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Inleiding

De gemeente Wijk bij Duurstede stelt een omgevingsvisie op voor het stedelijk gebied en wil hierbij haar inwoners 
betrekken. De gemeente heeft gesprekken met belanghebbenden gevoerd en fysieke bijeenkomsten georganiseerd. 
Daarnaast heeft Citisens, voor de gemeente Wijk bij Duurstede, een online enquête uitgevoerd om inwoners te vragen 
naar hun wensen voor de verschillende kernen. De online enquête heeft als doel om inwoners vroegtijdig en op een 
laagdrempelige manier te laten meedenken en kan grofweg in drie onderdelen worden ingedeeld:

• Leefomgeving algemeen

• Waarden over de leefomgeving

• Toekomst leefomgeving

Het onderzoek is uitgezet via een open link. Dat betekent dat iedereen zijn of haar mening kan geven via een online 
enquête die je bereikt door de link (URL) aan te klikken. Het onderzoek is onder de aandacht gebracht via 
advertenties op sociale media (Facebook, Twitter en Instagram) en via NU.nl. Ook heeft de gemeente haar eigen 
kanalen ingezet om mensen aan te sporen om mee te doen aan het onderzoek. Bovendien heeft de gemeente bij alle 
huishoudens in de plaatsen Wijk bij Duurstede (stad), Cothen en Langbroek een pamflet door de brievenbus gedaan 
met daarop een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Deze campagne is gebaseerd op de aanwezige 
betrokkenheidsprofielen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Voor meer informatie over de betrokkenheidsprofielen 
van Citisens, zie: citisens.nl/betrokkenheidsprofielen-citisensmodel/

Uiteindelijk hebben 798 personen de vragenlijst ingevuld. De inzichten die dit onderzoek oplevert vormen input voor 

de toekomstige keuzes die binnen de gemeente Wijk bij Duurstede worden gemaakt. Deze inzichten zijn 

weergegeven in deze rapportage. In de onderzoeksverantwoording leest u meer over de respons en toegepaste 

weging. 

NB: Per vraag kunnen verschillende aantallen invullers worden genoemd. Door routing in de vragenlijst is niet elke 
vraag aan elke invuller voorgelegd. Daarnaast zijn de antwoordcategorieën “weet ik niet” of “n.v.t” alleen indien deze 
extra inzicht bieden meegenomen in de analyse.

Aanleiding en onderzoeksuitvoering
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Belangrijkste resultaten
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Wandelen en fietsen meest frequente activiteit

Inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede konden 
aangeven wat zij het liefst in hun buurt doen. Hierbij kozen 
zij veruit het vaakst voor de activiteit wandelen en fietsen. 
In de toekomstige omgevingsvisie zou deze activiteit 
voldoende aandacht moeten krijgen. 

Inwoners uit Wijk bij Duurstede (stad) kozen opvallend 
vaak voor evenement bezoeken in vergelijking met 
inwoners uit de andere kernen. Dit heeft waarschijnlijk te 
maken met het aantal evenementen dat in Wijk bij 
Duurstede (stad) wordt georganiseerd. 

Leefbaarheid en natuur belangrijkst in de toekomst

In de omgevingsvisie voor het stedelijk gebied beschrijft de 
gemeente de wensen voor de toekomst van de plaatsen 
Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede (stad), daarom is 
inwoners gevraagd welke drie onderwerpen zij het 
belangrijkst vinden. 

De onderwerpen die het vaakst zijn gekozen, zijn: 
leefbaarheid en natuur, groen en water. Daarnaast wordt, 
in iets mindere mate, gekozen voor het onderwerp wonen. 
Inwoners van de kernen Cothen en Langbroek zijn hier 
meer uitgesproken over dan inwoners van Wijk bij 
Duurstede (stad). Inwoners uit laatstgenoemde kern kiezen 
bijna net zo vaak voor horeca en winkels en 
maatschappelijke voorzieningen als voor het onderwerp 
wonen. 

Meer ruimte voor groen en natuur

Inwoners is gevraagd waar zij meer ruimte aan zouden 
geven in hun kern. Hierbij konden zij kiezen uit 
verschillende onderwerpen. De onderwerpen groen en 
natuur zijn hierin het vaakst gekozen. Deze onderwerpen 
zouden in de omgevingsvisie nadrukkelijk naar voren 
moeten komen. Inwoners uit Wijk bij Duurstede (stad) 
zouden in vergelijking meer ruimte geven aan recreatie. 

Open antwoorden schetsen onderscheid tussen Wijk 
bij Duurstede en Cothen en Langbroek

In dit onderzoek zijn vijf gerichte open vragen gesteld aan 
inwoners van de drie kernen. De antwoorden hierop tonen 
dat het sentiment in Wijk bij Duurstede (stad) verschilt van 
dat in Cothen en Langbroek. Wijk bij Duurstede wordt door 
inwoners vaak een kleine gezellige stad genoemd, en 
inwoners zijn trots op het historisch centrum. Wel missen 
inwoners van Wijk bij Duurstede (stad) vooral een 
zwembad, woningen en winkels.

Inwoners van Cothen en Langbroek geven relatief vaak 
aan dat zij niets missen in hun kern, en ook de behoefte 
een verandering lijkt kleiner. Inwoners van Cothen en 
Langbroek gebruiken daarbij vaak het woord ‘rustig’ om 
hun kern te omschrijven, terwijl inwoners van Wijk bij 
Duurstede vaker kiezen voor het woord ‘gezellig’. 
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Antwoorden op open vragen

Waar bent u het meest trots op?

In het onderzoek zijn een aantal open vragen voorgelegd, hieronder staan de meeste genoemde antwoorden.* 

“Het oude centrum en de gezelligheid.”

“Juist behouden zoals het is met de fantastische 

uitzichten, boerenland en fruitteelt. Dus geen 

windmolens en zonnepanelen ook niet bij 

buurtgemeentes”

Uit de antwoorden van inwoners uit Langbroek blijkt dat 
zij vaak trots zijn op de mooie omgeving in hun kern. 
Als inwoners uit Cothen deze vraag krijgen zijn de 
antwoorden meer divers. Zij noemen relatief vaak de 
saamhorigheid in de kern. Voor inwoners van Wijk bij 
Duurstede (stad) springt er één antwoord uit, namelijk 
het historische centrum van de stad. Ook de cultuur 
hieromtrent wordt vaak genoemd. 

Wat zou u in de toekomst het liefst veranderen 
in uw kern?

Inwoners uit Wijk bij Duurstede (stad) zouden graag in 
de toekomst de bereikbaarheid van hun kern verbeterd 
zien, en ook noemen zij behoefte aan parkeer-
gelegenheid en betaalbare woningen.

Inwoners uit Cothen en Langbroek lijken minder sterk 
behoefte aan verandering te hebben, gezien relatief 
meer inwoners zeggen niets te willen veranderen. 
Relatief vaak noemen inwoners uit Langbroek dat zij 
graag meer bomen/groen zouden hebben, terwijl een 
aantal inwoners uit Cothen wijst op meer 
verkeersveiligheid.

*In bijlagen 2,3 en 4 – open antwoorden zijn alle open antwoorden 

per kern integraal weergegeven. 
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Antwoorden op open vragen

Als u Cothen/Langbroek/Wijk bij Duurstede (stad) in één woord moet omschrijven, welk 
woord is dat dan?

“Rustig dorp”

Cothen “Rustig”

Langbroek

Inwoners van Cothen en Langbroek gebruiken vaak het woord ‘rustig’ of, een woord wat daaraan raakt om hun kern te 
beschrijven. In Wijk bij Duurstede (stad) wordt het woord ‘gezellig’ het meest genoemd. Daarnaast worden door 
inwoners van Wijk bij Duurstede (stad) nog vaak de woorden prachtig, prettig en gemoedelijk gebruikt om de kern te 
beschrijven. 

“Gezellig”

Wijk bij Duurstede











Onderzoek omgevingsvisie, gemeente Wijk bij Duurstede
februari 2020

Alle inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede zijn 
uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Het 
onderzoek was via een open link te vinden die is geplaatst 
op omgevingsvisiewijkbijduurstede.nl. De vragenlijst is op 
verschillende manieren onder de aandacht gebracht van 
inwoners. Zo zijn inwoners op de vragenlijst gewezen via 
sociale media (Facebook, Instagram, Twitter) en via NU.nl. 
Bovendien heeft de gemeente ook haar eigen kanalen 
gebruikt om aandacht te vragen voor het onderzoek, en 
verstuurden zij naar alle huishoudens in Cothen, 
Langbroek en Wijk bij Duurstede een pamflet met daarop 
een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek.

Door middel van verschillende verificatiemethoden is 
achteraf gecontroleerd dat deelnemers woonachtig zijn in 
de gemeente Wijk bij Duurstede. Ook zijn dubbele invullers 
uit de resultaten gefilterd en zijn controles uitgevoerd om 
eventueel misbruik van de vragenlijst te achterhalen. 
Onderdelen van het verificatieproces waren een check op 
postcode, invultijd en e-mailadres.

Onderzoeksverantwoording Uitgevoerd door Citisens

Organisaties zoeken nieuwe vormen om het publiek 
directer te bevragen, te verbinden. Merk jij dat ook? Dat 
is wat Citisens biedt. 

Wij organiseren betrokkenheid. Met een veelzijdig team 
staan we voor je klaar: ervaren onderzoekers, data-
analisten en campagnespecialisten.

www.citisens.nl // @citisens nl

Citisens | door Necker van Naem

Goeman Borgesiuslaan 77

3515 ET Utrecht

T: 0343 820 380
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leven

Leven

Mensen ontmoeten

Naar binnenstad, winkels en terrasjes

naar een buurtcafé, maar dat is er helaas niet

Niets

Ontspanning

ontwikkelen alternatieve energievoorziening, bewonersparticipatie bij isolatie woningen en vervanging daken

recreëren/kamperen

rondje lopen langs de winkels (woon in het centrum)

rust en genieten van de natuur

rust nemen t.o.v. de grote steden

Rustig wonen

Slapen

Sociale buurt ( dus vaak gezellige praat)

Spelen, toen ik jong was

Terrasjes bezoeken, aan het water zitten

Terrasjes pakken (2x)

Theater, horeca en kerk

Theater, horeca en winkels

Thuis zijn

tuinieren

Tuinieren

uitgaan

Van de natuur genieten

Varen en vrienden ontmoeten

Verblijven

verenigingsleven

Volkstuin

vrijwilligerswerk en boodschappen doen in de binnenstad

Wandelen

Watersport

Werken (2x)

Winkelen (4x)

winkelen en vriendebezoeken

Wonem

wonen (3x)

Wonen (4x)

wonen en in de tuin werken

wonen en werken

wonen!!

Zitten en genieten van natuur, vogels

Zwemmen

Zwemmen, helaas is er geen zwembad meer

Welke drie onderwerpen vindt u het belangrijkst? – anders, namelijk

16+ clubs

Agrarisch beleid

Behoud historische binnenstad

Bereikbaarheid (2x)

Betaalbare overheid

buurtvoorzieningen bv. inloophuis

Geen windmolens

het bruisende culturele leven

kleinere woningen voor ouderen

Moderne schoolgebouwen PO

mogelijkheden voor alternatieve energievoorziening, zowel op perceel huis als omgeving

openbaar vervoer

Parken en speeltuinen

Speeltuin!

vervoer, electrische bus, veilige fietspaden

Wonen met als voorwaarden veel van de genoemde zaken

Wonen voor ouderen aantrekkelijk maken

Zwemmen

Als u zou moeten kiezen; waaraan zou u meer ruimte geven in Wijk bij Duurstede (stad)? – anders, namelijk

12 jaar / 18 jaar

Agrarisch gebied

Behoud bleekveld oude  wasserij

Behoud historie

Bereikbaarheid, veilige fietspaden

Beter onderhoud omgeving

Betere speelgelegenheden voor kinderen

betere voet- en fietspaden

Bioscoop

Boulevard en fietspaden

cultuur

Cultuurhistorie, Dorestad

Duurzame initiatieven

duurzame ontwikkelingen

Een natuurspeeltuin. Hierin kun je genieten van de natuur, spelen als kind en mensen ontmoeten.

Een otmoetingsplek/horeca voor 16 jarigen

Een schone stad, Wijk is behoorlijk vies. Opruimen na oude jaar, zwerfvuil en hondepoep.

een zwembad

Energietransitie

Faciliteiten voor ouderen

fietspaden

Fietsvoorzieningen

Groene energie voorzieningen (zonnepanelen &amp;  windmolens

Handhaving regels met parkeren en hondenuitlaat

Handhaving snelheden en geluidsoverlast

Handhaving vandalisme, inbraak, asociaal gedrag

ik zou o.a. verkeer beter willen handhaven en snelheden beperken, industrie beter ontsluiten. Voorlegede keuzes zijn super zwartwit gesteld

Lokale producten.

Meer activiteiten terug zoals jazz bij Duurstede, kleurrijk wijk oude stijl, meer galeries

meer groepswonen voor ouderen zodat er woningen vrij komen voor jonge gezinnen

meer studie-opleidingen

Meer te doen voor jongeren

minder overlast jongeren, geef hen meerdere  plekken

Minder parkeerplekken in de stad

Minder verkeer in de stad grote parkeerplaats buiten de stad,zodat je over tientallen jaren niet hetzelfde probleem krijgt als in de grote steden hoe krijg ik de auto uit de stad.

MUSEUM DORESTAD

Nieuwe goed geoutilleerde schoolgebouwen

Onderhoud van gemeentelijke grond

Ontwikkelen experimentele woongebied, waarbij participerende toekomstige bewoners zelf nieuwe ideeën kunnen realiseren mbt woonvorm, infrastructuur, energievoorziening, en de gemeente slechts de brede kaders opstelt.

Openbaar vervoer (trein)

Openbaar vervoer. B.V rechtstreekse buslijn naar de uithof

Senioren appartementen

sneltram en medische zorg

Speelplekken voor kinderen

speelruimte voor kinderen

Speeltoestellen kinderen

Speeltuin

spel voor kinderen buiten (natuurspeeltuin/hutten bouwen)

Stads strandje
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Stadscamping

Station trein

toerisme

Toerisme

Tram/trein verbinding van Wijk naar Utrecht CS aansluitend op de uithoflijn

Trein station

Veilige fiets en wandelpaden in de natuur aan het rivierfront

Verbeteren saamhorigheid, de stad is van en voor iedereen

Verkeer in centrum ontmoedigen

verkeersveiligheid met name voor fietsende kinderen

Voorzieningen zoals een zwembad

Wandel jogging paden waar geen honden of fiets en mogen komen

Wandelpaden toegankelijk met honden.

Windmolens

Wonen hogere prijsklasse

Woningen voor starters en senioren

woonvormen voor ouderen

Zorg, cultuur en educatie

zwembad

Zwembad (4x)

Zwembad! Was ons beloofd, vergaderingen met grote plannen. Maar helaas gebakken lucht!!

Zwembad!!!!!!!!

zwemgelegenheid

Als u Wijk bij Duurstede (stad) in één woord moet omschrijven, welk woord is dat dan?

(alles) dichtbij

aangenaam (2x)

Aangenaam (2x)

Aangenaam wonen

Aantrekkelijk (2x)

aardig stadje

Achterlopend

Actief

Afwisselend

allemachtigprachtig

allesomvattend

Altijd wat te doen, gezellig, maar niet druk

ambtenarendictatuur

Ander gemeente bestuur!

Armoede

authentiek (3x)

Authentiek (7x)

Balancerend

basic

behoudend

Bejaardenbevolking

Bekrompen

beleving

Beleving

Beperkt

betrokken

bijzonder

Bijzonder

boeiend

Boodschappen

Bourgondisch (3x)

bruisend

Bruisend (4x)

Buitenbeentje

Buitenplaats

Centrum

chaos

Charmant (2x)

comfortabel (2x)

Comfortabel

Compleet (3x)

Conservatief

Culthistirisch beeld aan de rivier.

Cultureel (3x)

cultuurhistorie

Depressie

Divers

Diversiteit

Dorestad (2x)

dorp (2x)

Dorp (2x)

dorps

Dorps (2x)

Duf

Duur

een mooi historisch stadje met een gezellig intiem centrum dat je iin zijn kleindschaligehdi en historie zou moeten koesteren zoals het nu is

Een mooie stad aan de Lek

Eenkennig

Eenvoudig

Eigen

eigenheid

Eigenwijks

eigenzinnig (2x)

Eigenzinnig

Eiland

Er s nog een hoop te verbeteren

Fantastich

Fantastisch (8x)

fijn

Fijn (8x)

Fijn wonen

Fijne groene stad met prachtige historie

fijne plaats om te wonen

Fijne stad

Fijne stad om te leven

Fijne stad om te wonen

foresenstad

formidabel

gaat

Gedateerd!

geïsoleerd

gematigd

Gemeenschap aan het water

Gemiddeld

gemoedelijk (5x)

Gemoedelijk (17x)

Gemoedelijk/overzichtelijk

genieten

Gestagneerd

gevarieerd

geweldig

Geweldig (13x)
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geweldige en veelzijdige stad

gezellig (13x)

Gezellig (52x)

Gezellig (heb er nog meer dan 1)

Gezellig actief

Gezellig en sfeervol

gezellig stadje

Gezellige

Gezellige binnenstad

Gezellige stad (2x)

gezelligheid

Gezelligheid (2x)

goed

Goed (3x)

Goed wonen

Goed wonen.

Groen

groot dorp

Heerlijk (4x)

Heerlijk plaats

Heerlijk wonen

hemels

Het stadje dat alles heeft!

Historie (3x)

historisch (3x)

Historisch (4x)

Idillisch

idyllisch

Idyllisch (4x)

Idyllisch, klein, afgelegen, dorps

In beweging

in verval

inspirerend

interessant

is goed

Jammer

Jeeigeninwonerswegjagendoordestartendewijkenarengeenkanstegeven

Karakter

Karakteristiek

kern

Klaar voor een nieuwe verandering

klein maar fijn (2x)

klein stadje

Klein stadje (2x)

Kleinschalig

Kloten

Kneuterig

knus (2x)

Knus (12x)

kostbaar

Kut gemeente

landelijk

leefbaar (2x)

Leefbaar (2x)

LEEFBAAR

Leefbaar.

Leefruimte

leuk (4x)

Leuk (3x)

Leuk historisch mooi stadje leuke kern

Leuk stadje door het wonen van geboorte af.

Leuke plaats fijn wonen

Leukste stad van Nederland

Levend

levendig (2x)

Levendig (3x)

Levendige stad

levenskunst

Lief (2x)

Matig

menselijke maat (2x)

metovslechttebereiken

Mijn plekje

Mijn stadje

Mijn stadje ??

monument

mooi (6x)

Mooi (18x)

Mooi oud stadje

Mooi! (2x)

mooie plaats goede voorzieningen

Mooie stad met veel potentie

Mooiste

Nalatig onderhoud

Niet aantrekkelijk voor bejaarden

Oke

oké

Oké

omarmend

Onbestuurd

Ondergeschoven kind qua Openbaar vervoer

Ondernemend (2x)

Ongedwongen

Ongeorganiseerd

Ongeregeld

Onkundige middenstandsmentaliteit

Onprettig

Onsociaal

ontmoeting

Oud

ouderwets

Ouderwets (2x)

overzichtelijk

Parel aan de lek

Pareltje

Pitoresk.

pittoresk (5x)

Pittoresk (7x)

plezierig

Pracht stad

prachtig (5x)

Prachtig (2x)

Prachtig!

Prachtig.

prachtstadje

prettig (8x)

Prettig (16x)

prima (4x)

Prima (7x)
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Provinciaal

Rachtig wonen

Rivierstad

Rommeltje

ruimtelijk

Ruimtelijk

rust

Rust (4x)

rustiek

Rustiek

rustig (4x)

Rustig (5x)

Rustige omgeving

Rustoord

Rustpunt

Saai

saamhorigheid

Saamhorigheid

Samen

Samenleven

samenleving

schilderachtig

sfeer

Sfeer en ruimte

sfeervol (4x)

Sfeervol (3x)

sfeervol, dynamisch, gezellig

slaapstadje (2x)

slapend dorp

Slapend.

Slecht onderhouden

soms goed

Sprankelend

Stad als een warm bad

stad in verval

Stad met sfeer en gezelligheid

stads met een dorps karakter

stadswonen

stilstand

super

Te-LINKS

Tevreden

thuis (3x)

Thuis (9x)

Thuisbasis

Thuiskomen (2x)

thuisvoelen

toegankelijk

Toegankelijk

Top (3x)

TOP stad

Uniek (7x)

Vakantiegevoel

Van rustig naar veels te druk

Vanalleswat

Variatie

veelzijdig

Veelzijdig (3x)

veilig

Veilig (3x)

Veilige plek om te wonen

Verdeeld

Vergrijzend

Verouderd

verrommeld

vertrouwd

Verwaarloosd

vitaal

voldoende

Voor ieder wat wils

Vredig (2x)

Vreedzaam

Vriendelijk (6x)

Vrijheid

Wanbeleid

warm

Weldadig

Wouw

xxx

Zorgzaam

Waar bent u op dit moment het meest trots op in Wijk bij Duurstede (stad)?

1) Goede bereikbaarheid.  2) Industriegebied niet ver weg, maar toch niet hinderlijk of lelijk aanwezig.

Aandacht voor behoud van de sfeer in de historische binnenstad

Aandacht voor verduurzaming

Aanzicht van wijk bij duurstede vanaf het water en vise versa

Actief sociaal en Bourgondisch leven in een mooie omgeving

Afwisselende omgeving en het stadscentrum.

Afwisseling van cultuur, waterwegen, natuur, gezelligheid en veiligheid

alle activiteiten die door vele vrijwilligers worden georganiseerd

Alles is er. Gelukkig wel kleinschalig.

Alles is goed onderhouden, meestal schoon en voelt veilig.

ambitie om te groeien

Artistieke kant van Wijk. De binnenstad met de rijke historie aan gebouwen. En het kasteel. En de evenementen/ festivals die er georganiseerd worden. De bioscoop / theater ...waar niet trots op eigenlijk

Authenticiteit

Authenticiteit van het Stadje

Authentieke binnenstad.

authentieke ligging en omgeving

Autoloze markt

Autovrije markt, de cultuur, geschiedenis, gezelligheid horwca, calypso

Behoud historie en leefbaarheid

Behoud sfeer en geschiedenis

Behoud van eigen cultuur

Behoud van het historisch aangezicht in de binnenstad. Actieve gemeente op gebied van kunst, muziek, sport etc. Prettig wonen.

ben er niet zo trots op, stad gaat achteruit

Ben trots op de gezellige sfeer en alle activiteiten die georganiseerd worden. Wijk straalt wat uit!

Bij nood is iedereen er voor elkaar

Bijzonder

Binding

Binnenstad (11x)

Binnenstad en De Geer

Binnenstad en het water.

Binnenstad en historie

binnenstad en horeca, vele muziek(evenementen)

Binnenstad en stadshaven.

Binnenstad en voorzieningen.

Binnenstad haven
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binnenstad in een prachtige open omgeving

Binnenstad van Wijk

Binnenstad Wijk bij Duurstede.

Binnenstad, evenementen, cultuur en natuur

Binnenstad, mentaliteit en saamhorigheid

binnenstad/haven

Blues evenementen

Bouw Vikingschip en de "vernieuwde" markt.

Buitengebied

Buitengebied algemeen

Calypso

Calypso theater en de gezellige binnenstad

Calypso!

Centraal in Nederland gelegen mooie stad

centrum

Centrum (3x)

Centrum, bourgondisch, verdraagzaam, gezellig, historisch.

Centrum,, haven

Centrum.  Omgeving

Culturele activiteiten

Culturele omgeving, historisch centrum, mooie natuur buiten de stad.

Culturele rustige stad, redelijk veilig

Cultuur

Cultuur aanbod bv film

Cultuur en historie

Cultuur en historische woningen etc

cultuur en natuur

Cultuur Gemoedelijke sfeer Natuur

Cultuur, evenementen, muziek

Cultuur, gezellige winkels en horeca, groen wegen en meer huizen??

Cultuur, historisch en cultureel/ uitgaan.

Cultuur, molen, kasteel met park, markt

cultuur/horeca

Cultuurhistorie

Dat er grote samenhang is op cultureel en maatschappelijk gebied

Dat er veel georganiseerd wordt en de cultuur en geschiedenis veel aandacht aan wordt besteed

Dat er zelden gezeur of trammelant is

Dat er zoveel mogelijk voor iedereen wat wils  is ,

Dat er zoveel te doen is. Evenementen, horeca, restaurants. En saamhorigheid om dit allemaal met vrijwilligers op te bouwen.

Dat heel veel mensen elkaar gedag zeggen

Dat het een ontzettend mooie plek is om te wonen, waar we kunnen genieten van de omgeving, de historische binnenstad,  de toch vele voorzieningen en dat allemaal zó centraal in het land. Ook de uitzichten zijn prachtig. Het zou 

verschrikkelijk zijn als dat prachtige uitzicht door de komst van windmolens verdwijnt.

dat het nog niet zo groot is

dat het, tégen de trend, nog steeds zelfstandig is

Dat ik er kan wonen.

Dat we geen windmolens hebben

Dat we maar één stoplicht nodig hebben en dat voor een voetgangers oversteekplaats bovendien!

Dat Wijk bij Duurstede de rug rechthoudt en, anders dan Houten, vooralsnog wèl haar burgers vrijwaart van windmolenoverlast!

Dat ze wel van alles proberen bijv kleine festivalletjes enz.

De activiteiten die er worden gedaan

De authenciteit, aantrekkelijke uitstraling, centrale ligging.

de bewoners

De binnenstad (7x)

De binnenstad en de natuur om de stad heen

De binnenstad en het groen in de wijken

de binnenstad en het wonen in een natuurlijke omgeving, maar ook de aanwezigheid van een goede culturele voorziening (theater Calypso)

De binnenstad is een gezellig centrum, waar altijd wel wat te doen is.

de binnenstad met de grote diverssieteit en sfeer, de haven met het groen, het kasteel met het bos

De binnenstad met veel leuke winkels en horeca.

De binnenstad met zijn autoluwe markt.

De binnenstad van Wijk bij Duurstede met voldoende mogelijkheden voor de wekelijkse booschappen, met name slager, bakker, kaaswinkel, uit en thuis, natuurwinkel met daarnaast de Blokker en de Hema. Wel is het aantal 

bezoekers in de binnenstad verminderd door het autovrij maken van de markt. Werkt leegstand in de hand.

De binnenstad.

De boel wordt redelijk goed in de gaten gehouden.  De mensen werken hard

De combinatie van groen en cultuur

De evenementen zoals kleurrijk uit in wijk en alle andere evenementen. Voor een kleine plaats (in verhouding met bijv Utrecht) is er veel te doen.

De gemakken van een stad maar ook de rust en ligging van een dorp.

De geschiedenis en het vermogen om veel evenementen te organiseren

de geschiedenis het landelijk wonen en leven.

De geschiedenis van de stad, van Dorestad tot een mooie plaats wijk bij Duurstede.

De geschiedenis, maar ook dat er bv nog steeds gratis parkeren is.

de gezellige binnenstad

de gezellige historische binnenstad en het groene buitengebied.

de gezelligheid

De gezelligheid /mooie markt/ eigenlijk alles.

De gezelligheid en unieke uitstraling van de binnenstad

De groeiende betrokkenheid van inwoners bij hun eigen woonomgeving

De groene aderen van de stad. De bomen lanen langs de hordenweg, nieuweweg en de zandweg

De haven (2x)

De haven /binnenstad

De haven en de markt

De Haven.

De historie van het stadje. Een mooie plek om te wonen maar ook om te bezichtigen als toerist/bezoeker.

De historische binnenstad

De historische kern

De hoeveelheid actieve mensen die met elkaar samenwerken om mooie dingen tot stand te brengen.

De hoeveelheid horeca, voor elk wat wils

De horeca, sportmogelijkheden, scholen inclusief speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs, evenementen als Toost en dance behind the wall.

