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Bijlage bij het participatieverslag  
Gebiedsvisie Rivierenbuurt in Leiden 
 
Het volledige verslag van de participatie over de  
gebiedsvisie kun je vinden op onze website: 
www.bureaubewonerszaken.nl/rivierenbuurt-leiden  
of scan de QR-code. 
 
THEMA: Openbare ruimte 
    
Er zijn 288 reacties ontvangen op de open vragen die gesteld zijn over de openbare ruimte. In deze 
bijlage staan alle door de deelnemers genoemde individuele meningen, ideeën, wensen en kansen.  
 
Wat vind je goed en kan beter aan de openbare ruimte in de buurt?  
198 reacties 
 
Doelgroep Onderwerp Onderwerp Mening / idee / wens / behoefte 
Bezoeker Goed Groen en natuur Leuk al die gedeelde plantenbakker op de stoepen 
Huurder Goed Groen en natuur Er is veel groen, er zijn mooie parken in de buurt 
Huurder Goed Groen en natuur Erg open en groen en er is veel voor kids. 
Huurder Goed Groen en natuur Ik vind het best zo, het is mooi opgeknapt. 
Huurder Goed Groen en natuur De hoeveelheid groen en ruimte  
Huurder Goed Groen en natuur Er is veel groen en mogelijkheden om met de hond te 

lopen. 
Huurder Goed Groen en natuur Veel groen, speeltuinen, grote parkeerplaatsen, ruime 

stoepen en parken in de buurt. 
Huurder Goed Groen en natuur Goed: veel open groene ruimtes in de wijk 
Jongere Goed Groen en natuur Veel groen en natuur 
Jongere Goed Groen en natuur Het zit er goed uit 
Jongere Goed Groen en natuur Veel groen 
Jongere Goed Groen en natuur het ziet er mooi uit  
Jongere Goed Groen en natuur Ik vind het heel groen 
Jongere Goed Groen en natuur Veel groen 
Jongere Goed Groen en natuur We vinden het goed dat het ruim  
Omwonende Goed Groen en natuur Ruime groene grasvelden nu fijn. 
Omwonende Goed Groen en natuur Geen kunst aub, dat vind ik niets.  
Omwonende Goed Groen en natuur Erg blij met de volkstuintjes, goed idee 
Omwonende Goed Groen en natuur Aangelegde tuintjes tussen de trottoirs. 
Huurder Goed Ligging en opzet De buurt is mooi en ruimtelijk. Vlakbij Park Matilo dus 

ik zit zo in de natuur. 
Huurder Goed Ligging en opzet De ligging is geweldig 
Huurder Goed Ligging en opzet Het is ruim en rustig. 
Jongere Goed Ligging en opzet Het is een rustige buurt en de kinderen kunnen veilig 

over straat 
Omwonende Goed Ligging en opzet Rustig, groen 
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Omwonende Goed Ligging en opzet Ruim opgezet zodat het veilig en overzichtelijk aan 
voelt. Groen.  

Ondernemer/Werker Goed Ligging en opzet Er is veel ruimte tussen de woningen. Mooie groene 
stukken het kanaal en het park met op loopafstand 
park Cronesteijn. 

Kind Goed Ontmoeting Ik heb met buiten spelen hier Nederlands geleerd 
Kind Goed Ontmoeting Je maakt hier heel veel vrienden 
Kind Goed Ontmoeting Onze wijk is gezellig.  
Omwonende Goed Ontmoeting Ik heb geen interesse in saamhorigheid. Fijne buren zijn 

voor mij genoeg. 
Omwonende Goed Ontmoeting Ik heb geen behoefte aan  saamhorigheid.  
Huurder Goed Sport en spel Goed is het basketbalveld en de fruitbomen er 

omheen.  
Huurder Goed Sport en spel Veel speelplekken, veldjes en groen. Ook gelegenheid 

voor kunstuiting. 
Jongere Goed Sport en spel Er is veel te doen in de buurt.  
Kind Goed Sport en spel Ik zat altijd binnen tv te kijken, maar nu veel meer 

buiten, dat is gezonder 
Kind Goed Sport en spel Je kunt goed op de stoepen steppen en skeeleren 
Omwonende Goed Sport en spel Kinderen kunnen op straat spelen, rustig op straat 
Huurder Goed Uitstraling Het leuke van zo een sociale wijk is dat ze wel hun 

mondje bij zich hebben. Er is goeie sociale controle. 
Huurder Goed Uitstraling Het is lekker ruim opgezet. 
Huurder Goed Uitstraling Ik vind het lekker ruim en groen. 
Ondernemer/Werker Goed Veilig en 

begaanbaar 
Goed: brede stoep 

Bezoeker Kan beter Groen en natuur Het groen moet beter onderhouden. 
Bezoeker Kan beter Groen en natuur Groene uitstraling behouden. En er mag meer 

beplanting. 
Bezoeker Kan beter Groen en natuur Veel groen en dat moet goed beheerd worden 
Bezoeker Kan beter Groen en natuur Geurige, kleurige, eetbare, bijvriendelijke planten 
Bezoeker Kan beter Groen en natuur Leuke beplanting in de parkjes. En jongeren die het 

netjes houden. 
Huurder Kan beter Groen en natuur Hier kan veel gebeuren aan biodiversiteit, kunst, 

ontmoetingsplekken, waterberging. 
Huurder Kan beter Groen en natuur Verbind oud en nieuw met een diverse lint van groen 
Huurder Kan beter Groen en natuur De aansluitingen tussen de parken moeten verbeterd 

worden. Soms zitten die verstopt. 
Huurder Kan beter Groen en natuur  Jammer dat er zoveel groen is maar dat we dat niet 

kunnen gebruiken. Er zijn geen zitplekken.  
Jongere Kan beter Groen en natuur er is te weinig groen 
Jongere Kan beter Groen en natuur Het is goed dat er grasvelden zijn, alleen kan er meer 

bij/verbeterd worden.  
Jongere Kan beter Groen en natuur Er is veel natuur, dat vind ik goed, maar er zijn teveel 

lege plekken. 
Jongere Kan beter Groen en natuur Minder goed het is karig  
Jongere Kan beter Groen en natuur Er zijn te veel lege plekken. 
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Jongere Kan beter Groen en natuur Ik vind dat er weinig staat en dat er niet goed gebruik 
word gemaakt van de ruimte  

Kind Kan beter Groen en natuur Zonder bomen kun je niet ademen, dus veel bloemen, 
planten en bomen 

Kind Kan beter Groen en natuur Veel groen en bloemetjes 
Omwonende Kan beter Groen en natuur Kleurrijke wijk met veel groen, water en bloemen. 
Omwonende Kan beter Groen en natuur Het mag wel groener dan nu. 
Omwonende Kan beter Groen en natuur Meer natuur en ruimte / kooi voor vogels/ voliere 
Omwonende Kan beter Groen en natuur De hoeveelheid ruimte lijkt voldoende maar het is 

veelal alleen gras of bestrating. Erg inspriratieloos.  
Jongere Kan beter Ligging en opzet Het is te klein 
Jongere Kan beter Ligging en opzet Weinig woningen 
Omwonende Kan beter Ontmoeting Respect aan oude bewoners die onteigend zijn op 

vreselijke manier om park mogelijk te maken 
Huurder Kan beter Ontmoeting Om te beginnen het terras van buurtrestaurant de 

Romein toegankelijk maken vanuit het park. 
Huurder Kan beter Ontmoeting Leuke hoekjes nodigt uit in het groen, zoals bij de 

bewoners met een terras 
Jongere Kan beter Ontmoeting weinig zitplaatsen e.d. om met buren samen te komen. 
Jongere Kan beter Ontmoeting Minder goed dat er weinig parken zijn waar je kan 

zitten etc 
Omwonende Kan beter Ontmoeting Geen cohesie tussen de twee buurten 
Ondernemer/Werker Kan beter Ontmoeting Geen overdekte zit/hangplekken 

Omwonende Kan beter Park Teveel festivals in park 
Omwonende Kan beter Park Jammer van de evenementen in UNESCO Park. Mag dat 

gezien het erfgoed? Aantal decibel wel volgens de 
regels? 

Omwonende Kan beter Park Matil park is saai, zowel voor wandelaars als kinderen 
en honden.  

Omwonende Kan beter Park Meer prullen bakken, betere verlichting, geen 
kunstmest gebruiken, niet meer de speciale 
maaivakken voor bijen op het binnenterrein, 
picknicktafels eventueel  met afdak. 

Huurder Kan beter Park Te veel los lopende honden in de park Matilo  
Huurder Kan beter Park Duidelijke wandelroutes van park naar park zodat je 

vanaf elk punt kunt aanhaken.  
Jongere Kan beter Sport en spel Een voetbal kooi plaatsen en een speeltuin plaatsen / 

skateplek 
Kind Kan beter Sport en spel Een fietsparcours met allemaal fietsen 
Kind Kan beter Sport en spel Een Pokemonpark incl.waterpokemons 
Kind Kan beter Sport en spel Een park vol hobbelpaarden 
Huurder Kan beter Sport en spel Schommels en kleine dingen zijn er wel, maar er 

missen dingen voor oudere kinderen zoals een 
kabelbaan. 

Huurder Kan beter Sport en spel Weinig leuke speeltuinen voor peuters 
Huurder Kan beter Sport en spel Veel speeltuinen is leuker. En die voor het buurthuis 

moet opgeknapt worden. 
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Huurder Kan beter Sport en spel Meer groen, meer speelruimte 
Jongere Kan beter Sport en spel De kar met speeldingen was leuk. Die mag weer. 
Jongere Kan beter Sport en spel Beter voetbalveld met een kooi 
Jongere Kan beter Sport en spel Fitnessapparatuur in een park  
Jongere Kan beter Sport en spel Mis sportactiviteiten 
Jongere Kan beter Sport en spel Deze buurt is saai voor de kinderen. Er zijn weinig 

winkels  en de speeltuin bevat niet veel toestellen.  
Jongere Kan beter Sport en spel Speeltuin en velden zijn niet goed  
Jongere Kan beter Sport en spel Er is weinig te doe. Voor de bewoners 
Jongere Kan beter Sport en spel Er zijn veel openbare ruimtes maar ze zijn niet bedekt 

voor als het regent 
Jongere Kan beter Sport en spel Wat er al is is leuk bedacht maar er is te weinig 
Jongere Kan beter Sport en spel Het is niet levendig  
Kind Kan beter Sport en spel Jammer dat het balveldje weggaat. Er zijn al weinig 

speeltuinen in de buurt 
Kind Kan beter Sport en spel Meer speelplekken met schommels 
Kind Kan beter Sport en spel Er is niks omhoog in te klimmen 
Kind Kan beter Sport en spel Voetbalveld is nu te ver, liever dichterbij. Nu voetballen 

we bij basketbalveld, zelf goal maken is onhandig. Met 
hek anders gaat de bal naar een tuin. 

Kind Kan beter Sport en spel Het is nu wel ok, maar kan beter, is nu wat saai. Het 
grasveld achter is wel leuk. 

Kind Kan beter Sport en spel Wij willen heel grote speeltuin 
Kind Kan beter Sport en spel Pokemons 
Kind Kan beter Sport en spel Trampoline, schommel aan een boom en 1 paard 
Kind Kan beter Sport en spel Een standbeeld van de Evee pokemon  
Kind Kan beter Sport en spel Eipets 
Kind Kan beter Sport en spel Unicorns 
Kind Kan beter Sport en spel Een grote klimspeeltuin met een hel groot klimrek 
Kind Kan beter Sport en spel Een gigantische glijbaan en een achtbaan 
Kind Kan beter Sport en spel Pokemons bestaan en pokemon ballen 
Kind Kan beter Sport en spel Een wip en een klimtoestel voor de kleintjes 
Kind Kan beter Sport en spel Een regenboogkasteel met gratis ballonnen met een 

regenboogglijbaan 
Kind Kan beter Sport en spel Kasteel vol regenbogen 
Kind Kan beter Sport en spel Een achtbaan die niet over de kop gaat met 

unicornkarretjes 
Kind Kan beter Sport en spel Een kermis die voor altijd blijft met dino's en een 

poppetje die een dino is en dinoballen vasthoudt 
Kind Kan beter Sport en spel Ik zou heel erg graag een achtbaan en een springkussen 

in de buurt willen 
Kind Kan beter Sport en spel Basketbalveld 
Kind Kan beter Sport en spel Een zweefmolen 
Kind Kan beter Sport en spel Ik wil een grote princessenkasteel in de buurt 
Kind Kan beter Sport en spel Ik zou heel graag een spookhuis willen in de buurt 
Kind Kan beter Sport en spel Een spookhuis en een mega hoge glijbaan 
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Kind Kan beter Sport en spel Nog meer schommels en glijbanen van verschillende 
hoogtes 

Kind Kan beter Sport en spel Een standbeeld van de Mee-joui Pokemon  
Kind Kan beter Sport en spel Een langzame achtbaan en eenhoorns in 

regenboogkleuren. En ook in het roze. 
Kind Kan beter Sport en spel Ik wens een mega speeltuin met veel dingen 
Kind Kan beter Sport en spel Speeltuin met trampoline 
Kind Kan beter Sport en spel Ik wens een speeltuin 
Omwonende Kan beter Sport en spel Er zijn wel speelplekken in de buurt. Komt het 

vernielde speeltuintje bij Matilo terug? 
Omwonende Kan beter Sport en spel Voetbalveld werkt niet, agressie / te weinig handhaving 
Omwonende Kan beter Sport en spel Spelen voor oudere kinderen. Zoals voetbalkooi? Maar 

ze hebben wel plek nodig, dat snappen we ook. 
Omwonende Kan beter Sport en spel Voetbalkooi? Wel belangrijk, maar goed beheren, veilig 

houden, sociale controle 
Omwonende Kan beter Sport en spel Leuke speeltuinen,  betere plekken voor jongeren 
Huurder Kan beter Uitstraling In het weekend altijd rotzooi en vuil bij de containers. 

Zijn mensen uit de buurt die dit doen. 
Huurder Kan beter Uitstraling Vogels worden gevoerd en er komen grote ratten 
Huurder Kan beter Uitstraling We need more prullenbakken! 
Huurder Kan beter Uitstraling Niet prettig wonen hier. De wijk is verpauperd. Er is 

elke dag puinzooi bij de bakken en mensen pleuren van 
alles neer of uit het raam. Er zitten veel ratten. 

Huurder Kan beter Uitstraling Het is een soort vuilnisbelt. Mensen zorgen niet voor 
hun buurt. 

Huurder Kan beter Uitstraling Meer prullenbakken met ook zakjes voor poep. Veel 
mensen kijken gewoon weg als hun hond poept. Ik zeg 
er wel eens iets van. 

Huurder Kan beter Uitstraling Buurt gaat wel achteruit. Het zag er eerst goed uit, 
maar niemand pakt dat nu op. We hebben hier 
gelukkig geen hangjongeren. 

Huurder Kan beter Uitstraling Minder is de rotzooi en afval in de wijk  
Huurder Kan beter Uitstraling De rommel  
Jongere Kan beter Uitstraling Er zwerft veel afval rond doordat er te weinig 

prullenbakken zijn. de prullenbakken die er zijn, zijn te 
klein/hebben een te kleine opening. 

Jongere Kan beter Uitstraling Het moet wat moderner en schoner. 
Jongere Kan beter Uitstraling minder goed: het ziet er niet netjes uit  
Jongere Kan beter Uitstraling Het ziet er niet netjes uit de hoeveelheid groen  
Jongere Kan beter Uitstraling Het is niet verzorgd of netjes 
Omwonende Kan beter Uitstraling Glasbakken, hondenuitlaatplekken 
Omwonende Kan beter Uitstraling Veel rommel rond de flats.   
Omwonende Kan beter Uitstraling Is rommelig rondom de flats. 
Omwonende Kan beter Uitstraling Afval verwerking. Ondergrondse containers met pas 

vragen om bijplaatsing.  
Omwonende Kan beter Uitstraling Rommelig 
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Omwonende Kan beter Uitstraling Er is heel veel zwerfvuil. De wijk wordt door de 
gemeente ook niet echt schoon gehouden en dat 
stimuleert niet!! 

Omwonende Kan beter Uitstraling Glasbakken zijn te weinig.  
Omwonende Kan beter Uitstraling Het is vies en er is te weinig bruikbaar groen in de wijk.  
Omwonende Kan beter Uitstraling De hoeveelheid hondenpoep overal 
Ondernemer/Werker Kan beter Uitstraling Veel afval(te weinig prullenbakken bij bankjes) 

Bezoeker Kan beter Uitstraling Het ziet er verpauperd uit, het is een zootje bij het 
vuilnis. 

