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toelichting!

!
De Wijkcommissie Valkenkamp, heeft gezien de ontwikkelingen in de wijk, op een 
aantal actuele onderwerpen (zoals veiligheid en het park), behoefte aan de mening en 
beleving van de bewoners.!!
Door huis-aan-huis verspreiding van een opvallende nieuwsbrief, is gevraagd om via 
de website www.valkenkamp.eu , een online vragenformulier in te vullen.!!
Dit document geeft een beeld van de cijfermatige resultaten van dit onderzoek.!
Deze vormen een belangrijke basis in de dialoog met de Gemeente Stichtse Vecht, 
andere instanties en wijkcommissies.!!
De vele opmerkingen zijn in een apart document vastgelegd, ook hier wordt aandacht 
aan geschonken. Gezien de specifieke informatie die hierin staat (als huisnummers, 
namen, e.d.), zal hiervan een samenvatting worden gepubliceerd.!
Helemaal achteraan in dit document , staan de voorlopige beelden en conclusies.!!!

Namens heel Valkenkamp willen wij de 79 deelnemers hartelijk bedanken !
voor hun input en tijd !!!

Indien u wat tijd en aandacht wilt geven aan de toekomst van onze wijk !
laat dit ons s.v.p. weten d.m.v. een email bericht. !!!

Wijkcommissie Valkenkamp"
maart 2014"!!

Website: www.valkenkamp.eu !
  Email : secretariaat@valkenkamp.eu!!!!!!

http://www.valkenkamp.eu
http://www.valkenkamp.eu
mailto:secretariaat@valkenkamp.eu
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Alle getallen, geven de feitelijke reacties weer  (geen percentages)"!

Leeftijd indicatie "
(geen verplichte vraag)!!

"
1: Wat is uw mening over Valkenkamp als schone leefomgeving ?"

(meerdere antwoorden mogelijk)"
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Schoon en netjes

Redelijk schoon en netjes

Ik heb last van rommel op straat

Ik heb last van hondenpoep op straat

Ik heb last van luchtvervuiling
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2: Wat is uw mening over de veiligheid in Valkenkamp ?"
(meerdere antwoorden mogelijk)!!

!!!
3: Hoe denkt u over het combineren van voetgangers en fietsers in het 

wijkpark ?"
(meerdere antwoorden mogelijk)!

Ik voel mij veilig, geen probleem

In voel mij redelijk veilig

In voel mij niet veilig

Ik heb last van “hangjongeren”

In heb last van intensief verkeer

In voel mij in het park veilig

Ik voel mij in het park niet veilig

Ik wil in aanmerking komen voor het signaleringsteam
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Als voetganger heb ik geen probleem met fietsers op zelfde pad.

Als voetganger heb ik regelmatig last van fietsers op zelfde pad

Voetpaden moeten voor wandelaars blijven, fietsers door de wijk

Ik ben voor aparte voet- en fietspaden in het park.

Het maakt mij niet uit / ik kom niet in het park
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4: Wat vindt u van de PARKEERSITUATIE in Valkenkamp ?"
(meerdere antwoorden mogelijk)!!!

!!!
5: Wat is uw mening over het houden van straat/ wijk FEESTEN ?"

(meerdere antwoorden mogelijk)!!

 

Er is voldoende parkeerruimte dichtbij.

Er is voldoende parkeerruimte, als ik een paar minuten loop.

Er is onvoldoende parkeerruimte

Gebrek parkeerruimte, regelmatig parkeer ik waar dit niet toegestaan. 
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Ik heb hieraan deelgenomen, beviel goed

Ik heb hieraan deelgenomen, beviel niet goed

Lijkt mij leuk en ik wil graag meehelpen met organiseren

Niets van gezien of gehoord

Ik heb geen belangstelling voor feesten/ bbq's ed
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6: Wilt u een rol spelen in de WIJKCOMMISSIE ?"

(meerdere antwoorden mogelijk)!!!!
  !

Ik wil graag betrokken wordem bij de ontwikkelingen in de wijk

Ik wil graag een rol spelen in het organiseren van evenementen

Ik wil ben "een doener", wil best wel eens bij praktische zaken helpen  

Een onderwerp als: gebiedsgerichte communicatie spreekt mij aan. 

Een onderwerp als: zorgbestendig wonen spreekt mij aan. 

Geen belangstelling
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Voorlopige beelden en conclusies 
!
De nieuwsbrief is goed ontvangen en op basis hiervan hebben bewoners de enquete ingevuld. 

Eerste beelden geven aan: 

 Bijna 80 deelnemers (die per vraag meerdere antwoorden konden aanklikken) 

 1: Schone leefomgeving:  
overwegend positief, wel last van: 

 hondenpoep (21 personen en 9 opmerkingen) 

 rommel op straat (8 personen en 7 opmerkingen) 

 2a: Veiligheid in wijk:  
veruit de meesten  zijn positief, wel last van: 

 hangjongeren/ criminaliteit (6 personen en 14 opmerkingen),  

 intensief verkeer (7 personen en 3 opmerkingen) 

 2b: Veiligheid in park:  

 75% positief van het totaal aantal “stemmen” (19 personen) 

 25% van het totaal aantal “stemmen”, voelt zich niet veilig in het park ! (6 personen en 6 
opmerkingen) 

 3: Combineren voetgangers en fietsers in het Park:  

 75% van het totaal aantal “stemmen” heeft (regelmatig) last van fietsers, wil gescheiden 
fietspaden, of de fietsers uit het park en door de wijken (18 opmerkingen) 

 25% van het totaal aantal “stemmen” heeft geen probleem met fietsers op het zelfde pad, 
of komt niet in het park.  

 4: Parkeersituatie: 

 56% van het totaal aantal “stemmen”, heeft (ernstig) gebrek aan parkeerruimte, hiervan parkeert 
een kwart noodgedwongen op plaatsen waar dit niet is toegestaan.  
(38 opmerkingen) w.o. Bedrijfsbusjes, parkeren op stoep, op T splitsing en op de hoek. 

 44% van het totaal aantal “stemmen”, heeft voldoende parkeergelegenheid (binnen enkele 
minuten) bij het huis. 

 5: Straat- en wijkfeesten: 

 29 x niets van gehoord of gezien 

 28 x geen belangstelling voor  

 11 x deelgenomen, waarvan 1 x slechte ervaring  

 (in totaal 18 opmerkingen, helft positief, helft neutraal) 

 6: Rol in wijkcommissie: 

 82% van het totaal aantal “stemmen”, geen belangstelling voor een rol in de wijkcommissie 

 18% van het totaal aantal “stemmen”, wil wellicht betrokken worden bij ontwikkelingen of 
onderwerpen 
Dit zijn 12 personen waar wij heel blij mee zijn en contact mee opnemen. 

 (in totaal 19 opmerkingen: 6 positief, 10 positief maar kan niet, 3 overig) 
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