De ijsvogels langs de Middenweg en het slootje langs de dijk (thv de sluizen)

De inwoners van de stad

De jaren 70-bouw van meerdere woonwijken. Toen bouwde men nog huizen met ruimte, pleintjes, speelvelden en groen eromheen.

De kleine maar hechte gemeenschap aan de rand van prachtige natuurgebieden.

De landelijke ligging/ veel groen / weilanden

de lange geschiedenis, de mooie gerestaureerde panden, de restaurants, de galerieën, de vele livemuziek, de aardige mensen, de mooie uiterwaarden, de kromme rijn, de mazijk.

De Lek en de binnenstad

De leuke evenementen die er vaak zijn

De leuke evenementen en de mooie historische binnenstad

De levendigheid en de balans wonen, horeca, winkels en recreatie

De levendigheid in de stad door toerisme, horeca en evenementen

De ligging

De ligging aan het water en het karakteristieke van de stad

De ligging aan het water en in het groen, de mooi verzorgde straten en huizen en er zijn (nog) geen verloederde buurten, maar de zorg voor (eigen) woning en tuin gaat wel zichtbaar achteruit.

De Markt

De Markt en de Mazijk

De markt, het kasteel en de molen. De dijken rondom Wijk en mogelijkheden te wandelen en te fietsen. Het bos (park) verdient wel wat aandacht.

De markt, is een geweldig plaats voor evenementen.

De menselijke maat, mooie binnenstad, prachtig rond de rivieren, sociaal goed klimaat mbt.zorg voor kwetsbaren. Zoals stichting binding. Actieve gemeente er wordt veel georganiseerd.

De mensen die er iets van willen maken jongeren die hier graag zouden willen wonen en de winkeliers en ondernemers die zo hun best doen om het aantrekkelijk te maken

De mensen die er wonen. Als import voel ik mij geaccepteerd. De buren zijn meer vrienden dan buren. Sport accommodatie is mooi (op een zwembad na). Het kasteel is ook een mooi eyecatcher.

De mensen in Wijk staan altijd open voor nieuwkomers en nemen ze graag op in de gemeenschap.

De molen

De Molen

De mooie binnenstad, het geweldige sportterrein marienhoeve,  mijn woonwijk de heul (al moeten ze snel wat aan het winkelcentrum doen)

De mooie ligging aan de rivier.

De mooie ligging in de omgeving, variatie tussen rivier, langbroekerwetering, heuvelrug, historische buitenplaatsen

De mooie omgeving

De mooie oude kern van de stad en leuke evenementen.
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De niet al te grote stad oogt vriendelijk en welkom. De binnenstad nodigt uit tot bezoek en de middenstand doet haar best de binnenstad levendig te houden. Er vinden erg veel evenementen plaats, soms iets te veel zodat er wel 

eens wat ten onder gaat aan haar eigen succes maar over het algemeen voor elk wat wils zodat Wijk bij Duurstede sociaal is.

De nieuwe markt, de actieve bewoners, de geschiedenis die zichtbaar blijft, de groene omgeving, de geweldige sportfaciliteiten, de mooie bouwstijl van het veilingpark (beter dan de Geer).

De omgeving hoe hij was

De ons kent ons mentaliteit

De organisatie van diverse evenementen , dus levendigheid.

De oude binnenstad (3x)

De oude binnenstad en omgeving

De oude binnenstad, de sfeer en vriendelijke mensen

De oude binnenstad, sfeervol en gezellig

De oude binnenstad.

De oude gebouwen Oa de kerken kasteel en molen

De oude kern

De oude kern(woon ik zelf al bijna 50 jaar...)met ligging aan de rivier

de oude stad en de mooie uiterwaarden

De oude stadskern

de prachtige mooie binnenstad

De rijke historie;  Het groen/de natuur, ik ben echter wel van mening dat dit nog beter kan en ook nog meer, zodat we een nog rijkere en meer diverse flora en fauna krijgen.

De rust (2x)

de rustige omgeving

de rustige woonomgeving terwijl je toch in een stadje woont.

De sfeer

De sfeer van de stad

De sfeer van een historische stad, met redelijk voldoende aanbod aan werkgelegenheid, wonen, schone lucht, schoon water, veiligheid, uitgaansmogelijkheden.

De sfeer van het stadscentrum

De sfeer van samen wonen en saamhorigheidsgevoel, veiligheid en overzichtelijkheid.

De sfeervolle oude binnenstad, waar (in de zomer) veel te beleven is.

De sportvoorzieningen en de levendigheid (er is altijd wat te doen)

De stad in het geheel

De uitstraling van ons eeuwenoude stad aan de rivier met een rijke historie.

De veelzijdigheid

De veelzijdigheid aan culturele evenementen, voor een groot deel ontstaan uit particulier initiatief.

De veelzijdigheid die WbD biedt als relatief klein stadje.

De veelzijdigheid van de voorzieningen zoals sportvoorzieningen en de fraaie ligging aan de rivier.

De veelzijdigheid. Een gezellig oud centrum,  binnen 2 min. lig je op een strandje aan de Lek, je kunt lekker wandelen in het bos, mooie natuur

De veiligheid, niet te klein en niet te groot, de culturele erfgoederen, horeca voorzieningen

De vele activiteiten en diversiteit van de stad.

De vele culturele evenementen, sociaal beleid en verenigingsleven

De vele initiatieven van betrokken burgers.

de vele monumenten

de verkeer arme markt

De verzorgdheid van de straten

De volledigheid en diversiteit van alle voorzieningen, de geschiedenis en ligging.

De vriendelijke mensen, gemoedelijke sfeer, veel cultuur, mooi oud centrum, dichtbij de natuur

De vriendelijkheid van de inwoners in het algemeen.

De wijdse uitzichten zonder windmolens

Dicht in de buurt van Utrecht maar toch uit de route

Dichtbij Utrecht

Diversiteit

Diversiteit.

Dorpse gezelligheid

Dorpse karakter (2x)

Dorpse karakter, utrechtse heuvelrug in de buurt.

Eigenlijk nergens

EigenWijkse Energie Cooperatie. Biologische Winkel. Dat er nieuwe bus hokjes komen met Sedum dakbedeking, voor de biodiversiteit. Bomen aan plant.

Er wordt veel georganiseerd door enthousiaste mensen, wat voor verbinding en saamhorigheid zorgt.

Er wordt veel georganiseerd. Fijne stad om te wonen.

evenementen

evenementen die georganiseerd worden( zoals kerstmarkt,Shantyfestival.lekkodagen)

Festiviteiten, goede winkels, mooie kern

Fijne en veilige plek om te wonen, de sfeer is gemoedelijk, veel vrijwilligers " op de been ". Je kunt vaak een beroep op iemand doen, we kennen hier ook nog het z.g. " nabuurschap"

Fijne, rustige stad waar het heerlijk is om als mens op te groeien

Geen mening (2x)

gemoedelijke sfeer, oude binnenstad, autoluwe markt

Gemoedelijkheid van de mensen

Geschiedenis

Geschiedenis en boreca theater binnenstad

geschiedenis, omgeving, natuur, mooi stadscentrum

Gezellig centrum en dat er regelmatig evenementen worden georganiseerd in de binnenstad.

Gezellig maar toch centraal met behoud van eigen gezicht en veiligheid.

Gezellige binnenstad

gezellige oude binnenstad en ligging aan het water

Gezellige oude stad met vriendelijke inwoners

Gezelligheid in de binnenstad (2x)

Gezelligheid,veel te doen in de weekenden

Goede combinatie van een gezellig historisch stadscentrum met mooie woonwijken er om heen

goede mogelijkheden om te sporten en een mooie sfeervolle binnenstad met leuke evenementen

Goede openbaarvervoer.

Groen in de Buurt project

Groen, water en de leuke terrasjes.

Groenstrook door heel wbd

Grote aantallen vrijwilligers, die zorgen dat de Wijkse samenleving draait, zoals hij draait. Maar ik vraag mij wel af of dit zo blijft, kijkend naar de afbraak van de sociale cohesie binnen de samenleving (jeugd, jonge ouders druk met 

dubbele baan en kinderen, toenemend aantal andere culturen)

Grote jumbo, weinig inbraken en mooie parken.

Grote kerk

Haven

haven en binnenstad

haven en de  wijkse molen en omgeving

heerlijke omgeving en alles is in het stadje te krijgen. Belangrijk om bibliotheek, boekhandel, filmhuis en winkels te behouden. Zwembad voor ouderen zou ook heel goed zijn als ontmoetingsplek

het (nu nog) groene uiterlijk

Het aanbod aan evenementen en de vele vrijwilligers

Het aanbod van culturele activiteiten en de prachtige omgeving

het buitengebied

Het centrum (2x)

Het centrum met binnen stad

Het culturele leven.

het dorpse karakter dat mijn inziens behouden moet blijven.

Het feit dat er veel georganiseerd wordt. En wijk een echt oude kern heeft dat een centrale plaats inneemt.

Het feit dat het een rustig stadje is.

Het feit dat het stadse en het weidse zo goed samengaan

Het geheel van wonen,werken en recreeren

Het gerenoveerde centrum

Het gezellige centrum met de horeca

het historische centrum de ligging (rivier, groene omgeving) goede busverbinding het rustige tempo

Het historische karakter en de ligging in het krommerijngebied zo aan de rivier heeft ontegenzeggelijk karakter

Het is een enorm knus en gezellig stadje. Heel authentiek en bijzonder.

Het is een mooie stad, het voelt dorps en het is een gezellige stad.

Het is een stad maar voelt als een dorp

Het is zowel rustig als bruisend, niet te afgelegen met alle belangrijke voorzieningen binnen handbereik en natuur rondom

Het karakteristieke oude centrum

het kasteel

Het kasteel

Het kasteel!

Het kleinstedelijke bevalt mij zeer, ook het vele groen en het toegankelijke parkeerbeleid. Een pracht plek tussen de Utrechtse heuvelrug en de grote rivieren.Je kunt hier in de omgeving in midden Nederland, uren wandelen zonder 

iemand tegen te komen...

Het meest trots ben ik op het feit dat er in de wijkse binnenstad regelmatig wat te doen is met evenementen o.a. in Theater Calypso (met o.a. Blues in Wijk) en in de horeca.

het mooie centrum

Het mooie centrum
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Het mooie oude en gezellige centrum en het vele groen in mijn buurt

het onderhoud en verbetering van veel woningen in de binnenstad,  de haven en het recreatie er omheen,  het schoonhouden van de straten

Het oude centrum

Het oude centrum en de gezelligheid.

Het oude centrum en het gebied rondom Middelweg Oost.

Het oude centrum, de molen, het kasteel en de lek.

Het oude stadsbeeld.

het plattelandse, veilige, weinig doorgaand verkeer hebbende plekkie wat stand houdt.

Het ruimtelijke gevoel (vrijheid). Je hebt een beetje het stadse maar tegelijkertijd is het dorps.

Het stadspark

Het streven naar een goed milieubeleid

Het totale plaatje

Het uitgaan bv calypso en het gezellige centrum

Het uitzicht vanaf de dijk.

Het woont prettig in deze stad

Historie (3x)

Historie cultuur saamhorigheid

Historie, ligging aan het water, hoe landelijk mijn eigen huis gelegen is bij het hof van wijk.

Historie, Oude stad, mooie ligging aan Lek, voorzieningen

historie, saamhorigheid, rijk cultureel en maatschappelijk leven, gevarieerd landschap

Historie.

Historisch centrum

Historisch Centrum

Historisch centrum Veel voorzieningen

Historisch centrum, haven en rivier.

Historisch centrum.

historisch karakter samen met kasteel(park)

Historisch karakter, duurzaamheidsontwikkelingen

Historisch stadsbeeld. Levende stad

Historische achtergrond

Historische binnenstad (3x)

Historische binnenstad met de leuke evenementen die er georganiseerd worden. En de haven, leuke ligging van Wijk.

Historische gebouwen

Historische kern met kasteelpark en waterfront in combinatie met overzichtelijke woonwijken

Historische kern, nabijheid van natuur en groen, uitstraling, bezienswaardigheden, prettige sfeer

Historische kern. Markt

historische monumenten. markt, kleinschalig ,evenementen

History

Hoe alles goed wordt onderhouden

hoe prettig het wonen en werken is in Wijk bij Duurstede

Horeca toerisme

Horeca, bedrijven en Ondernemersfonds

I

ik ben het meest trots op onze mooie historische binnenstad en het kasteel met het kasteelbos.

Ik denk dat het huidige woning tekort en de daarbij komende uitzichtloze situatie alle trots op wijk bij Duurstede op dit moment overschaduwd. Er zouden huizen bij moeten komen met een vasten eerlijke koopsom waarbij 

wijkenaren het eerste recht hebben deze te kopen.

ik ga er vanuit dat hier de stad zelf is bedoeld? dat is wat verwarrend, want de nieuwbouwwijken van Wijk bij Duurstede vind ik niet echt bijzonder. vooral de Horden is deels zeer armoedig opgebouwd; te weinig groen van 

structurerende betekenis. het is veel kleinschalig restgroen en waar wel sprake is van een mooie groenstructuur, neigt de gemeente ernaar om gronden te verkopen waardoor de kwaliteit van deze groene linten in de 

nieuwbouwwijken wordt aangetast, zoals bijv langs de overloop. door de verkoop wordt het groene lint te smal en verrijzen overal schuttingen die het beeld andermaal versmallen. Dat is jammer want deze lijnen ( zie ook bij de 

Nachtegaal e,o) zijn belangrijke structurerende elementen in deze nieuwbouwwijken en brengen daar wat robuuster groen in de buurt. Daar moet niet kortzichtig mee omgegaan worden. Waar ben ik verder trots op in de gemeente: 

dat het een dorp is waar veel gemeenschapszin is: veel mensen kennen elkaar ( het is niet anoniem) ; het is daardoor een mooie maat als gemeente

Ik heb geen explicite zaken waar ik zeer trots op ben, wellicht gezien het voor mij niet uitzonderlijk is met andere dorpen die ik heb gezien. Maar in zijn geheel heb ik het gevoel dat er weinig conflicten zijn en dat mensen hier prettig 

en rustig kunnen leven.

Ik houd van de uitstraling en de kleinschaligheid.

Ik vind de historische binnenstad mooi en het is leuk dat er veel te doen is.

In het algemeen zijn de mensen heel toegankelijk. Wij leven in een mooie stad

In stand houden van monumentale panden

Je vindt hier eigenlijk alles. Het is hier prima wonen.

Karakter

kasteel

kasteel + park en de markt

kerken, oude gebouwen, kasteelpark met ruïne, de gemeente met bibliotheek, oude binnenstad en straten, molen, open Mazijk, Markt, café's en winkels

Kinderboerderij, evenementen, rust, molen

Kleinschalig maar toch compleet. Gezondheidsvoorzieningen,  misschien een dependance van een ziekenhuis/poli (vergelijk Doorn) en een onderzoek naar de haalbaarheid van een (kleine) zwemaccomodatie.

Kleinschaligheid (2x)

Kleinschaligheid, grote mate van voorzieningen. Uniek dat we een eigen theater hebben. Geweldig dat er een EWEC is.

Knusheid

Knusse stad met oude kern

Leefbaarheid binnenstad, organisatie van evenementen

Leefbaarheid, rust en goede infrastructuur

leefomgeving

Leefomgeving

Leuke binnenstad

Leuke evenementen. Mag meer in de koude maanden.

Levendig

Levendige, monumentale binnenstad

ligging in een groene omgeving

Lokale initiatieven en (culturele) evenementen. Saamhorigheid en sociale cohesie. Mooie levendige binnenstad. Goede zorg voorzieningen en culturele voorzieningen en prachtige ligging aan de lek en Utrechtse Heuvelrug. Onderwijs 

en aport voorzieningen.

Losloop gebieden voor dieren, vele groen en  water, betrekken van burgers

markt

Markt (2x)

Marktplein, Grote Kerk, Calypso, Stadhuis, Kasteelpark en Walmuur

mazijk

Mazijk

Me eigen huis

Menselijke maat, veel dwarsverbanden, enorm veel activiteiten.

Middeleeuws stadje

Mijn eigen woning

Mijn huis in de binnenstad

mijn woning en scholen

Molen

Monumentaal en horecagelegenheiden

Monumentale uitstraling aan het water en welkome sfeer

Mooi stadje aan het water

mooi stadje in prachtige omgeving

Mooi stadscentrum

mooie binnenstad (2x)

Mooie binnenstad

Mooie binnenstad met veel mogelijkheden in de omgeving

Mooie binnenstad, leuke evenementen (mag nog meer), mooie omgeving voor fietsen/wandelen

Mooie binnenstad, vaak evenementen

Mooie binnenstaf

Mooie centrum Groene omgeving

Mooie groene omgeving. De prachtige stad zelf. De vriendelijkheid van de mensen. Hier groet men elkaar nog wanneer je ergens wandelt.

mooie historische binnenstad

Mooie historische binnenstad waaromheen de wijken ruim zijn opgezet met ruimte voor groen. De sociale voorzieningen en het gemeenschapsgevoel in WbD zijn goed. Het is een veilige plek om te wonen met een gezin.

Mooie historische en gezellige binnenstad. Centrale ligging in Midden Nederland te midden van diverse landschapstypen en met grote en kleine steden op betrekkelijk korte afstand. Saamhorigheid van bevolking, wat tot uiting komt 

in vele vormen van vrijwilligerswerk en evenementen.

Mooie ligging aan het water

Mooie omgeving. Veel activiteiten. Weinig criminaliteit. Vriendelijk.

Mooie oude binnenstad met veel horeca waar geregeld leuke dingen georganiseerd worden. Gemoedelijk stadje waar men elkaar nog gedag zegt!!

Mooie oude binnenstad, alles is er maar toch kleinschalig

Mooie oude gezellige stad

Mooie rustige omgeving, voorzien van de nodige winkels en met goed OV naar Utrecht

Nagenoeg geen verschillen tussen de mensen .

Natuur en cultuur

Negens
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nergens

Niet

Niet op de zgn kunst wat in de haven en bij de molen op de dijk staan!

Niets in het bijzonder

niets speciaals

Nieuwbouwprojecten

Nieuwe Binnenstad

Niks (2x)

Niks bijzonders

Om hier te wonen

omgeving

Omgeving (3x)

omgeving, sfeer,veiligheid, sociale omgang, openheid

Ondernemend en er worden vaak activiteiten georhaniseerd. Een levendige stad tot gevolg.

Ongerept buitengebied

Ons centrum en de skyline

Ons kent ons

Onze evenementen Markt.

op alle vrijwilligers

Op de binnenstad

Op de evenementen die georganiseerd worden.

Op de haven, de binnenstad en de molen

Op de historische binnenstad, de prachtige natuur en het actieve verenigingsleven.

op de historische gebouwen

Op de lek.

Op de mensen die zich actief inzetten voor de samenleving.

Op de mentaliteit van de oude wijkenaren

Op de mooie markt, ontmoetingsplaats en zonder verkeersproblemen.

op de mooie omgeving , de oude binnenstad en de vele evenementen die georganiseerd worden.

Op de prachtige binnenstad en al de culturele activiteiten.Dat gebeurt een groot deel in Calypso. De ligging van ons stadje aan de rivier de Lek.

op de prachtige Grote Kerk met het nieuwe Engels romantische orgel

op dit moment op niets.

Op gezellige binnenstad

Op het heerlijke directe en de openhartigheid van de bewoners. De verbondenheid die ik hier voel.

Op het moment niets! De gemeente moet zich schamen hoe ze alles onderhouden.

Op het oude centrum en het kasteel

Op mijn eigen woning

Op mijn nieuwe appartement, waar ik sinds begin november woon.

op onze binnenstad en het groene front bij de haven. Geen uitbreiding parkeren daar!

Op onze eigen sociale omgeving met mensen uit verschillende culturen die er zijn als het nodig is.

Op zijn historie en de leefbaarheid. Die moet bewaakt worden. Wijk bij Duurstede mag geen dode stad worden.

Open buitengebied, historisch stadje,

openheid

opgeruimd

Organisatie van de evenementen

Organisatie van evenementen

Organisatie van veel Leuke evenementen

Organiseren evenementen, projecten

oude binnenstad (2x)

Oude binnenstad

Oude binnenstad met mooie geschiedenis

Oude binnenstad, horeca, evenementen, Veilingpark, gevoel van veiligheid

Oude binnenstad, kasteel, natuur, gemoedelijke sfeer, sportverenigingen, omvangrijk aantal maatschappelijke organisaties

Oude binnenstad.

Oude binnenstad. Dijk- en Rivierenlandschap.

Oude centrum (3x)

Oude centrum en kasteel

oude centrum met mooie historische gebouwen

Oude kern en de vele activiteiten

oude stad, centrum

Oude stadskern, ligging aan de Lek met de watersportmogelijkheden

Oude stadskern, Sportpark, Gravenbol, aantrekkingskracht bewoners omliggende plaatsen.

Oude zichtbare historie

Ouderenzorg

Over de rijke historie

Over de verschillende culturele activiteiten, over de saamhorigheid in het centrum, op het historische karakter van Wijk, op de koopzondagen (vooral van de supermarkten) en op de toegankelijkheid van meedenken met gemeente 

plannen.

over het algemeen , saamhorigheid

Participatie, saamhorigheid initiatiefrijk

particulier initiatief

Particulieren die tegen de stroom in proberen te redden wat er te redden valt.

Prachtig gelegen aan het water

Prachtig stadje met aandacht voor sport, cultuur en horeca

Prachtige binnenstad, allleen parkeren is daar een probleem

Relatieve rust

Revius Lyceum

rivieren

ruimte voor nieuwe ideeën, pluim voor Binding,

Rust (3x)

Rust, ruimte en het rivieren landschap. De grootte van de oppervlakte en weinig hoogbouw.

Rustig

Rustig wonen, veel activiteiten sfeervolle binnenstad, veel mogelijkheden water, bos

Rustige omgeving. Mooi groen. Gezellig centrum.

rustige stad met een mooie binnenstad langs de rivier

saamhorigheid

Saamhorigheid

Schattige restaurantjrsvaks pépé's en uyt in wijk

Sfeer (3x)

Sfeer van de oude stad, natuur en agrarisch gebied om Wijk, dorpsgevoel/klein maar fijn

sfeer, brede aanbod van activiteiten

Sfeer, rust, voorzieningen

Sfeer,vriendelijkheid, gezelligheid, ongecompliceerdheid

Sfeervol

Sociaal domein, veel verenigings leven op diverse vlakken van sport , cultuur en groen, en dus betrokkenheid.

Sport

Sportfaciliteiten

Stad met dorps karakter

Stad met dorpse invloeden

Stadje met dorpse mentaliteit

stadje op zich

stadshaven en rivierfront

stadspark

Terrasjes horeca cultuur

Toch een dorps gevoel, ondanks het een stad is.

Totaalplaatje met monumenten, haven en kasteel

variëteit

Veel activiteiten in de stad

Veel cultuur

Veel evenementen. Fijn wonen. Alles in de buurt.

Veel groen in de omgeving

Veelzijdigheid

Veilig kunnen wonen

Veilige, fijne plek om te wonen

Veiligheid (2x)

Vele activiteiten cq evenementen

Vele evenementen

Vikingschip Kromme Rijnder Omgeving

Voelt als thuis

Voorzieningen zijn goed geregeld
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Voorzieningenniveau irt inwoneraantal

Vrijwillige inzet bij activiteiten.

Walmuur, haven en de molen

Wandelen in het buitengebied

warmte

Was de binnenstad maar met de verkeersremmende maatregelen is t erg vervelend geworden!

Watersport

Wbd is een mooie karakteristieke stad

Weinig

Weinig verstoringen door geluid en uitstoot van verkeer en industrie

Wijk heeft een prachtig oud centrum en dat word goed onderhouden

Wijk heeft lange historie die goed terug te zien is in de stad en omgeving, maar tegelijkertijd voelt het als een knus dorp. Het vasthouden van die combinatie van dorpsgevoel, historie en voldoende stedelijke voorzieningen is knap.

Woon nog te kort in Wijk in ergens trots op te zijn

xxxx

Zelfredzaamheid

Zicht op en van de rivier

Zorg praktijk Voorwijk

Wat zou u in de toekomst het liefst veranderen in Wijk bij Duurstede (stad)?

- Beter onderhoud groenvoorziening   (niet alles wegsnoeien); - Minder onkruid op straat.

- Concrete plannen voor verduurzaming (van het gas af) - Mogelijkheden voor "tiny" woningen, zeker voor duurzame/zelfvoorzienende

- De waterafvoer moet verbeterd/vernieuwd/anders worden. De huidige riolering kan de hoeveelheid water in veel straten niet aan met deze tropische buien. - Het zou leuk zijn als er buurtcafe"s zouden komen, want de 

individualiteit onder de mensen groeit en daarmee ook de eenzaamheid. In de binnenstad zit van alles, maar verder nergens een café te bekennen. - Er moeten meer mogelijkheden komen voor groepswonen voor ouderen of 

woningen voor alleenstaanden, zodat we bijdragen aan de doorstroom en jonge gezinnen in de voor ons te grote huizen kunnen gaan wonen. Geen 50 m3, maar groter, want naar die 'kippenrennen' willen ouderen niet.

- hard controleren op tijdelijk geparkeerde/stilstaande autos in de binnenstad. het is geen gezicht voor de toeristen.  - de binnenstad (kruising singel/veldpoort) heeft in de afgelopen jaren erg veel verkeer erbij gekregen. kan dit niet 

anders? wat soms tot gevaarlijke situaties leidt.

- Meer leven op straat en minder op de bank achter de TV - Duurzame, comfortabele en betaalbare verkeersstroom op de N229 (ook in de spits)

-meer woningen voor senioren en jongeren -snelfietsroutes aanleggen  naar Utrecht, Amersfoort, etc. -openbaar vervoer naar Utrecht centraal station verbeteren -werk maken van gasloze woningen -schone omgeving/opruimacties 

m.b.v burgers (scholen, vrijwilligers, etc.)

( betaalbaar ) Duurzaam bouwen voor jongere en oudere. Hofjes waar oudere samen kunnen wonen.  Water recreatie dichter bij de stad. ( zwemmen)

(Minder huisdieren.)

(wat, niet veel) meer ruimte voor toerisme, door bijvoorbeeld de parkeerduur te verruimen op het walplantsoen en de haven.  veel aandacht is nodig voor de verduurzaming van de stad.  De Noorderwaard gaat nu als eerste 

verduurzamen, maar de uitdagingen zijn het grootst in de oude binnenstad. Hoe houden we de stad mooi, maar zorgen we ook daar voor nul op de meter. Zonnepanelen zijn eenvoudig in de buitenwijken, maar het daklandschap in 

de binnenstad vraagt van de gemeente meedenkgedrag. Isoleren van de oude huizen vraagt om creatieve oplossingen waar de bewoners hulp bij kunnen gebruiken. Dat vergt niet alleen een goede omgevingsvisie, maar ook een 

samenwerkende houding van gemeente en politiek. Hoe kunnen wij ook onze binnenstad duurzaam krijgen, is een vraag die je als Wijk bij Duurstede een heel mooi verhaal op kan leveren, als we met elkaar ons best doen. Kijk ook 

lokaal naar nog veel meer elektrisch vervoer. Wat kun je doen met laadpaalvoorzieningen op meer plekken. Stimuleer elektrische deelautoprojecten

100% energie neutraal

2e ontsluitingsweg langs het A'dam rijnkanaal naar Nieuwegein

Aanpak van de verkeersdrukte van Wijk naar Utrecht, ik denk dat veel mensen een tramverbinding van Wijk naar Utrecht CS supporten deze aansluiten op de uithoflijn bij koningsweg en vervolgens laten doorrijden naar de uithof

Actief t.a.v. natuur en milieu Hulp aan kansarme, zaken/projecten

Afhankelijkheid van de N229 verminderen en binnenstad attractieve.

afval op de straten.

Asociaal gedrag beter cq strenger aanpakken en oa beboeten door die personen allerlei sociale klussende laten uitvoeren zoals opruimen rotzooi, helpen ouderen enz...Je ziet nu nauwelijks een agent rondlopen en als ze er zijn dan 

durven ze niet op te treden.