Huurder Kan beter Uitstraling Meer groen, groen wat er is moet behouden blijven. 
Huurder Kan beter Uitstraling Meer kunst in het groen 
Huurder Kan beter Uitstraling Het is zo open dat er geen verbinding is in de buurt 
Kind Kan beter Uitstraling Minder uitlaatgassen en meer planten 
Kind Kan beter Uitstraling Een heel groot park met veel bomen 
Kind Kan beter Uitstraling Alleen gewone fietsen, geen elektrische en geen auto's. 
Kind Kan beter Uitstraling Heel veel bomen en een geldboom 
Kind Kan beter Uitstraling Meer natuur minder auto's 
Kind Kan beter Uitstraling Meer bomen en bloemenveldjes 
Kind Kan beter Uitstraling Ik vind dat alle (bijna alle of alleen onze wijk) huizen, 

fabrieken en winkels weg moeten gaan en lekker 
ouderwets allemaal buiten in een tentje zelf vuur 
maken, zelf zaadjes planten om te kunnen eten, want 
ik denk dat dat voor iedereen leuker is. 

Kind Kan beter Uitstraling Ik wens meer natuur 
Omwonende Kan beter Uitstraling Graag veel groen in de wijk en zoveel mogelijk de 

(Romeinse) sfeer te behouden 
Omwonende Kan beter Uitstraling Groen is leuk, maar heeft als nadeel veel bladeren in de 

goot en minder licht in mijn woning. 
Omwonende Kan beter Uitstraling Richting het park wordt veel hondenpoep niet 

opgeruimd. Opletten met kinderen. 
Omwonende Kan beter Uitstraling Beter onderhoud van openbare ruimte 
Omwonende Kan beter Uitstraling Er ligt veel hondenpoep in de openbare ruimte. 

Mensen doen het niet en gemeente doet daar ook 
niets mee 

Omwonende Kan beter Uitstraling Er zijn veel groene plekken maar wel veel loze ruimte. 
Dat zou beter ingericht kunnen worden. 

Omwonende Kan beter Uitstraling Enorme getto en er ligt veel afval.  
Omwonende Kan beter Uitstraling Park erg leeg 
Bezoeker Kan beter Veilig en 

begaanbaar 
De drempel op stoepen weg en de verlichting beter. 

Bezoeker Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

De wegen en straten hebben onderhoud nodig! 

Bezoeker Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Aandacht voor beter over kunnen steken van de Hoge 
Rijndijk. 

Bezoeker Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Ik ben niet goed ter been en dat is moeilijk op de stoep. 
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Bezoeker Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Sommige stoepen is geen schuine kant. Ik kom niet 
overal de stoep op met mijn scootmobiel en dat kan 
beter. 

Huurder Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Ik woon hier al 75 jaar, was een nette sociale wijk. Nu 
durf ik 's avonds niet meer over straat. 

Huurder Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Belangrijk om stoepen toegankelijk te maken voor 
scootmobiels 

Huurder Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Veel openbare ruimte zoals achter de flats is slecht 
toegankelijk.  

Omwonende Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Als er water komt, zorg dat het kindvriendelijk (veilig) is 

Omwonende Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Er wordt heel hard gereden in de buurt. Daar storen we 
ons mateloos aan, is echt onveilig. Mogen grote 
blokkades komen om je aan de snelheid te houden. 

Omwonende Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Mensen rijden zo hard hier, snel drempels voor er iets 
mis gaat 

Omwonende Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Fijn dat er nu alleen bestemmingsverkeer is, alleen 
wordt er vaak hard gereden. Meer woningen > meer 
mensen  > meer onveiligheid 

Omwonende Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Verlichting in de nacht vanwege veiligheid 

Omwonende Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Slecht wegdek  

Omwonende Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Verouderd, overlast, slechte stoep en wegen 

Omwonende Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Bestrating mag verbeterd. Veel ongelijke stoeptegels 
en stenen op de weg. Groen moet blijven! 

Omwonende Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Achter stalling onderhoud bestrating en te hoge bomen 
in de drechtstraat  

Omwonende Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Alles is goed behalve de straten en die hoge bomen 
voor mijn deur. Die hoge bomen houden de zon tegen.  

Ondernemer/Werker Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Stoepen zijn er niet, slecht of smal langs de 
doorgaande wegen dus verkeersoverlast. Er wordt te 
hard gereden 

Ondernemer/Werker Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Slechte straat 

Zorgcentrum Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

De stoepen zijn niet goed voor scootmobiels. Ik moet 
omrijden via de verkeersheuvels. 

Zorgcentrum Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Buurt niet geschikt voor invaliden. Ik kan niet met mijn 
scootmobiel de winkels in. 

Zorgcentrum Kan beter Veilig en 
begaanbaar 

Meer parkeerplaatsen voor scootmobiels 

 
Heb je ideeën over hoe de openbare ruimte kan bijdragen aan de 
saamhorigheid in de buurt?  
54 reacties 
 



 

Bijlage bij het participatieverslag van de gebiedsvisie Rivierenbuurt in Leiden     p 8 

Doelgroep Onderwerp Mening / idee / wens / behoefte 
Huurder Activiteiten In de openbare ruimte ontmoet je elkaar. 
Huurder Activiteiten Leuk als er moestuinen komen voor de buurt. Waar je samen in 

werkt. 
Jongere Activiteiten Ik vind dat er weinig voorzieningen zijn voor jongeren  
Jongere Activiteiten Mensen beleven meer tijd met elkaar 
Kind Activiteiten Dat er altijd (lekker) eten is, wat gratis is voor iedereen! 
Omwonende Activiteiten Samen bespreken en dingen doen. 
Omwonende Activiteiten De volkstuintjes (gedeelde activiteit) brengen mensen samen 
Omwonende Activiteiten Deze wijk zou erg kunnen profiteren van meer verbondenheid, het 

buurthuis doet veel goeds maar moet veel sterker op ingezet 
worden, vernieuwing en uitbreiding zou daar op z'n plaats zijn. 

Omwonende Activiteiten Kleine lokale ondernemers de kans geven zich in de wijk te vestigen. 
Omwonende Activiteiten Door bijvoorbeeld samen klein onderhoud te doen of a la honden 

soos, geregeld samen komen buiten , bevordert de sociale cohesie 
en veiligheid 

Ondernemer/Werker Activiteiten Openbare ruimte die uitgenodigt tot activiteit, ontmoeting voor 
iedereen is van meer belang dan ooit. Onze samenleving vraagt hier 
steeds meer om. Ontmoeting en verbinding is de kern. Mensen 
moeten zich veilig voelen. 

Ondernemer/Werker Activiteiten Dan komen er meer contacten omdat verschillende groepen ook bij 
elkaar komen  

Bezoeker Ontmoetingsplek Leuk om een praatje te maken bij een picknicktafel. 
Bezoeker Ontmoetingsplek De saamhorigheid kan worden verbeterd door meer zitplekken. 
Bezoeker Ontmoetingsplek Een ontmoetingsplek is belangrijk. 
Huurder Ontmoetingsplek Meer picknicktafels in de buurt en ook in Park Matilo. 
Huurder Ontmoetingsplek Meer ontmoetingsplekken met picknick banken 
Huurder Ontmoetingsplek Bankjes, maar ook in prive ruimte om af te kunnen sluiten. 
Huurder Ontmoetingsplek Ontmoetingsplekken creëren waar iedereen samen kan komen 

jong/oud. In gesprek met buurtbewoners waar de behoefte liggen 
m.b.t. voorzieningen/speelplekken/tuintjes . 

Jongere Ontmoetingsplek Een samenkomingsplek op park Matilo 
Jongere Ontmoetingsplek Zit plekken voor jongeren 
Jongere Ontmoetingsplek Misschien wat meer dingen zodat jongeren bij elkaar kunnen 

komen  
Jongere Ontmoetingsplek Je kan meer picknick bankjes neerzetten. Overdekte zitplaatsen, 

voetbalvelden, speelplaatsen. 
Jongere Ontmoetingsplek Als mensen meer plek hebben om samen te zitten in openbare 

ruimtes gaan ze ook sneller met elkaar socialiseren  
Jongere Ontmoetingsplek Plekken met een ronde tafel die afgedenkt is voor als het regent 
Jongere Ontmoetingsplek Ik denk vooral overdekken van plekken zorgt dat men ook tijdens 

het regenen kunnen socializen 
Jongere Ontmoetingsplek Een soort hangplek dat iedereen kan socialiseren  
Omwonende Ontmoetingsplek Zitplekken in het groen voor ouderen 
Omwonende Ontmoetingsplek Meer ontmoetingsplekken met picknick banken 
Omwonende Ontmoetingsplek Ontmoetingsplekken buiten.  
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Omwonende Ontmoetingsplek Ontmoetingen faciliteren voor iedereen (niet alleen voor de 
breiende dames van de stekelnoot). Dus ontmoetingsplekken 
faciliteren die ook andere doelgroepen aantrekken. 

Ondernemer/Werker Ontmoetingsplek (Hang)plek voor jongeren in park maken (ipv hangen voor 
Buurthuis) 

Omwonende Ontmoetingsplek Meer bankjes in park voor hondenbezitters 
Huurder Sport en spel Met meer ontmoetingsplekken, sportgelegenheid en 

spelgelegenheid ontstaat er verbinding met elkaar en je omgeving. 

Huurder Sport en spel Veel speelgelegenheden voor de kinderen in de buurt 
Huurder Sport en spel Picknick plekken en behoud van de parken en tuinen  
Huurder Sport en spel Een plek realiseren die voor jong (speelplek) maar ook oud 

(zitplekken, picknicktafels) prettig zijn zodat het meer met elkaar 
vermengt. 

Jongere Sport en spel Toernooitjes in de voetbalkooi voor jongeren. 
Jongere Sport en spel Buiten fitness toestellen bij het voetbalveld ofzo. Dan kun je samen 

sporten. 
Jongere Sport en spel Meer faciliteiten waarbij je als een groep leuke activiteiten kunt 

doen.  
Jongere Sport en spel Beter speeltuin en een buurthuis voor jongeren  
Jongere Sport en spel Voetbalveld, activiteiten organiseren, hondenprullenbakken en 

meer bankjes  
Jongere Sport en spel Een voetbal kooi neerzetten of een skatepark  
Bezoeker Uitstraling Ik wil wel helpen in het groen samen verbeteren. 
Bezoeker Uitstraling Zorg dat het gezellig is met groen en visuele ruimte. 
Jongere Uitstraling De brede stoepen bij de flats meer inrichten zoals bij de Lingestraat, 

met kleine plantsoentjes en banken 
Jongere Uitstraling Gezelligheid, kleuren mogen beter matchen 
Omwonende Uitstraling Bankjes en bloemen 
Omwonende Uitstraling Schoon en aantrekkelijk groen 
Omwonende Uitstraling Goede parkeergelegenheid én slimme groenvoorziening kan de 

saamhorigheid bevorderen, naar tevredenheid!! 
Omwonende Uitstraling Goede parkeergelegenheid en groen slim inrichten!! 
Omwonende Uitstraling Open, overzichtelijke groene buitenruimte. 
Omwonende Uitstraling Bloemenpluktuin  
Omwonende Uitstraling Als het er mooi uitziet , kun je weer trots zijn op je wijk. 

 
Vind je het park Matilo nu goed bereikbaar vanuit de buurt? 
22 reacties 
 
Doelgroep Vraag Onderwerp Onderwerp Mening / idee / wens / behoefte 
Bezoeker 3 Goed Bereikbaarheid Matilo park is goed bereikbaar ter voet. 
Bezoeker 3 Goed Bereikbaarheid Ik kom dagelijkse in park Matilo, het is goed 

bereikbaar.  
Huurder 3 Goed Bereikbaarheid Park M goed bereikbaar en je kunt er rondjes lopen 
Huurder 3 Goed Bereikbaarheid Park is goed bereikbaar, hoeft niet verbeterd. 
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Huurder 3 Goed Bereikbaarheid Matilo is goed bereibaar met de borden. Denk dat 
de meeste mensen het wel aardig kunnen vinden. 

Huurder 3 Goed Bereikbaarheid Bereikbaarheid Park Matilo is prima! 
Huurder 3 Goed Bereikbaarheid Ik vind het park nu goed bereikbaar 
Huurder 3 Niet goed Bereikbaarheid Nee 
Jongere 3 Goed Bereikbaarheid Ik vind het park nu goed bereikbaar 
Jongere 3 Goed Bereikbaarheid Ik vind het park nu goed bereikbaar 
Omwonende 3 Goed Bereikbaarheid Ik vind het park nu goed bereikbaar 
Omwonende 3 Goed Bereikbaarheid Ik vind het park nu goed bereikbaar 
Omwonende 3 Goed Bereikbaarheid Ik vind het park nu goed bereikbaar (van beide 

kanten) 
Omwonende 3 Goed Bereikbaarheid Ik vind het park nu goed bereikbaar 
Omwonende 3 Goed Gebruik Ik doe vaak een rondje naar Roomburg met de 

kinderwagen 
Omwonende 3 Goed Gebruik Park Matilo is belangrijk voor de buurt, je kunt er 

makkelijk naar toe 
Omwonende 3 Goed Gebruik Prachtig park, waar ik met schoolkinderen gebruik 

van maak. 
Bezoeker 3 Goed Opzet Matilo is een vriendelijk park, het is ruimtelijk. 

Mensen komen er samen, er is geen overlast van 
jongeren en honden kunnen rennen. 

Omwonende 3 Goed Opzet Ruimtelijk 
Bezoeker 3 Goed Route De route naar het Park Matilo is prima. 
Bezoeker 3 Goed Route De weg naar het park is goed. 
Huurder 3 Kan beter Toegankelijkheid De rolstoeltoegankelijkheid is beneden maat. De 

helft van het matilopark is niet toegankelijk voor 
mensen met een rolstoel of scootmobiel terwijl dat 
van wat ik begreep wel beloofd was. 

 
Heb je ideeën over hoe de bereikbaarheid van het park verbeterd kan worden 
vanuit de buurt?  
14 reacties 
 
Doelgroep Vraag Onderwerp Mening / idee / wens / behoefte 
Huurder 4 Informatie / 

zichtbaarheid 
Losloopgebied is slecht aangegeven, dat kan beter 
aangeduid, nu fietsen er vaak mensen doorheen 

Huurder 4 Informatie / 
zichtbaarheid 

Park beter zichtbaar maken, zit sort verstopt achter 
flats 

Huurder 4 Informatie / 
zichtbaarheid 

Bij de ingangen beter aangeven dat er een park is. 

Jongere 4 Informatie / 
zichtbaarheid 

Duidelijke aangeven dat het er is!  

Jongere 4 Informatie / 
zichtbaarheid 

Bordjes met route 

Omwonende 4 Informatie / 
zichtbaarheid 

Denk aan de verbinding van de wijk met Wereld 
Erfgoed UNESCO, zichtbaar makend in de wijk. 
Gebruik de sociale verbanden uit die tijd. 
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Omwonende 4 Informatie / 
zichtbaarheid 

Wijkbewoners heten Werelderfgoed-fans welkom. 

Omwonende 4 Informatie / 
zichtbaarheid 

Permanente info over historie in en voor de buurt 

Omwonende 4 Informatie / 
zichtbaarheid 

Meer verbinden met groepsdenken naar de wijk. 

Huurder 4 Uitstraling Waardeloos onderhoud in het park (vol met 
brandnetels) 

Huurder 4 Route Doorloop vanuit de wijk het park in en weer uit. Als 
een soort wandelroute door park en wijk. 

Jongere 4 Route De grasvelden achter de flats aantrekkelijker maken 
zodat dit een onderdeel wordt van een circulaire 
route met het matilopark. Zo worden de mensen 
automatisch geleidt naar het park. 

Omwonende 4 Route Meer toegangen maar het park moet ook beter 
kunnen 

Ondernemer/Werker 4 Route Meer ingangen en korte route erheen 

 
 

THEMA: Huis van de Buurt Matilo   
 
Er zijn 157 reacties ontvangen op de open vragen die gesteld zijn over het Huis van de Buurt Matilo.  
In deze bijlage staan alle door de deelnemers genoemde individuele meningen, ideeën, wensen en 
kansen.  
 
Heb je ideeën voor activiteiten die er nu nog niet zijn? 
30 reacties 
 
Doelgroep Vraag Onderwerp Mening / idee / wens / behoefte 
Bezoeker 1 Activiteiten Af en toe gasten om niet alleen de eigen dingen te doen. 
Bezoeker 1 Activiteiten Yoga in het clubhuis, op een matje 
Bezoeker 1 Activiteiten Vaker rommelmarkt en meer restaurant-achtige 

activiteiten 
Bezoeker 1 Activiteiten Meer boekjes verspreiden zodat mensen de activiteiten 

kennen. 
Huurder 1 Activiteiten Peuter of kleuter activiteit  
Huurder 1 Activiteiten Buurtrestaurant elke dag open en in diverse smaken 

koken 
Huurder 1 Activiteiten Houtsnijden zou ik leuk vinden. 
Huurder 1 Activiteiten Zaalverhuur voor fessten, meer ruimte dan thuis 
Huurder 1 Activiteiten Wijkoverstijgende hobbybeurs 
Huurder 1 Activiteiten Meer leuke korte workshops 
Huurder 1 Activiteiten Dat de mooie keuken goed gebruikt gast woorden. En het 

terras open voor een kop koffie met een broodje of kop 
soep. 
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Huurder 1 Activiteiten Meer gezamelijk eten, dansen , muziek- en 
filmvoorstellingen. 

