Resultaat vragenlijst
Aanpak werk Koninginnebuurt, Langbroek
Het is nodig dat de gemeente de inrichting in de wijk verbetert
De inrichting (zoals de bestrating) van dit deel van de wijk in Langbroek is al 30
jaar oud. Het gaat hier om de Margrietlaan, Irenelaan, Beatrixlaan en een deel van
de Marijkelaan. Ook het deel van de Julianalaan (oostelijk van de Margrietlaan)
hoort hierbij. Vernieuwing van de inrichting is daarom nodig.
Het riool in de Beatrixlaan, Irenelaan en Margrietlaan (noordelijk van de
Julianalaan) is oud. Hiervoor komt een gescheiden stelsel in de plaats. Dat
betekent dat er straks twee rioleringsbuizen onder de straat liggen. Eén is voor
(vies) afvalwater en één voor het regenwater.
De gemeente verzamelde informatie bij de wijkbewoners
Op 24 augustus 2020 ontvingen de wijkbewoners een brief met een vragenlijst.
(De brief met vragenlijst vindt u op deze projectsite.) In die vragenlijst ging het om
5 onderwerpen. Inwoners hadden de keuze uit de antwoorden: Slecht, Matig,
Geen mening, Voldoende en Goed. Het was mogelijk hun antwoord daarna uit te
leggen. Of te vertellen wat ze graag aan verbeteringen wensten.
Deze vragen stonden in de vragenlijst:
1. Openbare ruimte, algemeen
• Hoe ervaart u in het algemeen nu de inrichting van de openbare ruimte
(de ruimte buiten) in uw woongebied en straat?
2. Openbaar groen
• Wat vindt u van het aantal bomen?
• Wat vindt u van de kwaliteit van de bomen?
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• Wat vindt u van de plantsoenen en het groen?
3. Verkeer en parkeren
• Wat vindt u van de verkeersveiligheid in uw wijk?
• Wat vindt u van het aantal parkeerplaatsen?
4. Straatmeubilair
• Wat vindt u van de openbare verlichting?
• Wat vindt u van het andere straatmeubilair zoals paaltjes, borden en
afvalbakken?
5. Bestrating en afwatering
• Wat is uw indruk van de tegels en straatklinkers?
• Wat vindt u van de afvoer van regenwater?
Wat leverde de vragenlijst op?
Van de ongeveer 110 adressen kreeg de gemeente 60 ingevulde vragenlijsten
terug. Hiervan waren er:
• 19 digitaal ingevuld
• 41 via de post teruggestuurd
Uit welke straten kwamen de ingevulde vragenlijsten?
• 5 uit de Beatrixlaan
• 15 uit de Irenelaan
• 5 uit de Julianalaan
• 29 uit de Margrietlaan
• 6 uit de Marijkelaan.
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Op deze en de volgende pagina’s staat een overzicht van de beantwoording
Van elke vraag ziet u hoe de antwoorden waren. Eerst ziet u hoe de hele buurt
erover denkt. Daarna ziet u hoe de antwoorden voor iedere straat zijn. Na elk
onderwerp staat in een samenvatting wat de buurtbewoners uitlegden. Ook staat
erbij wat de gewenste verbeteringen zijn. Hierbij leest u hoe vaak inwoners een
opmerking of idee gaven.
Deze opmerkingen en ideeën gebruikt de gemeente bij het maken van een eerste
ontwerp (voorontwerp). We denken dat eind 2020 dit ontwerp er is. Bij de
presentatie van dit ontwerp ziet u of en hoe we uw opmerkingen of ideeën
gebruiken. Zijn ze niet gebruikt? Dan staat erbij waarom dat zo is.

1. Openbare ruimte, algemeen
Hoe ervaart u in het algemeen nu de inrichting van de openbare ruimte (de ruimte buiten) in uw woongebied en straat?
Totaal
Per straat

* Van de tabel Margrietlaan weten we niet of deze inwoners ten noorden of ten zuiden van de Julianalaan wonen.
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2. Openbaar groen
Wat vindt u van het aantal bomen?
Totaal

Per straat

* Van de tabel Margrietlaan weten we niet of deze inwoners ten noorden of ten zuiden van de Julianalaan wonen.

Wat vindt u van de kwaliteit van de bomen?
Totaal

Per straat

* Van de tabel Margrietlaan weten we niet of deze inwoners ten noorden of ten zuiden van de Julianalaan wonen.
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Wat vindt u van de plantsoenen en het groen?
Totaal

Per straat

* Van de tabel Margrietlaan weten we niet of deze inwoners ten noorden of ten zuiden van de Julianalaan wonen.