Auto's weren en meer creativiteit bij het verder ontwikkelen van het centrum d.m.v. bijvoorbeeld het involveren van de haven in het stadsbeeld. Dus geen grote parkeerplaatsen aan de haven maar een kleinschalige plek met 'things 

to do' voor kinderen en touristen. Onderzoek laat zien dat autovrije stadscentra meer floreren (ook voor de middenstand) en dat men kan sturen in het gebruik van de auto door bijvoorbeeld gecombineerde trein/bus arrangementen 

aan te bieden.

Auto's weren uit het centrum / parkeergelegenheid nabij haven  en zorgen dat we het pittoreske koesteren

autoluw

Autovrije binnenstad

Beheer groenvoorzieningen en onderhoud van wijken en met hun voorzieningen.

Behoud van winkels in de binnenstad. Meer ruimte voor toerisme.

Ben eigenlijk wel tevreden.  Maar meer woningen voor 70++

Ben tevreden, dus goede balans tussen natuur en activiteiten behouden

bereikbaarheid

Bereikbaarheid (3x)

Bereikbaarheid er naar toe verbeteren, geschikt maken voor de naderende klimaatverandering en het zo bewoonbaar houden.

Bereikbaarheid van de stad behouden. Groei van aantal inwoners beperken ivm dichtslibben toegangswegen. Echter wel voldoende extra goedkopere woningbouw voor eigen jeugd.

Bereikbaarheid van Wijk bij du Duurstede in de avondspits

Bereikbaarheid vanaf A12 Maarsbergen, Bunnik, A27 Houten, A15 Tiel.  Geen pont meer, maar brug.  Geen extra woningen daar Wijk in de spits een drama is bij rotonde de Geer en bij Bunnik. Groen onderhoud en met name maaien 

is een grote armoede en niet uitnodigend voor Wijk. Te veel knuffel projecten waar onnodig geld naar toe stroomt plus kansloze promotie

Bereikbaarheid, parkeren, versneld groen worden!

Bestrating in groen omzetten. Gezamenlijke warmtevoorzieningen

Betaalbare huur voor kleine ondernemers

Betaalbare huurappartementen voor senioren

betaalbare woningen

Betaalbare woningen jongeren en groepswonen ouderen

Betaalbare woningen voor de starters tussen de 18-27 jaar!!! als we de jeugd geen plek kunnen geven is dit demografisch een slechte ontwikkeling. Om een leefbare omgeving met alle voorzieningen, winkels, horeca, scholen, zorg, 

etc. Overeind te houden, zijn jonge starters in Wijk bij Duurstede essentieel.

Betaalbare woningen voor iedereen. Geen toename van het toerisme. Nog meer bomen planten (er zijn al nieuwe bij gekomen, maar er kunnen er nog veel meer bij).

Betaalbare woningen voor jeugd en ouderen

Betaalbare woningen voor jong en oud. Meer recreatie en lokale activiteiten. Geen groei van inwoners, de wegen van en naar Wijk zijn al te vol.

Betaalbare woningen voor jongeren zowel koop als huur. En kleine koop woningen voor 60 Plussers.   Evt een mogelijkheid voor fam woningen waar ouders en  volwassen  kinderen samen kunnen wonen om zo in de toekomst mantel 

zorg te kunnen bieden.

Beter beheer over uitgaven, subsidies en minder betutteling.

Beter groenonderhoud op plaatsen waar de gemeente het af laat weten

beter kijken naar geparkeerde auto"s kasteelpark rijden daar als gekken en kijken niet of er mensen lopen

Beter onderhoud aan groenvoorzieningen, meer wandelroutes

beter onderhoud groen

Beter onderhoud van de openbare ruimte, ergernis nr 1 van veel mensen. Sinds de uitbesteding aan o.a. de firma Florijn is het merkbaar minder geworden.

Beter onderhoud van het groen, meer Piet Ouddolf achtingen groenvoorzieningen. Kijk eens in Leischerijn bijvoorbeeld. Meer ruimte rondom scholen, met het Revius als voorbeeld hoe het niet moet. Betere handhaving van het niet 

parkeren in de binnenstad. Soms staat de markt nog steeds helemaal vol. Meer parkeerplaatsen voor fietsen net buiten het centrum.

Beter onderhoud van- en meer groen. Meer bomen. Natuurbeheer. Meer aandacht voor fietsen en wandelen.

Beter onderhoud wegen en groen

Beter ov, betere fietsvoorzieningen, een zwembad

Beter ov, veilige fietspaden

Beter parkeren. Meer winkels en gevarieerder aanbod

Beter toezicht op te hooi en te gras neerzetten van pakjesautos. Handhaving overlast zoals vuurwerk en vernielingen in het weekend.

betere , veiliger weg naar de buitengebieden

Betere bereikbaarheid met openbaar vervoer  en fiets.  OV :  betere verbinding richting Amersfoort en het Science park in Utrecht. Rechtstreekse spitsbussen. Fiets : een goed verlicht, breed fietspad van Utrecht naar Wijk. Steeds 

meer mensen gaan met (elektrische) fiets maar op de route Utrecht - Wijk zijn een aantal zeer donkere stukken waardoor dat niet prettig is moet fietsen.

Betere bereikbaarheid, meer groen.

Betere bewaking door de gemeente van oude monumenten en stadsgezichten. Dat is nl. Ver beneden pijl!!!

Betere doorstroming in woningen dus meer voorzieningen ouderen bv knarrenhofproject

Betere doorstroming van en naar de A12 zowel in de richting van Bunnik als die van Doorn. Fietstunnel bij de rotonde graaf van lynden \ geerweg. Moderne basisonderwijs gebouwen.

Betere faciliteiten zoals een zwembad

Betere fietspaden / wandelpaden Oever krommerijn gezelliger maken. Theetuin / spelende kinderen aan de oever. Niet alleen focus op binnenstad. Meer woningen , geer 3

betere fietspaden, en meer bomen in het straatbeeld

Betere groen voorziening

Betere handhaving (beboeten van foutparkeerders in de woonwijken) en er moet weer een zwembad komen.

Betere ontsluiting naar het wijkse veer vanaf de provinicale weg. Iedereen moet nu over de Singel of, welke niet is ingericht voor dit verkeer

Betere toegangswegen naar de gemeente samen met nog betere bereikbaar met het OV.

Betere toegangswegen richting en van wijk bij duurstede

Betere toegangswegen richting leersum.

Betere uitvalswegen.

Betere verbinding met Utrecht

Betere verbinding naar snelwegen. Treinstation zou ook geen overbodige luxe zijn

betere verdeling woningen voor alle doelgroepen

Betere wandelpaden en stoepen. Veel stoepen/trottoirs lopen te schuin af naar de straat. Dat loopt niet prettig...

Betere wegen, in en naar Wijk bij Duurstede

Binnenkomst Wijk &gt; uiterlijk aanpakken (gezien het toerisme). Nu kom je binnen met gelijk een autogarage en tankstation. Zet er leuk fruitbomen of iets neer.  Rotonde de Geer &gt; fietstunnel Zwembad (fitheid ouderen + 

zwemles kinderen) Brug Lek ipv pont

binnenstad behouden en historische aspecten constant de aandacht geven die het verdiend
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Binnenstad helemaal autovrij

Bossherwaard laten zoals het js

Bruisend centrum

Bruisende en aansprekende binnenstad met (meer) diverse horeca en winkels. In stand houden van alle leuke initiatieven en evenementen.

Bruisendere binnenstad met minder leegstand. Meer vrij spel mogelijkheden/speelvoorzieningen voor kinderen. Ontmoetingsplek voor jong en oud

Buurtvoorzieningen, zodat buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en omzien naar elkaar!

Centrum autovrij maken

Concrete plannen voor verduurzaming, dat dit per wijk/buurt geregeld wordt. Nu is er nog veel onduidelijkheid.  Meer betaalbare huizen, maar wel op een manier die bij Wijk past. Niet te veel hoogbouw, misschien tiny houses?

Creatieve benadering van beschikbare bestaande woonruimten .Esthetische toepassing van energie besparende ontwikkelingen zoals de plaatsing van zonnepanelen, warmtepompinstallaties e.d. zodat niet het beeld van ontstaat 

van eind vorige eeuw, een zee van tv antennes op daken.

Daar ben ik weer haha betere onderwijsvoorziening primair onderwijs

Dat de gemeente verdere teloorgang van het aanzien van de oude bleekvelden tussen het kasteelbos en Langs de Wal en de oude Kromme Rijn oever langs het kasteelbos zal tegengaan met alle middelen die haar ten dienste staan. 

Dat de mooie historische plekken in de stad bewaakt en bewaard worden door de gemeente met woord en daad in plaats van dat de gemeente zwicht voor druk van individuele bewoners die hun individuele wensen willen realiseren 

zonder respect voor de historie en voor het feit dat veel bewoners het behoud heel belangrijk vinden.

dat de winkels op zondag dicht blijven en de rust op straat terug keerd op die dag

Dat er beter wordt omgegaan met natuur: er worden naar mijn idee veel bomen gekapt, wordt dit wel zorgvuldig afgewogen? Duurzame bouw wordt ook cruciaal.

Dat er duidelijkheid komt over de Heul en dat de sfeer die daar ooit was weer terug komt...

Dat er een zwembad komt, ook voor mijn jonge zoontje. Plus voor de jongeren onder ons, een buurthuis of iets waar zij ook hun ei kwijt kunnen.

Dat er een zwembad komt. Dat mis ik in de gemeente, moet nu naar de omliggende gemeentes reizen.

Dat er meer woningen komen voor jongeren en ouderen. Voor ouderen kleine woonvormen.

Dat er meer zorg wordt besteed aan de openbare groenvoorziening.

Dat er voor de veiligheid iets meer gecontroleerd wordt ivm auto's parkeren tussen de garages in. Staan vaak op dit openbare terrein zodat de toegang tot de garages soms belemmerd wordt

Dat er weer ruimte komt voor groen in de woonwijken en dat alles beter onderhouden wordt.

Dat het groen beter onderhouden word! Het onkruid staat soms zo hoog, of gras dat het geen gezicht is. Lelijk aanzien ! Mijn man snoeit zelf het stuk gemeentegrond bij ons voor steeds anders kan ik niet eens fatsoenlijk in mijn 

auto( takken met doornen), geen probleem neemt hij mee, maar de de groenstroken langs de nieuwe weg, waar ook mensen wijk binnen komen is soms echt te triest voor woorden. Vuurwerkverbod, doel ik op het extreme, en al 

dagen van tevoren, niet normaal! Meer financiële steun voor de vereniging, met name harmonie concordia, subsidies zijn minimaal, moeilijk t hoofd boven water te houden, en zou zonde zijn als dit soort dingen die ruim 100 jaar 

bestaan verloren gaan

Dat het wordt onderhouden en innovatie plaats vindt. Bouw woningen!!

Dat mensen wat meer socialer moeten worden. Klinkt heel erg banaal maar mensen uit wijk zijn niet echt sociaal.

Dat ondernemers en inwoners meer gebruik maken van de diensten en producten uit Wijk zelf en daarmee de plaatselijke ondernemers te steunen.

Dat wijk een zwembad krijgt

De (naar mijn mening) weinig kritische houding van de gemeente richting de landelijke overheid ten aanzien van alternatieve energieontwikkeling. We zien dat het ambtenarenapparaat bijvoorbeeld niet kritisch is geweest t.a.v. de 

ontwikkeling van zonnevelden in relatie tot wind- en andere vormen van energie. Hierbij is er duidelijk sprake van te weinig feeling en kennis met/ van de materie.  Wel is het goed dat nu dit soort initiatief wordt ontplooid mbt 

omgevingsvisie, maar visie ontwikkelen zonder kennis heeft niet zoveel zin, want dan kunnen allerlei argumenten worden aangevoerd (op basis van persoonlijke belangen en angst) vóór of tegen een bepaald doel, zonder dat dat op 

de merites beoordeeld kan worden. Zie ook de discussie en verwarring over de biomassa-vergistings-gas-installatie.  Verder zou ik graag willen dat er een programma komt voor kleinschalige woningbouw, waarin 

bewonerscollectieven ontstaan rond bepaalde thema's, bijvoorbeeld doorstroomwoningbouw, flexibele te bouwen/ uit te breiden woningen,

de (toekomstige) bewoners actief blijven verjongen tegen de verwachte vergrijzing en leegloop

De aanrijroute vanaf de A12 is voor verbetering vatbaar. Er gebeuren veel ongelukken op deze weg, wellicht een echte afscheiding tussen de weghelften, langzamer met borden gaat averechts werken en inhalen veroorzaken. De 

rotondes zijn soms onoverzichtelijk met tegenwoordig snelle fietsers. Wellicht beter verlichtingsplan rondom de rotondes.

De bereikbaarheid van de binnenstad

De bereikbaarheid. Het OV, de toegangswegen en de voorzieningen hiervoor is niet op orde. Wijk wordt een beetje een gat hierdoor en ontwikkelt niet mee. Ik wilde mijn hele leven in WBD blijven wonen, maar heb nu toch besloten 

om de stad te verlaten nadat mijn zoon zijn middelbare school heeft afgemaakt. Het werk van mijn man en mij, beide in Utrecht, is bijna onbereikbaar geworden en in ieder geval met veel files.

De bereikbaarheid. Snellere verbinding met snelweg en dat de bus er niet zo lang over doet naar Utrecht (flink aantal haltes laten vervallen).

De binnenkomst van de stad over de graaf van LS-WEG is rommelig en niet representatief voor de de stad. Het nodigt niet uit en die uitstraling mag wat mij betreft grondig aangepakt worden.

de file vorming aan het eind van de dag om Wijk bij Duurstede weer in te komen, bereikbaarheid dus!

De groenvoorziening is zeer slecht.  Bijvoorbeeld de zandweg of rondom het van Egmondplein. Hier komen de toeristen Wijk bij Duurstede binnen. De borders op de zandweg zijn een schande

De haven meer betrekken bij de stad (trottoirs in de Oeverstraat zijn moeilijk begaanbaar). De Zandweg wat meer cachet meegeven zodat de toegang tot de binnenstad wat meer indruk maakt.

De haven. Daar is op dit moment niets te doen. Maar het is volgens mij een hele mooie plek voor horeca en recreatie.

de kruising Zandweg - Singel. Vanuit de stad fietsen naar bijv AH betekent 3 x oversteken. Geen wonder dat men vanuit de Veldpoortstraat rechtdoor over de stoep doorfietst.

De lege winkels in de binnenstad is jammer. Meer speeltoestellen voor de kinderen in de binnenstad . En parkeerplekken in de binnenstad niet alleen voor vergunninghouders.

De Lidl verplaatsen. Geeft veel verkeersoverlast

De markt is net gerenoveerd maar er is niets anders. Dat moet een autovrije plek komen waar we kunnen ontmoeten en waar we mensen naartoe lokken om een gezellige binnenstad met terrasjes en feesten te vieren

de ongebreidelde roofbouw van de gemeente als het gaat om parkeerplaatsen en smakeloze sociale woningbouw

De onhaalbare en veel te optimistische doelstelling 'klimaat neutraal 2030', alsnog realistisch bijstellen naar 2040, maar nog beter 2050!

De rommel en visueel gebrek aan handhaving.

de rustige omgeving conserveren

De stad nóg socialer en gezelliger maken.  De stad zelf toegankelijk(er) houden (maken), bijvoorbeeld fiets- en wandelvriendelijker.   Onderhoud in openbaar groen wat hoger op de agenda. Het zou bijv. fijn zijn wanneer de bermen 

van de hoofdwegen  (zandweg etc) er weer eens netjes uit zien omdat er wat vaker wordt gemaaid en de narcissen weer zijn geplant.  Mensen die de stad bezoeken rijden deze route. Dit zou toch een visitekaartje van de stad moeten 

zijn.   Uitbreiden openbaar vervoer (bijvoorbeeld ook het industrieterrein opnemen in de route? Meer plaatsen in omgeving beter bereikbaar maken per bus, bijvoorbeeld Amersfoort? Dat zou al heel veel te hard rijdend sluipverkeer in 

het buitengebied schelen.)   Er is erg (te) veel autoverkeer. Terwijl de stad zelf qua afstand prima per fiets vanuit alle kanten bereikbaar is.  In het buitengebied het verkeer terugdringen, in principe al het verkeer via de provinciale 

weg leiden. Dus óók de enorme tractoren met aanhangers (formaat vrachtwagen met dubbele aanhanger

De top-down mentaliteit van het gemeentehuis en het onvermogen om de afstand burger-ambtenarij te verkleinen  De racepartijen op de Middelweg die nog steeds kunnen plaatsvinden omdat chicanes op een belachelijke manier 

zijn geplaatst en er verder niets aan veiligheid wordt gedaan. De burger laat zich niet beduvelen met nepveiligheid.

De veiligheid op bepaalde punten. Bepaalde wegen nodigen teveel uit om hard te rijden met de auto. Bijv graaf van Lynden v Sandenburgweg. Gevaarlijke oversteek naar de bus. Idem Zandweg.

De vele grote vrachtwagens van toeleveringsbedrijven..Die heel erg vaak voor opstoppingen zorgen. En in feite ook te groot zijn voor het kleine stadje met haar smalle stratenZou het mogelijk zijn,dat grote vrachtwagens op het 

industrieterrein tijdelijk kunnen parkeren en vracht overladen in kleinere vormen van goederen- vervoer( liefst elektrisch aangedreven...) En ook: een voor voetgangers betere/veiliger  mogelijkheden dan de slecht beloopbare 

stoepen. We willen graag toeristen..maar ook zij tobben hiermee

De verpaupering van wijken als De Horden en De heul.

De viezigheid. Overal hondepoep en zwerfvuil. Voor onze deur is water, ligt vol troep van de bouw. Alle vuurwerkbende ligt ook nog op straat.

De viking en dat vieze roestige ding op de dijk verwijderen

De weg van wijk naar bunnik

De zandweg

Deskundigheid bij het gemeentelijk apparaat tav de binnenstad

Diversiteit aan winkels. Er is nu heel veel horeca en een overvloed aan kapsalons.

doorstroom provinciale weg

Drukke oversteekplaatsen

Duurzaamheid dmv zonnepanelen

Duurzamer en groener, niet alleen loze beloften en woorden van de wethouders. Dat betekent ook verbetering van het huidige openbaar vervoer. Vraag dat laatste ook aan minder validen en niet te vergeten de buschauffeurs zelf. 

Velen zijn het niet eens met bijv. opheffen lijn 242.

een beter groen beleid. En met groen bedoel ik planten, bloemen, bomen, plantsoenen. Nu laten ze eerst alles de hemel ingroeien en dan komt er een snoeiploeg die als een gekke tekeer gaat en er een afbraakzooi van maakt. 

Onvoorstelbaar!!!

Een beter oplossing voor toeleveranciers. Geen vrachtauto's , maar aangepaste mobile delivery units. Binnenstad alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Behoud cultuur erfgoed verbeteren. Er zijn nog steeds mazen in het 

toestemming verlenen bij aanvragen voor veranderingen aan monumenten of beschermd stads gezicht.

Een eenduidig winkel openingsbeleid, onafhankelijk van geloofsovertuigingen.

Een eigen zwembad!! en veilige kruising bij binnenkomst Wijk bij Duurstede

Een gemeenteraad (met ballen) inclusief een gemeentelijk apparaat dat echt luistert naar de bevolking en daar dan ook rekening mee houdt. Mijn ervaring als lid van de klankbord GVVP is niet positief, ondanks de aankomende 

omgevingswet, waarin participatie van de bevolking als eis wordt genoemd. Het ambtenarenapparaat wil wel, maar lijkt nog niet ingericht/uitgerust om dit goed op te pakken. HDSR daaraantegen in het project Sterke Lekdijk pakt 

dit veel beter op.

Een goede oplossing zoeken voor het drukke (landbouw)verkeer over de Korte Singel.

Een nog diverser horeca aanbod en dus zonneweides i.p.v. de windmolens lang het kanaal.

Een overdekt zwembad! Meer winkels en toerisme.

Een paar leuke winkels er bij.

Een paar winkels erbij.

Een zwembad

Een zwembad en meer groen in de De Geer

Een zwembad en nog betere openbaar vervoer richting Utrecht. Wijk bij Duurstede is mooi, maar ook erg afgelegen.

Een zwembad in Wijk bij Duurstede, zodat ouders met kinderen voor zwemles niet zo ver weg hoeven te gaan. Ik vind het een gemis dat er nu geen zwembad is, zeker omdat ik zelf nu ook naar een ander zwembad moet om te 

zwemmen.

Een zwembad!

Eigenlijk niets, want de kleinschaligheid is plezierig en gezellig.

Eindelijk het zwembad in de Heul platgooien. Nu een broedplaats voor handel in drugs, hangjongeren die overlast bezorgen door geluidoverlast, wildplassen voor mijn deur, veel zwerfafval achterlaten. Duidelijkheid wat er gaat 

gebeuren en de buurt hierbij betrekken. Dit is echt een schande hoe deze buurt achteruitgaat.

Er zou meer leefbaarheid in het stadscentrum moeten komen meer winkels en geen winkels vervangen door wonen zoals nu in de Peperstraat gebeurd. Er is zo langzamerhand geen stadcentrum meer, zeker niet nadat de markt is 

afgesloten voor auto's wat een persoonlijk stokpaardje van de wethouder was, waar niemand om gevraagd heeft en de leefbaarheid heeft aangetast.

Eventueel een actionwinkel,zwembad

Feuniks gebouw wordt buurthuis. Gemeentewerken huis (boerderij) wordt gemeentelijk zalencomplex voor festivals e d. Evenementen bij de haven.

Fietsen meer bevorderen, betere fietspaden ( Houten is een mooi voorbeeld).

Fietser veiligheid en kruising steenstraat

fietserstunnel bij rotonde De Geer. Veiligheid bij meerdere rotondes verdient meer aandacht.

Fietspad van de verkeerstoren naar sluizen aan de kanaalkant; fietspad van verkeerstoren naar stadshaven doortrekken; is nu wandelpaadje en er wordt geparkeerd ; fietsers moeten daar ineens de weg op: is gevaarlijk punt: 

onoverzichtelijk. In dit kader die parkeerplek opheffen en alleen draaimogelijkheid voor vrachtwagens komend uit binnenstad behouden. Auto's kunnen , met parkeervergunning makkelijk op P-west parkeren. Parkeren bij RK-kerk 

mogelijk maken vanaf Walplantsoen: zo is zoekverkeer (naar parkeren in binnenstad) niet meer nodig.

Focus op duurzaamheids initiatieven; in stand houden en verder verbeteren van groen beheer binnen gemeente. Voor zover al niet aanwezig plan maken en uitvoeren om  nieuwe en bestaande woningbouw af te stemmen op 

demografische ontwikkelingen (singles, ouderen)

Gebrek aan huur/koopwoningen (appartementen) voor starters. Zij zijn genoodzaakt om uit wijk bij Duurstede te vertrekken doordat er geen huurwoningen en koopwoningen onder 200.000 euro beschikbaar zijn.

geen 1000 woningen erbij

Geen auto's in de binnenstad (behalve laden/lossen van goederen voor de winkels en restaurants)

Geen auto's in de binnenstad Overal in de stad dezelfde verlichting Parkeeren bij de haven alleen voor vergunninghouders
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Geen idee (2x)

Geen leegstand van winkels

geen mening

Geen mening.  Ik woon in t Goy

Geen particulier vuurwerk meer met Oudjaar, maar 1 groot vuurwerk.

Geen platte appartementengebouwen meer, altijd schuine kap erop/ meer investeren in pittoreske uitstraling, meer ruimtelijke kwaliteit, niet te veel verdichten zoals tpv hordenhal e.d. ,  ruimte voor kleinschalige natuur tussen 

wijken,  Ook bouwen voor hogere marktsegment, strandje bij de haven Stimuleren veel minder gif bij landbouw! Stimuleren biologisch dynamische landbouw, zeker in zone rondom kernen. Wijk moet voorbeeld worden voor anderen 

. Rijke biotopen , veel insecten , vogels, planten en mooie fruitproducten! Landbouw en natuur hand in hand! Wijk bij Duurstede waar de mens samensmelt met zijn omgeving zoals in de historie

Geen specifieke issues

Geen uitbreiding van Wijk Zo groot genoeg

Geen uitbreidingen met woningen

Geen windmolens (2x)

Gehandicapten parkeerbeleid

Gevaarlijke kruizingen aanpakken.. hoek steenstraat zandweg... kruizing zandweg frankenweg etc

Gewoon zo blijven dus niets

gezellige winkels in de binnenstad

goede groenvoorziening, infrastructuur, geen verhogingen belastingen

Goede parkeergelegenheid rond centrum, echter ook meer goede en mogelijkheden oa voor zonnepanelen voor de man met de kleine beurs.

Graag wat groener, veiliger, goede speeltuinen en een zwembad of zwemvoorzieningen

Graag zwembad terug zodat we niet meer naar Driebergen hoeven

Groen onderhoud en met name de groenplekken naast de wegen

Groenbeheer. Laat niet steeds meer struiken/bomen verdwijnen!!

groener en duurzamer

Groenere woonwijken (bijvoorbeeld parkjes, etc), openbaar vervoer snelroute naar Utrecht, wat meer winkels/restaurants.

Groenonderhoud, recreatie, fietspaden verbeteren en aanleggen ten koste van autoverkeer, huisartsenpost voor nacht en weekend dichterbij, geluidsoverlast industrieterrein en autoverkeer rondom en in WbD verminderen, 

samengaan met andere gemeente, vervuiling terugdringen, fijnstof terugdringen.

groenvoorziening

Groter groeien, meer ruimte voor winkels en bedrijven. Betere verbinding met omliggende steden.

handhaven van OPRUIMEN afval en hondenpoep.   Wellicht in regiokrant verzoeken op dagen van papier ophalen dit te bundelen dan wel te verpakken, dozen en melkpakken zoveel mogelijk vouwen !!!!!   Als op de dag van ophalen 

een (stevige) wind blaast, vind je in veel straten losse reclamefolders, dozen van eetbare producten, enzovoorts. Op zo'n dag vind ik mijn woonplaats heel smerig. Wij vragen ons ook vaak af waarom destijds de hondenafvalbakken 

zijn geplaatst terwijl er weinig gebruik van wordt gemaakt.

Herinrichting van de verkeerssituatie in De Heul

het deel direct na de oude stadsmuur (Veldpoort) mooier maken, centrumgebied verbreden, verkeer minder chaotisch maken rond binnenstad (bijv. de vele zebrapaden zijn op zich goed, maar je merkt dat het onoverzichtelijke 

plaatsen zijn aan het gedrag van automobilisten)

Het drukke verkeer in de Veldpoortstraat.  Tevens moet het kruispunt Steenstraat/Zandweg ( bij de AH ) aangepakt worden. Geregeld ontstaan daar gevaarlijke situaties.

Het gebied rondom de haven commerciëler indelen

Het groenonderhoud in de wijken!

Het historisch potentieel meer uitputten Meer fietsvoorzieningen

Het mag wel wat schoner worden in wijk.

het parkeerbeleid, met name in de wijken

Het uitbouwen van natuurgebieden en verenigingen meer ondersteunen

Het Walplantsoen opnieuw inrichten, meer groen en meer woningen met karakter

Het wandel - en fietspaden netwerk, dat beter aan elkaar mag worden aangesloten (net als bv Houten), onderhoud van natuur en groen kan beter.

