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Samenvatting antwoorden 
 

De enquête is door 84 mensen ingevuld.  

 

Vraag 1: Bent u direct aanwonende van het park? 
95 % Ja, ik woon direct aan het park 
5% Ik woon in de buurt maar niet direct aan het park 

 
Vraag 2: Op welke manier gebruikt u het park? Top 5 antwoorden: 

64x Ik fiets er doorheen onderweg naar een bestemming 
63x Ik loop er doorheen onderweg naar een bestemming  
56x Ik ga erheen om een ommetje te maken (zonder hond) 
34x Mijn kinderen spelen in het park 
20x Ik ga er voetballen 

 
Vraag 3: Ervaart u overlast?  

64% Ja 
36% Nee 

 
Vraag 4: Welke overlast ervaart u? Meest genoemd:  

Met stip het meest genoemd: hondenpoep en overlast door hangjongeren. 
Veel overlast van afval, meestal in verband gebracht met hangjongeren, veel glas. 
Aantal keer genoemd: scooters en fietsers in het park, onduidelijkheid of de paden 
voor voetgangers of fietsers zijn bedoeld. 
Aantal keer genoemd: vandalisme, verpaupering, slechte verlichting. 

 
Vraag 5: Waar ervaart u deze overlast? Meest genoemd:  

Hondenpoep: overal op het gras, niet één locatie die eruit springt 
Hangjongeren, geluid en afval: vooral bij de blauwe bankjes  

 

Vraag 6: Wat zou volgens u de oplossing voor deze overlast zijn? Meest genoemd:  
Aanwijzingsborden (speelgebied/uitlaatgebied/poep opruimen/verboden voor 
brommers). 
Meer controle en toezicht. 
Minder beschutte plekken en meer verlichting. 
Meer (hondenpoep)prullenbakken. 
‘Chillplek’ voor jongeren verder van de huizen af. 
Geen toegang vanaf bepaald tijdstip. 
 

Vraag 7: Hoe vindt u dat het park op dit moment wordt onderhouden? 
5% Goed 
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49% Matig 
46% Slecht 

 
Vraag 8: Ziet op (op de plekken waar nu bosschages staan) in het park liever gras met 
solitaire bomen of bosschages? 

57% Gras met solitaire bomen 
43% Bosschages 

 

Vraag 9: Hoe zou u er tegenover staan als er minder of anders wordt gemaaid, om 
biodiversiteit te bevorderen? 

48% Positief 
24% Neutraal 
29% Negatief 

 
Vraag 10: Toelichting vraag 9 - Hoe zou u er tegenover staan als er minder of anders 
wordt gemaaid om biodiversiteit te bevorderen? 

- Toelichting ‘positief’, meest genoemd: 
o Leuk en goed voor biodiversiteit als er meer bloemen (en insecten en 

vogels) komen, bijvoorbeeld in stroken, mits het er netjes uit blijft zien en 
goed begaanbaar blijft. 

- Toelichting ‘negatief’ meest genoemd: 
o Leidt tot meer onkruid en minder speelgebied. 
o Hondenpoep is dan minder zichtbaar en moeilijker te verwijderen. 
o Strak gemaaid oogt netter. 

 

Vraag 11: Zou u in de toekomst bereid zijn bij te dragen aan (een deel van) het 
groenonderhoud in het park? 

13% Ja 
33% Misschien 
54% Nee 

 

Vraag 12: Toelichting bij vraag 11 – Zou u in de toekomst bereid zijn bij te dragen aan (een 
deel van) het groenonderhoud in het park? 

- Toelichting ‘nee’ meest genoemd: 
o Tijdgebrek. 
o Het moet niet afhankelijk zijn van mensen die het toch niet gaan doen. 
o Ik betaal hier belasting voor/het is de verantwoordelijkheid van de 

gemeente. 
- Toelichting ‘ja’ en ‘neutraal’ 

o Het is een buurtverbindende activiteit. 
o Afhankelijk van de verwachtingen/als dit door de buurt gedragen wordt 

doe ik graag mee, mits goed georganiseerd. 
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Vraag 13: Hoe staat u tegenover de huidige padenstructuur? 
50% Tevreden 
36% Neutraal 
14% Ontevreden 

 

Vraag 14: Hoe zou de huidige padenstructuur naar uw idee verbeterd kunnen worden? 
Meest genoemd: 

- Nu voornamelijk paden oost-west. Meer toegang (vanaf noord/zuid) naar het park 
mogelijk maken. 

- Beter onderhoud van de paden/strakker asfalt (zodat er ook kan worden 
geskeelerd). 

- Duidelijkheid tussen fiets- en wandelpad. 
- Meer slingerende paden door groen om te wandelen. 

 

Vraag 15: Zou u deel willen nemen aan een aparte ontwerpsessie voor het oostelijke deel 
van het park (rondom het heuveltje)? 

