De enquête

1) U hebt ooit gekozen om in De Steeg te gaan wonen.
Wat waardeert u zo aan De Steeg?
4%

4%

3%
22%

6%

Natuur (bos en rivier) dicht bij huis
Rust/ rustig dorp

6%

Prachtige ligging
Groene woonomgeving

8%

Kleinschaligheid
22%
11%

Dorps karakter/ dorps gevoel
Ruimte

14%

Makkelijk bereikbaar
Sociale omgeving/ gemoedelijk
Niet ver van de stad

2) Sindsdien zijn uw behoeften en wensen in de loop
der tijd misschien wel veranderd. Wat zou u verbeterd
willen zien in uw dorp?
Niets, ik ben nog steeds tevreden

7%

7%

Meer
winkels/supermarkt/verskraampjes/terras/
kroeg
Minder verkeerslawaai/ motoren/
geluidsschermen spoor of N348

20%

7%

Niet te veel treinen, spoor weg, geen
Noordtak

9%
15%
9%

Verkeersveiligheid, meer 30
kilometerzones
Geen grote overlast gevende opvang of
bewoning in een kleine wijk/gemeenschap

11%

15%
Pinautomaat ontbreekt
Meer samenhang en betrokkenheid
tussen de bewoners
Centraal plein

3) En wat zou u verbeterd willen zien in uw straat?

Geen wensen

5%

Beter groenonderhoud

5%
25%

7%

Parkeermogelijkheden

7%
Drempels, pateau's of versmalling tbv
verkeersveiligheid
9%

12%

Bomen vervangen
Herstel wegdek/ trottoir

9%
11%

10%

Dat hondenpoep opgeruimd wordt
Meer groen
Naleving 30 kilometer zone
Ledverlichting

4) Zijn er bepaalde plekken in het dorp waarvan
u vindt dat daar meer aandacht voor moet zijn?
En waarom is dat?
6%

6%

15%

6%
8%

13%

Nee
Parkeren Amaliaplein is een doorn in het
oog
Klooster met minder gasten, grote aantallen
niet hier gebonden gasten leidt niet tot meer
leefbaarheid.
Herbestemming kerk
Benzinepomp bij Rhederpark

8%
11%

8%
8%

11%

Rhederpark, een potentiële parel, met
parkeerplaats er bij een beetje
griebiszooitje
Grote grasveld bij de Ursula van reafeltlaan
meer speel mogelijkheden voor kinderen.
Grote picknick tafel voor ouders.
Hondenpoep/ paardenpoep het hele dorp

Het strandje beter toegankelijk en
aantrekkelijker maken voor bewoners en
toeristen
Een dorpskern waar mensen bij elkaar
kunnen komen.
parkeerplaats bij de snelweg

5a) Wat is uw grootste ergernis?

Geluidsoverlast
5%

Hondenpoep/ paardenpoep

5%

5%

24%

Verkeerd parkeren/ parkeeroverlast

5%
6%

Lawaai van de trein

8%

Weinig samen gevoel
19%

Te hard rijden

10%
13%

Geen
De geplande JOP
Zwerfvuil
Parkeren door gemeentepersoneel in de
straat

5b) Kunt u daar een realistische oplossing voor bedenken?

Ergernis

Mogelijke oplossing

Geluidsoverlast

Posbank afsluiten voor motorfietsen en/ of auto's, drempels, tijdelijke afsluitingen,
ontsluiting Posbank buiten de bebouwde kom, gemeente moet zich goed realiseren
waar en hoe vergunningen worden verleend aan bedrijven die (tijdelijk) onderdak
verlenen aan overlast gevende bewoners, handhaven, verhuizen, woonbestemming
maken, rekening houden met de buren, brugovergang verbeteren, rustig blijven praten,
afsluiten Diepesteeg

24%

Hondenpoep/ paardenpoep

Handhaven, toezicht houden, bekeuren, opruimen door berijders, kwestie van ethiek,
poepbakken, honden aanlijnen, borden, voorlichting

19%

Verkeerd parkeren/ parkeeroverlast

Slagboom op Amaliaplein, parkeerverbod, parkeren op eigen terrein bevorderen,
parkeergelegenheid achter het klooster, openstaan voor elkaars wensen

13%

Lawaai van de trein

Bescheiden geluidsscherm, 's nachts geen treinen, geluidswal,

10%

Weinig samen gevoel

Met elkaar in gesprek gaan, inzetten bemiddelaars,

8%

Te hard rijden

Mobiele flitspalen, drempels, 30 km zone

6%

Geen

Percentage

5%

De geplande JOP

Op de parkeerplaats bij het gemeentehuis, andere plek

5%

Zwerfvuil

Zelf opruimen, beter handhaven, opruimen door vrijwilligers,

5%

Parkeren door gemeentepersoneel in de straat

Werkgeversprobleem, besluit terugdraaien

5%

6) Ik buurt mee! wil een bijdrage leveren aan een straat
waar het fijn wonen is en waar men naar elkaar omkijkt.
Hoe is dat in uw straat?
Helemaal fijn/ redelijk/ prima/ goed in onze
straat
7%

5%
Jaarlijks bbq of borrel of anders

7%

14%

Fijne buren
67%
Matig/ individualistisch

Niet iedereen wil belangstelling en zijn op
zich zelf

6a) Bent u tevreden over hoe u en uw straatgenoten met
elkaar omgaan?

6%

Ja

3%

Nee

91%

Te weinig contact/ zie mensen te weinig

6b) Zou u met meer mensen uit uw straat kennis willen
maken?

De meeste ken ik al/ ik ken iedereen

12%
33%
Ja

15%

Nee
15%

25%

Niet nodig/ zorgen we zelf voor

Misschien

6c) Hebt u een concreet idee hoe dat voor elkaar te
krijgen?

nee

6%
9%
31%

straatbbq

12%
een buurtactiviteit

15%

gewoon gedag zeggen
27%
vaker contact maken

buurt/straatfeest

7) Via Ik buurt mee! willen we proberen het ‘buurtgevoel’
in De Steeg te versterken. Wilt u hierover met ons
meedenken?
Nee
3%

2% 2%

Ja
48%
45%

Misschien

Doen we al

Heeft geen zin, er verandert toch niets