Het woningbeleid, niet alleen bouwen voor jongeren maar ook voor ouderen, waardoor er weer huizen vrij komen voor jonge gezinnen

Het zou erg fijn zijn, als de buurt of groep, met een plan komt, dat  ze  niet alleen aandachtig luisteren, ,... ( wat ze altijd wel doen  en ze snappen het ook nog en ze vinden het een geweldig plan, kortom, het geeft je een goed gevoel,  

les één ! op de cursus...   breng de vragers ik een O.K. positie..) ...   maar dat ze er ook wel iets mee doen..... .Want .....   Er zijn altijd, vanuit de gemeente dingen te verzinnen, die amper of geen geld extra kosten, maar toch 

afgeschoten  worden.omdat er wel weer... verzin maar wat ... b,v, .... een jurische of verkeertechnische hobbel is, etc..etc..  dan ben je weer terug bij af.  Zo ga je niet met vrijwilligers en positief denkende mensen om. ( die blijven 

gewoon thuis en geloven het wel )

Horeca en winkels centreren in Peperstraat, Markt en Maleborduurstraat. Actiever centrumbeleid, met oog en oor voor de bewoners en stimulerend voor de middenstand

Horeca Woningen

Huidig evenementen terrein omtoveren naar stadspark; nu is het gewoon een stuk grasveld

Huisartsenpost in het weekend

Huisartsenpost, speciaal onderwijs, minder leegstand in en een binnen en buiten zwembad. Meer binnen recreatie voor jongeren.

Huizen bouwen voor hardwerkende wijkenaren! De startende wijkenaar heeft nagenoeg geen kans op de huidige wijkse huizenmarkt. Dit moet veranderen!

huurappartementen voor ouderen zodat deze kunnen verhuizen en een eengezinswoning achter kunnen laten

Iets meer groen, parkjes, omheinde speeltuinen

Iets meer uitbreiding van gratis parkeerplaatsen aan het water

Ik ben pro windmolens, ik snap nooit iets van de posters die ik overal zie hangen. Graag zou ik ook meer woningen voor starters willen zien, dat is iets waar ik persoonlijk een uitdaging heb. Ook ben ik voorstander van meer 

bedrijventerreinen om de werkgelegenheid te verbeteren incl. woon-werkverkeer verkleinen.

Ik heb het gevoel dat een stuk verbondenheid mist, je hebt verenigingen maar ik mis iets dat de hele samenleving trekt zeker voor mensen zoals ik die weinig hebben met sport of drank. Iets dat echt leuk is voor alle leeftijden, 

wellicht een onmogelijke taak maar als ik ga nadenken dan kom ik al snel uit op evenementen waar voor ieder wat te doen is. Denk bijvoorbeeld aan een buurt barbecue met muziek van lokale artiesten, wat PC's om tegen/met 

elkaar te kunnen gamen, overige bord spellen, alcohol (met mate) voor het oudere publiek etc. Ofterwijl een evenement met voor ieder wat wils, waar jongeren niet schamen om naar toe te gaan maar ook ouderen een plek hebben. 

En natuurlijk is een nieuw mooi zwembad niet te vergeten, ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat er nooit een nieuw zwembad is gekomen en dat het oude zwembad nooit is opgeknapt. Een simpel zwembad met stroomversnelling 

en glijbaan zou al voldoende zijn en veel publiek trekken.

Ik mis de speelgoedwinkel en velen met mij.

Ik zie dat er onhandige beslissingen gemaakt worden betreft aanleg en onderhoud. Hier mag wel eens wat beter over worden nagedacht. Dit kan denk ik veel efficiënter.

Ik zou graag een afname zien van het gebruik van de auto binnen de bebouwde kom.  Het is haast niet meer veilig om je kind op de fiets naar school te laten gaan waardoor we in de vicieuze cirkel zijn beland waarbij ouders de 

kinders met de auto naar school brengen en het zo voor de fietsende kinderen gevaarlijker maken.

Ik zou graag weer een zwembad willen. En de hangjongeren in de gaten houden.

ik zou graag zien dat er minder met auto's over het trottoir werd gereden. Vooral de pakketbezorgers rijden vaak en vooral snel over de stoep. Maar ook zie ik veel mensen de auto op de stoep zetten, vooral als ze op visite komen.

Ik zou het fijn vinden als er een echt strand zou komen aan de Lek.

Ik zou het niet weten

Ik zou het niet weten, maar laat Wijk bij Duurstede niet te groot worden.

Ik zou meer gericht zijn op toerisme aangezien wijk een bijzonder stadje is. En qua parkeren zou ik het net buiten het centrum zoeken qua uitbreiding. Wel gratis houden. En qua woningbouw meer betaalbare kleine woningen zoals 

bij het hof van wijk.

Ik zou vooral  het historische karakter, de natuur en de culturele activiteiten willen behouden en verder uitbouwen.

in de binnenstad: veldpoortstraat- kloosterleuterstraat- oeverstraat- dijkstraat afsluiten voor alle doorgaand verkeer.  - overal in de binnenstad een maximum snelheid van 30 km per uur - duidelijk aangeven dat voetgangers en 

fietsers altijd voorrang hebben - voor fietsers en voetgangers en vooral ook voor mensen in een rolstoel het veiliger maken - de markt parkeervrij maken - meer controle op ongeoorloofd parkeren - de haven veel aantrekkelijker 

maken;  de huidige parkeerplaats afstoten als parkeerplaats en bijv. openstellen als een gezellige havenmarkt, ook voor de weekmarkt

In de Heul meer winkels zoals bv een Etos of Kruidvat Ook een school voor een praktijk opleiding. Zodat  kinderen die minder goed kunnen leren  niet de 3 en 4 de klas buiten Wijk bij Duurstede op school moeten.

In ieder geval GEEN windmolens.

In mijn ogen zou de wijkse politiek véél (maar dan ook echt véél) meer moeten openstaan voor nieuwe ideeën van ondernemers anders zal dit aantal alleen maar gaan verminderen, versoepeling van het vergunningsbeleid en een 

veel snellere bureaucratische afhandeling hiervan, aanzienlijk meer huizen bouwen voor alle leeftijden, in de "dode arm"van de nederrijn woonschepen toestaan,  bestemmingsplannen omzetten naar bouwgrond voor huizen en 

recreatievoorzieningen, zwemmen in de nederrijn weer mogelijk te maken, een nachtelijke huisartsenpost, met het oog op de vergrijzing nu al nadenken over te ondernemen stappen voor deze aankomende grote groep mensen.

Infrastructuur bij evenementen verbeteren

Infrastructuur verbeteren

Invalsweg vanuit Utrecht, niet meer bedrijven aan ingang van deze wegen ook geen scholen . Fout beleid geweest

Jacob van Ruysdealstraat weer open.

jongerenhuisvesting/ starterswoningen.

jullie praten maar over de stad, maar ik woon in het buitengebied. Wat ik het liefst zou veranderen is de nonchalante houding van de gemeente Wijk bij Duurstede tav door buurgemeente Houten geplande 240 m hoge windmolens 

bij de Goyerbrug aan het AR kanaal, die ons als bewoners van het buitengebied het zwaarst treffen qua verstoring van de natuur, milieu en gezondheid en last but not least een daling van de waarde van onze woningen

Kliko beleid en beter toezicht op parkeerders buiten de vakken (op bijv. stoepen etc)

klimaatneutraalheid verbeteren

Kwaliteit van de winkels en horeca omhoog

Kwaliteit van lucht, water, grond huizenbouw voor starters en senioren om de doorstroming te bespoedigen

Lang parkeren naar een hoger niveau getild. Veiliger en wat chiquere uitstraling. Wellicht er omheen, langs het water, bij het haventje meer horeca met terrasjes?

Leefbaarheid, ook voor ouderen, en  betere doorstroming  huizen

leegstaande winkels vullen met artistieke/kunstzinnige projecten; vermijd zo een desolate indruk bij bezoekers en toeristen; maak de stad interessant !

Lege plekken in de binnenstad opvullen met traditionele huizen; Trachten meer diversiteit in het winkelaanbod te brengen; Goede  fietsenstallingen aanleggen. In de huidige rekken passen maar 2 fietsen; Meer bomen en groen, al 

dan niet gekocht door naast wonende bewoners; De locale horeca iets meer ruimte bieden om evenementen te organiseren. De huidige regelgeving is best streng; Op deze wijze komt er ook meer geld beschikbaar voor markten, fairs 

en andere evenementen die van sponsoring afhankelijk zijn.

Leuke rbnb's bij de haven er ligt daar zoveel braak lelijk terrein. Miss ook speelgelegenheid voor de kinderen. Het is nu zo op volwassenen ingesteld. Ik heb veel kennissen met kinderen  die langs komen...ze zeggen altijd dat daar niet 

meer mee wordt gedaan.  Je hebt tegenwoordig  leuke tiny houses  die zouden daar niet misstaan.

Levendig houden binnenstad. Ruimte en ondersteuning voor ondernemen, meer verblijfsaccomodatie en woningen voor eigen behoefte

liefst zou ik alles zo laten, maar gezien de woningsnood wellicht nog meer bouwen, zolang het maar niet ten kostte gaat van het mooie buitengebied.

Luxere nieuwbouw woningen

Maak van het kasteelpark een botanische tuin.

Makkelijker kunnen parkeren.

Markt geheel autovrij; singels als fietsstraten en meer aandacht voor het openbaar groen.

Markt meer parkeerplaatsen en betere stalling voor fietsen op de markt

Meer (betaalbare) woningen voor ouderen

Meer (veilige) wandelroutes in en om Wijk bij Duurstede, meer natuur

Meer 30 km wegen. Minder vuurwerkoverlast. Ik woon in de engk en daar is vanaf begin november al overlast. Meer handhaving.

Meer 35 plus festiviteiten(foodtrucks etc)
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Meer aandacht aan speeltuin/speeltoestellen voor de.kinderen. woon sinds kort met m'n 2 kinderen in de enk en die speeltuinen zijn echt bedroevend.  Te klein en te weinig. Er komen hier steeds meer kinderen.  Bij Dirk fockflats 

staat een mini trapveldje, een schommel,.een wipkip en een kleine glijbaan.   Bij de van brederodestraat zit een kleine speeltuin. Saai/totaal niet aantrekkelijk en verouderd. Terwijl we juist hier veel kinderen wonen en komen wonen.  

+ Politiebureau  terug in wijk. + De 2 nieuwe oversteekplaatsen bij de bushalte op de zandweg zijn levensgevaarlijk. Dat is wachten op ongelukken. Vooral als je vanaf Cothen komt en dan de nieuwe oversteekplaats na de rotonde. 

Daar is aan de kant van revius een nieuw kronkelend fietspad aangelegd. Nauwelijks verlicht. Als je bij die oversteekplaats komt kan je NIET zien of er iemand van rechts op het fietspad tijd. Heb het al meerdere keren mee gemaakt. 

Lees het op plaatstelijke facebookpagina's. Doe er wat aan.  Ze kunnen  beter van dat kronkelfietspad e

Meer aandacht besteden aan een groter winkelcentra in plaats van hier en daar wat

Meer aandacht voor archeologie en wandelingen

Meer aandacht voor de buitenwijken

Meer aandacht voor duurzame energie, klimaat neutraal, windmolens een must naast zonnevelden. Investeren in groen, natuur en daarvoor kiezen

meer aandacht voor groen in alle wijken en bescherming van rivieraanzicht. goede verbindingen (bijvoorbeeld loop/fietspaden) tussen de voorzieningen en andere kernen. oplossing voor parkeerproblemen  (vooral busjes van 

bedrijven) in de woonwijk

Meer aandacht voor groenonderhoud en natuur. En, helaas het oude thema: meer discipline bij hondenbezitters in alle opzichten

Meer aandacht voor onderhoud van speelplekken Meer aangepaste woningen voor ouderen en jongeren

Meer als recreant van de Lek kunnen genieten

Meer animo voor winkeliers om zich te vestigen (voetgangersgebied). Maximum snelheid in de kern 30.

Meer apartementen aan de rand van het centrum voor jong en oud

Meer appartementen in de strook Vikinghal tot aan oude postkantoor. Woningen voor ouderen dus, die nog wel hun inkopen in winkels in het centrum.

Meer appartementen voor senioren.

Meer bedrijvigheid in de binnenstad minder overlast van brommers Vuurwerkvrij Drugsvrij

Meer belemmeringen aan autoverkeer

meer beleving historisch aspect, museum moet eindelijk open

Meer betaalbare huurwoningen

Meer betaalbare huurwoningen voor jong en oud. Er worden nu alleen dure koop huizen gebouwd

Meer betaalbare huurwoningen, ontwikkeling haven, een toko.

Meer betaalbare koop appartementen

Meer betaalbare woningen (2x)

Meer betaalbare woningen voor jong en oud

Meer betaalbare woningen voor jongeren

Meer betaalbare woningen voor jongeren en ouderen.

Meer betaalbare woningen.

Meer betaalvare woningen. Voornamelijk voor starters

Meer beweging, groei. Aantrekkelijker maken voor jonge mensen/gezinnen

Meer bomen en groen, een grote speeltuin voor alle leeftijden zoals je die ook in Utrecht ziet. Eventueel met een keet en een beheerder.

Meer borden parrkeren voor vergunninghouders in bv de Muntstraar. Er staat er maar 1 op het pleintje en feestgangers voor het kasteel zien ze niet.

Meer buitenlandse toeristen, meer rommelige staatjes en braakliggende terreintjes, bankje of abri bij bushalte Steenstraat, bus door de Gansfortstraat, binnenstad zo laten, minder auto's, meer vrijblijvende ontmoetingsplaatsen, 

sneltram naar Utrecht of z.m. station, meer groen vooral in de binnenstad, verrassende winkeltjes, een stadsboerderij, in de buitenwijken een terreintje voor tiny houses om meer jongeren te trekken, een oudheidskamer want 

museum zal niet meer haalbaar zijn, ontmoetingsplekken voor werkende mensen en gewone inwoners en vooral ook jongeren, een brainstorm en ontwikkelingsplek voor alternatieve ideeen, het historische centrum vooral bewaren 

zodat toerisme een bron van inkomsten kan zijn.

Meer buurtactiviteiten, ik vind dat er weinig binding is in de wijk parkwijk en misschien ook de andere nieuwbouw wijken. Zorgen dat er minder leegstand is in de binnenstad winkels.Stimuleren om hier anders iets nieuws van te 

maken.Woningen galerie enz.

Meer capaciteit naar jeugdzorg, bieb, muziekschool en theater. De scholen ondersteunen - voor meer leesuren, historische uitjes in de stad, etc.

meer cultuur, bescherming historische stadsbeeld, minder geluidsoverlast van 'evenementen'

Meer diversiteit in winkelaanbod

Meer elektrische oplaadpunten in de woonwijken

Meer en uitdagende speelgelegenheden voor kinderen.   Beheerde speeltuin met een sociale voorziening voor kinderen/tieners/jong volwassenen van 0 t/m 18.

Meer energie neutraal. Meer aandacht voor circulaire economie. Meer aandacht voor voorzieningen voor arme onderlaag bevolking

Meer energiek, zoals vroeger, meer culturele hoogstandjes

Meer evenementen

Meer evenementen en winkels

Meer gebruik maken van de lek zoals strandvoorziening met een strandtentje. Meer speeltuintjes in De Geer.

Meer gezamenlijke activiteiten in de wijk;groen behouden/verzorgen en uitbreiden; meer toezicht op vandalisme/hondenpoep

Meer goedkope huurwoningen voor jeugd en mensen met laag inkomen Werkgelegenheid voor inwoners met een lager opleidingsniveau of afstand tot de arbeidsmarkt

Meer groen (3x)

meer groen bij nieuwbouw

Meer groen en betere verkeersregels

meer groen en natuur in de buurt en omgeving van wijk bij duurstede

Meer groen in de bebouwing integreren bij uitbreidings- en inbreidingsprojecten; óók als er voorzieningen voor het bedrijfsleven komen, zoals een uitbreiding van het Industriegebied.

meer groen in de stad

Meer groen Meer bomen, minder bomenkap onder valse voorwendsel van onderhoud

meer groen, bijvoorbeeld bomen etc. deze gaan langzaam aan allemaal weg op de oude pyramide, maar behalve lelijke struiken komt er niets voor terug

Meer groen, gemeenschapsruimte, minder gemotoriseerd verkeer en asfalt.

meer groen: wordt steeds minder heb het gevoel

Meer groen. vooral grote bomen zijn uit het straatbeeld verdwenen en dat heeft veel nadelen.

Meer grote winkel ketens kwa kleding bijv Zara, h&amp;m en schoenenwinkels waar ze sneakers en schoenen van merken als Adidas en Nike verkopen die hip zijn. Een een uitgaangsgelegenheid voor 16+

Meer grotere bekende winkels

Meer handhaving

Meer handhaving op eigen beleid. Zoals parkeren en verkeer. Ook de enige verkeerslichten in wijk bij Duurstede weg want het is al een zebra en fiets en auto lichten werken verschillend.

Meer historisch besef en betere zorg voor behoud van erfgoed. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Bleekveld aan Langs de Wal. Deze locatie is inmiddels in de afgelopen drie jaar volledig verruïneerd ten gevolge van onzorgvuldige 

bewaking van behoud van dit erfgoed.

Meer honden uitlaat velden

Meer horica

Meer huizen voor jongeren

Meer huurhuizen, meer grotere winkelketens en iets om te zwemmen in wbd. (Zwembad of buitenbad)

Meer inwoners, hogere dichtheid, meer winkels

Meer keuze aan winkels meer recreatie

Meer kleinere woningen voor senioren. Niet persé appartementen. Wel ruime woonruimte maar minder slaapkamers en kleine zolder. Goede voorzieningen voor evt. hoogwatergevaar. Warmtenet ivm gasloos wonen. Waterstof door 

de gasleidingen?

Meer lang leven woningen voor de 55+ ers.

Meer leuke kleine winkels ipv steeds meer horeca.

Meer levendigheid in centrum want dat is wat aan het afnemen. Dus meer winkels weer in binnenstad en terrassen.

meer lokaal aanbieden en kopen

Meer mensen op straat.

Meer mogelijkheden voor jongeren. Verder ben ik tevreden!

Meer mogelijkheden voor toeristen om te overnachten . En toerisme mee stimuleren . Denk dat we heel veel te bieden hebben .

Meer muziekevenementen

Meer nadruk op woningbouw t.b.v. senioren (=&gt; doorstroming) en jongeren (starters). Verzorgingstehuis voor ouderen proberen in stand te houden; zo mogelijk ook in kleinschalige vorm met beperkte ondersteunende 

voorzieningen. Meer aandacht voor openbaar groen.

Meer ondergrondse vuilcontainers, waar wij nu wonen, staan zomers de kliko's in de bandgangen, dat is zomers niet te harden.

Meer ov

Meer OV zoals een sneltram

Meer overnachtings mogelijkheden

Meer parkeergelegenheid in het centrum

Meer parkeergelegenheid!

Meer parkeerplaatsen bij het walplantsoen

Meer parkeerplaatsen in Noorderwaard

Meer parkeerplaatsen. Meer wandelgebied

Meer parkeerplekken in de binnenstad.

Meer parkeerruimte in Noorderwaard

Meer parken

Meer politie en handhaving

meer politie op straat

meer politietoezicht

Meer recreatie bij de haven, busverbindingen naar ongeving verbeteren.

meer recreatie en oog voor toerisme

Meer recreatie rondom de wateren. Paden langs het water om te wandelen. Plekjes om te zitten, picknicken, zonnen enzovoorts.

Meer ruimte (en evt hulp) bij het verduurzamen van  de woonhuizen en de omgeving, denk aan zonnepanelen, warmte boilers, groene daken, opvang van overtollig regenwater, etc. Het stimuleren van max 1 auto, niet meer parkeren 

op het trottoir. Onderhouden van het wegdek in woonwijken.

Meer ruimte bieden aan initiatieven mbt organiseren van cultuur- en muziekevenementen.

Meer ruimte en aandacht voor duurzaam toerisme. Meer aandacht voor recreatie in de stadshaven en meer aansluiting van de stadshaven met het centrum. Toerisme en recreatie zorg voor activiteiten (horeca &amp; middenstand).

Meer ruimte en woningen voor ouderen

Meer ruimte voor bedrijven

Meer ruimte voor de authentieke hollandsche beeld(motoren van de dijk)

Meer ruimte voor de fietsers met goede fietspaden en goede oversteekplaatsen. Oplossing voor de kliko's die overal bij ons in de buurt voor de schuren staan. Heel Wijk bij Duurstede 30 km zone met goede en veilige 

verkeersremmende maatregelen.

Meer ruimte voor duurzaamheid

Meer ruimte voor gevarieerd groen, niet alle veldjes en stukjes volbouwen.

Meer ruimte voor mooi aangelegd groen, bijzondere bomen, struiken en planten, biodiversiteit Wijk mag groener vooral in de binnenstad en de straten van woonwijken
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Meer ruimte voor winkelcentra en autovrije binnenstad

Meer ruimte voor woningbouw en kavels in binnen en buitengebied

Meer ruimte voor woningbouw en voor de wijkenaren in de binnenstad. De binnenstad begint op Buren te lijken

Meer senioren woningen

meer sociale woningbouw en meer kleine(re) woningen waar ouderen naar kunnen doorstromen, waarmee huizen voor gezinnen vrij komen. Sneltramverbinding. Eigen politiebureau en, vooral, medische zorg centreren.

Meer sociale woningen!!!

Meer terrassen op de markt

meer terughoudendheid met verkoop van openbaar groen en meer gevoel voor wat je ruimtelijk-stedenbouwkundig kunt inpassen .De gemeente heeft wel eens de neiging om bij nieuwbouw te krap te bouwen; te dicht op bestaande 

woningen. meer zorg daarvoor .

Meer toerisme

Meer toerisme zodat voorzieningen op peil blijven

meer toezicht op het afsteken van vuurwerk

Meer verkeer door de binnenstad meer en parkeerplekken op de markt. En subsidie voor houtkachels.

Meer visie op langere termijn over duurzaamheid in combinatie met het buitengebied:  het vernietigen van het buitengebied door Windmolens, zonnepaneelweilanden en baggerdepot vanwege zogenaamde economische voordelen. 

Dit is niet voor de bewoners maar voor buitenlandse bedrijven!!!  We moeten zuinig zijn op onze natuur als we niet weten wat de impact op langere termijn is van al deze vervuiling!

Meer voorzieningen

Meer voorzieningen voor de jeugd

Meer voorzieningen voor gezinnen zwembad, stadsspeeltuin, voorziening om overdekt te kunnen spelen. Beteren recreatieve voorzieningen aan lek/Rijn

Meer waardering voor het Groen

Meer wandelmogelijkheden

Meer wandelpaden, toegankelijk voor honden, meer duurzaamheid

Meer winkelaanbod en versterking daarin om als ondernemer een zaak te beginnen

meer winkels

Meer winkels (2x)

Meer winkels en meer betaalbare woningen

Meer winkels er is horeca zat en kleine leuke woningen met klein tuintje voor 60 plussers

meer winkels in het centrum

Meer winkels misschien te realiseren door lagere huur?

Meer winkels, meer soorten supermarkten, zwembad met sauna gelegenheid.

Meer woningbouw appartementen voor alle klasse en meer winkels en de n229 een snelweg van maken

Meer woningbouw voor autonome groei

meer woningen

Meer woningen (2x)

Meer woningen Betaalbaar en voor diverse doelgroepen

Meer woningen bouwen  aan de buitenkant van WIjk voor jongeren en gezinnen. Meer woningen bouwen in de onmiddellijke omgeving van de binnenstad voor ouderen. Bredere voet- en fietspaden aanleggen en die ook een logische 

aansluiting geven op de bestaande infrastructuur.  Veel fiets maar ook voetpaden houden ergens plotseling op waardoor gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. En mede na het aanleggen van de glasvezel zijn veel voetpaden 

gevaarlijk voor ouderen en kinderen vanwege de vele scheef/los liggende tegels. Dit wordt ook veroorzaakt door bedrijven die reparaties moeten verrichtten en die het gat in de weg of (het spiksplinternieuwe) voetpad dichtgooien en 

weer slecht bestraten. Ze komen met die "vernieling" gewoon mee weg want er wordt niet op gecontroleerd.  Neem de Middelweg Oost die er na de laatste "verbouwing" bij ligt als een enorme Bastogne koek. Voor fietsers zijn 

gevaarlijke bermen ontstaan en door die belachelijke paaltjes al een paar keer bijna op een motorkap geland want de auto's moeten nu

Meer woningen bouwen met voldoende groen er om heen voor een betaalbare prijs.

Meer woningen en een betere aansluiting op Utrecht via een spoorlijn b.v.

Meer woningen in de geer 3 (1250)

Meer woningen om de leefbaarheid op peil te houden.

meer woningen op maat.

Meer woningen specifiek voor starters en/of studenten. Ik wil heel graag gaan samenwonen, maar het is bijna niet betaalbaar.

Meer woningen voor de nieuwe generatie inwoners van onze stad,  te weinig aanbod, zoals huur als koop, en te weinig een persoons woningen! Zo wel betaalbaar als duurzaam! En misschien bij schaarste in bouwgrond, de lucht in?

Meer woningen voor ouderen

Meer woningen voor ouderen, beter openbaar vervoer

Meer woningen voor ouderen, hofjes met zorg

Meer woningen voor ouderen.

meer woningen voor senioren

Meer woningen voor starters.

meer woningen, meer bedrijven

Meer woningen, winkels en horeca

Meer woonplekken voor jong en oud

Meer woonvormen voor jong en (heel) oud.

Meer zonnepanelen op openbare gebouwen. Nog wat woningen voor starters

Meer zorg voor iedereen: oud/jong, arm/rijk enz. samenwerken en samenhang.

Meet groen in de wijken ,perken groen meer van deze tijd maken en onderhouds arm en met inspraak bewoners. Het groen onderhoud is onder pijl luister daarom meer naar de bewoners in de gemeente. Pak het fout parkeren 

gewoon harder aan er is genoeg plek om te parkeren.

Meet woningen voor starters, goed inzetten op milieu/klimaat.

Mentaliteit medewerkers stads kantoor

Mijn grootste ergenis is het kruispunt frankenweg/zandweg. Op sommige tijdstippen kun je beter omrijden. Dit geldt niet alleen voor de auto ook als fietser is dit een vervelend punt.

minder asielzoekers

Minder asielzoekers

Minder auto

minder auto's (2x)

Minder auto's,  meer starterswoningen

Minder autos die op de stoep parkeren

Minder autoverkeer in het centrum Meer aandacht voor energietransitie

Minder bestrating van tuinen door een beperking van percentage bestrating per perceel zoals er een beperking bestaat op het percentage bebouwing per perceel.  Politie klant vriendelijker en meer benaderbaar maken. Anoniem 

gemeentelijk meldpunt zorg medemens/overlast. Lange termijn denken over duurzaamheid (geen oplossingen als co-vergisters)

Minder evenementen

Minder geluidshinder van invalswegen; b.v. Deze wegen 30 km/u maken en meer controle daarop door b.v. camera's. Betreft Zandweg, Botersloot en Hordenweg. Meer blauw op straat!

Minder hondenpoep, grote ergernis van velen.  Peuken op de straat, dus geen manieren Ergernis vele keren poep aan onze schoenen.

Minder kappers. Dus Ander beleid aanwijzing type winkels.  Meer variatie.  Weg met woningspeculanten. Investerings bv,s. Daardoor hoge huur voor wrong huis.

Minder leegstand in de binnenstad

Minder leegstand in de binnenstad en beter OV naar Amersfoort en Zeist (vaker en kortere ritten; naar Utrecht is goed) en betere controle op parkeervergunningen in het centrum.

Minder leegstand van winkels, speelweides, kleine gezellige bijeenkomst parkjes.

minder leegstand van winkels, weer leuke winkels terug (speelgoedwinkel, action, bristol oid)

minder leegstand winkels

Minder maaien

Minder maaien ,meer bloemen

Minder nachthoreca, geen vuurwerk in binnenstad.

Minder nadruk op economische en financiele drijfveren. Beter letten op lokale leefbaarheid. Niet elke vierkante centimeter volbouwen met 3+-lagen dure woningen.

Minder polarisatie en meer eenheid.

Minder verkeer door de straat ivm de twee scholen in mijn straat. Betere parkeerruimtes. Sommige mogen hun voortuin omtoveren tot parkeerplek anderen niet. Mooier groen. Meer zichtbaarheid politie voor de veiligheid.

