
Een biodivers groenbeheer
Een leuk café met buitenterras
Er wordt veel fout geparkeerd daar vaker tegen optreden
Fietspad markweg in Strijbeek
Groen erbij
Herstel van de stukken bos die door de gemeente gekapt zijn.
Het Hondseind aanpassen aan het verkeer wat erover komt.
Het zou fijn zijn wanneer de gemeente de bewoners niet langer criminaliseert
Horeca geluidsoverlast weg, Steengroeve
Kijken of verjonging van de buurt mogelijk is.
Letten op het groen.
Meer aandacht voor het verkommeren van het aanzicht en beter onderhoud van de speeltuin
Meer groen (3x)
Meer groen in de straten en plantsoenen
Meer groen, meer bomen
Meer onderhoud
Meer parkeerolaatsen
Meer parkeerplaatsen
Meer ruimte ondernemers
Meer woningen toelaten
Minder (vracht)verkeer
Minder auto’s
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minder sluipverkeer
Minder status houders huisvesten
Minder verbouwingen om me heen
Minder verkeer
Minder zwaar verkeer door het dorp (landbouw+transport)
Niet echt, op zich prima; Eigenlijk alleen kijken naar snelheidsbeperkende middelen in overleg
met alle betrokkenen.
Onderhoud aan wegen
Ontmoetplek voor kinderen buiten, op het plein op de heuvel of net achter den heuvel
Originele plan behouden en laagbouw aan de rand genereren
Parkeer verbod in de straat
Rijsnelheid omlaag
Rondweg
School op huidige locatie
Snelheid op de Strijbeekseweg
Veel meer groen en meer biodiversiteit i.v.m klimaatverandering
Veel minder maaien.
Vergroening en verduurzaming krijgt krachtige impuls
Vergroten / versterken biodiversiteit / leefomgeving
Verhogen van de biodiversiteit
Verkeersoverlast aanpakken met fysieke belemmeringen
Verkeerssituatie tractoren en landbouwverkeer langzamer
Verkeersveiligheid (3x)
Verkeersveiligheid kruising
Verlichting ‘s nachts uit, of beter nog straatverlichting met een sensor
Verplicht binnen 2 jaar huis afbouwen . Buren gaan er nu 15 jaar over doen en wij zitten met
overlast
Verwaarlozing gebouwen en stallen oplossen door sanering en nieuwbouw!
Voortuinen biodivers
Wandelpad langs de weg
Wegdek en bestrating stoep verbeteren
Zeggenschap van import bewoners verkleinen

7 Stelt u zich eens voor dat u zou mogen beslissen wat er in de komende 10
jaar in uw buurt gebeurt. Wat zou u dan veranderen of verbeteren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aandacht voor de leefbaarheid. Geen focus op alleen naar huizen erbij, maar scheppen van een
prettige leefomgeving
Auto's op het plein in heuvelstraat bepakter bij elkaar en de rest autoloos
Bebouwing voorkomen / beperken
Bedrijven weg uit de Industriestraat, die horen niet aan de bosrand
Beschermen wat er is zodat iedereen er van kan blijven genieten.
Bescherming van kwetsbare natuur.
Bestaande doorgaande weg naar 50 of 60 km uur
Beter onderhoud sloten
Betere nachtdiervriendelijke verlichting
20

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betere verlichting
Boom spiegels met bloeiende planten
Dat er aangegeven wordt wanneer er geveegd wordt en verplicht auto’s wegzetten.
Doorgaande weg chaam verkeeraluw maken, omleiden
Een gele stoeprand bij de pinautomaat
Eiken bomen weg als straatbeplanting in woonwijk.
Enkele zebrapaden in centrum/bij school. zodoende automobilist verantwoordelijk
Fatsoenlijke stoepen
Geen honden poep
Geen windmolens in onze achtertuin
Goede/aktieve buurtvereniging
Goudbergseweg. Zwaar verkeer,auto's,fietsers,wielrenners, tractoren,wandelaars moeten
allemaal over een te smalle weg.
Groenvoorziening
Grotere bouwkavels en meer opties voor eigen bouw
Ieder jaar buurtactiviteiten
Iedere bouw/verbouwing moet natuur inclusief zijn.
Illegale bedrijven weg
Meer aandacht voor voetgangers (goede trottoir)
Meer bomen, struiken en groenstroken in Chaam aanplant en asfalt verminderen
Meer groen en speeltuinen
Meer groen er is nu niks meer
Meer hoge bomen.
Meer jongeren
Meer oplaadpunten e-auto
Meer starters woningen voor jongelui die in deze gemeente geboren zijn meer mooie
levensloop senioren woningen met tuin of groot balkon, zodat het de moeite wordt om je
woning te verkopen en plaats te maken voor de jongere generatie!
Natuur, verbod op gebruik verdelgingsniddelen
Onderhoud sloten
Plan voor verbetering evenemententerrein
Regelmatig een snelheidscontrole met staande houden van overtreders. Vooral in de vroege
ochtend en na 18.oo uur in de avond.
Snelheidsbeperking . Op Alphensebaan rijden ze hard en het wordt steeds drukker
Sociale werkgelegenheid mogelijk maken
Toegankelijke openbare ruimte en verkeersveiligheid
Versterkt parkeerbeleid
We mogen meebetalen aan OZB die verdubbeld is in twee jaar maar worden nog altijd
behandeld als illegalen.
Zorgen voor betere bescherming voor fietsers en wandelaars tegen te hard rijdend verkeer