Jongere 1 Activiteiten Game hal voor jongeren, bioscoop 
Jongere 1 Activiteiten Party met alcohol, bingo, spelletjes  
Jongere 1 Activiteiten Buurtvergaderingen, activiteiten voor kinderen en 

jongeren, praatgroep, hangout 
Jongere 1 Activiteiten Buiten activiteiten, pingpong toernooi, iets voor alle 

doelgroepen  
Jongere 1 Activiteiten Wat meer dingen te doen voor de jongeren  
Kind 1 Activiteiten Dat er altijd (lekker) eten is, wat gratis is voor iedereen! 
Omwonende 1 Activiteiten Bandjes laten spelen 
Omwonende 1 Activiteiten Praatgroepen voor jongeren, creatieve cursussen voor 

jongeren, fifatoernooien (op schermen), jeugdsoos (maar 
dan moderner). Een repaircafe!!! 

Omwonende 1 Activiteiten Als je bij het Huis van de buurt leuk koffie zou kunnen 
drinken (bij voorkeur naast een plekje waar kinderen 
kunnen spelen) dan zou ik daar vaak heengaan. 

Omwonende 1 Activiteiten Activiteiten voor jongere mensen (ik werk overdag) maar 
ik kan het vooral niet vinden..... waar is dit illustere 
buurthuis? 

Omwonende 1 Activiteiten Open inloop voor bakje koffie en spelletje, ruilbibliotheek 
oid 

Omwonende 1 Activiteiten Vergroten van aanbod. Cursussenaanbod verbreden.  
Omwonende 1 Activiteiten Een cafe in het buurthuis 
Omwonende 1 Activiteiten Koffieochtend in de buurt organiseren. 
Oudere 1 Activiteiten Voorzieningen zouden best wat meer afgestemd kunnen 

worden. Er is van alles, maar soms van hetzelfde op 
verschillende plekken en dan vallen er ook gaten. Nu heb 
je een blaadje hier en een website daar maar die moet je 
dan allemaal in de gaten houden. 

Werkend 1 Activiteiten Boerenbridge 
Werkend 1 Activiteiten Wil ook commercieel kunnen verhuren om uit de 

opbrengsten gratis activiteiten voor armere groep te 
kunnen verzorgen.  Gratis gebruik zou beter zijn voor de 
doelgroep. Moet voor hen veilig thuis zijn en blijven. 

Werkend 1 Activiteiten Meer kindgerichte activiteiten? Om zo ook hun jonge 
ouders erbij te betrekken?  

 
Wat is er goed of minder goed aan het huidige gebouw? 
68 reacties 
 
Doelgroep Vraag Onderwerp Mening / idee / wens / behoefte 
Bezoeker 2 Goed Er zijn leuke activiteiten en mensen, het sociale 

trekt me aan. 
Bezoeker 2 Goed Rommelmarkt is leuk. 
Bezoeker 2 Goed De locatie is goed, vlakbij de bus en het 

bejaardentehuis. 
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Bezoeker 2 Goed De huidige locatie is goed! Want er is verbinding 
met het park en met de 2 wijken. 

Bezoeker 2 Goed De sfeer is leuk en er zijn activiteiten voor oud en 
jong. 

Bezoeker 2 Goed Ik kom voor het kaarten maken en krijg een 
welkom gevoel. 

Bezoeker 2 Goed De gezelligheid, het voelt als een familie in 
Leiden. 

Jongere 2 Goed hij is recent opgeknapt en ziet er weer fris uit 
Jongere 2 Goed Het is goed bereikbaar, goede voorzieningen voor 

ouderen. 
Jongere 2 Goed Goed bereikbaar , ruime gebouw  
Jongere 2 Goed Mensen kunnen naar binnen lopen, ze proberen 

het te versieren 
Jongere 2 Goed Netjes 
Jongere 2 Goed Mooie plek  
Jongere 2 Goed Het is oud vertrouwd 
Jongere 2 Goed Het is overzichtelijk  
Jongere 2 Goed Het is ruim 
Omwonende 2 Goed Staat nu op de juiste plek in de wijk 
Omwonende 2 Goed Ruimte 
Omwonende 2 Goed Ziet er netjes uit 
Omwonende 2 Goed Centrale ligging 
Omwonende 2 Goed Prima gebouw, goede ruimten  
Omwonende 2 Goed Locatie 
Ondernemer/Werker 2 Goed Een hele fijne grote danszaal. 

Ondernemer/Werker 2 Goed Vrijstaand 

Ondernemer/Werker 2 Goed Mooie plek, goed bereikbaar 

Omwonende 2 Goed Het buurthuis is goed zoals het nu is. 
Omwonende 2 Goed Ik gebruik Buurthuis Matilo niet, maar is goed 

voor de buurt 
Omwonende 2 Goed Ik kom iedere dag in het buurthuis 
Omwonende 2 Goed Ligging tussen de wijken is fijn 
Omwonende 2 Goed Gevoel soms als oudere minder welkom.  
Huurder 2 Goed Buurthuis is belangrijk voor kids en ouderen! 
Huurder 2 Goed Het was altijd vreselijk wat die jongeren voor de 

trap aan rommel achterlieten. Sinds er een 
camera is, is het veel beter. 

Huurder 2 Goed Authentiek 
Huurder 2 Goed Makkelijk toegankelijk, rustige locatie. 
Omwonende 2 Goed Veel activiteiten, rustige locatie. 
Huurder 2 Goed Veel verschillende zaaltjes. 
Huurder 2 Goed Zijn unieke eigenwijze bouw, herkenbaarheid en 

ligging. 
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Bezoeker 2 Minder goed Het is gehorig en er missen gordijnen. 
Bezoeker 2 Minder goed De rommel buiten is niet ok. 
Bezoeker 2 Minder goed Computercursus, trap beneden. 
Bezoeker 2 Minder goed Nu zijn er hangjongeren bij de trap. Ze maken er 

een zooitje van. Een camera helpt. 
Bezoeker 2 Minder goed Het is gehorig, er is snel herrie in de grote zaal 

door de slechte akoestiek. Er zijn te weinig 
toiletten. 

Bezoeker 2 Minder goed Ik heb een scootmobiel, om binnen te komen 
moet ik helemaal via de tuin omdat er voor 
drempels zijn. 

Huurder 2 Minder goed Oud 
Jongere 2 Minder goed Het gebouw is niet bepaald uitnodigend en er zit 

altijd hangjeugd op de trap 
Jongere 2 Minder goed Het is een oud gebouw.  
Jongere 2 Minder goed Oud  gebouw  
Jongere 2 Minder goed Oud, ziet er niet gezellig uit 
Jongere 2 Minder goed Ouderwets 
Jongere 2 Minder goed Het is te oud en oude speeldingen 
Jongere 2 Minder goed Het mag wel wat beter met climate control in de 

winter 
Jongere 2 Minder goed Het kan wel wat opknapping  gebruiken   
Jongere 2 Minder goed Het kan wel mordern 
Omwonende 2 Minder goed Het heeft soms de uitstraling dat het buurthuis 

voor een bepaalde doelgroep is bestemd.  
Omwonende 2 Minder goed Verouderd, hokkerig 
Omwonende 2 Minder goed De staat ervan 
Omwonende 2 Minder goed Ik ben erg op mezelf en heb geen behoefte aan 

buurthuis. 
Omwonende 2 Minder goed Buurthuis zinloos omdat er gedeald wordt 
Ondernemer/Werker 2 Minder goed Ziet er niet uit alsof je er zomaar naar binnen kan 

lopen 
Kind 2 Minder goed Wij komen niet in de speeltuin, weinig spelen 
Ondernemer/Werker 2 Minder goed Hangjeugd op de trap > hangplek in park maken? 

Kind 2 Minder goed De speeltuin is niet leuk 
Huurder 2 Minder goed Ingang weinig uitnodigend en hangjeugd in rare 

hoekjes 
Huurder 2 Minder goed Speeltuin voor het buurthuis mag opgeknapt 

worden 
Omwonende 2 Minder goed Er schijnen 's avonds hangjongeren te zitten. 
Huurder 2 Minder goed Niet goed zichtbaar in de wijk 
Huurder 2 Minder goed Dat het beter toegankelijk is voor mensen in 

rolstoel 
Huurder 2 Minder goed Te weinig ruimte voor wat er allemaal in gebeurd. 
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Heb je ideeën voor het buurthuis van de toekomst? 
37 reacties 
 
Doelgroep Vraag Onderwerp Mening / idee / wens / behoefte 
Bezoeker 3 Functionaliteit Ik zou het slopen. Paar mooie ruime zalen, niet 

van die puntige daken. Niet meer van die hokkies 
en ruimte toiletten, niet meer die oude 
pisbakken. 

Bezoeker 3 Renovatie / 
sloop 

Sloop is niet nodig, er zit net een mooie nieuwe 
keuken in. Goed opknappen van bepaalde delen 
is voldoende 

Bezoeker 3 Renovatie / 
sloop 

Ik zou renovatie doen, want dan kan het 
buurthuis deels open blijven. Bij sloop is er lange 
tijd geen buurthuis. 

Bezoeker 3 Renovatie / 
sloop 

Nieuwbouw naar de eisen van deze tijd, goed 
geisoleerd en goed toegankelijk. 

Bezoeker 3 Renovatie / 
sloop 

Zet er wat appartementen bovenop, dan kunnen 
er meer mensen wonen. 

Bezoeker 3 Verbindend Bij nieuwbouw is horeca erg belangrijk vanwege 
de ontmoetingsfunctie. 

Huurder 3 Functionaliteit Het gebouw moet groter, is nu te klein. Ruimtes 
met een goede indeling en beter toegankelijk. 

Huurder 3 Renovatie / 
sloop 

Als er woningtekort is en er gebrek aan ruimte 
om ze te bouwen, dan is het een goed idee om 
woningen boven en om het nieuwe buurthuis te 
bouwen 

Huurder 3 Toegankelijk Ruime toegang zonder drempels en ook binnen 
voor mensen die slecht lopen 

Huurder 3 Toegankelijk Beter toegankelijk voor ouderen en minder 
validen, en betere toiletten. 

Huurder 3 Verbindend Het zou leuk zijn als het een ontmoetingsplek 
blijft/word voor verschillende culturen en 
leeftijden. Laagdrempelig in contact gaan met je 
buren en daarbij leuke activiteiten ondernemen.  

Huurder 3 Verbindend Meer de wijk betrekken en meer activiteiten 
buiten het buurthuis.  

Huurder 3 Verbindend Buurtrestaurant met terras, dat de hele week 
open is, betaalbaar voor iedereen, professioneel 
geleid en met vrijwilligers gerund. 

Jongere 3 Renovatie / 
sloop 

Maak het moderner en meer activiteiten 
organiseren voor kinderen en jongeren.  

Jongere 3 Renovatie / 
sloop 

Even een opknapbeurt 

Jongere 3 Renovatie / 
sloop 

Iets meer opknappen 

Jongere 3 Renovatie / 
sloop 

Beetje opknappen dat mensen er sneller willen 
komen! grotere wc’s 
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Jongere 3 Renovatie / 
sloop 

Verander het buurthuis niet 

Omwonende 3 Functionaliteit Buurthuis mag groter met meer zalen. 
Omwonende 3 Renovatie / 

sloop 
Behouden en integreren  

Omwonende 3 Renovatie / 
sloop 

Waarom niet GOED renoveren?? 

Omwonende 3 Renovatie / 
sloop 

Moet absoluut op dezelfde plek blijven staan en 
het moet een eigen apart gebouw blijven!!! (en 
dus zeker niet in de plint van een flat 
geïntegreerd) 

Omwonende 3 Renovatie / 
sloop 

In welke vorm dan ook zorgen dat het buurthuis 
blijft.  

Omwonende 3 Toegankelijk Meer ramen maakt het lichter waardoor de 
drempel om binnen te gaan lager wordt.  

Omwonende 3 Toegankelijk Moet 24/7 open zijn, ook voor jongeren, er moet 
van 9-22 een gastheer-gastvrouw aanwezig zijn 
die mensen verwelkomt en de weg wijst 

Omwonende 3 Toegankelijk Bovenverdieping beter toegankelijk maken voor 
minder validen 

Omwonende 3 Verbindend Zorg ervoor dat het buurthuis in de behoefte van 
de wijkbewoners blijft voorzien.  

Omwonende 3 Verbindend Meer het hart van de beide wijken Roomburg en 
Meerburg maken 

Omwonende 3 Verbindend Het buurthuis als verbindende factor voor 
iedereen. 

Ondernemer/Werker 3 Functionaliteit Dat het een grote zaal blijft behouden, het liefst 
met een houten zwevende vloer, zodat er op een 
gezonde manier goed bewogen kan worden. 
Zwevend  is nl goed voor de knieën en voeten. 

Ondernemer/Werker 3 Functionaliteit Liever flexibele ruimtes, die je onderling naar 
grootte kan verdeling afhankelijk van behoefte 
per activiteit 

Ondernemer/Werker 3 Renovatie / 
sloop 

Kleur liever paars 

Ondernemer/Werker 3 Renovatie / 
sloop 

Huizen er boven 

Ondernemer/Werker 3 Renovatie / 
sloop 

Het nieuwe gebouw als voorbeeldfunctie voor 
duurzaamheid en duurzame oplossingen in de 
wijk.  

Ondernemer/Werker 3 Toegankelijk Bovenverdieping beter toegankelijk maken voor 
minder validen 

Ondernemer/Werker 3 Toegankelijk Veiligere en betere toegang tot het buurthuis. 
Qua entree, maar ook naar de ruimtes en naar de 
eerste verdieping. 

Ondernemer/Werker 3 Toegankelijk Nu vaak weinig plek voor meerdere 
scootmobielen bij de entree. Logistiek betere 
oplossing. (Met laadplek?) 
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Wat vind je belangrijk voor de locatie van het (eventueel nieuwe) buurthuis? 
22 reacties 
 
Doelgroep Vraag Onderwerp Mening / idee / wens / behoefte 
Jongere 4 Bereikbaar Het zal fijn zijn als het nog steeds goed 

bereikbaar zal zijn, genoeg parkeerplekken en 
meer activiteiten  

Jongere 4 Bereikbaar Dat het goed bereikbaar is 
Jongere 4 Bereikbaar Dat het makkelijk bereikbaar is voor iedereen en 

dat het zichtbaar is 
Ondernemer/Werker 4 Bereikbaar Dichter bij amsterdam 

Bezoeker 4 Bereikbaar Dat ik er makkelijk kan komen met mijn 
scootmobiel en die veilig voor de deur kan 
zetten. 

Omwonende 4 Locatie Huidige locatie is prima zo los 
Huurder 4 Locatie Buurthuis is een fijne plek als zelfstandig gebouw 
Omwonende 4 Locatie Het moet niet teveel drukte gaan opleveren voor 

de deur van veel woningen. 
Ondernemer/Werker 4 Toegankelijk De laagdrempelige locatie blijven behouden.  

Jongere 4 Toegankelijk Centraal en knus, fijn gevoel om binnen te 
komen. het moet open zijn  

Omwonende 4 Toegankelijk Open uitstraling.  Lage drempel om binnen te 
komen.  

Omwonende 4 Toegankelijk Veiligheid toegankelijkheid overzichtelijkheid 
Huurder 4 Toegankelijk De oudere mensen niet vergeten 
Omwonende 4 Verbindend Integratie in wijk en verbonden met historie van 

de wijk 
Huurder 4 Zichtbaar Dat het te vinden is voor iedereen. 
Omwonende 4 Zichtbaar Dat ik het kan vinden en de openingstijden 
Huurder 4 Zichtbaar Locatie beter in zicht, het is nu verstopt. 
Huurder 4 Zichtbaar Niet in park wel daarmee integreren (uitzicht op) 
Huurder 4 Zichtbaar Goed zichtbaar  in de wijk 
Huurder 4 Locatie Graag op de zelfde plek staat er prima.  En iets 

groter zou ook goed zijn. 
Huurder 4 Bereikbaar Goed bereikbaar, met groen en speelgelegenheid 

omgeven. 
Huurder 4 Locatie De ligging is wel goed zo. 

 

  



 

Bijlage bij het participatieverslag van de gebiedsvisie Rivierenbuurt in Leiden     p 18 

THEMA: Voorzieningen   
 
Er zijn 95 reacties ontvangen op de open vragen die gesteld zijn over de voorzieningen. In deze 
bijlage staan alle door de deelnemers genoemde individuele meningen, ideeën, wensen en kansen.  
 
Welke voorzieningen mis je in de buurt? Op welke plek zou je deze zien? 
76 reacties 
 
Doelgroep Vraag Onderwerp Mening / idee / wens / kans 
Omwonende 1 Café Een café en ontmoetingsplek waar je terecht kan 

om een broodje te eten en koffie te drinken. Iets in 
of bij het Matilopark zou superleuk zijn, je komt 
dan ook makkelijker buurtgenoten tegen. 

Omwonende 1 Café Bakkertje, cafe met terras. Je moet voor alles naar 
leiderdorp 

Huurder 1 Café koffietent! 
Huurder 1 Café een café of plek voor de buurt waar je kunt 

koffiedrinken en soms werken ofzo. Zoals bij de 
spar maar dan gezelliger. 