Minder vernieling , betere parkeer gelegenheid. Veel groen

Minder verschillende bouwstijlen, meer parken die goed onderhouden worden en betere regels voor parkeren in buurten.

minder vies verkeer ( oude auto's , lawaai van motoren) betere handhaving maximumsnelheid geen groen meer opofferen aan parkeervoorzieningen

minder woon-werkverkeer (openbaar vervoer meer promoten), voorrang voor de fiets, beter beheer openbare ruimte, meer natuurlijk groen (grotere diversiteit), buitengebied open houden, meer woningen binnen de huidige 

bebouwing (verdichting)

nee

Niet veranderen maar, de binnenstad, intact laten of slechts restaureren waar nodig.

niets

Niets (3x)

Niets. Maar hou die windmolens tegen.

Nieuwbouw in lijn met historische binnenstad

Nieuwbouw voor doorstroming in de woningmarkt (mits er vraag naar is). In het verlengde van de groei zullen wegen, parkeerplaatsen etc. ook uitgebreid moeten worden.

Nieuwe bushokjes met sedum dakbedekking, voor biodiversiteit. Meer bomen aan plant. Kruising Zandweg, Steenstraat, is een verschikking....onhandig. Niet handig voor alle verkeer. De bushalte aan begin Steenstraat, is 

waardeloos. Wie heeft dat bedacht....... de fietsers moeten vol in de remmen. Wie had er nu last van de halte op de Zandweg. (een paar auto"s meer niet!!!) Behoud kinderboerderij.

Nog meer aandacht voor het leefmilieu van mens en dier.

nog meer autoluw maken

Nog meer bedrijvigheid en woningen. Hierdoor komt er geld en 'ruimte' voor duurzaamheid en faciliteiten en alle andere doelen.

Nog meer groen dus, zoveel mogelijk, waar het maar kan, zodat we nog meer flora en fauna krijgen en een bijzondere stad creeeren met facetten van een door mensen en dieren bewoond natuurgebied.

Nog meer leuks voor kinderen. Dat Wijk  niet té groot gaat worden..

Nog meer ruimte voor groen en natuur

Nog meer ruimte voor natuur.

Nog minder verkeer, zonder lawaaimotorfietsen.

Oeverstraat shared space maken. Veiligheid voetgangers in de Oeverstraat. ( toeristen, rolstoelen etc er is geen stoep waar gebruik van gemaakt kan worden. )

Ondergrondse afvalinzameling en woningen voor senioren

onderhoud openbaar groen beter onderhouden

Ook daar heb ik (nog) geen.mening over.

Op het gebied van duurzaamheid en energie zou ik graag veel meer zonnepanelen op daken willen zien (daar valt nog heel wat energie mee te halen) zodat we die landschap ontsierende windmolens in het buitengebied niet nodig 

hebben. En voorts hoop dat er meer woningen komen voor starters en ouderen zodat de leefbaarheid en de voorzieningen behouden blijven. Ouderen laten vak een koophuis achter en dan zou het mooi zijn als er voldoende 

betaalbare appartementen zijn.
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Open infrastructuur zoals trein boot én auto en fiets

Openbaar vervoer beter aansluiten op grotere steden en op de gemeente Utrechtse Heuvelrug (m.n. Leersum en Amerongen) Voor tieners is er weinig te doen om elkaar te ontmoeten als je niet naar de skatebaan wilt. Ik mis een 

'dorpshuis', waar men sport, recreëert en elkaar ontmoet. Of een buitenzwembad, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

Parkeerbeleid aanpassen. Een auto per woning dmv vergunningen verstrekken voor tweede auto,  geen bedrijfswagens parkeren gedurende avonden en weekends.

parkeren

Parkeren binnenstad voor inwoners

Parkeren in en rond het centrum, tevens minder zwaar verkeer in het centrum en meer bomen in de straten ! Bredere stoepen volderstraat met zigzag weg en bomen zoals Wilhelminastraat bijvoorbeeld. Meer bewoners private 

parking voor bewoners met oplaadpunten

parkeren op de markt in de winter mogelijk maken, de binnenstad heeft alle economische middelen nodig om te kunne overleven. we moeten geen dode spookstad worden (zoals er inmiddels vele zijn in het noorden van het land en 

zeeland)

Parkeren op stoepen verhinderen, Parkeren op RK Kerkplein vanaf Walplantsoen en niet meer via Veldpoortstraat.

Parkeren. Netter en veiliger (haven)

plek kliko,s  en afval van de gemeente bomen{wordt nooit opgeruimt}.  Blad kooien worden te vroeg weg gehaald.

recreatieschap Gravenbol behouden voor recreatie en niet teruggeven aan de natuur; we hebben genoeg natuur langs de rivier de Lek/Rijn; zorgen dat er een fietspad komt naar de Gravenbol

Recreatiestrand nabij haven. Handhaving parkeerbeleid binnenstad.

Rondweg rond de woonkernen , de verkeersdrukte neemt buiten proportioneel toe

Rotondes o.a. Bij de geer; fietspad onder of over de weg heen. Nu onoverzichtelijk en gevaarlijk.

Route van en naar utrecht/snelwegen

Ruimte houden voor verkeer en parkeren.

Rust

schonere fysieke omgeving en schonere lucht ( verbod op stoken van houtkachels)

Sociale voorzieningen zoals 24 uur huisarts in de buurt.

Sociale woningaanbod vergroten toegepast op specifieke doelgroepen als kwetsbare mensen bv

Tenminste 1000 extra woningen, betere bereikbaarheid bedrijventerreinen Broekweg / Langshaven

Ter hoogte van de skatebaan in de horden een zebrapad naar de Beerze straat toe

Toch meer woningen bouwen.

toegangsweg, zandweg is racebaan.

Toegangswegen (2x)

Toegankelijk binnenstad en parkeren in de wijken

Toegankelijkheid

toegankelijkheid met de auto

toename van niet winkelbestemmingen (dus winkels die wat anders gaan worden zoals bijv een kantoor, tandartspraktijk) in de binnenstad

Treinstation (2x)

Uitbreiding van het bos Vikinghof, tussen de Melgwegse Tiendweg en Groenewoudseweg.

Veel meer kleine woningen, generatie woningen en zorg dat het groen blijft

Veel meer senioren/ starters woningen!

veilig fietspad van Wijk bij Duurstede naar Amerongen, weer een zwembad/recreatiebad

Veilige fiets en wandelpaden aan de rivier die aansluiten op de omgeving

Veiliger voor fietsers. Vooral voor de kinderen die in de ochtend naar school moeten fietsen

veiligheid (inbraak)

Veiligheid: Voetpaden beter onderhouden worden.(vloeiende oversteekplaatsen maken ivm vergrijzing van de bevolking) Bijv. *WC- de Heul naar het stoplicht en naar de Hoogstraat toe mag best is bekeken worden. *WC- de horden. 

*Frankenweg  Steegjes tussen de woningen verlicht worden en onderhouden worden ondanks dat bewoners dit vaak zelf moeten onderhouden. *Sommige mensen kunnen dit niet, zeker bij invalide/ senioren woningen *Water 

overlast omdat er geen onderhoud gepleegd wordt. En dan bedoel ik niet elke keer de tegel eruit halen maar echt het straatwerk eruit en opnieuw water afvoerend maken.  Jongeren in de leeftijd 12 jaar / 18 jaar zitten buiten 

vervelen zich omdat er geen plek is waar ze zich gewenst voelen. Stichting binding heeft jongerenwerkers misschien is het tijd voor een eigen plek waar de jongeren ook binnen kunnen zitten met toezicht van St. binding. Vraag aan 

de jongeren.  Het probleem zwemmen is nog steeds aan de orde van de dag we zitten rondom in het water. Ik ben trots op het sportpark om

Verbeteren mogelijkheden om te winkelen (o.a. door verbetering vestigingsklimaat voor winkeliers, aanpak hoge huren winkelpanden e.d.), uitbreiding OV naar omliggende gemeenten zoals Houten en Culemborg

Verbinding met Utrecht

Verbindingen met andere steden zoals bijv een trein verbinding, 2e toegangsweg naar houten of leersum.

Verbod op alle particulier vuurwerk,

verbod op het stoken van houtkachels

verduurzaming met behoud van karakter

Verkeer/parkeren, (water)sport mogelijkheden, ontmoetingsplekken

Verkeersregulatie in en uit Wijk bij Duurstede zoals N229 en de Rijndijk autoluw

Verkeerssnelheid handhaven !!  - alles op doorgaande straten en wegen 50 km!  - In de wijken naar 30 km. Voldoende doorstroom OV naar (stations) Bunnik en Utrecht (tramlijn!!) als concurrent voor de auto. Bedrijven bij elkaar 

plannen in Langbroek, Cothen en Wijk Woningen / appartementen voor ouderen

Verkeersveiligheid en geluidshandhaving van verkeer

Verkeersveiligheid rotonde De Geer/N229.

Verkeersveiligheid, met name meer zicht als automobilist bij zebrapaden

VERKEERSVEILIGHEID. Er zijn te veel plekken waar het onnodig gevaarlijk is. WbD "verplicht" om op veel plaatsen dat gevaar te nemen. O.a. 1) voor fietsers bij twee 3-hoekskruispunten bij de Veldpoortbrug vanuit de stad en 

vervolgens daarna naar de Steenstraat.  2) De trechter bij de nieuwe rotonde (naar de Steenstraat). 3) Bij dezelfde rotonde de verplichting om naar links 3x een drukke straat over te steken, terwijl 1x voldoende is.  3) De willekeur bij 

zebrapaden. De ene keer geen voorrang voor fietsers, de nadere keer wel. 4) De dijk naar Amerongen voor fietsers. Het is uitstekend geregeld vanaf de pont naar de sluizen. Zo moet het ook op die dijk. ) Niet "men dempt de put nadat 

het kalf is verdronken".

verkeersverbinding naar regio

Versterking van de historische uitstraling van de binnenstad. In mijn visie moeten de omliggende wijken, maar vooral de toegangswegen zodanig ingericht zijn dat de bezoeker nieuwsgierig wordt naar die binnenstad. Het huidige 

verrommelde aanzien van de belangrijke toegangswegen moet sterk verbeteren.  Ook de verbetering van het OV moet een prioriteit zijn. De fijnstofproblematiek moet aangepakt worden. De balans in vervoer is zoek. Autogebruik 

voor woon-werk buiten WbD is veel te veel. Dit zou maximaal 40% van het totale vervoer mogen zijn. En het busvervoer kan ook bijdrage aan een reductie van fijnstof als de routes een enkelvoudige lus worden ipv een viceversa 

route.

vervuiling op straat,  minder overlast jongeren

visie op de toekomst

Voldoende aanbod van betaalbare duurzame woningen zodat niemand te hoge woonlasten heeft.

voldoende winkels, groenbehoud,

voorzienigen treffen (bv paaltjes) op de veldpoortstraat, zodat er geen auto's op de trottoirs kunnen staan voor "kort" parkeren. Ook geen kort parkeren op de Markt. Minder jongeren hangplekken in WbD, veel rotzooi, dealen en 

geluidsoverlast (bv op sportpark Marienhoeve, deze moet weg ivm de jonge kinderen die op het sportcomplex aan het sporten zijn. Aanpak illegaal dumpen van afval, vooral het vele "piepschuim".

vuurwerkvrij  fietspad langs de dijk naar amerongen tegengaan racen auto´s en motors meer politie op straat

Walplantsoen opknappen

Wandelpad langs dijk Amerongen

Wat meer visie op wandel en fietspaden die veelal plotseling eindigen. Onlogisch

Weer een zwembad krijgen en grotere diversiteit aan supermarkten, 2x AH en 2x Jumbo is absurd.

weet niet

Weet niet.

Weg naar maarsbergen

Wegen naar en van Wijk bij Duurstede

Wegen richting snelweg

Wegenstruktuur

Wegnemen kleine ergernissen, betere controle en handhaving tegen allerlei vormen van hufterig gedrag

Wijk weer meer voor Wijk

Wijk zou vriendelijker moeten worden voor alle verkeersdeelnemers; sommige wegen in Wijk (zoals de Zandweg) lijken vaak als circuit te fungeren. Meer maatregelen, zoals bijvoorbeeld verkeersdrempels en misschien zelfs extra 

stoplichten, zijn wenselijk.

Wijkbeheer intensiveren. Het is een zooitje in de wijk en voorzieningen worden slecht onderhouden.

Winkelcentrum De Heul

Winkelcentrum Heul

Winkels en woonvoorziening ouderen

Winkels tot max 2100 open.  Supermarkt steenstraat mag5nu open tot 22 ipv 21 wat resulteert in veel meer smog veel meer on rust tot laat diep in de Avond slechte zaak, dit geeft ook5veel angst wie er zich ophoud   Het trekt ook 

problemen aan  Verder moeten de trottoirs in t centrum voor voetgangers etc zijn en niet voor terrassen!

Woningen die betaalbaar zijn voor ouderen.

Woningen en/of woonvormen voor ouderen, betere winkelvoorziening

woningen voor eigen bewoners en juiste leeftijdsgroep

Woningen voor jongeren en ouderen

woningtekort

Woongelegenheid voor jonge mensen.

Woonvoorziening zodat Wijkse ouderen in Wijk kunnen blijven.

Woonvoorzieningen voor ouderen.

Zie antwoord vorige vraag (mogelijkheid ziekenhuispoli en kleinschalige zwemaccomodatie ).

zo laten

zo snel mogelijk museum dorestad installeren! verder alleen maar complimenten.

zo weinig mogelijk

Zondag gewoon allen winkels open en meer groen onderhoud

Zorgen voor betere en snelle verbindingen met omgeving (o.a. Bunnik), veiliger maken verkeer Lekdijk (aanpakken huftergedrag en snelheidsovertredingen van bijv. motorrijders) en daar apart fiets/ voetpad realiseren. Behoud  en 

verbeteren van natuur en groen ook in de wijken.

Zsm een goed zwembad realiseren, daar hebben alle bewoners wat aan, van 0 tot 100 jarigen. Daardoor besparen we reiskosten, het milieu en wordt er weer saamhorigheid gerealiseerd in alle categorieën, van peuterzwemmen, 

schoolzwemmen, diploma zwemmen, recreatie en ouderen zwemmen.......... En alles wat er nog meer te benoemen is.

Zwembad + aantrekkelijk maken voor jongvolwassenen

Zwembad ook recreatie, bereikbaarheid, openbaar vervoer is erg slecht en word steeds slechter

zwembad terug voor ouderen als ontmoetingsplek en kleinere woningen voor ouderen of clusters van kleinere woningen

Zwembad waarbij inwoners een lichte stijging van gemeentebelastingen accepteert t.b.v. exploitatie van het zwembad. Ook minder ruimte voor monopolistische bedrijven/winkels. Wat ik zou veranderen is dat er niet meer dan 1 

winkel in de stad van het zelfde bedrijf, waardoor concurrentie ruimte geboden kan worden en dit de inwoners en diversiteit ten goede komt. Voorbeelden uit huidige situatie: Lakerveld, AH, Jumbo, meerdere kledingwinkels van 

dezelfde eigenaar/bedrijf.

Zwemlocatie bij de haven aan de wijkse lant
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Wat mist u op dit moment het meest in Wijk bij Duurstede (stad)?

- burencontact - veilig wandelrondje in het buitengebied (bijv. kromme rijn, nieuwe weg, landscheidingsweg en wijkerweg of wijkerweg, landscheidingsweg, groenewoudseweg, melkwegse tiendweg). Het ontbreekt aan een veilig 

voetpad langs de wegen in het buitengebied, wat zeker in de winter als het snel donker is een belemmering vormt. Langs de aalswijksestraat in buren (vanaf de rotonde met de N834) is een mooi voetpad aangelegd, zoiets zou ik ook 

graag bij ons zien.

- Het is jammer dat Wijk geen zwembad meer heeft. Een groot, duurzaam zwembad zal ook voor de nabije omgeving een trekpleister kunnen zijn. - Huisartsenpost

- Spoedeisende hulp die 's avonds en in de    weekenden beschikbaar is; - Apotheek met ruime openingstijden   (weekend).

Dorpshuis combinatie van Calypso, huis van de gemeente,  feestruimte (voor bijeenkomsten).

16+ uitgaansplekken en kledingwinkels zodat je in je eigen stad ook lekker kan shoppen

24 uur huisarts zorg

Aanbod nieuwbouwwoningen en kavels

Aandacht voor biodiversiteit, de egels, de bijen en bloemen

Aandacht voor de cultuur en historie

Aaneengesloten groen.

Aansluiting met andere steden en bruisende binnenstad.

actief klimaatbeleid

Action winkel. Merk autodealers

Activiteitenhal

Alles is aanwezig voor mij.

Ambitie

Appartement bij de stad en winkels en die betaalbaar zijn.

Appartementen voor ouderen en starters

Arts in het weekend

Auto vrije markt.

behoorlijke winkels.

bekende winkels

bepaalde winkels

bepaalde winkels in de binnenstad (elektrische artikelen/hobbyspullen)

Betaalbare appartementen

Betaalbare appartementen (die ook betaalbaar blijven) voor ouderen

Betaalbare seniorwoningen

Betaalbare winkels

Betaalbare woningen (4x)

betaalbare woningen op maat

Betaalbare woningen voor de jeugd en ouderen

betaalbare woningen voor jongeren

Betaalbare woningen voor jongeren en voor ouderen...

Betaalbare woningen voor jongeren zowel koop als huur. En kleine koop woningen voor 60 Betaalbare woningen voor jongeren zowel koop als huur. En kleine koop woningen voor 60 Plussers.   Evt een mogelijkheid voor fam 

woningen waar ouders en  volwassen  kinderen samen kunnen wonen om zo in de toekomst mantel zorg te kunnen bieden.

Betaalbare woningen. Veilige oversteekplaatsen voor kinderen op de fiets Betaalbare opticien Duidelijkheid van de gemeente over basisschoop de wegwijzer. Duidelijkheid over winkelcentrum de heul.

beter algeheel onderhoud van gemeentelijk groen en straat

beter onderhoud groen

Betere aanbieding aan de omgeving. Utrecht is goed te bereiken maar andere plaatsen zijn zonder eigen auto moeilijker te bereiken

Betere groenvoorziening.

betere winkels

betrokkenheid bij bewoners in het buitengebied zie vorige vraag

Binnen stad is leeg en saai. Moet meer levendiger worden.

Bioscoop

Bioscoop gevarieerd winkelaanbod Toko

Bos, meer ruimte voor natuur

Bos/bomen, Toezicht/acties op drugsgebied, goed maaibeleid, Toezicht parkeren markt.

Bossen om te wandelen, voorbeeld zijn de geplande bossen ten noorden van Espel.

Bperkende maatregelen voor motorverkeer en daarbij horende geluidsoverlast

Buitenlandse winkeltjes, sneller beter openbaar vervoer, deelautos

Buitenzwembad

buurt gemeenschap.

Buurthuis!!!!!!! Betaalbare seniorenwoningen...we zijn niet allemaal vermogend!!!

Buurtvoorzieningen

Controle asociaal verkeersgedrag Steenstraat Hordenweg zoals hard rijden en foutief parkeren.

Culturele diversiteit in het winkel en horeca aanbod

Cultuur bewaker Hoe kan een autobedrijf in de stad bestaan? Hoe kan een huis in een beschermd stadsgezicht gebied rode geglazuurde dakpannen hebben?

Daadkracht op de landelijke klimaatafspraken

Dat er geen trein of zoiets is. Provinciale weg richting Utrecht wordt steeds drukker. Weg is al jaren hetzelfde terwijl er steeds meer huizen en dus ook verkeer is gekomen. Turborotonde bij de Geer, in Cothen rijdt het nu door maar 

nu op andere plek opstopping. Winkelaanbod gevarieerder.

Dat er veel te hard gereden wordt in de binnenstad en hier weinig tot niets aan wordt gedaan om dit te verhinderen.  Als oudere fietser en voetganger voel ik me niet meer veilig in de binnenstad  en stap al van de fiets af als ik weer 

een auto met hoge snelheid zie naderen in onze zo krappe binnenstadsstraatjes.  De binnenstad van Wijk bij Duurstede wordt vanuit de haven ook frequent bezocht door mensen in een rolstoel en hun begeleider. Het is mooi om te 

zien hoe zij van ons stadje genieten. Dit kan alleen wanneer zij ook de ruimte hebben en krijgen op straat doordat de vele verschillende stoepen voor hen niet toegankelijk zijn.  Het zal de binnenstad van Wijk bij Duurstede sieren 

wanneer ook duidelijk aangegeven wordt (door borden?) dat mensen in een rolstoel, voetgangers en fietsers altijd geven moet worden. En verwacht dat in de binnenstad veel duidelijker dan nu de maximum snelheid voor alle 

voertuigen 30 km is, dit ook voor de ring rond de binnenstad. Dit mis ik nog.

Dat het groen in de straten beter wordt onderhouden. Hier in de straat, Lodewijk de Vromestraat, is het nog al verwilderd waardoor de sociale cohesie in de straat is verdwenen. Dit komt door het groen want je kan de andere kan van 

de straat niet zien.

Dat men niet ziet hoe rijk de geschiedenis van Wijk bij Duurstede is en zo gemakkelijk vergunningen afgeeft zonder over het behoud van deze rijkdom na te denken.

De handhaver ik zie hem nooit

De mogelijkheden van de grote stad: cursussen op niveau, grote groep mensen met academische opleiding, makkelijke rondwandeling, veilig fietsen over de dijk

De specifieke huizenbouw waar ik op doelde

De unieke kleine winkeltjes die kleur geven aan het centrum

Deskundigheid en interesse van de zijde van het gemeentelijk apparaat

diversiteit aan winkels

Diversiteit in winkelkeuze, zwembad, activiteiten en voldoende plekken voor opgroeiende jeugd tot 18 jaar waar verveling kan worden tegengegaan.

Diversiteit in winkels, groen in de wijk.

Doorstroming huizen

dorpshuis. grote zalen complex. buurthuis. en tegenwoordig enkele winkels.

Dr winkel Action.

Draaiorgel

Duidelijke plannen

Duidelijke visie op wonen

Duidelijker aangeven waar wel en niet parkeren. Stimuleren middenstanders binnenstad: hoge huren zorgen voor leegstand.

Echt goed restaurant

Echte betrokkenheid met ondernemers Visie op bedrijfshuisvesting. Er wordt maar bijgebouwd ondanks leegstand. Direct mee stoppen. We hebben meer groen nodig. De fruitteelt zou dit moeten snappen.

een 24/7-ziekenhuis en eerste hulp

Een action

Een action ;).  Een zwembad!!

Een action en xenos. Dat zijn winkels waar ik speciaal heen rij. Er worden veel woningen gebouwd maar hele dure woningen. Oudere blijven zitten omdat dat goedkoper is waardoor er geen doorstroming is voor de jongeren. Dus 

meer huurwoningen en betaalbare appartementen zodat er doorstroming is.

Een Action, huisartsenpost en een zwembad

Een afgestemde aanpak van de verschillende beleidsgebieden en gemeentelijke taken, in de praktijk constateer ik dat deze elkaar zelfs tegenspreken/tegen werken. Deze omgevingsvisie kan enigzins sturen maar gaat slechts over 

'stadskernen'. Het wordt weer echt WIJKS als de consequenties van de visie niet inzichtelijk worden gemaakt t.o.v elkaar en de buitengebieden.

Een arteletiekbaan

Een bemande politiepost

Een binnenstad die meer leeft

Een bos

Een brug naar de Gelderse zijde.

Een buitenzwembad en een treinstation.

een café-terras direct aan de rivier/het water- voor de gewone man  (ook pannenkoeken en zo); nu is er alleen het Terras aan de dijk (met mooi weer weinig plaats voor gezinnen met kinderen).

Een camping bij de jachthaven

een dokterspraktijk in t weekend, voor acute zorg Een sneltram naar Utrecht

Een eigen woning

Een fatsoenlijke oplossing bij het verkeersknooppunt Zandweg - Gouden Leeuw bijv. een voorsorteer vak als je vanuit de binnenstad komt.

Een fiets tunnel bij de Rotonde om de stad in te rijden  Openings5ijden van supermarkt van steenstraat van 22 terug naar 21  Ik heb problemen met bovenburen, ik5zou een betere hulp vsn5de gemeente willen want loketwijk waar 

ze mij naar door sturen kan alleen bemiddeling bieden

Een geloofwaardig betuur!!

Een gezellige goed bezette markt.

Een gezellige ontmoetingsplaats in de binnenstad voor iedereen, activiteiten rond literatuur

Een goed beleid voor deze gemeente

Een goed uitgewerkt plan voor regulering verkeer om zodoende onnodige overlast te voorkomen

Een goed zwembad ( geen pretpark), maar zoiets als in Nieuwegein

Een goede aanpak van onderhoud van wegen en parken en openbare gebieden.
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Een goede beter wegennet vanuit de stad naar bijv. Utrecht het wegennet slibt dicht en helemaal als ons Wijk bij Duurstede nog verder uitbreid.

Een goede en leuke kleding winkel zoals een hm of c&amp;a

Een goede ov verbinding.

Een goedkopere winkel. Bijvoorbeeld een Action.

Een groenteboer.  En dus een goede verbinding met Utrecht.  Daarnaast is er veel leegstand, dus wat meer winkels zou leuk zijn door lagere huurprijzen van de winkelpanden, dan de nu vaak exorbitante prijzen. Dan zal het centrum 

zijn aantrekkelijkheid behouden.

Een groot stads feest jaarlijks voor iedereen, wat als een begrip staat en iedereen naar toe komt, omdat het iedereen trekt. Nu zijn er gelukkig wel veel evenementen, maar elk met een totaal verschillend publiek wat er op afkomt.

een grote (buiten)speeltuin voor kinderen, zwembad, een toko

Een huisartsenpost (2x)

Een Indonesische toko.

Een leuk zwembad of een goede aansluiting op de Gravebol.

een motor die ons het komende decennium door gaat helpen. We staan met elkaar voor een enorme uitdaging, en we hebben een aanjager nodig die op lokaal niveau de mensen gaat motiveren om in actie te komen. Wijk is een 

beetje ingeslapen, dus er moet wel stevig geluid gemaakt worden.

Een multifunctioneel gebouw voor muziek en andere verenigingen.

Een museum over onze geschiedenis. Dat moet er komen!

een nachtelijke (en weekend)huisartsenpost en het gevoel dat er vrijwel geen politie in de buurt is. (of van ver moet komen), extra parkeerplaatsen en laadpalen voor electrische auto's, winkelend publiek in de binnenstad, woningen.

Een rechts bestuur

Een roti restaurant, een boot naar Schoonhoven, culturele activiteiten

Een snel fietspad naar Utrecht

Een snel openbaar vervoer naar Utrecht . Bus gaat steeds langer duren. Calypso mag nooit weg. Meer ruimte voor theater. Woningen voor onze kinderen

Een snelbus naar Utrecht.

Een snelle ov verbinding met houten

Een snellere verbinding naar hoofdwegen. En een pompstation wat meer benzine aanbied dan alleen E10.

Een soort Action

een speelgoedwinkel (2x)

Een speelgoedwinkel en een buurthuis voor de pubers. Een culturele hangplek voor de pubers.

Een stadstrand

Een taxibedrijf.

Een treinstation

een treinstation, taxi-stand en eerste hulp

Een treinverbinding

Een veilige fietsverbinding met de Gravenbol/Amerongen en een struinpad aan de rivier/naar de Gravenbol

Een winkel met mooie (cadeau) artikelen en kwaliteits items voor in de keuken. Veilige fietspaden op de dijken.

Een zwembad (8x)

Een zwembad (met name voor de jeugd).

Een zwembad, het winkelaanbod is beperkt (grotere winkelketens is welkom)

Een zwembad, kleding winkels, huurhuizen.

Een zwembad!!

een zwembad.