36% Ja 

27% Misschien 

37% Nee 

 

Vraag 16: Ervaart u wateroverlast in het park? 
12% Ja 
88 % Nee 

 

Vraag 17: Als u wateroverlast ervaart, waar ervaart u dit dan? (Slechts 12% ervaart 
wateroverlast) 

- Aantal plekken genoemd, geen enkele vaker dan 1 keer. 
 
Vraag 18: Hoe zou u er tegenover staan als het water in Wijkpark De Erven (uiteraard op 
een veilige manier) meer geschikt wordt gemaakt voor spelen, bijv. in combinatie met de 
kabelbaan en/of vlonders op het water? 

75% Positief 
18% Neutraal 
7% Negatief 

 
Vraag 19: Toelichting vraag 18 - Hoe zou u er tegenover staan als het water in Wijkpark 
De Erven (uiteraard op een veilige manier) meer geschikt wordt gemaakt voor spelen? 

- Toelichting ‘positief’ meest genoemd: 
o Heel graag, dit deel van De Erven is nu erg saai voor kinderen (weinig te 

beleven/weinig speeltoestellen). 
o Mits veilig voor kleinere kinderen: evt afbakenen met natuurlijk materiaal? 
o Mits genoeg ruimte en beschutting voor watervogels overblijft. 
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o Mooi als spelen geïntegreerd kan worden in park/natuur. 
- Toelichting ‘negatief’ meest genoemd: 

o Onveilig voor jongere kinderen. 
 
Vraag 20: Op dit moment bevinden zich in het park voorzieningen om te bewegen en te 
spelen op verschillende plekken (speeltoestellen, de kabelbaan en voetbal- en 
basketbalveldjes). Hoe zou u er tegenover staan als deze voorzieningen zich meer 
geconcentreerd op één plek zouden bevinden? 

27% Positief 
33% Neutraal 
39% Negatief 

 
Vraag 21: Als u bij vraag 20 ‘positief’ heb ingevuld, wat zou volgens u de beste plek zijn 
om beweeg- en speelvoorzieningen te concentreren? (heel verspreid beantwoord). Meest 
genoemd: 

In het midden van het park rondom het heuveltje. 
Zo ver mogelijk van de huizen af, dus centraal rondom de vijver. 

 
Vraag 22: Hoe zou u er tegenover staan als een deel van het park tot ‘klimbos’ wordt 
gemaakt, waar natuur en spelen samenkomen en kinderen (uiteraard op een veilige 
manier) kunnen klimmen en spelen? 

76% Positief 
14% Neutraal 
10% Negatief 

 
Vraag 23: Zou u gebruikmaken van eventuele sportvoorzieningen (anders dan voetbal- en 
basketbalveldjes) in het park? Denk bijv. aan publieke sporttoestellen/een sportparcours 
waar mensen van alle leeftijden kunnen sporten? 

30% Ja 
29% Misschien 
42% Nee 

 
Vraag 24: Als u bij vraag 23 ‘ja’ hebt ingevuld, wat zou dan volgens u de beste plek 
hiervoor zijn? Beschrijf dit zo specifiek mogelijk. Meest genoemd: 

Het oostelijke deel bij de heuvel 
Verspreid door het park op verschillende plekken 

 
Vraag 25: Heeft u op het gebied van spel en bewegen nog een idee dat u wil delen? Meest 
genoemd: 

Natuurlijke speeltoestellen en natuurlijke kleuren en materialen (voor kinderen van 
alle leeftijden) 
Meer speelplekken voor jonge kinderen 
Sporttoestellen voor jeugd/volwassenen 
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Vraag 26: Zou u gebruikmaken van eventuele sportvoorzieningen (anders dan voetbal- en 
basketbalveldjes) in het park? Denk bijv. aan publieke sporttoestellen/een sportparcours 
waar mensen van alle leeftijden kunnen sporten. 

26% Ja 
35% Misschien 
39% Nee 

 
Vraag 27: Zou u gebruikmaken van eventuele sportvoorzieningen, denk bijvoorbeeld aan 
een jeu de boules-baan? 

18% Ja 
39% Misschien 
43% Nee 

 
Vraag 28: Heeft u op het gebied van recreatie en zitgelegenheid nog een idee dat u wil 
delen? 

- Overwegend positieve ideeën; ook een aantal mensen is tegen bankjes en veel 
mensen hebben bij deze vraag geen antwoord ingevuld. Meest genoemd: 

o + (Vandalismebestendige) bankjes en picknicktafels verspreid door het park 
(natuurlijk ogende bankjes, zoals boomstam).  

o + Meer prullenbakken bij de bankjes. 
o - Zo min mogelijk zitgelegenheid, dan komen er meer hangjongeren. 

 

Vraag 29: Is er nog een onderwerp niet aan bod gekomen, waar u iets over kwijt wil? 
Vaak genoemd: verlichting. 
Verder veel herhaling/benadrukken van onderwerpen die al aan bod zijn gekomen. 