Huurder 1 Café Koffie tent  bij de supermarkt in een soort klein 
winkelcentrum.  

Omwonende 1 Café Dit is een dorpje in de stad. Zou leuk zijn als je een 
plek hebt voor koffie, bar of horeca. 

Omwonende 1 Café Het zou superfijn zijn als er in de buurt een café 
was, nu moet je helemaal naar de stad of naar 
Leiderdorp.  

Omwonende 1 Café Een koffieplek in of bij het Matilopark zou 
superleuk zijn, je komt dan ook makkelijker 
buurtgenoten tegen. 

Jongere 1 Café Misschien een snackbar/restaurant. Bij de winkels 
en het pleintje. 

Jongere 1 Café Een plek om met vrienden te chillen en koffie te 
drinken 

Huurder 1 Café Een gezellige kroeg zou leuk zijn. Maar ik mis het 
niet. 

Ondernemer 1 Cultuur Een bibliotheek, misschien als onderdeel van het 
buurthuis? 

Ondernemer 1 Cultuur Een muziekding voor jongeren, zoals ze in Rijswijk 
doen met een muziektent 

Omwonende 1 Cultuur Cultuurevents (zoals muziek, toneel en kunst), 
eventueel in het buurthuis. 

Bezoeker 1 Cultuur Bibliotheekbus zou goed zijn. 
Huurder 1 Cultuur Jammer dat KDV bij Matilo weg is 
Omwonende 1 Cultuur Verder mis ik cultuureducatie in de wijk, maar ik 

ben zelf voormalig muziekdocent en muziekschool 
directeur dus wellicht ben ik niet objectief.  
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Bezoeker 1 Dagelijkse winkels De slager en de kapper zijn goed, ik kom hier al 35 
jaar. 

Bezoeker 1 Dagelijkse winkels Ik mis een groenteboer en een visboer 
Bezoeker 1 Dagelijkse winkels Winkels zijn belangrijk voor de verbinding van de 2 

wijken. 
Jongere 1 Dagelijkse winkels Winkels, drogisterij, apotheek, centraal alles op 1 

plek. 
Jongere 1 Dagelijkse winkels Bakker, kledingwinkels op grote pleinen bij de 

supermarkt. 
Jongere 1 Dagelijkse winkels Speeltuin, winkels, beetje in het midden. 
Omwonende 1 Dagelijkse winkels Bakker 
Omwonende 1 Dagelijkse winkels Meer winkels bij de Ijsselkade. 
Huurder 1 Dagelijkse winkels Een lokale groenteboer, en een drogisterij zoals 

een kruidvat. Bij de Spar een soort klein 
winkelcentrum. 

Omwonende 1 Dagelijkse winkels Bakker met een zitplek om een broodje te eten 
Huurder 1 Dagelijkse winkels Groter winkelcentrum met meer winkels 
Huurder 1 Dagelijkse winkels Meer winkels 
Oudere 1 Dagelijkse winkels Goeie fietsenmaker, aardig en komt aan huis 
Oudere 1 Dagelijkse winkels Ik kom bij de fietsenmaker, die is goed en betaalbar 
Huurder 1 Dagelijkse winkels Warme bakker en drogist 
Huurder 1 Dagelijkse winkels Zou fijn zijn als we wat meer te kiezen hebben qua 

winkels 
Bezoeker 1 Dagelijkse winkels Als er bijgebouwd wordt, moeten er ook 

voorzieningen bij. 
Bezoeker 1 Dagelijkse winkels Goed dat er paar winkeltjes zijn. Daarom kom ik 

hierheen vanuit de Professorenbuurt. Ik mis niks, 
alles is om me heen. 

Huurder 1 Dagelijkse winkels Voor een buurt voldoende voorzieningen 
Ondernemer 1 Dagelijkse winkels Voorzieningen als winkels zijn te weinig.  
Huurder 1 Dagelijkse winkels Een drogist en wat ook fijn zal zijn een goede 

bakker, dichtbij het winkelcentrum. 
Jongere 1 Sport en spel Sportschool bij de winkels en het pleintje. 
Omwonende 1 Sport en spel Sportmogelijkheden in de plint van de flats. 
Omwonende 1 Sport en spel Sporten 
Kind 1 Sport en spel Een zwembad 
Kind 1 Sport en spel Een binnenzwembad 
Kind 1 Sport en spel Een (binnen)zwembad met disco-glijbanen 
Kind 1 Sport en spel Ik zou graag een open zwembad met een glijbaan 

willen 
Kind 1 Sportfaciliteit Een binnenzwembad 
Jongere 1 Sportfaciliteit Sportschool  
Jongere 1 Sportfaciliteit Zwembad achter bij het park 
Jongere 1 Sportfaciliteit Duurzame sportschool 
Bezoeker 1 Supermarkt De Spar is duur 
Jongere 1 Supermarkt Een ah en een leuke buurthuis voor jongeren  
Jongere 1 Supermarkt Supermarkt 



 

Bijlage bij het participatieverslag van de gebiedsvisie Rivierenbuurt in Leiden     p 20 

Jongere 1 Supermarkt Grotere supermarkt 
Omwonende 1 Supermarkt Normale supermarkt in plaats van de Spar 
Huurder 1 Supermarkt goedkopere supermarkt 
Kind 1 Supermarkt Meer winkels in de buurt, klein winkelcentrum met 

bijv. Kruidvat en goedkopere supermarkt. Spar is 
duur. 

Omwonende 1 Supermarkt Goedkopere supermarkt 
Omwonende 1 Supermarkt Goedkopere supermarkt 
Huurder 1 Supermarkt De Spar is duur. De Lidl is te ver voor mensen die 

slecht ter been zijn en geen auto hebben. 
Huurder 1 Supermarkt Ik mis een betaalbare markt. Marktkramen mogen 

er van de SPAR niet staan. 
Huurder 1 Supermarkt Goedkope super voor de mensen met minder geld. 

Nu is er een dure spar. 
Jongere 1 Supermarkt Supermarkt bij de winkels en het plein 
Bezoeker 1 Supermarkt Makkelijk parkeren om mijn boodschappen te 

doen. 
Jongere 1 Supermarkt Een goedkopere supermarkt is beter voor deze 

buurt 
Huurder 1 Supermarkt Ik ga naar een andere supermarkt, spar voor kleine 

dingetjes want te duur 
Huurder 1 Supermarkt Spar is te duur, mag een goedkopere supermarkt 

zijn. 
Bezoeker 1 Supermarkt De broodjes bij de spar zijn lekker! 
Bezoeker 1 Supermarkt Spar is toegankelijk met scootmobiel. 
Huurder 1 Supermarkt Geen goedkope supermarkt hier, we gaan naar de 

Lidl 
Huurder 1 Supermarkt Spar moet goedkoper of andere supermarkt erbij 
Bezoeker 1 Zorg Met goede ouderenzorg houden mensen zin in het 

leven, dat kan altijd beter. 
Jongere 1 Zorg Huisarts 
Zorgcentrum 1 Zorg Een app waarmee je een zorgtaxi kunt bestellen. Ik 

kan niet bellen, dus ik moet het altijd aan iemand 
vragen. 

Oudere 1 Zorg Ik heb de (sociale) voorzieningen in deze wijk nodig 
om zelfstandig te kunnen blijven wonen 

Omwonende 1 Zorg Ik krijg dagelijks eten van het zorgcentrum. Dat kan 
ik niet missen. Moet niet veel duurder worden. 

Bezoeker 1 Zorg De uitleen voor zorgspullen is verdwenen, dat is 
onhandig. 
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Heb je behoefte aan een werkplek of werkruimte in de buurt en waar zou 
deze plek aan moeten voldoen?  
19 reacties 
 
Doelgroep Vraag  Onderwerp Mening / idee / wens / behoefte 
Bezoeker 2  Werkplek Er zijn geen werkplekken nodig, er wonen veel 

ouderen in de buurt. 
Huurder 2  Werkplek Ligt er aan wat het doel is. Voor informatie 

verzamelen/documenten maken zijn pc's prima. 
Voor echt wat maken zijn diverse gereedschappen 
handig zoals boren en zagen. Voor mijzelf zou het 
interessant zijn om soldeerbouten e.d. te hebben 
(aangezien ik zelf veel met elektronica werk, o.a. 
arduino's) 

Huurder 2  Werkplek Riviermeer 
Huurder 2  Werkplek Rust is dan belangrijk 
Huurder 2  Werkplek Een bibliotheek, computers, gratis wifi, leenlaptops  
Huurder 2  Werkplek Werkplek met genoeg stilte, genoeg elektriciteit, 

supermarkt dichtbij 
Huurder 2  Werkplek Wel met genoeg ruimte, niet zo'n drukke ruimte 
Huurder 2  Werkplek Een plek waar men samen kan komen misschien 

een zaal in het buurthuis 
Jongere 2  Werkplek Kleine ondernemers in de plant van de flats. 
Jongere 2  Werkplek Atelier betaalbaar voor creativiteiten  
Jongere 2  Werkplek Misschien flexplekken of iets wat gehuurd kan 

worden per maand. Kan een bureau zijn met 
internet maar ik zie ook behoefte voor kleinere 
business units in de wijk. 

Jongere 2  Werkplek Met een café. Koffie en uurtje werken. 
Jongere 2  Werkplek Lekkere koffie, rust, gratis WiFi, waar je kan 

ontbijten en lunchen en aparte ruimte voor een call 
b.v  

Jongere 2  Werkplek Zelf geen werkruimte nodig, wel een positief idee 
Jongere 2  Werkplek Werkplek is interessant voor de nieuwbouw, in 

combinatie met horeca, een broodje, koffie. En dan 
ruimte voor afzondering of kleine meetings. 

Omwonende 2  Werkplek Werkplek is te kantorig. Een café is een leuke mix 
van werken en in de drukte zijn. 

Omwonende 2  Werkplek Ik woon alleen dus ik heb genoeg ruimte om te 
werken 

Omwonende 2  Werkplek Buurtatelier: goed bereikbaar, ruim, licht, met 
groen omgeven. 

Omwonende 2  Werkplek Weet ik nog niet 
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THEMA: Wonen   
 
Er zijn 386 reacties ontvangen op de open vragen die gesteld zijn over wonen. In deze bijlage staan 
alle door de deelnemers genoemde individuele meningen, ideeën, wensen, behoeften en kansen.  
 
Wat vind je goed en minder goed aan wonen in de Rivierenbuurt? 
135 reacties 
 

Doelgroep Goed/slecht Onderwerp Mening / idee / wens / behoefte 
Huurder Goed Algemeen Wij zijn hier komen wonen na de oorlog. Hier 

gewoond met 2 kinderen, zeer naar tevredenheid. 
Jongere Goed Algemeen Veel huizen  
Omwonende Goed Algemeen Sociale woningbouw 
Ondernemer Goed Algemeen Geen mening omdat ik er niet woon. 

Ondernemer Goed Algemeen Ik heb er werk 

Huurder Goed Omgeving Ik woon hier al 45 jaar. Uitzicht op de speeltuin en 
de romeinen. Bij ons is alles opgeknapt (de 
sleutels) 

Huurder Goed Omgeving Rust in de wijk dat is belangrijk. 
Huurder Goed Omgeving Prima wonen hier door de locatie, het park en het 

is ruim opgezet. 
Huurder Goed Omgeving Prettig! Netjes, geen calamiteiten, speelruimte 

voor kids. Jammer dat het wat verder van de stad 
is. 

Huurder Goed Omgeving In de stad maar toch in het groen. 
Huurder Goed Omgeving Rustig, vlakbij de stad 
Huurder Goed Omgeving Rust en veel groen, vlak bij de stad en het 

platteland 
Jongere Goed Omgeving Het contact met de buren en het matilopark 
Jongere Goed Omgeving Veel natuur  
Jongere Goed Omgeving Veel plekken voor de kids 
Jongere Goed Omgeving Alles is overzichtelijk 
Jongere Goed Omgeving Veel natuur 
Jongere Goed Omgeving Het is rustig  
Jongere Goed Omgeving Het park 
Jongere Goed Omgeving Veel leuke parkjes 
Jongere Goed Omgeving Bussen bereikbaar 
Jongere Goed Omgeving Er is veel groen en veel open ruimte 
Jongere Goed Omgeving Mooi park  
Jongere Goed Omgeving Het is heel rustig en alles is groen bij me in de 

buurt 
Jongere Goed Omgeving Veel ruimte  
Jongere Goed Omgeving Je hebt op zich goede voorzieningen in de buurt. 
Omwonende Goed Omgeving Veel groen en speelplekken, overwegend goede 

sfeer, niet te druk. 
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Omwonende Goed Omgeving Ik woon hier al 15 jr. Weinig problemen, lopen 
naar centrum, heel blij met de buurt. 

Omwonende Goed Omgeving Fijn aan het water wonen 

Omwonende Goed Omgeving Mooie mix van koop huur eengezinswoningen 
laagbouwflats voorzieningen rust vooral  

Omwonende Goed Omgeving Woon naar tevredenheid! 

Omwonende Goed Omgeving Vrij parkeren 

Omwonende Goed Omgeving Rustig, alleen bestemmingsverkeer aanwezig.  
Groen. Mix lage en flatwoningen, huur en koop. 
Ruimtelijke uitstraling.  

Omwonende Goed Omgeving Groen 
Omwonende Goed Omgeving Rust, OV, geen parkeergeld 

Omwonende Goed Omgeving Lekker rustig en de matilo park is super ! 

omwonende Goed Omgeving Gemoedelijk eigen wijkje 

Ondernemer Goed Omgeving Er zijn veel prettige woningen er zijn winkels een 
buurthuis, verzorgingshuis en een historisch park. 
Rustige wijk, geen sportblessures. 

Ondernemer Goed Omgeving Fijne buurt 

Ondernemer Goed Omgeving Brede stoep, veel groen  

Omwonende Goed Omgeving Bijna geen hoogbouw 

Huurder Goed Planning Jammer dat het gesloopt wordt. Maar met de 
crisis zal daar wel een tijd overheen gaan. 

Huurder Goed Sociaal Het is wel heel lekker wonen, rustig en gezellig 
met elkaar 

Huurder Goed Sociaal We leven goed met elkaar hier 
Huurder Goed Sociaal Heel gezellige, vriendelijke en groene buurt 
Huurder Goed Sociaal Rustig, buiten de stad, prettige buren. 
Huurder Goed Sociaal Centraal gelegen, fijne buurtsupermarkt, gemixte 

wijk, openbaar vervoer makkelijk te bereiken 
Huurder Goed Sociaal Mooi groen en vriendelijke actieve bewoners 
Huurder Goed Sociaal Het is een groene, sociale en rustige wijk 
Jongere Goed Sociaal Voor de ouderen is dit een rustig omgeving. 
Jongere Goed Sociaal Vriendelijke mensen  
Kind Goed Sociaal Aardige mensen in de buurt 
Omwonende Goed Sociaal Wij hebben een mooi uitzicht en een prettige 

sfeer onderling. 
Omwonende Goed Sociaal Heerlijke kleine veilige gemeenschap 

Omwonende Goed Sociaal Fijne buren, leuk park 

Omwonende Goed Sociaal Gemengde samenstelling 

Huurder Goed Technische 
staat 

Ik vind zelf de woningen nog prima 
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Huurder Goed Technische 
staat 

Ik woon bij de sleutels, er is weinig mis met onze 
flat. 

Huurder Slecht Algemeen Sommige buren dienen klachten in over de 
woning. 

Jongere Slecht Algemeen Huizen zitten op elkaar  
Jongere Slecht Algemeen Weinig woningen en weinig hangplekken 
Jongere Slecht Algemeen er moeten meer flats komen zodat er meer 

mensen kunnen wonen  
Huurder Slecht Dienstverlening Portaal moet de woningen onderhouden! 
Huurder Slecht Dienstverlening Ik woon er al 50 jaar, Portaal heeft in 1991 voor 

het laatste groot onderhoud gedaan 
Huurder Slecht Dienstverlening Ik verdenk Portaal dat ze bewust slecht 

onderhouden om de sloop te rechtvaardigen. 
Jongere Slecht Dienstverlening het is niet goed onderhouden 
Ondernemer Slecht Dienstverlening Vanuit de flats weinig activering. Verborgen 

problemen op allerlei vlak. We zijn daar al komen 
wonen door herstructurering elders in de stad. 
Achterstallig onderhoud. Mensen zijn nu kind van 
de rekening met de hoge energieprijzen . 

Huurder Slecht Omgeving Er is te weinig aandacht voor ontmoeten, spelen, 
sporten en tuinieren. 