Een zwembad. (2x)

Een zwembad. Een gebouw voor verenigingen bv harmonie concordia. Cothen heeft een prachtige hal daarvoor, waar instrumenten veilig staan, en die niet steeds bij elke repetitie opgebouwd hoeven te worden. Zoets zou voor onze 

vereniging ook ideaal zijn! Aan sport verenigingen word wel gedacht, accommodaties genoeg, muziek vereniging zit een beetje in n verdomd hoekje

Eenduidigheid in parkeerbeleid

Eerlijk gezegd niks

Eigenlijk niet zoveel. Ik vind dat de stad alle noodzakelijke voorzieningen wel heeft. (Ben dus een tevreden bewoner). Belangrijkste is m.i. dat het (toekomstige) beleid focus moet hebben op de grote maatschappelijke issues als 

duurzaamheid, demografische ontwikkelingen, en balans natuur / bebouwde omgeving.

eigenlijk niets

Eigenlijk niets

Elektrische oplaadpunten in woonwijken

Elektronica winkel. Snelle ambulance.

Enkele evenementen, plekken waar je vaker een film kunt zien, of wat vaker de gezelligheid kunt opzoeken. Ook doordeweeks etc.

er is geen /zeer weinig groen /bomen bij nieuwbouw

Er moet meer toerisme komen

Evenementen met een minimaal regionale uitstraling. Buiten de blues is het redelijk tam. En dat terwijl we een mooi evenemententerrein hebben.

Fatsoenlijke ontsluiting van de wegen.

Geen doorgroei naar andere woningen

Geen goedkope zaaltje te huur voor plaatselijke verenigingen of een eenmalig zelf te organiseren feest.

geen idee (2x)

Geen mening

Geen opmerkingen

Gehandicaptenparkeerplaatsen bij de winkels in de binnenstad. Er zijn er twee voor maximaal twee uur. Bij de AH Steenstraat zijn er twee weggehaald. De twee bij de ABN AMRO automaat en apotheek Steenstraat worden meestal 

Geld voor groen. Het groen verloederd enorm.

Gemeente voortouw nemen in energietransitie zowel in planning als uitvoering.

geschoolde boomverzorger die met AANDACHT en KENNIS de bomen snoeit

Gezellige thema weekenden zoals voorheen een Bluesweekend o.i.d.

Gezelligheid

Goed beleid en controle tegen overlast (zoals hondenpoep)

Goed onderhoud van stoepen ,op sommige plaatsen verlichting ,en goed onderhoud bij de groen stroken.

goed ov

goed toegankelijke expositieruimte voor verenigingen

Goed3 woonvoorziening ouderen zodat er betere doo4stroming ontstaat. Iedereen blijft gedwongen in een te grote woning zitten.

Goede (OV-)connectie met Utrecht, Tiel

Goede bereikbaarheid en goede OV verbinding met Utrecht.

goede bestrating, in de Veldpoortstraat,  (voetgangers ) ga in een rolstoel zitten, en laat je rijden van de brug naar de markt. ?? mensen vallen .  Fietspad langs de zandweg, vooral oostzijde,  een en al hobbel.

Goede groen zorg

Goede groentenboer, fiets en wandelpaden richting leersum

Goede groentenman

Goede uitvalswegen, diversiteit aan winkels.

Goede zorg; wat je soms aantreft in het E&amp;E...

Goedkope woningen voor de jongeren

goedkopere winkels en meer variatie in winkels

Goeie verlichting bij zebrapaden

Groen onderhoud langs de weg of straat schoon met de herfst bladeren

Grote Albert Heijn, en Lidl, ik zou dit op het industrieterrein realiseren; kijk naar landen zoals Frankrijk en Duitsland, daar is dit heel gewoon, mensen gaan toch wel en zeker als ze niet meer na hoeven te denken over een 

parkeerplaat, want dat is echt niet meer van deze tijd in het centrum van ons mooie Wijk.

Grote bekendere winkels

Grote prullenbakken en een openbaar toilet

Grote speelgoedwinkel. Iedereen moet bijna alles online kopen, terwijl iedereen  daarvan baalt. Kan de gemeente winkels stimuleren? Of hoge huurprijzen aanpakken?

Grote speeltuin/ speelplek voor 8+. Op het skatepark hangen vaak pubers, zij zijn niet het publiek waar ik mijn kinderen van 8 zonder toezicht tussen wil laten spelen.

Grote winkels zoals action.

Grote zaal voor evenementen. We hebben in principe alleen Calypso..Ik vind dat Calypso gesubsidieerd moet worden, als deze locatie wegvalt hebben we niks meer.

Grotere kledingwinkels

handhaving

Handhaving

Handhaving  in het algemeen en uitbreiding wandelgebied in en rondom Wijk bij Duurstede

Handhaving { parkeren op trottoirs }

Handhaving door politie. Zie ik te weinig

Handhaving en dan vooral in de nachtelijke uren tijdens het weekend. Veel last van uitgaanspubliek tijdens de nachten

Handhaving met betrekking tot Foutparkeren, Hondenpoep, Vandalisme.

Handhaving op verkeerd parkeren

Handhaving van jongerenoverlast

Handhaving van parkeren auto's. Wij wonen in de Hoogstraat (Lidl) en even naar het stadje lopen door de week is midden op straat lopen en erop vertrouwen dat je niet wordt aangereden, immers op een groot deel van de trottoirs 

staan werkbussen geparkeerd. Personen met een rollator, kinderwagen of rolstoel kunnen geen gebruik maken van het trottoir. Dit wordt eveneens ook vaak gemist op de singel, richting Walplantsoen.

handhaving van wild parkeren in de binnenstad en hondenpoep.

Handhaving, ... van zaken die afgesproken zijn, maar " overtreders" toch niet aanpakken...

HANDHAVING!!!!!!!

Hangplekken voor de jeugd

Hebbedingetjes winkel of action

Heel jammer dat de speelgoedwinkel weg is. Een breed gevarieerd winkelaanbod vind ik heel belangrijk, want dat zorgt voor levendigheid en ontmoetingen

Helder en breed gedragen beleid om Wijk bij Duurstede en de andere kernen milieuvriendelijker met elkaar te verbinden.

Helemaal niets.

Het aanbod kleding winkels. Daarnaast is het jammer dat we geen (overdekt) zwembad hebben.

Het actief verduurzamen van de stad

Het bewaken van verdere teloorgang van het open karakter van de voormalige bleekvelden bij de oude blekerij Langs de Wal en een duidelijke visie omtrent het bewaren van de historie van ons mooie stadje en het lef om deze actief 

uit te dragen en daarbij ook in contact te treden met de bewoners die dit heel belangrijk vinden.
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Het restaurant in het E&amp;E (waar bejaarde mensen die zelfstandig wonen aan kunnen schuiven voor een redelijke prijs)

Het verleggen van de Romeinenbaan. Nu is het voor de bewoners daar  een ongelooflijk lawaai door het verkeer. Vooral door motorfietsen.

Het zwembad

het zwembad of mogelijkheden te sporten voor jongere ouderen

Het zwembad. Ik moet nu elke keer naar Nieuwegein rijden. Ben nu 65 en wil ihkv van bezuinigen en duurzaamheid mijn auto de deur uit doen. Dat kan niet, want dan kan ik niet meer zwemmen. Met het OV is geen optie.  Wat ik ook 

mis is een subsidieregeling voor overstappen op elektrisch vervoer. Daarnaast zou mooi zijn als er in Wijk een bedrijf zich zou vestigen wat kleine elektrische vervoersmiddelen zou maken, voor 2 personen, waarmee men zich 

eenvoudig kan verplaatsen. Wijk schoon, stil en zuinig. Waarvoor mogelijk ook de WMO kan worden aangesproken ten behoeve van de particulier en de MIA voor zich te vestigen bedrijven die zulke vervoermiddelen produceren/ 

verhuren.  Nog een onderwerp, ik mis een project, en de ruimte daarvoor, voor zoiets als de 'Krommerijnder'. Geef mensen de kans om te werken aan iets nuttigs. Dat geeft binding, integratie en zingeving. Voor mensen zonder werk, 

voor gepensioneerden, voor handige hobyisten met werk, voor iedereen. We kunnen daarbij denken aan bijvoorbeeld de constructie

Horeca

Horeca Woningen

huisartsenpost (2x)

Huisartsenpost (buiten de reguliere werktijden)

huisartsenpost (gelukkig nog niet nodig gehad, maar het is van de gekke dat je nu 's nachts / weekend naar Utrecht moet i.g.v.). en dat in het rijkste land ter wereld.

Huisartsenpost dichtbij

Huisartsenpost en zwembad.

Huisartsenpost in avond en weekend

huisartsenpost in weekend

huisartsenzorg in weekend en avond

huurappartementen voor ouderen

Iets meer festivals, zoals Jazz by Duurstede. Maar ik begrijp dat dit van vele factoren afhangt. Alleen zou ik een nog groter cultureler aanbod wel toejuichen. Zo wordt Wijk ook aantrekkelijker voor toeristen.

Ik ben best tevreden......

Ik ben tevreden

Ik kom uit de stad, maar ben daar bewust weggegaan. Zal me toch moeten aanpassen aan meer dorpse karakter, naar dat kost moeite in Wijk.

Ik mis er niets, maar je kunt in plaats als WBD niet  alles hebben waar mensen naar vragen, als men hier niet vind wat men zoekt, dan moeten bv in Amsterdam gaan wonen.

Ik mis niets

ik zou het niet weten

Ik zou het niet weten

Ikzelf niets

Jazz bij duurstede

Jazzfestival

Je kan niet doorstromen naar een andere woning voor je volgende levensfase.

Kan niet echt iets verzinnen, een treinstation misschien?

kan voor mezelf niet zo gauw iets bedenken. Wellicht voor de jeugd wat meer aanbod / vertier.

Kinderkleding

Kinderspeelgoed winkels/ binnenspeelmogelijkheid kinderen/ snellere doorgang naar omliggende steden (veel files op n-wegen/stoplichten.

Kleding winkels

Kleine ondernemers

kleinere woningen voor ouderen ivm doorstroming voor jonge mensen met kinderen

Kleinere woningen voor senioren.

Koopwoningen

Koopzondagen

Kwaliteit wegen buitengebied, veiligheid voor fietsers (met name kinderen),

Leeftijdsgenoten en sociale interacties

Leuk centrum

Leuke gezellige winkeltjes zoals interieur, sieraden, cadeaushops. Meer van zulke kleine winkels maakt het centrum aantrekkelijker. Ik heb zelf nu een leuk klein huisje gekocht maar als alleenstaande met een normale baan is er niks 

te kopen. Meer betaalbare kleine woningen zou top zijn.

Leuke goedkope slaapplekken voor mijn kennissenkring...en dan vooral in de binnenstad. Een Action

Leuke winkels

Lightrail

Lijn 242

Maak de zebrapaden (2x) bij rotonde Shell Zandweg overzichtelijker + maak de fietspaden daar ook meer verlicht. Mensen die van buitenaf komen verwachten daar geen twee zebrapaden. Betaalbare woningen (huur en koop). Geef 

mensen uit Wijk voorrang ipv mensen van buitenaf.

Macdonalds, nee grapje. Wat meer te doen voor de jeugd. Denk aan een zwembad

Markering van mooie wandelroutes langs bezienswaardigheden. Zou leuk zijn als dit werd aangegeven met aantal kilometers erbij. Bankjes langs de routes.

Meer Appartementen in de stad.

Meer beleving en activiteit.

Meer bomen bij de entree naar de binnenstad. Hoek Zandweg, Steenstraat. Betere parkeermogelijkheden en bewegwijzering voor bezoekers.

Meer diversiteit van winkels, b.v. Een groentenwinkel, zwembad

Meer fiets en wandelpaden tussen door zoals (bv krommerijn pad )  Een fietspad tussen de landerijen naar bv Langbroek. En meer busverbindingen, naar bv Houten.  Stimuleren dat meer mensen kleine afstanden fietsen ipv de auto 

gebruiken

Meer gebieden geschikter maken voor toerisme.

Meer horeca

Meer parken aan de rand vd stad

Meer politie op straat

Meer speeltjes in de speeltuinen

Meer thuisbezorgd opties behalve pizza/patat.

Meer variatie in het winkelaanbod.

Meer voorzieningen voor gezinnen zwembad, stadsspeeltuin, voorziening om overdekt te kunnen spelen. Beteren recreatieve voorzieningen aan lek/Rijn

Mensen op straat.

Met meer aandacht groenonderhoud.

minder huizen

Mis geen essentiële dingen

misschien toch nog een iets betere ontsluiting via het OV?

Mooi terras borrel plek aan de Lek.

museum

museum dorestad

Museum en aandacht voor de historie

Museum.

n.v.t.

Netheid. Soms oogt Wijk bij Duurstede wat rommelig. Groen niet netjes bijgehouden en niet altijd goed nagedacht hoe wandelpaden en fietspaden lopen (sommige paden houden ineens op, zebrapaden op vreemde plaatsen, etc.)

niet echt iets

Niet het gevoel dat ik iets mis, maar sommige zaken / voorzieningen kunnen nog iets beter. Mis de brievenbus in de directe omgeving, die Post.nl vorig jaar heeft verwijderd.

niets (9x)

Niets (14x)

Niets belangrijks

Niets in het bijzonder.

Niets, Wijk is volop in ontwikkeling (positief).

Niets. (2x)

Nieuwe woningen

Nieuwe woningen,  zou graag doorstromen maar er is te weinig aanbod, vooral in de 1 persoon huishouden.

Niks (3x)

Niks. Het enige wat ik niet snap is dat de bus niet doorrijdt  naar het industrieterrein.

Nix

nvt

Nvt (2x)

Onderhoud en handhaving in en rond wijk de Heul.

Ondersteuning bij energietransitie

Ongetemde natuur.

Ontmoetingsplek als de dorpshuizen in Langbroek en Cothen

Op deze voet doorgaan

openbaar vervoer

Openheid in lopende zaken. Bijv. veel gedoe rondom de kringloopwinkels maar echte problemen worden ontweken

Optreden  / handhaven  vandalisme/ vuurwerk .

OV-frequentie richting Amersfoort is laag. Busstation ligt te ver buiten de stad. Meer stallingen en oplaadpunten voor fietsen.

OV-knooppunt

Overal zwerfvuil.

Overdekte terrassen buiten het zomerseizoen. En de handhaving op hangjongeren

Overnachtingsmogelijkheden (middelgroot hotel)

Pakeerruimte, woonruimte voor lagere inkomens, terrassen (toerisme)

parkeerplaaten voor de lange duur nabij de binnenstad goede bewegwijzering voor de parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen (2x)

parkeerplaatsen bij de binnenstad voor auto's maar ook fietsen

parkeerwachten, om fout parkeren tegen te gaan (markt) toezicht in parken om deze mooi  en veilig te houden (scooter en fietsverkeer tegen te gaan)

Parkeren en winkels

Plek voor de jeugd waar ze geen rottigheid kunnen uithalen
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plekken voor toeristen. wandelgebied in de uiterwaarden

Poelier

Politie post om overlast beter te kunnen bestrijden vanuit de stad.

politie. handhaving van ingestelde regels. Er worden regels genoeg opgesteld, maar handhaven? een waarschuwing of er langs rijden en niets doen.

Politietoezicht

Prima zo

Recreatie dicht bij stad

Recreatie en horeca aan het water

Recreatie.

Recreatieve voorzieningen bij de kern aan het water zoals een zandstrand e.d

Rotonde tussen provinciaal  en groenewoudseweg

ruimte

Rustige wonen

saamhorigheid

samenhang

samenhorigheid in de buurt'; we zijn erg individualistisch ingesteld; sociale cohesie kan veel beter

Senioren appartementen.

Sfeervolle Horeca voorziening bij de haven, klein strandje

Snelwegen

Sociale betaalbare huurwoningen

Sociale woningen

Soort van "dorpshuis". Theater is geweldig maar te klein voor grotere activiteiten.

Speciaalzaken.

Speelgelegenheid met horeca (Als Pyramide van Austerlitch)

Speelgoedwinkel

Speelgoedwinkel en er zijn niet genoeg parkeermogelijkheden in de woonwijk.

Speelgoedwinkel Groenteman

Speelgoedwinkel.

Speelplekken voor kinderen worden wegbezuinigd.

Spoedeisende Medische zorg in weekeind

sportvoorzieningen

Stadscamping

starters koop woningen

starterswoningen

Starterswoningen

station

Station

stedelijke visie over hoe verder met de binnenstad, het walplantsoen en rond en aan de Steenstraat

Strand aan de lek op oude plek bij veerpond

Toegang voor paarden in het bos aan de Amerongwetering en langs de dijk

toekomst voor de het havengebied

Toezicht

Toezicht door politie en woningbouw

toezicht door politie of BOA

Toezicht op en degelijk programma voor bewustwording bij bewoners en gebruikers van de positieve waarden van deze stad  (zie  vraag hiervoor gesteld).

toezicht op hard rijden auto´s en motoren

Toko

Tram

Trein of betere verbinding met Afoort, Utrecht

Trein, een snelle verbinding naar het station.

Treinstation (4x)

Treinstation  toko

Trots op historisch centrum

Tuincentrum

Uitbreiding parkeermogelijkheden.

Vanuit de gemeente naar de inwoners informatie en hulp bij aanpassingen die hrt klimast ten goede komen.

Variatie in winkels, de gemeentewerf mag meer open,

Variatie in winkels. Winkel aanbod

Variërende winkels

Veilig kunnen fietsen naar Amerongen en Leersum. Voldoende werkgelegenheid op verschillende niveaus

Veilige en nette plek voor het lang parkeren van de auto voor als je 2 auto's hebt.

veiligheid, vriendelijkheid

Verjonging

Verkeersvrij centrum

verkoop locale producten

Visie om in de stad aantrekkelijke huisjes te bouwen voor ouderen.

Visie op de historie en bewaking van stadsgezicht

Visie op het brede onderwerp verkeer, parkeren, wegen etc.

Visie! Er wordt te hooi en te gras hier en daar opgeknapt, gebouwd en ingericht maar als het af is blijken de aan en afvoerwegen niet of slecht op de bestaande omgeving aan te sluiten. Fantastisch als bedacht word dat de wijk De 

Eng verkeersluw wordt ingericht. Maar als je dan de kans hebt om de ENIGE aan- en afvoerweg, de Gansfortstraat, opnieuw in te richten doe dat dan goed. Nu heeft men links en recht van die straat brede stroken ingericht met hier 

en daar een boom erop. In de toekomst moet daar weer gras gemaaid worden (kosten) en de bewoners lopen door de blubber naar hun auto. Het meest stomme is nog dat door die straat op spitstijden auto's, fietsers en ook het 

bevoorrading (vracht)verkeer met z'n allen door die te smalle straat moeten rijden. Dit zijn echt duizenden verkeersbewegingen en op de fiets is het daar levensgevaarlijk. Waarom op die stroken blubber geen fietspaden aangelegd. 

De fietsers vanuit de richting  van het evenemententerrein moeten nu over het trottoir verder (al jaren)!!!! Echt een

Visie. Consistent beleid.   Wijnbar en bijzondere winkeltjes (dat trekt mensen uit de omgeving)

Voldoende betaalbare woningen voor senioren

Voldoende senioren woningen

Voldoende speelruimte

Voldoende Woningen voor starters en mensen met een minimum inkomen

Volle panden in de binnenstad; vooral rond en op de markt; staat echt armoedig

Voor de ouderen een bruisend laagdrempelig inloopgebouw in het centrum...voor ontmoetingen en aktiviteiten...een soort dorpshuis... Nu zijn er wel dergelijke aktiviteiten,maar erg versnipperd...wat de mogelijkheid van 

ontmoetingen niet bevordert

Vooral beschreven in de vorige vraag, een zwembad en evenementen die leuk zijn voor iedereen zoals een regelmatige stads BBQ in de zomermaanden. Iets dat de hele samenleving trekt. Ook zou het me leuk lijken een evenement of 

plek te hebben waar inwoners hun visie en kennis kunnen delen. Denk aan een gratis zaal die hier voor gebruikt kan worden, gratis toegang en dan iemand laten spreken over zijn passie. Kortom, zaken die kunnen verbinden en die 

mij verbonden laten voelen met het volk in onze stad in plaats van de huidige situatie waar dit enkel via verenigingen/kroegen en de sporadische evenementen als Jazz bij Duurstede gebeurt.

Voorzieningen

Vrijstaande (nieuwbouw) woningen

Vwo bovenbouw

Wandelpaden zoals bij Rijndijk Havendijk en bij de Leksluizen, Sport- en trimbanen Huisartsenpost

wandelruimte op trottoirs.

Wandelvriendelijker en fietsvriendelijker paden en vooral ook veiliger.  bijvoorbeeld Stopborden bij kruisingen en zebra overgangen.   Maatregelen tegen zonnepanelen en velden daarvan.  Maatregelen tegen rook van houtkachels.

We te weinig vertellen hoe mooi wijk eigenlijk is

weinig

Weinig (2x)

Werkgelegenheid

werkgelegenheid en woning voor jongeren en jong volwassenen

Wijsheid.

Winkel Action en een zwembad

Winkel voor elektrische apparaten, appartementen in middensegment, woningen voor jongeren.

Winkelbestand dunt helaas uit

winkels (3x)

Winkels (3x)

Winkels  Trein  Regio functie

Winkels in de binnenstad

Winkels in de Heul

Winkels zoals bv. Action, Xenia, bekendere kleding winkeltjes bv. Only, Vera moda.

Woningen

Woningen en dat het mooie stad is met mooi wegen, parken,  voorzieningen..

Woningen voor jongeren en ouderen

Woningen voor oudere en jongere

Woningen voor ouderen

Woningen voor starters

Woongelegenheid voor jonge mensen of starters

Woonvoorziening zodat Wijkse ouderen in Wijk kunnen blijven.

Woonvoorzieningen voor starters.

www

Xxx

xxxxx

Zichtbaar aanwezige nota's en politie
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Zie Antw.  vorige vraag.

Zie voorgaande opmerking

Zie vorig antwoord

zie vorige rubriek

Zie vorige vraag (2x)

Zie vorige vraag.

Ziekenhuis

Zoals bij de vorige vraag genoemd, woningen voor starters.  Luxe: mc Donalds, sushi, action

Zondag winkels open, wat meer winkel voorzieningen qua aanbod

Zonnepanelen op daken, parkeerterreinen en bedrijventerrein. Er is nog maar veel te weinig geïnvesteerd hierin. Ook Wijk bij Duurstede, zeker als progressieve gemeente moet ook verantwoordelijkheid nemen.

Zwem en recreatie dicht bij de stad

zwembad (3x)

Zwembad (33x)

Zwembad en goede groenteboer, gezellige haven met goede voorzieningen en mooie uitstraling.

Zwembad en museum

Zwembad en winkels

Zwembad het hele jaar door en in de zomer zwemplek dichtbij: oude zwembad langs de Lek herstellen?

Zwembad of plek om in de zomer veiliger te zwemmen.

Zwembad ook voor recreatie

Zwembad voor de jongeren en de ouderen.

Zwembad Wat meer winkels, Mac Donalds, action, H&amp;M

Zwembad, en museum

Zwembad, HAP voor weekend en avond.

Zwembad, huisartsenpost

Zwembad!! Er zijn mooie faciliteiten gebouwen enz enz  Maar geen zwembad wat juist zo belangrijk is voor jong en oud.

Zwembad.

Zwembad. En behoud van winkels in de binnenstad.

Zwembad. gezelligheid voor jeugd

Zwemgelegenheid voor de jeugd.

Zweminstructiebad

Zwemvoorziening voor kinderen.

Op welke manier is Wijk bij Duurstede (stad) anders dan de rest van de gemeente?

Aanzien van buitenaf is pittoresk. Wonen is een ander verhaal.

aha; het gaat dus inderdaad om de stad: tja; heel eenvoudig; de stad heeft karakter en sfeer; de nieuwbouwwijken rondom de stad, zijn monotoon en missen bijzondere kwaliteiten. Langbroek heeft met het nieuwe aanvullende 

centrum een leuk dorpshartje er bij gekregen en voor wat betreft Cothen. Behalve het oude dorpse deel rondom de kerk, is het beeld van de nieuwbouw vergelijkbaar als in Wijk; iets ruimer opgezet, dat wel. verder is er natuurlijk een 

groot verschil in voorzieningen.

Alle voorzieningen dicht bij elkaar

Alle voorzieningen, zoals winkels zitten hier.

Alles is aanwezig en uitgebreid

Altijd iets te beleven

authentiek en sfeervol

Authentiektwgenover verrommeling van de nieuwbouw wijken

bebouwing vs prachtig buitengebied

Bedoelen jullie anders dan Cothen en Langbroek? Wijk is anders omdat het wat meer smoel heeft, een goed centraal gelegen gezellige markt met terrassen, veel muzikale activiteiten, meer winkels ( maar niet genoeg), meer 

cultuuraanbod etc. Dat ontbreekt in Cothen en Langbroek.

Betere voorzieningen

betrokkenheid

Bij de andere ontbreekt een echt centrum

Bijzondere en rijke geschiedenis.

Binnen een straal van 1 kilometer is alles binnen bereik. We hebben cultuur, natuur, oude binnenstad en water.

Binnenstad (2x)

Binnenstad bruist. Er is meer bedrijvigheid dan in de andere kernen.

Binnenstad is gezellig en toeristisch, buitenwijken en Cothen en Langbroek zijn woonbuurten.

Binnenstad met winkels en galeries en de vele evenementen maakt de binnenstad tot een bijzondere centrum.

Binnenstad, evenementen

Binnenstad, evenementen, horeca

Centraal punt - heeft een meer eigen karakter en een echt centrum waar wat te doen is

Centrale plaats voor grotere regionale evenementen. Cultureel rondje, Kleurrijk Wijk, enz.

Centraler en meer winkel- en horecaaanbod

centrum functie

Centrumfunctie. Meer toeristisch.

Civilisatie binnen regio met kunst cultuur en alle voorzieningen. Bedrijvigheid én Broeinest.

Combinatie dorpse met stedelijke voorzieningen

Compact gebouwd, levendiger

Compacte en behoorlijk complete stad voor bewoners die hiervoor kiezen.

Compacter, historisch centrum. Meer winkels.

Cothen en Langbroek hebben niet zo'n gezellig centrum

Cultureel erfgoed waar we zuinig op moeten zijn, klein stukje oud Nederland.

Culturele aanbod is groter dan de 2 andere deelgemeenten. Terwijl Cothen en Langbroek weer groener zijn. Ik heb het idee dat vooral Langbroek er 'een beetje bijhangt' dus.. goed dat de nieuwe burgemeester daar gaat wonen

Cultuur historische waarden

Cultuur zoals Kleurrijk wijk, Lekkodagen, bioscoop en festivals.

Daar kan ik niet over oordelen omdat ik daar geen informatie over heb.

Daarover heb ik al een en ander verteld

dat kan ik niet met elkaar vergelijken, heb geen ervaring met Cothen en Langbroek

Dat weet ik niet

Dat weet ik niet. Wij wonen nu ruim 40 jaar op hetzelfde adres in de binnenstad,

De (oude) sfeer van de binnenstad is anders. positief bedoeld. De autoluwe markt is wat mij persoonlijk betreft een positieve ontwikkeling aan de sfeer.  Misschien nog wat meer bankjes plaatsen voor nog meer mogelijkheden om 

sociale contacten aan te gaan. Niet iedereen heeft een portemonnee voor de horeca.

De aantrekkingskracht van het oude deel (centrum, haven, molen, kasteel) met erom heen mooie natuur en agrarische gebied.

De binnenstad is uniek, de rest van de gemeente, de meeste wijken dan, zie je precies zo in andere steden, eenheidsworst.

De binnenstad qua gebouwen en aantrekkingskracht toerisme

De binnenstad, het kasteel en de mooie oude straatjes. Meer winkels etc.

De cultuur.

De drie kernen en het buitengebied vormen voor mijn gevoel één geheel, ieder met zijn eigen charmes.

De eet en drink mogelijkheden

De evenementen zijn leuk en de kern in het centrum is mooi.

De gezellige sfeer in de (historische) binnenstad, hetgeen ik mis in Cothen en Langbroek.

De groenvoorziening is zeer slecht

De historie is uniek, kijk alleen maar naar de prachtige molen!

de historische binnenstad en de gezelligheid en bedrijvigheid.

De historische kern met smalle straten, gevarieerde oude huizen, Met de terrassen van de horeca,  het museum (Moet er nu eens komen) en het diverse winkelaanbod maken het uniek.