7 Stelt u zich eens voor dat u zou mogen beslissen wat er in de komende 10
jaar in uw buurt gebeurt. Wat zou u dan veranderen of verbeteren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

3
•
•

Aanplant bomen.
Aantrekkelijkheid dorpskern: Dorpsplein met terrassen, park
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andere infrastructuur
Beter onderhoud en beheer Bels Lijntje, verhogen biodiversiteit
Betere samenwerking met de gemeente
Bewoners meer attent maken op netjes houden eigen tuin/oprit
Een wat realiseer beleid op permanente bewoning recreatie woningen
Fijnstof agrarische sector terugdringen
Geen bos vernietigen voor mega sauna en hotel en giga parking
Geen projectontwikkelaars als eerste de kans geven voordat eigen mensen uit het dorp iets
kunnen ondernemen
Geen windmolens in de regio
Gladheidbestrijding indien nodig
Groen moet groen blijven , niet volbouwen
Grote bedrijven supermarkten, bouwmarkten etc. aan de rand van het dorp realiseren i.v.m.
overlast verkeer. In de kern van het dorp ruimte houden, creëeren voor kleinschalige
bedrijfjes en horeca. Het zal het aanzicht van het dorpse karakter verbeteren alsook de
leefomgeving!
Het onkruid op de stoep beter gespoten werd
Illegale bewoners weg
Illegale situaties / activiteiten aanpakken
In het buitengebied wonen wil niet zeggen dat bewoners er een vestiging met een hoop
nachtverlichting van moeten/mogen maken
Ivm rups andere bomen in woonwijk
Kindvriendelijke maken
Klein onderhoud openbare verharding
Meer bloemen en planten voor bijen en vlinders.
Meer groen op het plein, minder tegels
Meer verdichting in de kern, met name doelgroepgericht wonen (senioren/starters)
Minder maaien
Park Boswachtertje kwaliteit verbeteren
Prullenbak bij banken
Verkeersveiligheid
Weren vrachtverkeer
Zebrapad voor oversteek

7 Stelt u zich eens voor dat u zou mogen beslissen wat er in de komende 10
jaar in uw buurt gebeurt. Wat zou u dan veranderen of verbeteren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Toelichting
•
•
•

Er wordt standaard te hard gereden is 30 km zone. Bomen zijn te groot gegroeid en staan
gevaarlijk schuin.
Het landelijke karakter zou ik willen bewaren.
Zorg dat kleine boompjes in de straten staan. Veel diversiteit ter voorkoming van bijvoorbeeld.
Rups /mot
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8 Hoe groot schat u de kans dat u de rest van uw leven in uw buurt blijft
wonen?

Toelichting
100%

:
:
:

Niet zo zeer in deze buurt maar wel zeker in dit dorp
Toekomstbestendig.
Zolang er geen wonen met zorg gerealiseerd gaan worden heb ik in deze woning met
wat aanpassingen voldoende woongenot

75%

:

Fijne omgeving

50%

:

De ontwikkelingen in Nederland zijn meer bepalend, maar als er bijvoorbeeld
grootschalige industrie vlakbij zou komen dan ben ik zeker weg.
Geen directe aanleiding om te verhuizen, maar je weet nooit of er niet een
toekomstige reden zal zijn.

:
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5. TipAlphen-Chaam
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Alphen-Chaam
vergroten. Via het panel TipAlphen-Chaam kunnen alle inwoners in de gemeente Alphen-Chaam hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken.
Op TipAlphen-Chaam.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipAlphen-Chaam is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipAlphen-Chaam maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Alphen-Chaam en omgeving.
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6. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Herstraat 20
5961 GJ Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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