
Hoe ziet jouw ideale straat eruit?  

Uitslag van de enquête 
Zwolle – Oktober 2017 
 

Deze vraag hebben we gesteld in een vragenlijst die we afgelopen zomer bij jullie in de 

brievenbus hebben gedaan. We wilden inventariseren of we samen de straat groener en 

klimaatbestendiger kunnen maken. We hebben van 28 buren een reactie mogen ontvangen, 

dat is een respons van 57%. De reacties waren meestal positief en bij deze ontvangen jullie de 

samenvatting van de resultaten.  

 

Samenvatting enquête 

 

- De helft van de respondenten wil meer groen en bewegingsruimte en minder auto’s in 

de straat. Terwijl 5 personen de straat nu goed vinden, willen 7 personen helemaal 

geen auto’s (evt. alleen bestemmingsverkeer). Eén persoon wil meer parkeerplaatsen. 

- 15 bewoners willen een groenplek creëren, 4 personen willen dit niet en de rest onder 

bepaalde voorwaarden. Eén persoon vindt 2 groenplekken te weinig.  

- Meer dan de helft wil de groenplekken ook groen hebben, andere invullingen zijn 

speelplek (6) of fietsenrek (1) en 3 bewoners willen geen parkeerplek opofferen. 

- 21 bewoners willen een groenplek onderhouden. 

- 20 bewoners willen maatregelen nemen voor een klimaatbestendige straat. Daarbij wil 

meer dan de helft technische en/of financiële ondersteuning. 

- Veel bewoners willen elders hun auto parkeren, maar alleen als we het samen doen en 

als er een goed alternatief is, zoals een parkeergarage langs het spoor. De aangeboden 

alternatieven zijn te ver weg of men is bang dat het probleem verplaatst wordt binnen 

de wijk. Sommigen parkeren al elders. Parkeren van fietsen ontbreekt in de plannen en 

plaatjes.  

- Veiligheid:  

o groen moet geen gevaarlijke situatie opleveren voor spelende kinderen  

o snelheidsbeperkende maatregelen (drempels) gewenst 

o ruimere entree aan Groenestraat nodig tbv hulpdiensten en Rova  

- Overige wensen voor de straat:  

o groen rond afvalcontainers 

o oplossing voor parkeren van fietsen  

o andere bomen en/of andere lantaarnpalen/overal dezelfde paaltjes 

o geen kattenpoep in geveltuintjes/groen 

o bankjes voor ontmoeting 

o vaker vegen door gemeente 

o gedrag: 

 fietsen beter parkeren 

 speelgoed opruimen 

 geen afval plaatsen naast de ondergrondse containers 

 

Wil je de volledige resultaten ontvangen en/of op de hoogte blijven van verdere 

ontwikkelingen in de straat? Stuur dan een mail naar: maartje.vanreedtdortland@live.nl.  

Ook ontvangen we graag je contactgegevens als je hebt aangegeven dat je in teamverband een 

groenplek wilt onderhouden, of maatregelen wilt nemen voor een klimaatbestendige straat.  
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