De historische uitstraling.

De historische uitzichten en monumenten zijn prachtig.

De jongeren kunnen bijna nergens zitten

De karakteristiekheid.

De kern is een enclave en daarbuiten is het een forensengebied dat twee keer per dag de provinciale weg verstopt.

De ligging van de mooie oude binnenstad aan het water. Meer activiteiten georganiseerd en meer winkelaanbod.

De ligging, de activiteiten,  de betrokkenheid van de burgers

De ligging, de historie

De ligging, de historie, de gastvrijheid zorg ervoor dat Wijk aantrekkelijk blijft om te komen bezoeken.

De meest essentiele voorzieningen zijn in WbD stad allemaal in de buurt. Winkels openbaar vervoer etc.

De mooie oude stad met faciliteiten.

de natuur

De oude binnenstad, de stadshaven en recreëren aan het water

de oude kern met zijn eigen karakter en levendigheid

de prachtige monumentale binnenstad...

de sfeer is gezelliger en warmer

De stad is completer

De stad is dynamischer en aantrekkelijker, er is meer te doen en te beleven

De stad straalt wat uit van oudsher, maar sommige dingen moet de gemeente wel iets aan doen.o.a. zwembad en parkeren bij binnenstad enz enz.

De stad zelf pljs de molen

De stad zelf staat natuurlijk centraal en wordt het meest bezocht.

de stadskern is interessant, zeker voor toeristen die gezelligheid meebrengen

De toerisme elk weekend en de evenementen die er bijna elk weekend zijn. En de mooie binnenstad....

De vele mogelijkheden voor ieder wat wils.
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De vele monumenten maakt de kern Wijk natuurlijk uniek.

De voorzieningen en evenementen

Deze stad is historisch gezien een prachtplek; de geschiedenis die teruggaat tot de Romeinse tijd, de rivier, het kasteel, de oude stad, de molen, de markt, de kerk, de haven. Dat is toch wel een groot verschil met Langbroek en 

Cothen; mooie dorpen maar niet die allure van Wijk! Wonend in het buitengebied tussen Cothen en het AR kanaal bezoek ik het liefst Utrecht en Wijk bij Duurstede

Dit is de stad!

Diverser

Door de geschiedenis

Door het historische centrum van de stad is het sfeervoller dan de rest van de gemeente.

doordat de kern groter en bruisender is

Dorestad.

Drukker

Drukte en files.

Echt een plaats met de centum.

Een binnenstad die heel gezellig is, kan zijn. Jammer dat het in de winter vooral s'avonds zo uitgestorven is.

Een duidelijke scheiding tussen binnenstad en buitenwijken met daarbij totaal verschillende behoeftes.

Een duidelijker stadskern, meer sfeer.

Een echte stadskern

Een eigen,eigenzinnige,cultuurbewuste stadscultuur

een leuk oud stadje

Een mooie mix van alles waarvoor ik hier blijf wonen

Een stad maar toch een dorp met veel voorzieningen binnen de stad, met name horeca en winkels en veel evenementen.

Een stad met dorpse gewoontes.

Een warm thuis

Eenkennige bevolking, weinig open naar anderen, heel anders dan de grote stad of andere plaatsen waar de bevolking veel diverser is, veel mensen ook die genoeg hebben aan zichzelf of hun familie, maar dat is wel pech als je hier 

geen familie hebt

Eigen karakter

Eigenwaiksheid

En gezellige binnenstad en sfeer.

er is altijd wat te beleven.(evenementen etc.)

Er is meer sfeer in de binnenstad van Wijk bij Duurstede

Er is meer te beleven en er zijn veel supermarkten, uitgaansmogelijkheden

Er is meer te doen en gezelliger.

Er is meer te doen.

Er is veel meer horeca, er zijn meer winkels

Er is veel te doen bv cultuur en markten ook horeca en terrasjes

Er mag wel wat meer georganiseerd worden.Vooral in de winter

Er woont te veel import in de binnenstad van Wijk die zich overal mee bemoeien. Dit komt de leefbaarheid niet ten goede.

Er wordt meer georganiseerd

Er zijn meer winkels en restaurantjes.

Erg fijn stadscentrum, natuur dichtbij

Evenementen

Fijne stadskern.

Geen doorgangsgemeente door de Lek (= barrière) en geen kliekvorming

Geen ervaring mee

Geen flauw idee

Geen grote weg en geen treinstation

geen idee (4x)

Geen idee (9x)

geen idee ...

Geen idee.

Geen idee. Ik woon hier nog niet zo heel lang en ben los van Wijk (stad) niet zo bekend in de rest van de gemeente.

Geen idee. Merkwaardige vraag!

Geen idee. Rare vragen...

geen mening

Geen mening (3x)

Geen mening. Wijk bij Duurstede wordt meer een stad

Geen windmolens (voordeel)

Gemoedelijker en gezelliger

Gemoedelijkheid

Genoeg groen en schone lucht

geschiedenis

Geschiedenis.

Geweldig theatertje, prachtige historische binnenstad, voorzieningen aanwezig, goede horeca.

gezeligheid

gezellig

Gezellig

gezellig en veel faciliteiten

gezellig historisch centrum, voorzieningen.

Gezellig oud centrum

Gezellig stadje

Gezellig, winkels, horeca, theater, kerken die proberen samen te werken. Muziekvereniging, etc

Gezellige binnenstad (2x)

Gezellige en levendige binnenstad met veel horeca en winkels. En mooie historische trekpleisters.

Gezellige kern.

Gezelliger (3x)

Gezelliger, levendiger, regelmatig wat te doen

Gezelliger.

Gezelligheid (3x)

Gezelligheid en de knusheid die de oudheid van de stag met zich meebrengt.

Gezelligheid van horeca en winkels om de hoek. Mooi wandelen bij kasteel en de dijk.

Goede horeca en een Markt

Goede kern en support van de buitenebieden

Groei

Groeiende stad

Groen wonen

Grootschaliger

Grootste kern, minder landelijk dan de rest

groter

Groter (5x)

Groter en gezelliger

groter en meer winkels.

groter met meer bebouwing

Groter winkelaanbod, meer horeca en anoniemer dan wonen in een dorp

Groter, aan de rivier

Groter, echter ook meer uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Verloedering ligt op de loer.

Groter, meer cultuur

Groter, meer voorzieningen.

Groter..

Haar liggeng aan de rivier en in een redelijk afgelegen deel vd provincie

Harmonïe tussen oud en nieuw . Veel activiteiten in het centrum

Hart van alle woonkernen

Haven , oude historische stad, rivier.

heb geen opmerkingen

Heb ik twee maal aangegeven

Heeft geschiedenis

Heeft gewoon een schitterend centrum.

heeft meer voorzieningen en een wat minder gesloten karakter

heeft veel voorzieningen

Helaas leven de mensen hier tegenwoordig meer langs elkaar heen dan in Cothen en Langbroek. Dat was vroeger heel anders.

het ademt geschiedenis en daar kan meer mee gedaan worden, denk ik (bijv. een recreatiecentrum  met een speeltuin, cafe, restaurant, bezoekerscentrum)

Het Bourgondiërs leven.

Het centrum

Het centrum is leuker.

het centrum met het kasteel

Het gezellige stadscentrum, winkelcentra zijn ongezellig.

Het Hart van de gemeente

Het heeft als stadje de meeste voorzieningen en ik vind het fijn wonen omdat het niet helemaal ons kent ons is.

Het heeft een echt centrum waar leuke evenementen zijn.

Het heeft een levendig centrum

Pagina 21 van 26



Het heeft een mooie kern

Het heeft meer voorzieningen. Ook is het een stuk groter dan de andere kernen, waardoor er minder een ons-kent-ons sfeer is.

Het heeft winkels en wat meer een stadsgevoel. Cothen en Langbroek zijn wel 'heel erg' dorp.

Het is de kunstmatige verhouding van 'stad vs Dorp' waarbij de 'dorpen' vaak teruggetrokken functioneren door sociale en culturele achtergronden.

Het is een dorp in een stad.

Het is een dorpje op zich

Het is een mooie historische stad. Prachtige huizen in en rondom de binnenstad.

Het is een mooie stad, en het is altijd gezellig

Het is een stad maar ons kent ons

het is er drukker en rommeliger

Het is er minder cultureel gesegregeerd zoals in Langbroek en 'opener' qua mentaliteit vergeleken met Cothen.

Het is gewoon écht een stadje

Het is groter

Het is het hart van de gemeente met winkels, horeca etc.

Het is klein compact en er wordt veel georganiseerd en veel horeca en winkels

Het is oud

Het is vooral een bruisend stadje

Het landelijk karakter is door de massale (in oppervlak) nieuwbouw In de afgelopen 35 jaar deels verloren gegaan. Verdere uitbouw, zonder dat alle andere  samenhangende aspecten vooraf goed doordacht zijn, is onwenselijk. 

Slimmer omgaan met regels zou moeten leiden dat eigen bewoners voorrang hebben (puntensysteem) en toestroom waarbij de werkplek (ver) buiten Wijk ligt beperkt wordt.

Het leeft hier. Hier gebeurd het.

Het ligt aan het einde van een lange provinciale weg zonder treinstation.

Het oude en gezellige

Het oude stadje

Het oudecentrum

Het stadse karakter van de oude binnenstad

Het voelt hier gezelliger dan in de andere delen van de gemeente.

Hiervoor ken ik Cothen en Langbroek niet goed genoeg.

historie

Historie

Historie, stadskern met horeca en winkels, sportvoorzieningen.

Historie. Sfeer.

historisch

Historisch (2x)

Historisch centrum

Historisch en gezellige binnenstad

Historisch gezien een een unicum. De geschiedenis en het erfgoed meer promoten.

Historisch kern, winkelaanbod, bedrijventerrein

historisch verleden

Historische kern zorgt voor andere sfeer, dynamiek en gemeenschapszin dan de dorpskernen of het buitengebied. Er is in de stad en het industrieterrein meer werk dan in de rest vd gemeente.

historische sfeer , centraal onderdeel van een rustige gemeente

historische sfeer, rust, veel eetgelegenheid &amp; terrassen in binnenstad

Historische stadskern

Horeca en winkels

Horeca, toerisme

Iets minder landelijk en natuurlijk de oude binnenstad, de haven en de rivier, die maken Wijk bijzonder.

Ik heb nog nooit ergens anders gewoond, ik kan deze vraag dus niet goed beantwoorden

Ik snap deze vraag niet

Ik vindt wijk bij Duurstede sfeervoller dan Cothen en langbroek. Wijk bij Duurstede is een kleine stad met voldoende faciliteiten. Alles is op loop of fiets afstand.

ik weet niet of het anders is

Ikzelf als geboren en getogen Wijkse , geniet het meest van een wandeling door de binnenstad.

In de stad kun je anoniemer zijn. Maar ook de stad heeft dorpse trekjes.

In Wijk bij Duurstede is meer te doen op het gebied van cultuur dan in de rest van de gemeente.

In Wijk is meer te doen.

In Wijk voel je een beetje stadse allure

innnovatiever

intiemer

is een stad

Is een stad

is een stad maar voelt als een dorp qua mensen, sfeer, gemoedelijkheid

is leuk

is qua bouw En inrichting een mooie oude, culturele binnenstad.

kan ik niet beoordelen, ik zie niet een synergie tussende de drie locaties.

Kan ik niet inschatten, ik woon pas twee jaar in de binnenstad

Kernfunctie

Klein en gezellig

Klein en historisch. Midden een een mooie landelijke omgeving / natuur en aan het water.

Kleine gemeente en toch veel geschiedenis.

Kleine stad en bioskoop

Kleine stad...fijne gemeente...historie...de lek

kleinschalig (2x)

Kleinschalig en veel mogelijkheden om snel in grotere plaats te zijn.

kleinschalig, energierijk , vol initiatieven met ondernemende en betrokken bewoners.

Kleinschalig, gemoedelijk, nog niet zo megadruk

Knusser, gezelliger,  meer voorzieningen.

Laatste halte voor de lek doodlopend dus

Landelijk en gezellig

Langbroek en cothen blijven dorps, met weinig dagelijkse voorzieningen.

Lekker druk

Leuk en gezellig centrum

Leuke binnenstad met winkeltjes

Leuke stadskern

Levendig

Levendig centrum en toeristische trekpleister (haven en veel events)

Levendiger

Levendiger. Onpersoonlijker

Levendigheid en grootte

Levendigheid, wonen, werken, activiteiten en evenementen vinden plaats in de stad. buiten de stad draait het alleen om wonen

Ligging aan de rivier

Ligt aan water

Ligt nog decentraler

Ligt wat meer weg van andere steden, geeft mij een wat meer vakantie gevoel.

meer activiteit(horeca, winkels)

Meer activiteiten, sfeervolle binnenstad, betere voorzieningen

Meer bewoners en dus rommelig zoals verkeer.

Meer Bourgondisch

Meer centrumfunctie

Meer culturele activiteiten

Meer cultuur

Meer een stad met horeca evenementen en gezelligheid

meer gericht op water (de lek)

Meer gezelligheid (3x)

Meer horeca

Meer inwoners

Meer inwoners , dus meer ruring

Meer keuze uit voorzieningen, maar de rest van de gemeente heeft in ieder geval de basis behoefte voorzien

Meer pluriformiteit.

meer stad, meer voorzieningen.

meer stedelijk met meer voorzieningen zoals horeca en winkels.

Meer te doen, gezelliger

Meer te doen, ruimdenkender, meer horeca

Meer toeristen

Meer verbindenhwid met buren en genieten van de mooie stad

meer voorzieningen (2x)

Meer voorzieningen (5x)

Meer voorzieningen (winkels/ horeca/ evenementen/ toerisme).

Meer voorzieningen aanwezig. Niet een dorp

meer voorzieningen dan in de andere kernen

Meer voorzieningen en winkels. Historische kern.
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Meer voorzieningen winkels en horeca gelegen heden.

Meer voorzieningen zoals winkels

Meer voorzieningen, historie

Meer voorzieningen, meer inwoners, meer gezelligheid en activiteiten.

meer voorzieningen, theater, horeca, wandelmogelijkheden.

Meer winkels (2x)

meer winkels en horeca

Meer winkels, horeca, evenementen.

Met de vele faciliteiten toch nog een klein stadje waar je nog herkend/ gekend wordt

middenstand/cultuur

Minder dorps maar nog steeds kleinschalig.

Minder groen. Oude centrum  Haven en kasteel bij de Lek

Minder mogelijkheden zoals windenergie toepassen. Maar zonne energie zou nog meer in de gebouwde omgeving toegepast en gestimuleerd kunnen worden.

Minder sociale cohesie

Minder sociale controle

minder sociale samenhang

minder tolerant

Minder uitgaan gelegenheden

Moet het anders zijn dan? In welk opzicht. Ik denk dat de verschillende kernen met elkaar gemeenschappelijk hebben dat er een open cultuur is. Qua planologie liggen de zaken misschien anders, maar dat geeft juist een scala aan 

mogelijkheden voor bijvoorbeeld experimentele woningbouw en inrichting van energie-infrastructuur. Daar waar nu zonnevelden mogen komen, kan ook nagedacht worden over herinrichting met experimentele woningen met 

groene daken, een golvend groen landschap met aardwarmtepompen, daar waar sprake is van betonnen vlaktes, zoals de Boscherwaarden, kan uitbreiding komen van de huidige energiefabriek (zonnepanelen op het dak van de 

ringoven), maar dan in de vorm van windmolens. Ten noorden van het industrieterrein het kanaal, kunnen edi-current windmolens komen te staan, voor hoge temperatuur energievoorziening (stoom tot  900 graden) tbv industriële 

processen en (bij lagere temperatuur) in een warmtenet. Overbodige stroom kan worden omgezet in waterstof in de Boscherwaarden en worden toegevoerd

Monumentale uitstraling, prachtige panden, aan het water zowel als een gezellige stadskern met vriendelijke bewoners.

Mooi oud centrum en een gemeenschap die niet gesloten is

Mooi oud stads centrum waar vaak wat wordt georganiseerd.

Mooi oud, historisch, goed voor toerisme, horeca.

Mooi oude binnenstad

Mooie binnen stad  Niet dicht bij een snelweg  Weinig hoogbouw  Veel verkeer van tractoren   Leuk centrumpje

Mooie binnenstad

Mooie geschiedenis leuk centrum mooie haven

Mooie kern

Mooie kleine stad. Ruime omgeving

Mooie knusse inrichting

Mooie ligging en historie

Mooie oude binnenstad

mooie oude binnenstad aan de lek

Mooie oude stad.

Mooier en meer te doen

n.v.t.

N.v.t.

Niet (5x)

Niet anders

Niet veel anders dan mijn voorgaande gemeente

Nog dorps

nvt

Nvt (5x)

Onafhankelijk en het best bewaarde geheim

Ons kent ons

Ons kent ons. Met elkaar krijgen we toch veel voor elkaar.

Open en vrij

Opener dan de rest

Oud dorpje dat een stad wil zijn.

oud en knus

Oude centrum Groot aantal winkels  Ontmoetingsplaats

Oude geschiedenis.. echt centrum... alle voorzieningen

Oude kern

Oude kern en kasteel(park)

Oude stadse kern

Oude stadskern met horeca, gezellig centrum met ook bos en water. Wel zorgelijk dat er steeds winkels verdwijnen.

Parkeerdruk is te groot

parkeerproblemen door de hele stad.

Pittoreske binnenstad, kroegjes in t centrum en eetgelegenheden, gezelliger

Qua historie en gebouwen

regionale functie op gebied van kunst, cultuur en horeca

Restanten van de historische binnenstad

Saai en ingekakt, veel leegstand, en weinig winkels. Te veel dezelfde winkels

Sfeer

Sfeer van de markt met de winkels eromheen

sfeer, actieve stad

Sfeer, authentieker

sfeervolle binnenstad

sfeervolle binnenstad met oude kern

Sfeervoller

Sociale activiteiten  Culturele zaken Arrogantie

soms een grote bende op straat en groen wat uitnodigt tot nog meer zwerfafval

Stad is altijd anders dan dorp

Stad met dorps allure

Stad met dorps karakter

Stad, maar doet dorps aan.

Stads

Stadse karakter

Stadser, alle voorzieningen zijn er, karakteristiek.

Stadser; meer voorzieningen

Stadskern met mooi aanbod voor bewoners van omliggende gemeentes, tot zelfs over het water.

T is een stad met een oud centrum

Te duur om bijna in te wonen.. Het lef hebben zoveel gemeente belasting te betalen en dan de stad zo laten vervallen!

te vol

Toch minder cohesie en saamhorigheid in vergelijking met Langbroek en Cothen

toerisme

Toeristisch

Typisch wijks.

Uit mijn ervaring met namen de voorzieningen, denk aan het Revius maar ook grotere supermarkten, een theater, etc.

Uiteraard het aanbod van winkels en horeca.

Uitgaansmogelijkheden winkels

Uitstraling.

Unieke centrum

Unieke samenstelling inwoners, jong en oud kunnen met elkaar en naast elkaar samenleven. Leeftijd speelt minder prominente rol tussen de inwoners t.o. andere steden.

Veel activiteiten en evenementen

Veel activiteiten, keuzemogelijkheden winkels

Veel culturen voorzieningen

Veel en gezellige horeca, mooie en veilige bedrijventerreinen

Veel festivals op de zondag. er is zeker in de zomer altijd wel wat te doen.

Veel interessanter voor toerisme

Veel meer afwisseling, biedt veel diversiteit in omgeving, aanbod activiteiten.

Veel meer stadse kenmerken.

Veel meer winkels en horeca

Veel meer woningen

Veel muziek

Veel pitoresker.

Veelzijdiger

veiliger, en prachtige kern, die moet vooral zo blijven!

Verblijf in Wijk is aantrekkelijker (gezelliger) dan er buiten

Voldoende winkels en alles binnen loop afstand

Voorzieningen

Voorzieningen niveau in WbD ligt uiteraard hoger (Horeca, winkels, theater, sport etc.) Belangrijk is ook dat Wijk een historisch echt centrum heeft. Dit mist Cothen en Langbroek. Kan me wel voorstellen dat saamhorigheid in kleine 

kernen nog weer hoger is dan in WbD. Maar dat is een vermoeden.

Vriendelijk.

Vrijplaats in overwegend  protestantse omgeving.
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W b D heeft meer voorzieningen dan de dorpen.

Wat bedoelt u??

waterfront

WbD is echt een stad, de andere kernen zijn echt platteland

WbD is niet echt anders

Weet ik hiet

Weet ik niet

Weet ik niet maar ik denk door het theater en de horeca het veel ontmoetingsplekken heeft.

Weet ikniet

weet niet

Weet te weinig ván andere gemeentes om daar een mening over te geven

Weinig criminaliteit

Wel wat gezelliger dan de rest van de gemeente.....

Wellicht veelzijdiger vanwege de omvang

Wij hebben een echt centrum .

Wij wonen net buiten de stad maar zeer tevreden

Wijk bij Duurstede heeft een gezellig centrum met een heel mooi winkelaanbod.

Wijk bij Duurstede is de kern waar over het algemeen de meeste grotere evenementen plaatsvinden

Wijk bij Duurstede is echt een stad(je) met een mooi, historisch centrum met winkels, kunst en cultuur en horeca. Cothen en Langbroek hebben meer een dorps karakter.

Wijk bij Duurstede is echt het kloppende hart van de gemeente. Zonder de overige dorpen tekort te doen maar dit zijn toch echt meer buurtschappen dan dorpen.

Wijk bij Duurstede is een klein stadje en zeker geen dorp. Er zijn genoeg voorziening zoals supermarkten.

Wijk bij Duurstede is op haar eigenwijze manier anders maar toch net zo fijn als de rest van de gemeente

wijk bij duurstede wordt te groot voor een dorps karakter, datgene wat het juist zo mooi maakt...

Wijk bij Duurstede, stad, heeft het heel hoog in de bol zitten, Cothenaren en Langbroekers zijn nuchter.

Wijk heeft een rijke historie en die is op zoveel plekken nog te zien: bijvoorbeeld op de plek waar vroeger de wasserij en de blekerij stonden. Bijvoorbeeld het kasteel en het prachtige kasteelbos dat is ontworpen door een 

wereldberoemde ontwerper. Wijk ligt aan het einde van de weg bij de rivier. En ook de rivierkant is zo mooi met het weidse uitzicht en de groene oevers. Omdat er een moestuin in de stad is speciaal voor bewoners in de binnenstad 

die geen of een kleine tuin hebben. Omdat initiatief door de bewoners uiteindelijk toch door de gemeente gewaardeerd wordt en gesteund.

Wijk is een historische stadje met een dorps karakter

Wijk is eigenwaiks. Altijd al geweest, zal altijd wel zo blijven. Cothen en Langbroek zijn dorpser. Toch is er ook cohesie. Maar op de tennisclub in Cothen klinkt het heel ver als je zegt dat je uit Wijk komt.

Wijk is groter, dus daar is stadsleven. De andere plaatsen zijn echte dorpen. Aan deze situatie mankeert niets.

Wijk is levendiger en sfeervoller dan de rest. Er is meer te ondernemen (winkels, sport, horeca). Mooie historische kern.

Wijk is veel bruisende,levendiger dan de omringende gemeenten

Wijk is wijk

Wijk is Wijk

Wijk kent meer levendigheid en gezelligheid

Wijk leeft meer, is mooier, historischer, meer vrijdenkend, gemoedelijk en tolerant.

Wijk leeft!

Wijk stad heeft echt stadse dingen, dorpen behouden (gelukkig) identiteit en eigen activiteiten .

Winkelaanbod en horeca

Winkelgebied

Winkelgebied en verschillende types horeca

winkels

Winkels

Winkels en horeca

Winkels, cultuur, mooi centrum

Winkels, horeca, Calypso

Woon hier net.  Kan nog geen mening vormen.

X (2x)

xxxxx

zakelijker

Zijn unieke karakter en uitstraling van de binnenstad.

Zwerfafval is in Wijk erger dan in Cothen en Langbroek.

Heeft u nog andere opmerkingen over de gemeente Wijk bij Duurstede of deze vragenlijst?

3 keuze mogelijkheden iets te weinig

Achterstallig onderhoud fietspad Zandweg

Algeheel losloopgebied honden evenemententerrein en langs krommerijn park, absurd rond veld los en buitenring 140e bekeuring en in groenvoorziening, opruimen met lichtere wagens geen traktor die alles kapotrijd

Alle lof om op deze manier de mening van inwoners te vragen als input voor de omgevingsvisie. Juist belangrijk om dat te hebben als aanvulling op informatie-avonden. dit is veel laagdrempeliger en dus bereik je er veel meer 

mensen mee; heel goed; top! wel een suggestie om duidelijk te maken wat precies bedoeld wordt; als ik aan aan de stad denk denk ik aan het "dorp", dus de oude kern. Ik vond dat wat verwarrend, wat mijn mening voor het oude 

dorp, is anders dan voor de nieuwbouwbuurt waar wij zelf wonen..ik heb dat hiervoor proberen zo duidelijk mogelijk te onderscheiden. succes met de uitwerking!

Alleen erg jammer dat de gemeente hondeneigenaren benadeelt door hondenbelasting te heffen. Volstrekt willekeurig worden deze inkomsten voor diverse zaken gebruikt.

Alles wordt steeds duurder

Als er besloten wordt voor extra woningbouw. Dan moeten de toegangswegen en infrastructuur ook aangepast worden.Anders slipt de gemeente dicht met autoverkeer.

Als ITer wil ik in de toekomst aanbevelen ook vergelijkbare domeinnamen als https://www.omgevingvisiewijkbijduurstede.nl/ (Omgeving zonder s) te registreren, momenteel biedt dit kansen voor nep websites als mensen dergelijke 

domeinnamen kapen.

Behoud aub het monumentale in stand !!

behouden van de Gravenbol voor recreatie voor zwemmen, surfen en zeilen alsmede een fietspad naar de Gravenbol toe. er zijn geen andere voorzieningen qua zwemmen binnen de gemeente. het is een mooie en naar verhouding 

hele goedkope plek voor recreatie.

Benieuwd wat het gaat opleveren...

Bij zonnepaneel projecten deze niet op weilanden of andere groene stukken grond maar op daken van bedrijven, overheids- gebouwen etc. Het is mijns inziens van de zotte om in een druk land als Nederland grond op te offeren voor 

zonnepaneel parken om in principe subsidies op te strijken. Ook de biomassa centrale in Cothen is een project met veel vraagtekens ivm stank en verkeersdrukte op de toch al drukke gevaarlijke weg. Daarnaast is dit ok alleen 

kosten dekkend vanwege subsidies, idioot gewoon.

Blijf werken aan woningnood en actieve buren

Bouw woningen! Huur en koop.

Dat het fijn zou zijn als volgende generaties ook in wijk bij Duurstede zouden kunnen blijven wonen. Door middel van huurhuizen aan te bieden. Familie van lunssen woont al sinds 1800 hier en dat vind ik erg bijzonder.

de gemeente geeft teveel huizen weg aan asielzoekers waardoor de jongeren uit wijk geen huis meer kunnen vinden en de gemeente is te over sociaal waardoor de gemeentelijke belastingen maar blijven stijgen

De gemeente is te klein om zelf alle activiteiten op eigen grondgebeod te doen die men nodig acht voor de. Klimaat doelstellingen. (Windmolens, bio centrale, zonnevelden). Door dit allemaal wel te gaan doen dreigt het karakter van 

een kleine stad/gemeente op het platteland te verdwijnen.  De gemeente zou dit meer ism andere gemeenten/rovincie/landelijk moeten oppakken.

De lage frequentie van het legen van de huisvuil vuilcontainer vind ik vies, stinkend en storend.

De lijst is erg algemeen en sluit weinig aan bij actuele of pas gerealiseerde plannen. Dat zou de visie concreter maken naar mijn idee

De stoepen op de Appelgaard voor de (ik denk huur) huizen zijn zo begroeid dat het er ongezellig en verloederd uitzien.