Resultaten enquête Koninginnebuurt Langbroek

4

Uitleg van bewoners:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er is onvoldoende onderhoud aan het gras, de bomen en
struiken (en onkruid op straat).
Er is weinig groen of er zijn weinig bomen in de Margrietlaan.
Bomen zijn niet mooi meer/dood/ongeschikt.
Er is voldoende groen (Beatrixlaan & Irenelaan)
Soms is 50% van de stoep niet beschikbaar door overhangend
groen (van bewoners).
De ondergrond is ongeschikt voor de bomen die er nu staan.
Er is weinig ruimte voor extra groen.
Bomen zijn nodig voor een beter klimaat.
Het plantsoen aan de Julianalaan is groot, maar saai.
Parkeren in het groen leidt tot schade.
Hoge vrachtwagens en busjes beschadigen bomen.

De wensen van de bewoners:
16
8
3
3
2
2
1
1
1
1
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nieuwe of meer bomen, die beter passen bij de inrichting.
Margrietlaan Zuid
Marijkelaan
Bomen verwijderen voor extra parkeerplaatsen (Irenelaan en
Margrietlaan Noord).
Leg meer groen/plantsoen aan (minder tegels en klinkers).
Beter onderhoud aan het groen.
Leg een mooi plantsoen/groen aan in de Julianlaan.
Maak het verplicht dat er helemaal geen groen uit de tuinen
meer op de stoep komt.
Groen/bomen niet opofferen voor parkeerplaatsen.
Dezelfde bomen plaatsen als in de nieuwbouw, ze moeten
passen bij de inrichting
Meer bloemen/beplanting/plantenbakken.
Bomen logischer plaatsen bij de parkeerplaatsen.
Boomspiegels niet van 1m2, maar groter zoals in de Prins
Clausdreef.
Laat perken begroeien om parkeren tegen te gaan.
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3. Verkeer en parkeren
Wat vindt u van de verkeersveiligheid in uw wijk?
Totaal

Per straat

* Van de tabel Margrietlaan weten we niet of deze inwoners ten noorden of ten zuiden van de Julianalaan wonen.

Wat vindt u van het aantal parkeerplaatsen?
Totaal

Per straat

* Van de tabel Margrietlaan weten we niet of deze inwoners ten noorden of ten zuiden van de Julianalaan wonen.
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Uitleg van bewoners:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Mensen rijden te hard.
o Koeriers rijden te hard.
Er zijn te weinig of te kleine parkeerplaatsen.
Parkeeroverlast (fout, in groen en op stoep).
Geen overzicht en een onveilige situatie op het kruispunt
Julianalaan-Beatrixlaan-Doornseweg.
De rijweg is te smal, voorbeelden:
o Als er auto’s geparkeerd staan, moeten daar fietsers
omheen (Beatrixlaan)
o Bij te ruim of verkeerd parkeren kan de vuilniswagen
er niet langs. Ook is laden en lossen moeilijk
(Irenelaan).
Er is voldoende parkeergelegenheid (ook op eigen terrein).
Sluipverkeer vanaf de Langbroekerdijk richting Doorn rijdt door
de wijk (en gebruikt zo niet het kruispunt LangbroekerdijkDoornseweg).
De gemiddelde snelheid ligt laag.
Veel schoolgaande kinderen (fiets).
Veel vrachtverkeer op de Margrietlaan.
Er is weinig uitzicht op hoeken van kruispunten, vooral voor
kinderen.
De punaise op het kruispunt Julianalaan-BeatrixlaanDoornseweg is te hoog.