Huurder Slecht Omgeving Weinig en geen veilige speeltuinen met b.v 
hekken erom heen voor de peuters  

Jongere Slecht Omgeving Saai voor kinderen en Jongeren. 
Jongere Slecht Omgeving Alles is matig afgewerkt ( speeltuin voetbal velden 

) 
Jongere Slecht Omgeving Afval, lantaarnpalen die het niet doen, rookvrije 

zone. 
Jongere Slecht Omgeving Er is weinig te doen 
Jongere Slecht Omgeving Te weinig prullenbakken, geen supermarkt in de 

buurt, weinig zitten, geen fietsenstallingen, 
weinig hangplekken voor jongeren 

Jongere Slecht Omgeving Weinig tot geen zitplekken 
Jongere Slecht Omgeving Niet verzorgd en vies 
Jongere Slecht Omgeving Er zijn niet veel mensen buiten 
Jongere Slecht Omgeving Weinig plekken om te chillen 
Jongere Slecht Omgeving Niet zo schoon 
Omwonende Slecht Omgeving Door evenementen in het park is er meer 

overlast. 
Omwonende Slecht Omgeving Wegdek  

Omwonende Slecht Omgeving Slechte stoepen, overlast  

Omwonende Slecht Omgeving Afval systeem.  

Omwonende Slecht Omgeving Straatvuil 

Omwonende Slecht Omgeving Staat van de sociale woningbouw  

Omwonende Slecht Omgeving Zooitje 
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Omwonende Slecht Omgeving De manier waarop evenementen de grasmat van 
Matilo vernielen. 

Omwonende Slecht Omgeving Bestrating en te hoge bomen in de Drechtstraat 
die ons huis beschadigen 

Omwonende Slecht Omgeving Nog vrij veel steen, Matilotunnel is donker en vies 

Omwonende Slecht Omgeving De straten en de hoge gekke bomen voor mijn 
deur  

Omwonende Slecht Omgeving De staat van de openbare ruimte 
Omwonende Slecht Omgeving Te weinig voorzieningen op loopafstand 

Ondernemer Slecht Omgeving ligt ver van Amsterdan 

Ondernemer Slecht Omgeving Te veel afval, slechte straat, geen overdekte 
hangplek  

Huurder Slecht Sociaal De buurt is redelijk rustig, maar verloedert steeds 
meer. Er zijn teveel asielzoekers bij elkaar. 

Huurder Slecht Sociaal Ik woon hier al 50 jaar in de buurt. Ik vind het hier 
niks meer. Wat een zooitje mensen. 

Huurder Slecht Sociaal Overlast van afval en rotzooi. Overlast van 
hangjeugd 

Omwonende Slecht Sociaal Te weinig sociale controle, soms bedreigende 
situaties 

Omwonende Slecht Sociaal Vandalisme, dealen, vuil, geen plekken voor 
bijzondere doelgroepen 

Huurder Slecht Technische 
staat 

Woningen zijn ouderwets en verouderd. 

Huurder Slecht Technische 
staat 

Huizen moeten echt verbeterd, nu wordt er 
steeds gerepareerd, gerepareerd, gerepareerd. 

Bezoeker Slecht Technische 
staat 

Ik heb een vriendin hier in de flat maar ik kom in 
de galerij vast te zitten met mijn scootmobiel 

Huurder Slecht Technische 
staat 

Krappe balkons 

Huurder Slecht Technische 
staat 

Kleine woningen 

Jongere Slecht Technische 
staat 

Niet afgedekt als het regent 

Bezoeker Slecht Technische 
staat 

Ze willen panelen op het dak gooien, maar er zit 
zo een kier onder mijn deur. 

Huurder Slecht Technische 
staat 

Er is veel tocht en vocht in de woningen, ik heb 
hoge energielasten. 

Huurder Slecht Technische 
staat 

Oude ramen en het is koud 

Huurder Slecht Technische 
staat 

Er is geen dubbel glas of ventilatie 

Huurder Slecht Technische 
staat 

Slechte isolatie. Je zit nu gewoon al met een trui 
aan in huis. 

Huurder Slecht Technische 
staat 

Goed dat de woningen worden gesloopt, oud, 
vocht en tocht. 
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Huurder Slecht Technische 
staat 

In 1966 zijn de woningen opgeleverd, van slechte 
kwaliteit, goed om te slopen. 

Huurder Slecht Technische 
staat 

Oud, vocht, schimmel 

Huurder Slecht Technische 
staat 

Prima dat het plat gaat, je stookt hier voor de 
buitenruimte. Die woningen zijn 1 grote 
gatenkaas. 

Huurder Slecht Technische 
staat 

Beetje goed opknappen want dat kan beter zo 
voor ons. Dat het weer een beetje netjes en 
geïsoleerd is.  

Huurder Slecht Technische 
staat 

Veel vocht, schimmel, scheuren, niet eens 
ventilatie in de badkamer. Kan wel een upgrade 
gebruiken. 

Huurder Slecht Technische 
staat 

Woningen zijn te oud en zijn met opknappen niet 
meer zoals het hoort te isoleren. 

Huurder Slecht Technische 
staat 

Oude woning, schimmel en vochtig en slechte 
verwarming. 

Huurder Slecht Technische 
staat 

Oud, lekkages, geen goede ventilatie  

Huurder Slecht Technische 
staat 

Slechte huizen 

Huurder Slecht Technische 
staat 

Betere woningen, dat is hard nodig  

Huurder Slecht Technische 
staat 

De huizen van nu zijn oud, geen isolatie, veel last 
van vocht,  tocht en schimmel ook is het erg 
gehorig. Nieuwe en duurzame huizen zijn hard 
nodig.  

Huurder Slecht Technische 
staat 

Deze flats kunnen echt niet meer ze zijn zo oud en 
koud geen goeie isolatie en in de zomer zijn ze te 
warm.  

Jongere Slecht Technische 
staat 

De uitstraling van de verouderde flats, het 
afvalprobleem en te weinig groen 

Jongere Slecht Technische 
staat 

Op dit moment zie je heel erg dat ze d'r al heel 
lang staan.  

Jongere Slecht Technische 
staat 

De appartementen zien er op dit moment niet 
mooi en verzorgd uit 

Jongere Slecht Technische 
staat 

De flats zijn oud en zien er armoedig uit  

Kind Slecht Technische 
staat 

Tuurlijk is het goed dat er nieuwe woningen 
komen. Deze zijn hartstikke oud. 

Omwonende Slecht Technische 
staat 

Het is goed dat deze ontwikkeling gaande is, deze 
flats zijn al oud. Duurzame woningen beter. 

Omwonende Slecht Technische 
staat 

Huidige woningen vochtig en slechte isolatie 

Omwonende slecht Technische 
staat 

Huidige woningen geen vrolijkheid.  

Omwonende slecht Technische 
staat 

Goed idee dat er nieuwbouw komt, woningen zijn 
er aan toe 

Omwonende Slecht Technische 
staat 

De woningen die er staan zijn sterk verouderd.  
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Omwonende Slecht Technische 
staat 

Ik hoor slechte verhalen over de kwaliteit van de 
gebouwen 

Huurder Slecht Technische 
staat 

Slechte huizen 

 
Als er nieuwe woningen gebouwd worden wat vind je dan belangrijk? 
156 reacties 
 

Doelgroep Vraag Onderwerp Mening / idee / wens / behoefte 
Bezoeker 2 Betaalbaarheid Er moet voldoende lage huur terugkomen.  
Bezoeker 2 Betaalbaarheid Er moeten sociale huurwoningen terugkomen. Erg 

belangrijk. 
Huurder 2 Betaalbaarheid Betaalbare koop 
Huurder 2 Betaalbaarheid Bij nieuwbouw (erg goed idee) wel betaalbaar!!! 
Huurder 2 Betaalbaarheid Betaalbare en ruimere woning met grotere 

slaapkamer en bergruimte en open balkon, geen 
kooi! 

Huurder 2 Doelgroep en 
sociaal 

Goeie mix van sociale huur en andere huur. 

Jongere 2 Betaalbaarheid Dat het betaalbaar is voor iedereen 
Jongere 2 Betaalbaarheid Goed betaalbaar voor de bewoners 
Omwonende 2 Betaalbaarheid Betaalbaar en voor lagere inkomens en kleinere 

huishoudens 
Omwonende 2 Betaalbaarheid Betaalbaar voor lage inkomens / starters 
Omwonende 2 Betaalbaarheid Belangrijk dat er genoeg sociale huurwoningen 

komen. Betaalbaarheid belangrijk voor de mensen. 
Mensen uit de wijk hebben weinig geld. 

Ondernemer 2 Betaalbaarheid Het moet wel betaalbaar blijven voor de sociale 
huurders. En plek overblijven voor een buurthuis met 
een zaal. 

Huurder 2 Buitenruimte Gedeeld dakterras is gezellig 
Huurder 2 Buitenruimte Iedereen een buitenruimte, stukje prive en stukje 

openbaar 
Huurder 2 Buitenruimte Let met nieuwbouw op de buitenruimte. Genoeg 

schaduw en niet vol in de zon. 
Omwonende 2 Buitenruimte Gemeenschappelijke tuin  
Omwonende 2 Buitenruimte Eigen balkon voor huurders 

Omwonende 2 Buitenruimte Galerij waarbij mensen elkaar ontmoeten  

Omwonende 2 Buitenruimte Een loggia lijkt me fijner dan een open balkon, 
mensen willen droog en beschut kunnen zitten 

Omwonende 2 Buitenruimte Een loggia vind ik mooier en rustiger om naar te 
kijken vanaf de overkant. 

Huurder 2 Duurzaamheid Goeie isolatie en ventilatie en een goeie nood 
uitgang. Geen gehorige huizen  

Huurder 2 Duurzaamheid Ik wil ook wel eens in een nieuwbouw huis wonen. 
Huurder 2 Duurzaamheid De gehorigheid van de huizen aanpakken. 
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Bezoeker 2 Doelgroep en 
sociaal 

Goede liften voor invaliden, mensen worden ouder. 

Bezoeker 2 Doelgroep en 
sociaal 

Woningen geschikt voor ouderen en mensen die 
gehandicapt zijn. 

Huurder 2 Doelgroep en 
sociaal 

Benedenwoningen o.a voor senioren 

Huurder 2 Doelgroep en 
sociaal 

Mijn zoon valt al jaren overal buiten de boot. Dus 
maak een goeie mix van allerlei soorten woningen: 
sociaal, en middenhuur. 

Huurder 2 Doelgroep en 
sociaal 

Huizen moeten moderner, ook voor jongeren, dan 
wordt het nog gezelliger. 

Huurder 2 Doelgroep en 
sociaal 

Meer diversiteit, dan voeden mensen elkaar op. 

Huurder 2 Doelgroep en 
sociaal 

Niet te dicht op elkaar. 

Huurder 2 Doelgroep en 
sociaal 

Veel soorten woningen voor iedereen, met lift en 
lage energierekening. 

Kind 2 Doelgroep en 
sociaal 

Als er maar vrienden in de buurt wonen hoef ik voor 
de rest niets 

Omwonende 2 Doelgroep en 
sociaal 

Verschillende groottes van appartementen om 
verschillende huishoudens een plek te geven. 

Omwonende 2 Doelgroep en 
sociaal 

Ik woon nu nog in eengezinswoning, maar misschien 
later niet meer traplopen. Komen er ook 0-
tredenwoningen voor ouderen? Hebben die dan ook 
een klein tuintje of gezamenlijke tuin? Ik heb nu een 
tuin, die zou ik anders erg missen. 

Omwonende 2 Doelgroep en 
sociaal 

Een mix aan bewoners zou leuk zijn. 

Omwonende 2 Doelgroep en 
sociaal 

Ook plek voor vluchtelingen bieden, ook plek voor 
mensen die al lang op de wachtlijst staan. Liever geen 
villa's. 

Omwonende 2 Doelgroep en 
sociaal 

Ook een plek voor vluchtelingen en asielzoekers. 
Verspreid over de wijk. 

Omwonende 2 Doelgroep en 
sociaal 

Dat er senioren appartementen komen! 

Omwonende 2 Doelgroep en 
sociaal 

Er moeten senioren appartementen komen! 

Omwonende 2 Doelgroep en 
sociaal 

Goede mix sociale klasse 

Bezoeker 2 Duurzaamheid Het moet toekomstgericht gebouwd worden, voor 
lange termijn en niet na 10 jaar weer afbreken. 

Bezoeker 2 Duurzaamheid Bouw toekomstbestendig met lang houdbare 
nieuwbouw 

Huurder 2 Omgeving Behoud het groen rond de woningen 
Huurder 2 Duurzaamheid Lift en goed geisoleerd voor lage energiekosten 
Huurder 2 Duurzaamheid Hergebruik van materialen bij de bouw, recyclen 
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Huurder 2 Liever geen 
sloop 

Sloop is sowieso niet duurzaam. Woningen erop zou 
beter zijn, paar verdiepingen. Rest isoleren en 
renoveren. Absolute voorkeur. 

Huurder 2 Duurzaamheid Gasloos en isolatie in woningen, dat hoort er toch 
gewoon bij? De andere dingen zijn de plus. 

Huurder 2 Duurzaamheid Nieuwere huizen, warmer 
Huurder 2 Duurzaamheid Nieuwbouw op duurzame wijze: uitgaande van de 

natuur  
Huurder 2 Duurzaamheid Geen belasting voor het milieu: hergebruik 

grondstoffen, houtbouw, plantaardige isolatie 
Huurder 2 Duurzaamheid Verduurzaming is een must gezien de klimaatcrisis. 

Dat gaat wel betekenen dat de bestaande bouw 
hergebruikt kan worden en met duurzame 
materialen verduurzaamd gezien de noodzaak van 
stikstof reductie. 

Huurder 2 Duurzaamheid Natuur-inclusief en creatief bouwen en herbouwen 
van de bestaande structuren: geen 
materiaalverkwisting en zo min mogelijk 
milieubelasting. Hiervoor houtskeletbouw en 
natuurlijke isolatiematerialen gebruiken.  

Huurder 2 Doelgroep en 
sociaal 

Zorg dat iedereen die dat wil in de wijk kan blijven 
wonen. Meer groepsvoorzieningen waardoor het 
mogelijk is voor ouderen om voor elkaar te zorgen. 
Schep werk-en atelierruimtes zodat er bedrijvigheid 
is en mensen betrokken worden bij werken en 
ontmoeten.  

Huurder 2 Omgeving Zorg voor dier en plant, biodiversiteit, want we leven 
samen, ook in de stad. 

Huurder 2 Duurzaamheid Nieuwe woningen die minder energie kosten en 
warmer zijn 

Huurder 2 Duurzaamheid Duurzame woningen voor klimaat en huidige 
energieprijzen 

Huurder 2 Duurzaamheid Mooie tuin eromheen, lift, isolatie, gasloos en 
panelen op het dak 

Huurder 2 Doelgroep en 
sociaal 

Een deel slopen en meer woningen erbij voor jonge 
mensen die geen huis kunnen vinden. Maar niet alles 
hoeft gesloopt. 

Huurder 2 Duurzaamheid De woningen hebben nu veel te maken met vocht, 
schimmel, tochten en gebrekkige ventilatie. 
Bovendien is alles gas en dat is met de huidige prijzen 
natuurlijk ook niet ideaal. De nieuwbouw moet dat 
anders doen. 

Jongere 2 Liever geen 
sloop 

Goeie renovering 

Jongere 2 Duurzaamheid Duurzaam, modern 
Jongere 2 Duurzaamheid Goed geisoleerd, duurzaam 
Jongere 2 Duurzaamheid Hergebruik van materialen van de sloopwoningen 
Jongere 2 Duurzaamheid Goede isolatie, meer groen bij het gebouw en een 

mooie uitstraling 
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Jongere 2 Duurzaamheid Meer water en slim bouwen 
Jongere 2 Duurzaamheid Het is goed voor milieu 
Jongere 2 Duurzaamheid Is beter voor de wijk en de mensen en beter voor het 

milieu  
Jongere 2 Duurzaamheid Dat het duurzaam gebouwd wordt. Moderne 

gebouwen die goed te bereiken zijn. 
Jongere 2 Duurzaamheid Zonnepanelen 
Jongere 2 Duurzaamheid Geluid dichte buren goede riolering 
Omwonende 2 Duurzaamheid Groen, energiecentrale. Groen moet blijven net als 

de oude bomen! 
Omwonende 2 Betaalbaarheid Zorg voor betaalbare woningen en heb aandacht 

voor armoede 
Omwonende 2 Duurzaamheid Er is een woningtekort. Nieuwe appartementen zijn 

per definitie duurzaam in vergelijking met jaren 50 
flats 

Omwonende 2 Duurzaamheid Hergebruik van materialen, circulaire bouwen, 
betaalbaar!!!! 

Omwonende 2 Duurzaamheid Duurzame bouw heeft de toekomst. 
Omwonende 2 Duurzaamheid Duurzaamheid heeft de toekomst! 
Omwonende 2 Liever geen 

sloop 
Duurzaam in welke zin? Nieuwbouw is ook niet 
duurzaam.  Aanpassen van bestaande bouw zie ik als 
mogelijk duurzaam.  