De wensen van de bewoners:
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Breng snelheid-remmende maatregelen aan:
o Drempel of hindernis op de helft van de straat
o Een as-verschuiving
o Een wegversmalling
o Drempelplateaus in een andere kleur
Leg meer parkeerplaatsen aan.
Geef duidelijker aan waar de parkeervakken zijn
Bredere stoep (bijv. zodat een scootmobiel er beter past).
Eenrichtingsverkeer (voorkomen sluipverkeer)
Rijweg breder maken
30 km/u zone verduidelijking.
De situatie Julianlaanweg-Beatrixlaan-Doornseweg verbeteren.
Parkeren aan de ene kant, stoep aan de andere kant van de
rijweg.
Handhaven op fout parkeren en snelheid.
Zoveel als mogelijk boven de 7,5 ton tegengaan wegens
schades, met een uitzondering voor bestemmingsverkeer.
Houd rekening met de fietser.
Geen drempels, de oorzaak ligt vooral in gedrag.
De kans is groot dat verbreding van de straat ook weer zorgt
voor harder rijdend verkeer. Dit is niet gewenst.
Versmallingen zijn ook niet gewenst: het is al smal.
De momenten waarop het het drukst is, hoeven niet duidelijk te
maken hoeveel parkeerplekken er nodig zijn.
Het instellen van een parkeervergunningensysteem.
Breng fietssuggestiestroken aan.
Geen belemmering vrachtverkeer Margrietlaan Zuid.
Het plaatsen van een laadpaal voor elektrische auto's.
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4. Straatmeubilair
Wat vindt u van de openbare verlichting?
Totaal

Per straat

* Van de tabel Margrietlaan weten we niet of deze inwoners ten noorden of ten zuiden van de Julianalaan wonen.

Wat vindt u van het andere straatmeubilair zoals paaltjes, borden en afvalbakken?
Totaal
Per straat

* Van de tabel Margrietlaan weten we niet of deze inwoners ten noorden of ten zuiden van de Julianalaan wonen.
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Uitleg van bewoners:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er zijn geen of te weinig afvalbakken.
Er is voldoende verlichting.
De verkeersborden staan niet op de goede hoogte of plek.
Er is onvoldoende onderhoud/ het meubilair is in een slechte
staat
Er zijn weinig paaltjes, die ook veelal kapot zijn.
Er is geen straatmeubilair in de straat aanwezig.
Er ligt rommel op straat.
De verlichting is onvoldoende of schijnt verschillende kanten uit.
De betonnen paaltjes zijn te laag.
Er zijn teveel borden.
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De wensen van de bewoners:
6
5
5
4
3
3
2
2
1
1

•

Vernieuwen/verplaatsen van borden.

6

•

Het plaatsen van afvalbakken.

4

•

De paaltjes verwijderen en/of andere oplossing.

3

•

Geen afvalbakken plaatsen.

2

•

Vernieuwen van meubilair.

2

•

Beter onderhoud aan meubilair.

2

•

Geen bomen voor lantaarns plaatsen.

1

•

Afvalnet voor de fietsende schooljeugd.

1

•

Paaltjes plaatsen anders rijden mensen de stoep kapot.

1

•

Vaker afvalbakken legen.

1
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5. Bestrating en afwatering
Wat is uw indruk van de stoeptegels en straatklinkers?
Totaal
Per straat

* Van de tabel ‘Margrietlaan’ weten we niet of deze inwoners ten noorden of ten zuiden van de Julianalaan wonen.

Wat vindt u van de afvoer van regenwater?
Totaal

Per straat

* Van de tabel ‘Margrietlaan’ weten we niet of deze inwoners ten noorden of ten zuiden van de Julianalaan wonen.
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Uitleg van bewoners:
•
•
•
•
•
•
•

De stoeptegels en/of klinkers zijn in een slechte staat;
verouderd, los en schots en scheef (gevaarlijk).
Veel water en plassen op de weg na een regenbui, het water
loopt niet goed weg.
Mensen lopen op de rijbaan, omdat dat niet / niet goed kan op
de stoepen
Het riool kan het regenwater niet goed afvoeren.
De straat is te smal; vracht- en vuilniswagens rijden over de
stoep. Dit leidt weer tot schade.
De boomwortels leiden tot opdrukking van bestrating en stoep.
De tegels en klinkers zijn in een redelijke staat.

De wensen van de bewoners:
46
14

•
•
•

3
1

•
•
•
•

1
1

•
•

4

•
•
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Nieuwe tegels en wegdek/onderhoud.
Een betere afvoer van regenwater.
Laat de inrichting passen bij die van de nieuwbouwwijk
(Oranjehof).
De bestrating verminderen, meer groen aanbrengen.
Geen klinkers maar asfalt op de rijbaan.
Een type wegdek met zo min mogelijk geluid aanbrengen.
De uitritten verbreden om de draai goed te maken (t.o.v.
geparkeerde auto's)
Het riool onder de stoep aanbrengen.
Breng een bestrating van gebakken stenen aan, geen
betonsteen.
Ook het riool in de Margrietlaan zuidelijk van de Julianlaan
scheiden.
Graag aan twee kanten kolken in de Marijkelaan.
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