Omwonende 2 Duurzaamheid Woningen doen gedateerd aan. Qua energielabels is 
er nog veel te winnen. Maar bij herbouw graag 
gebruikmaken van materialen afkomstig uit huidige 
bouw. 

omwonende 2 Liever geen 
sloop 

Ik vind dat er bij voorkeur gerenoveerd moet worden 
en duurzamer gemaakt. Duurzaamheid is van groot 
belang het hergebruik van materialen. 

omwonende 2 Duurzaamheid Duurzaamheid moet!!! 
Omwonende 2 Duurzaamheid Ik vind het goed dat de appartementen duurzaam 

worden gebouwd, of misschien kunnen de bestaande 
gebouwen worden verduurzaamd 

Bezoeker 2 Uitstraling Mooie en aansprekende architectuur, een goed 
voorbeeld is de Mors. 

Bezoeker 2 Volume Als er meer wonigen terugkomen dan moet het 
aanzien van de buitenzijde verbeteren als het hoger 
wordt. 

Huurder 2 Uitstraling Participatieve architectuur die mensen verbindt. 
Huurder 2 Uitstraling Meer groen aan en op de woningen 
Huurder 2 Duurzaamheid Lift, energiezuinig. 
Huurder 2 Uitstraling Zoals de nieuwbouw aan het Kooiplein en de Willem 

de Zwijger dat is mooi 
Jongere 2 Volume Er is genoeg ruimte voor nieuwe huizen 
Jongere 2 Uitstraling Mooie luxe uitstraling van de huizen, met het thema 

Romeinen 
Jongere 2 Volume Goede mix van appartementen en huizen 
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Omwonende 2 Uitstraling Goede fiets- en scooter en scootmobiel opslag in of 
om het gebouw. Vooral voor duurdere fietsen.  

Omwonende 2 Uitstraling Nieuwe gebouwen worden vast mooier en beter 
geisoleerd. 

Omwonende 2 Volume Bouw ook schuilkelders. 

Ondernemer 2 Uitstraling Privacy, groen, licht. 

Huurder 2 Omgeving Dat de wijk ook groen blijft en de woningen 
betaalbaar blijven. 

Huurder 2 Omgeving Veel groen waar je elkaar kunt ontmoeten en 
speelruimte voor de kinderen. 

Jongere 2 Omgeving Goed bereikbaar en veel parkeer plekken. 
Jongere 2 Omgeving Dat er voldoende speeltuinen zijn voor kinderen. 
Jongere 2 Omgeving Dat ook de ruimte er omheen wordt vernieuwd. 
Jongere 2 Omgeving Betere plekken want dan gaan mensen sneller naar 

buiten  
Omwonende 2 Omgeving Ruimte voor groen rondom.  
Omwonende 2 Doelgroep en 

sociaal 
Gemeenschappelijke ruimtes voor meer gezamelijke 
activiteiten en integratie 

Ondernemer 2 Doelgroep en 
sociaal 

Mogelijkheden voor ontmoeting. 

Huurder 2 Buitenruimte Stukje tuin, grotere balkon  
Jongere 2 Buitenruimte Grotere balkonnen en genoeg ruimte voor alle 

mensen die hier wonen  
Jongere 2 Doelgroep en 

sociaal 
Dat het er mooi uitziet en stabiel is. En dat er genoeg 
ruimte voor iedereen is. 

Huurder 2 Volume De indeling is ook niet erg handig en ik denk dat de 
ruimte beter benut kan worden.  

Jongere 2 Volume Genoeg ruimte  
Jongere 2 Omgeving Dat het er gewoon goed uit ziet en dat het goed 

bereikbaar is  
Huurder 2 Doelgroep en 

sociaal 
Op dit moment heb ik weinig overlast van anderen, ik 
hoop dat dit zo blijft wanneer er steeds meer mensen 
wonen. Ook heb ik nu een tuin en een veilige plek 
waar ik mijn fiets kan stallen, dat vind ik wel erg fijn. 

Jongere 2 Doelgroep en 
sociaal 

Ik vind het belangrijk dat de nieuwe woningen 
inclusief zijn en zorgen voor meer contact. dit kan 
dus d.m.v. van galerij woningen met een lift er in die 
aan een hofje staat.  het is wel belangrijk dat er 
ruimte is voor iedereen zijn behoefte dus dat er een 
onderscheid komt tussen 'luide' flats + hofjes en 
'stille' flats + hofjes 

Omwonende 2 Betaalbaarheid Groen, duurzaam, bewoonbaar voor verschillende 
sociaal economische groepen. 

Omwonende 2 Doelgroep en 
sociaal 

Goedkoop wonen voor de minderbedeelden, ruimte 
voor iedereen, ruimte voor recreëren, duurzaam 
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Omwonende 2 Doelgroep en 
sociaal 

Dat de bewoners er prettig kunnen wonen.  Dat het 
snel gerealiseerd wordt. 

Omwonende 2 Uitstraling Hopelijk helpt dit dat de Rivierenbuurt er beter uit 
komt te zien waardoor bewoners mogelijk ook meer 
bereid zijn om hun buurt schoon te houden.  

Huurder 2 Omgeving Dat de huizen goed geïsoleerd zijn. Betaalbaar blijven 
en een mooie uitstraling hebben  

Jongere 2 Uitstraling Dat het mooi bij de buurt past 
Jongere 2 Uitstraling Mooie huizen die er nieuw en modern uit zien 
Jongere 2 Uitstraling Was echt even nodig je ziet verschil tussen nieuw en 

oud > dat het er weer mooi uit ziet 
Jongere 2 Uitstraling Verandering kan ook goed zijn voor de buurt. 
Jongere 2 Uitstraling De buurt word mooier en goedkoper 
Jongere 2 Uitstraling Ik denk dat het nodig is voor de toekomst ook vooral 

en voor de wijk hoe het eruit ziet  
Omwonende 2 Uitstraling Dat het karakter van de buurt in tact blijft. Gezien de 

plaatjes hierboven belooft dat weinig goeds.   
Omwonende 2 Uitstraling Mooiere uitstraling 

Omwonende 2 Liever geen 
sloop 

Ik begrijp de redenering maar het zal het karakter 
van deze buurt veranderen. Dat zou heel jammer zijn.  

Ondernemer 2 Uitstraling Historie van Romeinen erin meenemen. Namelijk een 
unieke plek. 

Bezoeker 2 Volume Flats ontkom je niet aan. Een combi van hoog en laag 
zou goed zijn en opletten dat het niet te hoog wordt.  

Huurder 2 Volume Behoud open en groene ruimtes in de wijk 
Huurder 2 Volume Niet te hoog 
Huurder 2 Volume Het is goed dat er meer woningen terug komen om 

zo de woningnood aan te pakken. 
Huurder 2 Volume Opzet ruim is 
Jongere 2 Doelgroep en 

sociaal 
Dat het duurzaam is en lang mee gaat. Dat er ruimte 
is voor de buurt om samen te komen, 
parkeerplaatsen, fietsenstallingen. 

Jongere 2 Volume Dat het niet ten kostte is van het groene 
Jongere 2 Liever geen 

sloop 
Ik vind het goed wanneer de appartementen er bij 
komen (dus de bestaande flats en de nieuwe 
appartementen het grasveldje laten insluiten 
waardoor er een soort hofje ontstaat). Hierdoor 
worden de huidige bewoners niet uit hun woningen 
gezet (want ga er maar vanuit dat de prijs veel hoger 
wordt wanneer de bestaande flats worden 
afgebroken en vernieuwd), dit voorkomt het verlies 
van de sociale cohesie in de wijk 

Jongere 2 Volume Veel meer plekken om te wonen   
Kind 2 Volume Niet teveel huizen 
Omwonende 2 Volume Dat het groen en speelgenot niet verdwijnt. Dat er 

niet te hoog word teruggebouwd en dat de sfeer van 
de wijk niet veranderd. 
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Omwonende 2 Volume Overzichtelijk ruimtelijk, gevoel van veiligheid, 
laagbouw. Of lage flats. 

Omwonende 2 Volume Meer woningen, maar niet te veel, hoogte en niet 
teveel verdichting.  

Omwonende 2 Volume Niet te hoog passend bij rest.  

Omwonende 2 Volume Niet hoger dan huidige situatie  

Omwonende 2 Volume Leuke mooie en nette lage huizen.  Wel graag 
parkeer gelegenheden . Ik ben niet echt mobiel dus 
wil wel graag mijn auto voor de deur hebben .  

Omwonende 2 Volume Maakt het maar 6 hoog, er zijn hard woningen nodig.  

Omwonende 2 Volume Liever niet te hoog gebouw, zorg om minder 
(zon)licht dan nu in mijn woning er tegenover 

Omwonende 2 Volume Liever niet te hoog gebouw, max 3/4 hoog 

Omwonende 2 Volume Prio: meer woningen 

Omwonende 2 Volume Liever niet te hoog gebouw, zorg om minder 
(zon)licht dan nu in mijn woning er tegenover 

Omwonende 2 Volume Liever geen hoogbouw om op uit te kijken 

Omwonende 2 Volume Zolang er niet te hoog gebouwd wordt anders 
hebben we geen zon meer in onze tuinen  

Omwonende 2 Volume Als er hoge flats komen dan ben ik mijn uitzicht kwijt 
en dan wordt het ook wel erg donker in huis. Lage 
mooie huizen geen probleem maar hoge flats nee 
liever niet .  

Ondernemer 2 Volume not in my backyard please 

Ondernemer 2 Volume bouwe bouwe bouwe 

Ondernemer 2 Volume Er kan dan meer woning ruimte worden gemaakt, je 
kan nieuwe plekken maken om de buurt 
aantrekkelijker te maken en duurzaam is altijd goed 

Omwonende 2 Duurzaamheid Kan er niet op de bestaande fundering gebouwd 
worden, zal héél kostenbesparend zijn! 

Huurder 2 Liever geen 
sloop 

Ik woon met plezier in 1 van de flats en denk dat dit 
geen verbetering word qua wijk maar hooguit qua 
woning zelf en zelfs dit niet voor iedereen. 

Omwonende 2 Liever geen 
sloop 

Is er een noodzaak om af te breken? Lijken me fijne 
woningen. 
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Als je zorgen hebt over de boodschap dat de woningen gesloopt gaan 
worden, welke zorgen zijn dat dan? 
84 reacties 
 

Doelgroep Vraag Onderwerp Mening / idee / wens / behoefte 
Bezoeker 3 Betaalbaarheid Er moet gerenoveerd worden. Mensen hebben 

behoefte aan hun eigen plek en de huur gaat bij 
nieuwbouw enorm omhoog. 

Huurder 3 Betaalbaarheid Ik hoop dat ik in de buurt kan blijven, nieuwe 
woningen zijn onbetaalbaar 

Huurder 3 Betaalbaarheid Ik mis informatie over de huurprijs en de 
servicekosten van de nieuwbouw 

Huurder 3 Betaalbaarheid Er zijn bij veel mensen zorgen wat er terugkomt. Meer 
sociale en middenhur. 

Huurder 3 Betaalbaarheid Bij hogere huur kan ik vast niet terug want alles wordt 
duurder. 

Huurder 3 Betaalbaarheid Hoeveel ga je omhoog qua huur? 
Huurder 3 Betaalbaarheid We moeten meer woningen bouwen dat is een feit. 

Maar hoe duur wordt het? 
Huurder 3 Betaalbaarheid Dat de huren betaalbaar blijven.endat we als huidige 

bewoners weer terug kunnen komen. 
Omwonende 3 Betaalbaarheid Is het straks nog betaalbaar voor de huidige Huurders? 
Huurder 3 Betaalbaarheid Komen er wel sociale huurwoningen terug? 
Omwonende 3 Consequenties 

omgeving 
Zorg om eigen woningwaarde doordat mijn woning 
meer ingepakt voelt. Dat is minder. Maar je houdt de 
tijd niet tegen. 

Omwonende 3 Consequenties 
omgeving 

Zorg om daling opbrengst zonnepanelen (rendement 
minder door meer schaduw hoogbouw) 

Omwonende 3 Consequenties 
omgeving 

Wij wonen in een rijtjes huis. Als er hoger gebouwd 
wordt dan nu betekent dat geen zon meer in de 
tuinen en huis dus ook hogere energie kosten  

Omwonende 3 Consequenties 
omgeving 

Dat er iets voor terug komt wat de waarde van mijn 
huis negatief beinvloed. 

Omwonende 3 Consequenties 
omgeving 

Groen karakter van de wijk kan aangetast worden. 
Bestaande ecologische systeem wordt verstoord. 
Duurt jaren voordat dit hersteld is. Toegangelijkheid 
van lagere inkomens komt knel te zitten. 

Huurder 3 Consequenties 
omgeving 

De ziel en het hart gaat uit de straat als alles gesloopt 
wordt. 

Omwonende 3 Consequenties 
omgeving 

Zorg om de overlast van de sloop. Fijn als we goede 
informatie krijgen en erbij betrokken worden als 
buren/omwonenden. 

Omwonende 3 Consequenties 
omgeving 

Het zal jaren een bouwput zijn.  

Omwonende 3 Consequenties 
omgeving 

Onrust in de wijk 
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Huurder 3 Consequenties 
omgeving 

De hoeveelheid dat gesloopt wordt en hoe ze dat gaan 
oplossen  

Huurder 3 Planning Ik woon er vanaf 1973. Van mij hoeft sloop niet. 
Hopelijk duurt het nog wel even. 

Huurder 3 Planning Geen zorgen voor sloop, morgen beginnen! 
Huurder 3 Planning Fijn  als we gauw weten wat de planning wordt en 

wanneer we dan ons huis uit moeten. Dan kun je gaan 
plannen. 

Huurder 3 Planning Fasering moet snel duidelijk worden.  
Huurder 3 Planning Ik weet niet wanneer er gesloopt word, wat er voor 

terug komt en of we de huurprijs kunnen betalen/of 
er mogen blijven wonen.  Ik hoop dat er in ieder geval 
veel groen  en bomen overblijft. 

Huurder 3 Planning Dit zeggen ze al 10 jaar. Dit is weer een plan wat niet 
gaat gebeuren.  

Bezoeker 3 Terugkeer Ik heb een zorg dat de mensen die er nu wonen niet 
terug kunnen komen. Sociale contacten moet je 
houden. 

Huurder 3 Terugkeer Mijn zorg is waar ik tijdelijk kan wonen en als ik 
terugkeer in de nieuwbouw of ik dan de huurprijs nog 
wel kan betalen.  

Huurder 3 Terugkeer Bestaande bewoners moeten blijven. 
Huurder 3 Terugkeer Ik wil wel terug in de nieuwbouw maar waar gaan we 

in de tussentijd wonen? 
Huurder 3 Terugkeer Wanneer gaat dit allemaal gebeuren? Dat wil ik snel 

weten. 
Huurder 3 Terugkeer Ik heb zorgen of ik dan permanent weg moet of dat ik 

mag verhuizen naar de nieuwbouw. 
Huurder 3 Terugkeer Er zijn bij veel mensen zorgen. Geef mensen 

duidelijkheid over terugkeer in de wijk. 
Huurder 3 Terugkeer Als er gesloopt wordt, wil ik graag terug in de 

nieuwbouwwoning. 
Huurder 3 Terugkeer Bij eventuele sloop wil ik graag terugkeren 
Huurder 3 Terugkeer Woningen zijn nu best groot. Weten mensen wel dat 

ze waarschijnlijk een kleinere woning krijgen. Wat zijn 
je rechten daarin? 

Huurder 3 Terugkeer Dit is wel mijn buurtje, ik wil hier niet weg. 
Huurder 3 Terugkeer Heel graag in de wijk blijven (bij wegverhuizen weer 

terug) 
Huurder 3 Terugkeer We hopen hier te blijven. 
Huurder 3 Terugkeer Komen we nog terug en hoe wordt de fasering? 
Huurder 3 Terugkeer Blij dat het gesloopt wordt. Als ik maar in de wijk kan 

terugkeren. 
Huurder 3 Terugkeer Ik ben 86 en ik wil graag verhuizen naar Roomburg. Ik 

woon hier al zo lang in deze buurt, daar wil ik blijven. 
Huurder 3 Terugkeer Idee: containers neerzetten als tijdelijke woningen en 

dan kunnen we terug naar de nieuwbouw 
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Huurder 3 Terugkeer Als ze van die containerwoningen neerzetten, dan ga 
ik er zo in als ik daarna naar de nieuwbouw zou 
kunnen. 

Huurder 3 Terugkeer Ik wil weten of ik kan terugkeren 
Huurder 3 Terugkeer Hoe zorg je dat mensen in de nieuwbouw terug 

kunnen? Ik wil wel in de buurt blijven. 
Jongere 3 Terugkeer Er moet wel een alternatief komen voor de bewoners. 
Jongere 3 Terugkeer Er moet een goede plek komen voor de mensen die er 

nu wonen 
Jongere 3 Terugkeer Er word dan misschien tehoge kosten voor het wonen 
Omwonende 3 Terugkeer Kunnen huidige Huurders terugkeren? Huren niet te 

hoog / beschikbaarheid 
Omwonende 3 Terugkeer Ruimte voor doorschuif en terugkeer 
Omwonende 3 Terugkeer De vraag is hoeveel huishoudens kunnen straks nog 

terugkeren? Is het voor hen dan nog betaalbaar. Zo 
niet waar komen ze dan terecht? Is dat beter dan wat 
ze nu hebben of gaat daar ook nog eea gebeuren. Veel 
stress en afname woongenot komende jaren.  

Omwonende 3 Terugkeer Wat gebeurt er met de bewoners, kunnen zij tegen 
zelfde prijs terugkeren? 

Ondernemer 3 Terugkeer Hoeveel huishoudens kunnen niet terugkeren, omdat 
het te duur wordt. Waar komen ze dan terecht? Een 
stap terug? 

Huurder 3 Tijdelijk 
onderhoud 

De komende jaren kleine oplossingen voor isolatie. 
Zoals folie en tochstrippen. 

Huurder 3 Tijdelijk 
onderhoud 

Er wordt al jaren niets meer aan de woningen gedaan. 
Ik heb schimmel, vocht en tocht. Dat kan echt niet. 

Huurder 3 Tijdelijk 
onderhoud 

Er moet echt iets gebeuren. Gewoon onderhoud, 
isolatie en dubbel glas, zeker met de huidige 
energieprijzen. 

Huurder 3 Tijdelijk 
onderhoud 

Wij hebben gaskachel en de energie rekening is nu 
300 euro hoger. Het is zo slecht geisoleerd, wat 
moeten we tot de sloop? 

Huurder 3 Tijdelijk 
onderhoud 

Er is nu onderhoud nodig! Voor beter geisoleerde 
huizen. Vanaf nu geen huurverhoging. 

Huurder 3 Tijdelijk 
onderhoud 

Het is zo slecht geisoleerd, ik heb torenhoge 
energierekening en we hebben nog een gaskachel. 
Wat gebeurt er in de tussentijd? 

Huurder 3 Tijdelijk 
onderhoud 

De warmtee vliegt zo de kamer uit, dat is wel een zorg 
tot de woningen gesloopt worden dat duurt nog zo 
lang. 

Huurder 3 Tijdelijk 
onderhoud 

Wat gebeurt er in de tussentijd? 

Huurder 3 Tijdelijk 
onderhoud 

Dat gaat vast nog heel lang duren. Maar Portaal doet 
al heel lang geen reparaties meer. Dat kan niet nog 5 
jaar niks doen. 
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Huurder 3 Verhuizen We zijn rond de 80, wij zitten niet op sloop te 
wachten. Ik heb niet veel familie en weinig hulp bij 
verhuizing. Wij kunnen dit gewoon niet aan. 

Huurder 3 Verhuizen Slopen is achterhaald, beter is om her te gebruiken. 
het geeft veel mensen stress, beperk dat door eerst 
goed opvang te regelen. Blijven de huren betaalbaar is 
belangrijk om zekerheid in te bieden. 

Huurder 3 Verhuizen Nadeel van nieuwbouw: ik heb nu een garage voor 
mijn scooter, die krijg ik vast niet terug. 

Omwonende 3 Verhuizen Waar moeten de huidige bewoners naartoe? En hoe 
gaan ze dat betalen?  

Bezoeker 3 Verhuizen Bejaardentehuizen zijn er niet meer, waar moeten de 
ouderen heen die verhuizen? 

Bezoeker 3 Verhuizen Waar moeten de ouderen heen? 
Huurder 3 Verhuizen Goede financiële afspraken voor huurders bij 

veranderingen 
Huurder 3 Verhuizen Ik hoef niet terug zou wel dichterbij de binnenstad 

willen wonen. 
Huurder 3 Verhuizen Sloop is ok, maar wel zorgen waar je dan terechtkomt. 

Voorrang is nodig want er is toch niks in Leiden. 
Huurder 3 Verhuizen Verhuisservice voour ouderen en mensen die ziek zijn 
Huurder 3 Verhuizen Ik wil een benedenwoning, zoals nu, als die er niet 

komen zal ik deze wijk moeten verlaten, en dat zou ik 
erg jammer vinden. 

Huurder 3 Verhuizen Ik ben tegen de sloop en wil de wijk niet uit. Ook is 
heen en weer verhuizen duur dus voor sommigen niet 
mogelijk. 

Jongere 3 Verhuizen Waar gaan de momentele bewoners heen? 
Jongere 3 Verhuizen Dit is heel erg zonde van de huidige sfeer in de wijk, 

en plus waar zouden de huidige bewoners naar toe 
moeten? dit is geen sociaal beleid. 

Jongere 3 Verhuizen Waar gaan de mensen in de tussentijd naartoe 
Jongere 3 Verhuizen Er wonen wel gewoon mensen die hier nu uit moeten 

. 
Jongere 3 Verhuizen Waar moeten de mensen die daar wonen die tijd 

heen? 
Omwonende 3 Verhuizen Meer woningen is fijn, is nodig. Wel zorgen voor 

goede begeleiding en regelingen voor huidige 
huurders. 

Omwonende 3 Verhuizen Goede vervangende woonruimte voor de mensen die 
er nu wonen. Goed naar ze luisteren.  

Omwonende 3 Verhuizen Waar moeten de huidige bewoners naartoe? 
Ondernemer 3 Verhuizen Of er een goed onderkomen komt voor de huurders 

en of ze het kunnen blijven betalen. 
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Heb je ideeën over innovatieve woonvormen? 
11 reacties 
 

Doelgroep Vraag Mening / idee / wens / behoefte 
Huurder 4 Woningen geschikt voor studenten samen 

Huurder 4 Meer groepswonen mogelijk maken 

Omwonende 4 Soort gemeenschappelijke woonvorm. Zelfstandig maar wel 
met hulp waar nodig. 

Zorgcentrum 4 Woningen voor jonge minder valide mensen. Ik ben 40 en 
woon nu tussen de ouderen, en dat vind ik jammer. 

Bezoeker 4 Ik zit nu vast binnen omdat ik ouder ben. Fijn als er 
bejaardenwoningen komen. Met op de BG: woon, slaap en 
badkamer. Plek voor een scootmobiel en een klein tuintje. 

Zorgcentrum 4 Er zijn bijna geen aanleunwoningen meer, dat is een mooie 
overgang van zelfstandig wonen met (zorg) voorzieningen 
om de hoek als dat opeens nodig blijkt. Voor die 
voorzieningen willen we ook best betalen. Maar nu kan het 
gewoon niet, en dat geeft wel onrust als je 83 bent.  

Huurder 4 Een nieuw systeem dat je kunt doorschuiven door je leven 
heen. Iets doen met het huurgeld, dat je iets opbouwt of 
een aandeel. Dan is er ook meer betrokkenheid.  

Huurder 4 Woning met eigen voordeur privé. Maar ook een plek 
gezamenlijk voor wasmachines, samen eten, deeltuin. Niet 
een zorgplicht erbij. 

Omwonende 4 Als je werk-of woonruimtes hebt, zorg voor een ruimte 
waar men samenkomt die aangrenzend is. 

Omwonende 4 Plek maken voor woongroep waarbij mensen samen koken, 
samen leven en voor elkaar zorgen. Goed letten op 
zwakkeren. 

Huurder 4 In een gebouw zelf bouwen 
 

THEMA: Verkeer en mobiliteit   
 
Er zijn 146 reacties ontvangen op de open vragen die gesteld zijn over wonen. In deze bijlage staan  
alle door de deelnemers genoemde individuele meningen, ideeën, wensen, behoeften en kansen.  
 
Wat zijn jouw ideeën om minder auto's op straat te laten parkeren? 
106 reacties 
 
Doelgroep Vraag Onderwerp Mening / idee / wens 
Bezoeker 1 Deelvervoer Deelvervoer, belangrijk dat het er komt. 
Huurder 1 Deelvervoer Meer plekken voor deelauto's zodat je de auto kunt 

wegdoen. 
Jongere 1 Deelvervoer Meer deelscooters 
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Huurder 1 Deelvervoer Deelvervoer is ok, maar dan wel op speciale plekken dat 
het een beetje netjes blijft. 

Huurder 1 Deelvervoer Deelauto's en maximaal 1 auto per huis 
Omwonende 1 Deelvervoer Een deel-bakfiets systeem (zoals Cargaroo in Utrecht) 

instellen.  
Huurder 1 Deelvervoer Ik heb zelf geen auto maar delen lijkt me een oplossing. 
Huurder 1 Deelvervoer Auto delen, parkeerplaatsen elders. 
Kind 1 Elektrisch Alleen elektrische voertuigen 
Huurder 1 Elektrisch Minder plekken voor vervuilende auto's en meer voor 

electrisch 
Jongere 1 Elektrisch Oplaadpunten op een gezamenlijke plek 
Jongere 1 Elektrisch Meer elektrische auros 
Omwonende 1 Elektrisch Schone hybride auto's 
Jongere 1 Elektrisch Autovrije zones, meer elektrisch vervoer 
Omwonende 1 Garage Parkeergarage onder de nieuwe woningen 
Omwonende 1 Garage Parkeergarage onder de nieuwe woningen 
Omwonende 1 Garage Parkeergarage onder de nieuwe woningen, zo plek maken 

voor andere dingen 
Omwonende 1 Garage Het is mooier als er geen auto's zijn, maar wel als er 

ondergrondse plekken vlakbij ons huis zijn. Dat kan ook 
betaald zijn. 

Jongere 1 Garage Nu is het heel druk op straat, kunnen er parkeergarages 
komen? 

Huurder 1 Garage Auto in garages of op binnenterrein van flats 
Huurder 1 Garage Ondergronds parkeren 
Huurder 1 Garage Parkeergarage of dek. Probleem is nu al met parkeren op 

straat, nog minder kan niet. 
Huurder 1 Garage Ondergronds parkeren per flat 
Bezoeker 1 Garage Bij de nieuwbouw moet ondergronds parkeren komen. 

Dan kan er groen zonder auto's. 
Omwonende 1 Garage Ondergrondse parkeergarage voor de vaste bewoners en 

eventueel bezoekers. 
Omwonende 1 Garage Meer groen. Auto ' in parkeergarage . 1 auto per 

huishouden.  
Omwonende 1 Garage parkeren op eigen terrein, parkeergarages 
Jongere 1 Garage Is het een optie om te kijken naar ondergrondse 

parkeerplaatsen onder de grasvelden achter de flats 
huurder 1 Garage Gebruikmaken van ondergrondse parkeergarages bij het 

bouwen van de nieuwe appartementen.  
Omwonende 1 Garage Parkeerplaatsen realiseren buiten straat om dus op 

binnenterreinen en in garages.  
Jongere 1 Garage parkeergarage  
Jongere 1 Garage Parkeerplaatsen of garages 
ondernemer/werk 1 Garage Ondergrondse parkeergarage  
Jongere 1 Garage Een parkeerplaats maken  
Jongere 1 Garage Meer parkeerplaats  
Huurder 1 Garage Parkeergarage  
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Omwonende 1 Indeling weg Last van teveel auto's, vroeger geen moeite met parkeren 
Jongere 1 Indeling weg Grotere parkeervakken voor auto's, alleen auto's met 

groene stickers parkeren 
Omwonende 1 Indeling weg autovrije zones. 
Huurder 1 Indeling weg Er staan nu heel veel auto's van mensen over het kanaal 

die hier parkeren. 
Omwonende 1 Indeling weg Maak een tuintje op elke 4 parkeerplaatsen. (Zie 

Amsterdam de pijp) auto op bezoek inrichting, 1 
vergunning   per woning. Verbod op auto in (voortuin) 
parkeren (zie chaos in Zaandam-Zuid)  

Omwonende 1 Indeling weg Autogebruik in z’n geheel ontmoedigen 
Jongere 1 Indeling weg buiten de wijk bij de bushaltes op de hogerijndijk en bij de 

stierenbrug een meer p+r achtige inrichting te bieden.   
Jongere 1 Indeling weg de wijk kan zelf ook autoluwer m.b.v. 

eenrichtingsverkeerd (hierdoor kan de straat ook wat 
smaller en kunnen er schuine parkeerhavens ontstaan 
wat meer parkeerplaatsen oplevert). 

Jongere 1 Indeling weg Betere parkeerplekken  
Jongere 1 Indeling weg grootte parkeer plekken 
Jongere 1 Indeling weg opritten  maken  
Omwonende 1 Indeling weg Smallere wegen mét eenrichtingsverkeer. 
Jongere 1 Indeling weg Minder autos 
Bezoeker 1 Max auto Geen parkeerbelasting invoeren. 1 auto per gezin 
Huurder 1 Max auto Maximaal aantal auto's per huishouden 
huurder 1 Max auto Per huishouden maximaal 2 auto's gratis parkeren.  
Omwonende 1 Max auto Niet meer dan 1 auto per gezin voor de deur .  
Omwonende 1 Max auto Er staan veel bedrijfsauto's, aanhangers, bewoners met 

meerdere auto's. Daar moet iets aan worden gedaan. Ik 
vraag me alleen af of betaaldparkeren daar een oplossing 
voor is  

Jongere 1 Max auto Minder auto’s per 1 huishouden 
Bezoeker 1 OV en fiets De bus kan dichterbij. 
Bezoeker 1 OV en fiets OV aantrekkelijker maken 
Bezoeker 1 OV en fiets Meer bewegen door goede fietspaden. 
Bezoeker 1 OV en fiets Bereikbaarheid busvervoer kan beter. 
Bezoeker 1 OV en fiets Bus 187 verdwijnt, die gebruik ik 
Bezoeker 1 OV en fiets Buurt goed bereikbaar vanaf het Waardeiland 
Omwonende 1 OV en fiets Goede fiets- en scooter en scootmobiel opslag in of om 

het gebouw. Hoe beter deze faciliteiten, hoe 
aantrekkelijker als alternatief voor auto. 

Omwonende 1 OV en fiets Auto is duur, zorg voor aantrekkelijk alternatief, 
laagdrempelig 

Omwonende 1 OV en fiets OV is hier goed geregeld. 
Omwonende 1 OV en fiets Fietsgarages in of onder panden maken 
Zorgcentrum 1 OV en fiets Ik zou vaker de stad in willen, maar het OV is slecht 

toegankelijk voor scootmobiels vanuit de buurt. 
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Huurder 1 OV en fiets DE bussluis is irritant, je moet dan met de auto helemaal 
omrijden. 

Omwonende 1 OV en fiets Parkeerplekken vervangen door fietsenstallingen 
Jongere 1 OV en fiets Mensen meer stimuleren om openbaar vervoer te 

gebruiken.  
Jongere 1 OV en fiets parkeergarage, meer fietsen  
Jongere 1 OV en fiets Veel bushaltes plaatsen 
Bezoeker 1 Pro parkeren Het is met het OV veel overstappen om hier te komen. Ik 

heb het liever zelf in de hand, daarom heb ik een auto.  
Bezoeker 1 Pro parkeren Parkeren op straat is niet te voorkomen, meer 

parkeerplaatsen voor electrische auto's met laadpalen is 
dan een optie. 

Bezoeker 1 Pro parkeren Ik wil mijn auto altijd beschikbaar hebben, bij slecht weer 
en om spullen te sjouwen. 

Bezoeker 1 Pro parkeren Mijn eigen auto is vertrouwd, en om vanuit Leiderdorp 
naar het buurthuis te komen moet je overstappen met 
OV.  

Bezoeker 1 Pro parkeren Mijn driewielfiets kan ook niet op de smalle paden, het is 
te krap op de weg en ik kan er niet mee parkeren in de 
buurt. Ik heb de auto nodig. 

Bezoeker 1 Pro parkeren Weinig, je moet je auto kwijt kunnen. 
Bezoeker 1 Pro parkeren De auto gewoon parkeren op straat! 
Bezoeker 1 Pro parkeren De parkeerplaatsen weghalen op de Hoge Rijndijk is geen 

goed idee. 
Bezoeker 1 Pro parkeren Linksaffer weghalen bij Hoge Rijndijk/Meerburgkade is 

geen goed idee. 
Bezoeker 1 Pro parkeren Als bezoeker wil je liever parkeren in de buurt dan op de 

Hoge Rijndijk. 
Huurder 1 Pro parkeren Parkeren is belangrijk 
Huurder 1 Pro parkeren Een parkeerplaats voor bewoners is belangrijk 
Huurder 1 Pro parkeren Liever geen betaald parkeren en voldoende 

parkeerplaatsen. 
Huurder 1 Pro parkeren Toegankelijkheid is super belangrijk 
Huurder 1 Pro parkeren Zou zelf wel minder auto's op straat willen hebben, maar 

voor sommige mensen is het heel essentieel. 
Huurder 1 Pro parkeren Nu is het niet betaald parkeren, dat is wel fijn. 
Huurder 1 Pro parkeren Je komt er niet onderuit om parkeren op straat te doen. 

Een plekje voor je auto hoort erbij.  
Jongere 1 Pro parkeren Parkeerplekken aan huis. 
Jongere 1 Pro parkeren Meer parkeerplaatsen 
Omwonende 1 Pro parkeren Er zijn nu al weinig parkeerplekken. Sommige 

huishoudens hebben 2 auto's. Jammer dat het betaald 
parkeren wordt. We hebben auto voor minder valide 
vrouw. Gebruik auto weinig, maar wil niet zonder. 
Autonomie. 

Omwonende 1 Pro parkeren Optie om gratis/goedkoop te parkeren bij winkels is fijn 
gezien mijn vrouw minder valide is. 

Omwonende 1 Pro parkeren Ik vind het toch fijn om een eigen auto te hebben.  
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Omwonende 1 Pro parkeren Fietsenrek zou al mooier zijn. Maar voldoende 
parkeerplaatsen op straat ook belangrijk.  

Omwonende 1 Pro parkeren Geen gras inleveren voor meer auto's (maar ik wil wel 
mijn eigen auto houden) 

Omwonende 1 Pro parkeren Parkeren bij huis is héél belangrijk. 
Omwonende 1 Pro parkeren Per woning een eigen P-plaats.  
Omwonende 1 Pro parkeren Is een woonwijk dus niet van toepassing. Auto voor de 

deur is noodzakelijk  
Omwonende 1 Pro parkeren Is dit gewenst? De wijk is te ver weg van 

stations/voorzieningen en het ov is niet goed genoeg om 
mensen van de auto af te helpen 

Omwonende 1 Vergunning Betaald parkeren 
Huurder 1 Vergunning Parkeervergunningen 
Huurder 1 Vergunning Parkeervergunning voor bewoners  
Jongere 1 Vergunning Een uren kaart per persoon gratis parkeren alleen bij 

online inloggen en bij beschikbare uren 
Kind 1 Zuinig / 

elektrisch 
Geen vliegtuigen ook niet elektrisch , weg met auto's ook 
niet elektrisch en geen CO2 uitstoting en geen boten ook 
niet elektrisch 

Kind 1 Zuinig / 
elektrisch 

Minder vliegtuigen die over de wijk vliegen, minder 
uitlaatgassen 

Kind 1 Zuinig / 
elektrisch 

Vliegende auto's 

 
Wat kun jij doen om meer rekening te houden met het milieu bij gebruik van 
verkeer/vervoer? 
31 reacties 
 
Doelgroep Vraag Onderwerp Mening / idee / wens / behoefte 
Kind 2 Fietsen Alleen gewone fietsen, geen elektrische fietsen  
Omwonende 2 Fietsen Sneller de fiets pakken.  
Omwonende 2 Fietsen Ik gebruik de fiets!  
Omwonende 2 Fietsen Fiets en leenauto of leenfiets.  
Omwonende 2 Fietsen Fietsen en lopen en anders ov 
Omwonende 2 Fietsen Kleine stukjes de fiets pakken 
Huurder 2 Fietsen Geen auto hebben en meer fietsen. is ook gezonder! 
Omwonende 2 Fietsen Meer op de fiets   
Jongere 2 Fietsen zelf gebruik ik alleen de fiets en heel soms het ov 
Omwonende 2 Fietsen Vaker de fiets pakken  
Huurder 2 Fietsen Ik heb alleen een fiets, dus dat gaat prima. 
Omwonende 2 Fietsen Fietsen en dat doe ik ook anders kom je nergens. Ouderen 

en mensen met een beperking zitten dus gevangen 
Jongere 2 Fietsen Fietsen, wandelen of openbaar vervoer gebruiken.  
Jongere 2 Fietsen Meer fietsen  
Huurder 2 Fietsen Meer met de fiets en het ov  
Jongere 2 Fietsen Fietsen aanmoedigen  
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Huurder 2 Fietsen Ga met de fiets 
Huurder 2 Fietsen Fietsgebruik en OV gebruik. 
Huurder 2 Lopen Weinig ik loop alles al 
Jongere 2 OV het ov pakken en de fiets 
Omwonende 2 OV Minder de auto pakken, meer de trein (wel lastig met 

hond) 
Huurder 2 OV Electrisch rijden en OV 
Omwonende 2 OV Meer gebruik van ov.  
Huurder 2 Zuinig / 

elektrisch 
Ik zou een zuinige auto kunnen kopen, maar daar heb ik de 
portemonnee niet voor 

Jongere 2 Zuinig / 
elektrisch 

Veel elektrisch rijden 

Jongere 2 Zuinig / 
elektrisch 

elektrische auto of zuinigere auto ook kan de fiets een 
beter optie zijn 

Huurder 2 Zuinig / 
elektrisch 

Een elektrische  scooter. 

Kind 2 Zuinig / 
elektrisch 

Niet teveel met de auto rijden 

Kind 2 Zuinig / 
elektrisch 

Heel veel Tesla's  

Omwonende 2 Zuinig / 
elektrisch 

Ik gebruik al maar 1 dag per week een auto. 

Omwonende 2 Zuinig / 
elektrisch 

Accu's voor fietsen zijn duur, over op alles electrisch te 
duur 

 

THEMA: Duurzaamheid   
 
Er zijn 104 reacties ontvangen op de open vragen die gesteld zijn over duurzaamheid. In deze bijlage 
staan alle door de deelnemers genoemde individuele meningen, ideeën, wensen en kansen.  
 
Wat betekent duurzaamheid voor jou? 
24 reacties 
 

Doelgroep Vraag Onderwerp Mening / idee / wens / behoefte 
Huurder 1 Bewustzijn Denken aan consumptie energie, bewust van lange 

termijn gevolgen. 
Kind 1 Bewustzijn Veel groener en bewuster omgaan met het milieu  
Omwonende 1 Bewustzijn Je bewust worden van de schaarste én de toekomst! 
Jongere 1 Bewustzijn Aan het milieu denken 
Jongere 1 Bewustzijn Meedenken aan de toekomst  
Huurder 1 Gedrag Besparen energie, groene energie 
Jongere 1 Gedrag Nadenken over de toekomst, toekomstbestendig 

handelen 
Jongere 1 Gedrag duurzaam betekent voor mij om niet meer te 

gebruiken dan nodig en zuinig om te gaan met wat 
we krijgen.  
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Jongere 1 Gedrag Behoud van de aarde en zuinig omgaan met onze 
bronnen. Eigen gedrag aanpassen binnen de 
mogelijkheden. 

Huurder 1 Planeet Goed zorgen voor de planeet!  
Jongere 1 Planeet Goed zijn voor het milieu en de natuur. 
Jongere 1 Planeet Zo leven dat we de aarde niet verder uitputten maar 

zelfs proberen terug te komen naar een niveau van 
30 jaar terug. 

Jongere 1 Planeet Een toekomst voor de jeugd 
Jongere 1 Planeet Duurzaamheid is zuinig omgaan met grondstoffen in 

het algemeen. Gasloos of elektrische autos zijn dus 
niet duurzaam 

Jongere 1 Planeet Dat er rekening wordt gehouden met het milieu en 
een schone omgeving.  

Jongere 1 Planeet Beter voor het milieu  
Jongere 1 Planeet Milieu vriendelijk  
Jongere 1 Planeet Minder beschadiging voor het milieu /beter voor 

milieu 
Jongere 1 Planeet Goed voor natuur en besparingen  
Jongere 1 Planeet Veel voorkomen voor de toekomst 
Jongere 1 Planeet Dat er minder vervuiling is 
Jongere 1 Planeet Goed omgaan met de natuur  
Huurder 1 Voorziening 

in de wijk 
Gescheiden afval, verschillende containers zijn 
hiervoor goed 

Jongere 1 Voorziening 
in de wijk 

Niet alleen als consument, maar juist als gemeente 
en regering keuzes maken die bijdragen aan het 
behoud van natuur, milieu en gezondheid. 

 
Wat kun je hier zelf aan doen? Wat heb je daarvoor nodig? 
80 reacties 
 

Doelgroep Vraag Onderwerp Mening / idee / wens / behoefte 
Omwonende 2 Activiteit Werkers en organisaties  
Ondernemer 2 Activiteit Een reparatie winkeltje of in het buurthuis. 
Ondernemer 2 Activiteit Schone lucht, veel planten, bewust energiegebruik, ruimte voor 

dieren, sociale activiteiten van mensen die met elkaar positieve 
energie maken. 

Ondernemer 2 Activiteit In een ontmoetingsruimte als een buurtatelier kunstzinnige 
activiteiten ondernemen, voor de  gezamelijke tuinen zorgen, 
auto en gereedschappen delen, met elkaar koken in het 
buurtrestaurant. 

Jongere 2 Bewustzijn Wees zuinig op wat er is en wat je hebt. Koop geen overbodige 
zooi en wees zuinig op je omgeving. 

Jongere 2 Bewustzijn Bewustzijn creëren over hoe we onze aarde gezond kunnen 
houden en hier naar kunnen handelen in ons dagelijks leven: 
tav afval, voeding, boodschappen, kleding, energie etc. 
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Jongere 2 Bewustzijn Bewust omgaan met inzet gebruik en aanschaf van spullen. 
Daarmee ook niet spullen omruilen omdat het volgende onder 
duurzaam betiteld wordt . Wel kijken wat hebben we al en is 
het goed en nog te gebruiken, is het mogelijk aan te passen of 
is vernieuwing daadwerkelijk beter. Dit geldt dus ook voor 
huizenbouw. 

Huurder 2 Gedrag Zuinig zijn met gas, water en elektra / milieu en diervriendelijk 

Huurder 2 Gedrag Minder (lang) douchen, minder gasverbruik, minder 
energieverspilling 

Huurder 2 Gedrag Ik douche koud 
Huurder 2 Gedrag Goed omgaan met de natuur, geen verspilling 
Huurder 2 Gedrag Kaarsen in plaats van lampen gebruiken 
Huurder 2 Gedrag Zoveel mogelijk energiezuinig leven 
Huurder 2 Gedrag Niet verkwisten van spullen, energie en voedsel.  
Jongere 2 Gedrag Ik eet vegetarisch en ik doe de verwarming omlaag 
Jongere 2 Gedrag Zuinig zijn met gebruik van energie. 
Jongere 2 Gedrag Zuinig zijn met nieuwe spullen kopen. Veel recyclen.  
Jongere 2 Gedrag Zo min mogelijk dingen doen die het milieu belasten. 
Jongere 2 Gedrag met weinig stoffen dingen gebruiken 
Jongere 2 Gedrag Heel zuinig en goed voor natuur 
Omwonende 2 Gedrag Minder lang douchen, energie besparen.  
Omwonende 2 Gedrag Minder kopen gebruiken en consumeren. Waar mogelijk 

energiebespaarende materiaal inzetten.  
Omwonende 2 Gedrag Betaalbare elektrische auto’s (tweedehands). Nog even 

wachten dus. Ik leef, denk ik, redelijk bewust en aldus mijn 
kinderen doe ik al veel op het gebied van duurzaamheid. 

Omwonende 2 Gedrag Veel, niet alleen aan eigen genot denken, weg van de 
consumptiemaatschappij 

Omwonende 2 Gedrag Afvalstromen beperken, zuinig zijn met nuts, spullen etc, geen 
voedsel verspillen, microplastics tegengaan, fietsen en lopen 
ipv auto en ov en ga zo maar door 

Omwonende 2 Gedrag Recyclen, openbaar vervoer gebruiken of fietsen.  
Omwonende 2 Gedrag afval scheiden, minder lang douchen, vaker de fiets/ov pakken, 

de verwarming niet hoog zetten  
Omwonende 2 Gedrag rekening met die aspecten houden  
Omwonende 2 Gedrag Netjes zijn geen rommel maken en veel recyclen 
Omwonende 2 Gedrag Vaker elektrische brandstoffen gebruiken 
Omwonende 2 Gedrag Statieflessen en niet veel tasjes kopen etc. 
Omwonende 2 Gedrag Minder heet en lang douchen, meer met het ov  
Omwonende 2 Planeet Een nieuwe aarde 
Huurder 2 Voorlichting Aparte lessen op school hierover zou goed zijn 
Huurder 2 Voorlichting Gescheiden afval, dat is een moeilijke. Hoe krijg je een hele 

buurt aan het afvalscheiden. Dat heeft voors en tegens. 

Huurder 2 Voorlichting Met kleine stapjes samen grote verbeteringen maken 
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Omwonende 2 Voorlichting Goed onderwijs, saamhorigheidsgevoel 
Omwonende 2 Voorlichting Duurzaam bouwloket en de GaGoed website hebben al veel 

informatie. Ik zou ook geholpen zijn met contact met buren 
over specifieke bedrijven en aannemers waarmee zij goede 
ervaringen hebben - nu kost het vaak veel tijd om uit te zoeken 
wie een bepaalde klus (e.g. isoleren) goed kan doen. 

Omwonende 2 Voorlichting Weet ik niet  
Ondernemer 2 Voorlichting Meer borden of posters hangen om mensen onbewust 

bewuster laten omgaan met t milieu en ook op een leuke 
manier voor de kinderen hun zijn de toekomst  

Huurder 2 Voorziening 
in de wijk 

Laadpalen in de wijk 

Huurder 2 Voorziening 
in de wijk 

Veel groen buiten is twee vliegen in een klap: en mooier en ook 
beter voor wateropslag 

Huurder 2 Voorziening 
in de wijk 

Delen van wasmachines, dat is goed voor het milieu. Er is geen 
wasserette.  

Huurder 2 Voorziening 
in de wijk 

Gescheiden afval is goed, maar dan moeten er wel voldoende 
plekken zijn. 

Huurder 2 Voorziening 
in de wijk 

Gescheiden afval 

Jongere 2 Voorziening 
in de wijk 

Afval gescheiden houden  

Jongere 2 Voorziening 
in de wijk 

afval scheiden 

Jongere 2 Voorziening 
in de wijk 

Afvalscheiding  

Jongere 2 Voorziening 
in de wijk 

Groene omgeving. 

Jongere 2 Voorziening 
in de wijk 

afval scheiden, minder gas gebruiken, water besparen 

Omwonende 2 Voorziening 
in de wijk 

Ik heb mezelf daarvoor nodig en een gemeente die begrijpt wat 
een buurt betekent voor haar bewoners.  

Omwonende 2 Voorziening 
in de wijk 

Ja genoeg. Meer laadpalen, minder hitte stress, subsidie op 
gasleiding worden  

Omwonende 2 Voorziening 
in de wijk 

Plastic apart 

Omwonende 2 Voorziening 
in de wijk 

Subsidie 

Omwonende 2 Voorziening 
in de wijk 

Afval gescheiden doen  

Omwonende 2 Voorziening 
in de wijk 

Afval scheiden, zonneplaten 

Omwonende 2 Voorziening 
in de wijk 

Zelf is afval scheiden een verantwoordelijkheid  

Bezoeker 2 Woning Ik verminder gasverbruik door elektrisch koken.  
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Bezoeker 2 Woning Heb wel nog CV. Betaalbaar alternatief nodig. 
Bezoeker 2 Woning Heb geisoleerd in woning, zonnepanelen. 
Bezoeker 2 Woning Groene tuin (tegels eruit gehaald), regenton 
Huurder 2 Woning Energiebesparing is belangrijk, gas verbannen, goed isoleren en 

zonnepanelen op het dak 
Huurder 2 Woning Elektirsch koken is beter, niet alleen gasloos, ook veiliger voor 

ouderen 
Huurder 2 Woning Circulair watergebruik en regenwater opslag in de nieuwbouw. 

Dat kun je zelf niet regelen, daar heb je de gemeente en de 
woningcorporatie voor nodig. 

Huurder 2 Woning Ik wil graag meedoen aan duurzaamheid, als ik het kan betalen. 
Ik heb zelf al mijn woning geisoleerd. 

Huurder 2 Woning Wij hebben zelf dubbel glas laten zetten. 
Huurder 2 Woning Gescheiden afval en proberen minder te verbruiken. Hebben 

we wel isolatie voor nodig.  
Jongere 2 Woning Dat de warmte in mijn huis blijft  en zomers de koelte geeft die 

nodig is  
Jongere 2 Woning dit in de vorm van water vasthouden m.b.v. groene daken en 

regentonnen, zonnepanelen en circulair gebruik van groen door 
compost te maken 

Jongere 2 Woning Adaptatie tegen klimaatverandering, zo snel mogelijk van het 
gas af en duurzame energie zelf opwekken 

Jongere 2 Woning Zonne energie   
Jongere 2 Woning Zonnepanelen, gasloos en veel groen, goede isolatie.  
Omwonende 2 Woning Wat nog nodig is is folie achter de verwarming  
Omwonende 2 Woning Goede duurzame woningen, leefbare openbare ruimtes. 

Omwonende 2 Woning ik douch kort en soms niet te heet. Maar in deze woning maakt 
dat weinig uit.  

Omwonende 2 Woning Er moet iets gedaan worden voor isolatie zo snel mogelijk. 

Omwonende 2 Woning groene daken icm zonnepanelen zijn een hele effectieve 
combinatie helaas zijn deze erg duur, maar klein beginnen met 
een regenton is ook al fijn. 

Omwonende 2 Woning Goede ventilatie en voldoende ruimte, zodat ik niet altijd de 
droger hoef te gebruiken.  Goed geïsoleerde woning zodat er 
frisse lucht is, zonder verlies van alle warmte. Gasloze keukens, 
waterbesparende douchekop  etc.  Het scheiden van afval 
werkt alleen als iedereen het op de juiste manier doet, of dat 
bij iedereen lukt is nog maar de vraag.  

Omwonende 2 Woning Zonnepanelen, warmtepomp, isolatie e.d. 
Omwonende 2 Woning Een duurzaam huis met duurzame spullen. 

 