De vragen hadden meer wijk gebonden mogen zijn. En meer gericht  op wat je in je eigen buurt verandert zou willen hebben

De windmolens van houten vormen een bedreiging voor leefbaarheid voor bewoners en natuur in onze gemeente, ook gaat het ten koste van de toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van het karakteristieke landschapsbeeld. 

We moeten echt zoeken naar andere duurzame oplossingen!!

Deze vragenlijst betreft vooral Wijk bij Duurstede. Meer aandacht voor de kleinere kernen en vooral de samenhang is gewenst. Maatregelen in Wijk hebben vaak gevolgen voor kernen. Verschillende functies kunnen worden gespreid 

en hoeven niet altijd in Wijk plaats te vinden.

Die veel te hoge windmolens kunnen echt niet!! Zowel van gemeente Houten als eventuele Wijkse!!!

Doe er wat mee

Doe wat aan de leefbaarheid en beschikbaarheid van wijkagenten.

Duurzame energie oplossingen die niet ten koste gaan van dit unieke landschap.  Goede communicatie/betrokkenheid tussen gemeente en bewoners buitengebied

Elektrische laadpalen in de stad!! Het zijn er te weinig nu. Horden 0. Heul 0

Er is in deze enquete weinig aandacht voor het buitengebied , cruciaal voor onze gemeente . We hebben een fantastisch mooi open rivieren landschap in combinatie met de kromme rijn . Dit is uniek in nederland ,zonder enige 

visuele verontreiniging [windturbines ] Dat MOET BEHOUDEN BLIJVEN  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Er is vaak file van en naar wijk. Maar het ov word/is slechter. Gaan ze daar nog wat aan doen. Wijk word groter maar de route er naar toe niet

Er wordt veel te hard gereden op de wijker en Bovenwijkerweg

Er zijn in Wijk bij Duurstede windmolens nodig en veel meer zonnepanelen op daken en niet in weilanden. Meer samen werken met de Wijkse Energie centrale (EWEC). Maak Wijk bij Duurstede energie neutraal.

Er zou sprake zijn van een windpark? Jammer dat dit niet hierin is meegenomen

fijn dat deze vragenlijst uit is gezet. ik kijk uit naar de resultaten!

Fijne plek om te wonen

Gaat er ook nog iets met het winkelcentrum in de Heul gebeuren.

geeeeen windmolens

geen (2x)

Geen (8x)

geen enkele vraag over een omgevingsvisie

Geen mening

Geen opmerkingen

Geen rare en onlogische beslissingen nemen. Wat jullie doen, moeten alle goed doen. Niet half of slecht uitvoeren.

Geen windmolens aan het Amsterdamsrijnkanaal voorkeur zonnepanelen. Gevaar voor de scheepvaart  Moet er niet aandenken dat een wiek door metaal moeheid op een schip terecht komt. Bovendien het verpesten van de natuur 

omgeving.

Geen.

Gemeente WbD heeft één grote fout gemaakt mbt de locatie vh Revius. Deze had op de huidige gemeentewerkplaats moeten komen te staan. Er had een mooie combi kunnen ontstaan van een school/sportcampus. Een ander groot 

voordeel was dat de gemeentewerkplaats op het industrieterrein kwam en dat de parkeerplaatsen voor de school in het weekend voor de sporters gebruikt kon worden (er is nu een parkeerprobleem als er teveel activiteiten zijn op 

sportcomplex Marienhoeve, wat tot verkeerd parkeren en parkeren op de dijk leidt).

Gemeente Wijk bij Duurstede laat u niet verleiden tot het plaatsen van windmolens.

Goed initiatief

Goed initiatief zo'n vragenlijst
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Goed om betrokken te zijn/blijven

Graag lees ik de uitkomst van deze vragenlijst in het Groentje!

Graag werken aan betere bereikbaarheid van Wijk bij Duurstede (zowel via de weg als ov) en geen windmolens langs Amsterdam Rijnkanaal. Ze kosten miljoenen om te laten plaatsen. Waarom geen zonnepanelen?

Gravenbol vrij van kosten maken laat iedere inwoner bv 2 euro belasting meer betalen en dan is het voor iedereen toegankelijk

handhaving in de Geer. b.v. fietsers op de voetpaden en honden die loslopen.kliko,s blijven staan het hele weekend.

Handhaving zou een verademing zijn.

Heel goed dat het gedaan word! Zo houd u de inwoners betrokken en voelen zich gehoord!

Het begin met vragen over de visie gevolgd door tevredenheid vind ik wat kort door de bocht. Klimaat en duurzaamheid vind ik belangrijk. Om aan te geven of ik daar tevreden over ben zal meer informatie gegeven moeten worden, 

omdat jullie het anders zelf gaan interpreteren (dat is een bias!). In deze casus vind ik de dijken (wateroverlast) goed, droogte valt hier wel mee (= neutraal) en zonnepanelen op daken vind ik niet mooi maar noodzakelijk. 

Zonnepanelen in velden vind ik zonde van de omgeving. Wellicht een aandachtspunt voor de volgende vragenlijst.

het is belangrijk om de saamhorigheid te behouden, dus ook voldoende aandacht te hebben voor bewoners van het buitengebied

het is een blamage dat museum dorestad nog niet bezocht kan worden.

Het is niet mogelijk om deze vragenlijst volledig anoniem in te vullen. De postcode is verplicht, en (storend) de spatie in de postcode wordt niet automatisch getrimd.

Het is onduidelijk wat er met wijk bij Duurstede (stad) wordt aangeduid in deze vragenlijst; het historisch centrum (binnenstad) of alle wijken samen met de binnenstad. Wijkenaren bedoelen met de stad de binnenstad en niet alle 

woonwijken!!!

Het laatste deel moest ik met ' nee'' beantwoorden om privacy te beschermen. Had liever ja geantwoord

Het uitgaanspubliek wil nog wel eens voor overlast zorgen als ze naar huis gaan. Als er dan iets is vernieling of iets anders en je belt de politie zijn de daders al lang weer weg als de politie arriveert. Dat vind ik zorgelijk en geeft geen 

veilig gevoel. Wij wonen dicht bij het centrum en hebben hier zeker in de zomermaanden elk weekend last van.  De Hoogstraat richting Prins Hendrikweg is zeker ter hoogte van De Kolk erg smal. Er komen hier nog regelmatig grote 

Het valt mij als hondenbezitter en nieuwe inwoner op dat er weinig wandelmogelijkheden echt in de Uiterwaarden zijn.

Het zou ook mooi zijn als er meer wandelpaden in het omgevingsgebied komen

Hondenbelasting afschaffen, of met dit geld iets doen voor honden(bezitters).

Hoop dat de gemeente rekening houdt met de ouderen in Wijk, zeker qua betaalbare huisvesting (waardoor vaak eengezinswoningen waar een oudere alleen in woont vrij kan komen voor een gezin).

Houd goed in de gaten wat de jeugd doet  Houd de boel in de gaten    Politiek zou meer moeten op komen voor belangen en signals van burgers

Ik ben blij dat er geen treinstation is in wijk, hierdoor wordt het dorpse beter behouden.

Ik heb de vragenlijst tweemaal ingevuld om dit uit te proberen ... VOUTJE dus!  Deze, de tweede, is dus ongeldig!

ik heb negatieve ervaring m.b.t. de samenwerking tussen de gemeente en de Politie de handhaving wordt eerder door de Politie bepaald, alhoewel de gemeente de APV vastlegt kwalijk, dat de hulpzoekende burger hiertussenin kan 

raken!

Ik hoop dat er geen zonnepanelen komen op agrarische grond, boomgaarden en natuur, zolang er ruimte is op daken en schuren

Ik hoop dat er rekening wordt gehouden met de wensen van de deelnemers

Ik hoop dat zowel in Cothen en Langbroek en Wijk bij Duurstede dat de nieuwe bushokjes met Sedum bedekking gerealiseerd wordt, zoals beloofd. Vooral  voor de biodiversiteit in de stad en omgeving, om de lucht te filteren en de 

regen zorgt voor afkoeling bij hitte. En het zorgt voor de insecten zoals bijen. Natuur en Milieu en Energie zijn zeer belangrijke standpunten voor de toekomst

Ik hoop echt dat de gemeente met de huidige mogelijkheden van duurzaamheid een alternatief vindt voor het plaatsen van windmolens. Daarbij denk ik dus zoals eerder genoemd aan bijvoorbeeld de zonneweides.

Ik hoop op meer speelgelegenheid voor (oudere) kinderen. De kleine speeltuintjes liggen vol met poep, peuken en vaak ook gebroken glas en blikjes redbull. Het is niet fijn spelen als de kinderen steeds onder de hondenpoep zitten. 

Misschien dat er hekjes of heggen gemaakt kunnen worden zodat de honden er weg blijven? Waarom worden er geen speeltoestellen geplaatst in het boomgaard-museum?

Ik maak mij grote zorgen over de plannen voor stort na afgraving in de Bosscherwaarden. Hoe is het gesteld met de controle op binnenvaartschepen en hun transporten?

Ik miste vragen omtrent de veiligheid in de wijk, omdat veiligheid toch ook veel met woongenot te maken heeft.

Ik vind het heel belangrijk dat de gemeente zich aan haar afspraken houdt en zich daarmee betrouwbaar toont. Bijvoorbeeld de afspraken die wij in het verleden met de gemeente maakten over behoud van het historische aanzien 

van de blekerij en de voormalige bleekvelden bij het kasteelbos. De gemeente heeft zich niet aan deze afspraken gehouden en zich ook niet actief opgesteld om ervoor te zorgen dat zij zich in de toekomst hieraan aan zou kunnen 

houden.

Ik vind het ontzettend dat het groen zo slecht wordt onderhouden. Nu is er onlangs heel erg gesnoeid, maar vorige zomer moest ik me achter ons huis tussen de brandnetels doorwurmen. Het onkruid groeit tussen de tegels van de 

bestrating. Het pad voor ons huis is verzakt. Ik zou het fijn vinden als daar meer aandacht voor zou zijn.

Ik vond de vragen lastig te beantwoorden (bijv. wat doet u het liefst in uw buurt? en  Beschrijf Wijk bij Duurstede in één woord) en ik had andere vragen verwacht. Bijv. over ontsluiting van de wijk, onderhoud groen, bereikbaarheid 

voorzieningen.  Ik ben benieuwd of de antwoorden gebruikt kunnen worden voor het formuleren van een omgevingsvisie! Succes!

Ik wens de bestuurders wijsheid

Ik woon vanaf 1968 in Wijk bij Duurstede, heb veel zien veranderen en uitgroeien , maar wil zeker in deze regio blijven wonen

In navolging van het beleid om jongeren te belonen als er geen vernielingen zijn rond oud en nieuw voortouw nemen om tot een vuurwerkvrije gemeente met vuurwerkshow te komen.

Indien er meer woningen komen in en rond om Wijk bij Duurstede, zal er ook echt gekeken moeten worden naar de verbindingswegen. De files/opstoppingen uit en naar Wijk  bij Duurstede worden steeds langer.

Is erg beknopt.

Ja ik heb nog een opmerking: dank voor het raadplegen van de inwoners, zeer belangrijk dicht bij de inwoners, met een luisterend oor naar de meningen en ideeën van die inwoners, politiek te bedrijven!

Ja, 1. ik maak me niet zo'n zorg over het heden maar over de nabije toekomst door 240m hoge windkolossen. Ik heb dit bij eerdere vragen aangegeven.  2. het stoort me een beetje dat veel vragen gaan over de stad WbD en minder 

over de gemeente waar wij in het buitengebied OOK onder vallen : a. die verdomde windmolens, b. de smalle wegen met al dat zware verkeer, waar je als fietser amper kan uitwijken door de slechte wegranden, die diepe gevaarlijke 

kuilen vertonen en eeuwige waterplassen (Trechtweg, Kapelleweg). Ik heb dit laatste al eerder gemeld bij de gemeente maar tot nu toe 000000,00000% resultaat

Ja, energie betrekken uit de Sahara i.p.v. de schaarse grond hier in Nederland (dus ook W.b.D) vol zetten met van alles

Ja, is dit onderzoek bekend gemaakt aan alle inwoners van Wijk bij Duurstede en hoe? Welke mogelijkheden zijn er voor bewoners die niet beschikken over internet om hun visie te delen? Antwoord hierop hoor ik graag

ja, nl. panden die niet meer gebruikt worden en gesloopt moeten worden, moeten niet zo lang leeg blijven staan, Kost geld en brengt verloedering

Ja, onderhoud gemeenschappelijke groenvoorziening kan vele malen netter en beter. Schandalig in vergelijking met andere gemeenten.

Ja, wanneer verdwijnt de honden belasting?In vele gemeentes is dit al lang niet meer. En wij als hondenbezitters ruimen alles op( althans ik wel) terwijl de katten uit de buurt in mijn tuin hun behoeften doen. Dit klopt niet. Is een 

makkelijke manier om nog geld van burgers te blijven innen, waarom verschilt dat per gemeente?

Ja, we willen beslist GEEN windmolens langs het Amsterdam-Rijn kanaal tussen het industrieterrein en Hoekse Dijk. We zijn wel voor zonne-energie. Ons bedrijf (camping) is bijna zelfvoorzienend met behulp van zonnepanelen. 

Windmolens passen niet in dit karakteristieke landschap en bovendien staan ze veel te dicht op de bewoning in de Wijkersloot. En niet te vergeten de geluidsoverlast en slagschaduw waar we als bewoners (en met onze camping) 

veel overlast van zullen ondervinden. We zullen er dan ook alles aan doen om plaatsing van windmolens tegen te houden.

Jullie zijn goed bezig! Veel nieuwe mooie woningen. Nu nog meer woningen voor 65+, zodat wij elkaar straks tot steun kunnen zijn. Mooi gemeentehuis met bibliotheek, goede voorzieningen op sociaal gebied, stichting Binding??.

Kan het  ophalen van oud-papier anders worden georganiseerd, bijvoorbeeld met behulp van (ondergrondse) containers?

Leefbaarheid, met name veiligheid. Zoals in de lokale pers onlangs naar voren kwam neemt de overlast van de jeugd weer toe. Wat ik heel erg mis in deze stad is de aanwezigheid van de toezichthouder in de wijk, zowel de wijkagent 

als de handhaven (BOA). Ik kom ze nooit hier tegen. Wel de jeugd, die vroegtijdig vuurwerk afsteekt en private en publieke objecten vernielt of met onverzekerde brommertjes langskomen.

Let op: niet doorslaan in verkopen snippergroen svp. Dit kan zorgen voor slechtere uitstraling van buurten, want vaak komen er meer schuttingen en bestrating voor terug.

Los problemen sneller op, Ipv dat bureaucratisch gezwets

Luister beter naar uw inwoners en eerlijk openheid van zaken,  transparantie

meer gepaste  woonruimte voor ouderen.

Meer politie

Meer tempo in het bouwen van woningen.

Mogelijkheid onderzoeken om het verkeer richting de pont en dijk naar Amerongen buiten de kern om te leiden, zodat verkeer en dus overlast via de Zandweg en de Singel aanmerkelijk te verminderen

Mooi werk!

N.v.t.

nee (23x)

Nee (31x)

Nee hoor

Nee hoor.

Nee, dank

Nee, maar ik ben bezorgd over de leefbaarheid voor de middenstand in het centrum. Als de winkels er vertrekken, verliest de binnenstad haar aantrekkingskracht

Nee. (7x)

Neem verantwoording en bouw huizen voor de startende wijkenaar zowel koop en socialehuur woningen.

Neemt u gerust contact op. 

neen

Neen (7x)

Niet onnodig dure onderzoeken uitvoeren, maar gewoon doen. Investeer in groene energie en maak het maatschappelijk dragelijk. Leg het niet bij de burgers zoals in de Noorderwaard. STOP de windmolen drift van Houten en de 

provincie

Niet teveel groeien anders kan de weg van/naar Utrecht het straks niet meer aan in de spits

Nou, een dingetje dan nog tot slot. De discussie en invulling van een historisch museum overlaten aan jongeren van middelbare school. Laat je verrassen.

Nvt (3x)

Op de folder staat ongelukkig een duim naar beneden bij Langbroek. Dat wekt de suggestie dat Langbroek maar niks is

Op dit moment niet.

Op korte termijn duidelijkheid over plannen met winkelcentrum de Heul en omgeving. Er wordt door bewoners van de Badorfstraat gebruik gemaakt van de parkeerplaats achter het oude zwembad. Dit omdat er niet voldoende 

parkeergelegenheid is in de straat. Dit zal meegenomen moeten worden in de plannen van het vernieuwen van winkel centrum de Heul.

Pak de vuurwerk en jeugdoverlast eens aan. Het verkankert de hele stad.

Parkeren in woonwijken is een drama aan het worden

Plaats geen windmolens

Positie VVV-winkel  upgraden; nu: staatsloterij weg, oplaadpunt OV-kaart weg. Voeg er eens iets interessants aan toe. De medewerkers verdienen extra aandacht voor hun inzet en activiteiten. Vooral: Maak nu eindelijk dat museum 

Dorestad eens af! Genereert veel bezoekers!

Prima dat jullie bewoners vragen hoe ze over  hun woonplaats denken.

Prima initiatief om deze sessies te houden

Prima initiatief!

Prima zo

Schoolgebouwen zullen een centrale hub kunnen vormen voor energie, afval en bezorging.  Er zijn veel schoolgebouwen aan vervanging toe.

Snel woningen bouwen!

Spreken de hoop uit, dat actie wordt ondernomen t.a.v. het parkeerbeleid

Super leuk stadje! Probeer het leefbaar te houden zodat de jeugd niet wegtrekt. Behoud de winkels en stimuleer evenementen. Zo blijft Wijk gezellig. Verder mogen van mij de "verboden voor hondenpoep" bordjes wel weer terug 

komen.

Tijdsbestek wanneer de visie klaar moet zijn maar ook het plan om dit te realiseren mis ik

Trots op onze gemeente,  die wat mij betreft helemaal 30km-gemeente mag worden.

Verbiedt afsteken vuurwerk met nieuwjaar en organiseer een vuurwerkfestiviteit door professionals.

Verkeersveiligheid: Op  Keizer in Wijk bij Duurstede onstaat regelmatig een gevaarlijke situatie met grote vrachtwagens, omdat ze op de hoek Keizer met de Prins Hendrikweg de bocht niet kunnen nemen. Vervolgens op Keizer weer 

helemaal terug ACHTERUIT rijden. Allleen omdat ze de rechte overzichtelijke Nieuweweg niet in mogen rijden!

verschillende paadjes in Wijk bij Duurstede zijn erg slecht te belopen. de tegels liggen al jaren scheef. graag zou ik willen dat de gemeente een keer AL de paden langsloopt en de paden herstelt.

volgende

Vond er een aantal vreemde vragen tussen zitten.
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vragen gingen niet over het buitengebied, terwijl dat nu juist is waar ik mij zorgen om maak: behoud van het landschappelijk schoon, het niet laten verrommelen (toestaan van steeds wéér een nieuwe luxe villa in het oude 

landschap), of laten domineren van buitenmaatse (landbouw)bedrijven, of uitbreiden van lelijkheid aan de randen van de stad/gemeente. Deze gemeente heeft de potentie in zich om zich te onderscheiden op klimaatbewustheid, 

bijvoorbeeld door zorg te dragen voor goed natuurbeleid dat de biodiversiteit bevordert en het faciliteren van nieuwe duurzame energiebronnen.

vragenlijst niet altijd even duidelijk. zou handiger zijn om te spreken over "kern"wijk bij duurstede dan "stad". Bij "stad"heb je het gevoel dat het gaat om de oude binnenstad en om de gehele kern

Vuurwerk verbod Gravenbol moet blijven voor de recreatie.Zeker omdat er geen andere zwemmogelijkheden in de gemeente zijn. Jammer dat de honden zon klein stukje hier krijgen.Er is toch genoeg natuur voor de vogels en niet 

voor de honden. Een fietspad naar de Gravenbol is ook een hele grote wens.De kinderen kunnen dan veilig rijden.De Dijk is zeer gevaarlijk voor kinderen om te fietsen.

Weinig gemeentes in Nederland waar zo weinig deskundigheid en interesse is in hun historische binnenstad als in Wijk.

Wel erg zwart-wit

Wij gaan wrs nooit verhuizen uit Wijk

Wij wonen in het prachtige buitengebied van Wijk bij Duurstede, een buitengebied wat van groot landschappelijke waarde is voor alle inwoners van de Gemeente Wijk bij Duurstede. Wij gaan ervanuit dat de Gemeente dit ook vindt 

en het niet gaat verwoesten door er afgrijselijk lelijke windturbines in te gaan plaatsen met als argument; kijk eens naar Wijk bij Duurstede wat wij allemaal doen tegen de opwarming van de aarde. Dat is alleen voor de bühne want 

zoals onderzocht levert het 0,0000 voordeel op. We hebben een rivier voor de deur die 24/7 stroomt gooi daar eens wat turbines in dat heeft wel effect als Wijk bij Duurstede zo nodig de wereld wil redden!

Wijk bij Duurstede is een kleine stad. Dat maakt het leuk om er te wonen en te leven. Dat moet zo blijven. Het mag geen Houten, Nieuwegein of Maarssenbroek worden.  Bewaar het groen en ga dat niet bebouwen tussen deze drie 

plaatsen. Cothen is vlakbij en daaraan kan al worden gedacht.

Wijk mag alleen groeien voor lokale bevolking, geen bewoners uit grote steden, die hier "onze cultuur" willen veranderen. Voorbeeld, Kermis moet in stadscentrum blijven, daar hoort het. Geen enkele Wijkenaar zal geluid hiervan als 

overlast bestempelen. Wijk blijft voor de lokale bevolking, en deze bewoners zorgen voor de aantrekkingskracht voor toerisme en daardoor groei voor de Wijkse economie.

Wilde vanavond naae de informatie avond in Calypso. Zag net pas de kleine lettertjes aanmelden voor ...  Dat ging dus niet meer.

Woon reeds meer dan 20 jaar in de binnenstad.  Winkels blijven nog steeds probleem  Had vroeger suggesties gedaan om dwarsdoorsnede van burgers in denktank opgegeven. Niets veranderd én niets mee gedaan. Zonde.  

Peperstraat teveel hetzelfde en onderlinge twisten

Zet mensen die geen werk hebben in om de gemeente schoon te houden.

Zijn nog wel meer dingen maar er zullen.nog wel mensen zijn die ook opmerkingen willen plaatsen.

Zorg dat het aantrekkelijk blijft om te blijven wonen, we vereenzamen een beetje doordat we steeds meer een uithoek worden.

Zorg dat jongeren kunnen wonen zodat wijk niet vergrijst

Zorg voor genoeg (ondergrondse) parkeer ruimte; nu parkeren mensen uit andere wijken bij elkaar wat alleen een over en weer  verschuiving geeft en niets oplost.

Zou fijn zijn als er wat meer betaalbare huurwoningen zouden zijn.veel mensen om mij heen kunnen niet kopen maar voor een huurwoning die betaalbaar is komen ze niet voor in aanmerking
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kleinschalig

Kleinschalig

Kneuterig (2x)

Kneuterig dorp

knus

landelijk

Landelijk (4x)

Landelijk dorp wat zo behouden dient te blijven

Leuk

Lieflijk

Mooi dorp

Mooi, zo houden, niets aan doen

Mooiste plekje voor mij.

Nostalgisch

Ondernemend

Ontspannen

Parel

Perfect

plezierig

Prachtig

prettig

prima

Prima

Ruimtelijk

rust

Rust (4x)

Rustig (8x)

rustig dorp

Rustig dorp

Rustig, groen, landelijk

saamhorigheid

Saamhorigheid

Samen

sociaal

tevreden

Thuis (6x)

Thuiskomen

Top

Uniek

Vakantiepark zonder subtropisch zwemparadijs

verdeeld

Verdiend een 7

Vertrouwd

vriendelijk

Vriendelijk dorp

Walhalla

Waar bent u op dit moment het meest trots op in Cothen?

- Kleinschalig dorp met gunstige ligging en mooie omgeving (Kromme Rijngebied) - Vriendelijke/gemoedelijke bevolking - Dorpshuis met veel voorzieningen - Supermarkt, bakker, slager, postkantoorfaciliteiten - Molen - 

Verenigingsleven - Goede sportvelden en sportvoorzieningen - Komend zonnepark en biogasinstallatie

Boomgaard midden in het dorp

boomgaard, ruimte en groen, verenigingsleven

Buitengebied (2x)

Dat bijna iedereen elkaar even groet in het voorbijgaan.  Dat veel mensen bloemen en planten in hun tuin hebben, en relatief weinig bestrating.  Trots is niet het juiste woord hiervoor, ik vind het hier erg prettig mede vanwege 

bovenstaande.

dat de inwoners samen de schouders ergens onder zetten

Dat een klein dorp moderne en openminded bewoners heeft. En dat er veel wordt georganiseerd door de bewoners en dat we om elkaar geven in dit dorp.

Dat er ook winkels zijn, fysio etc

Dat er toch een aantal mensen zijn die in deze tijd toch steevast dingen voor het dorp doen terwijl dat niet hoeft. Te denken valt aan de carnaval, de Sinterklaasviering, de natuurspeelweide Cothen, de brandweer. Die mensen doen 

dat allemaal voor ons  tegen een summiere vergoeding of zonder daarvoor betaald te krijgen.

Dat het dichtbij wijk bij Duurstede ligt

De  indeling en mooie weggetjes etc

De eigenheid, de mensen, natuurlijk de Brink, de Kerken, de Boomgaard, de Dorpsstraat, en de Kromme Rijn!

De fijne rustige sfeer

De gemeenschap

De gemoedelijke sfeer, de rust en de ruimte.

De kromme Rijn met zijnkasteel enmolen

De mentaliteit van de Cothenaar: aanpakken

De molen en de Brink

De rk,kerk de molen en de hulpzaamheid van de bewoners voor elkaar

De ruimte om de woning

De rust in het dorp en de omgang met de buren

De skyline van Cothen, de molen en het kasteel, de boomgaard in het dorp en de kersen. Mooie sportaccomodaties voor zo'n klein dorp

De spar

de vele vrijwilligers

De voorzieningen in het dorp, zijn best goed voor zo'n klein dorp. De mensen doen veel om ze te behouden.

De vriendelijke mensen

de werkende molen

Dorp historie en weinig industrie.

dorp, rust, diversiteit leeftijden, laagbouw, oog en oor voor elkaar, niet opdringerig, openbaar vervoer, ligging tov rest Nederland, rivier, veel

Dorps

Dorpsgevoel, zeer veel bedrijven, ons kent ons, veel vrijwilligers bij de sportverenigingen

Een klein actief dorp dat normaal gesproken te klein is voor de voorzieningen die het heeft (winkels, gezondheidscentra, verenigingsleven, verlichte optocht enz.)

Een mooi dorp, waar veel kan. maar het moet niet veel groter worden. genoeg is genoeg. Aandacht blijven houden met woningen voor ouderen.

Eigen winkels en horeca

excelsior

Fijne winkeliers. Veel ruimte voor sport. Niet teveel huizenbouw. Prettige sfeer in dorp.

Gemeenschapszin en hulpvaardigheid

Gemoedelijkheid (2x)

Gezamenlijke oppositie tegen Windpark Goyerbrug

Gezelligheid

Groene omgeving

Handbalvereniging die goed meegaat in de 1ste divisie En De Zonnebloem die veel voor de ouderen doet.

Het is een gezellig DORP met hele betrokken inwoners.

Het is een klein gemoedelijk dorp waar de mensen elkaar in hun waarde laten, maar ook iets over hebben voor elkaar! Er zijn veel vrijwilligers initiatieven en door deze vrijwilligers inzet kunnen er mooie dingen met elkaar worden 

klaargespeeld! Daar vind ik dit dorp erg sterk in! Cothen is ook een dorp waar het heerlijk wonen is dichtbij het groen, mooie natuur en een rijke historische omgeving. Ik zou graag het kleinschalige dorpse karakter van Cothen als 

zodanig willen behouden.

Het is hier nog steeds rustig wonen.

Het kleine dorp met al zijn voordelen

Het ligt mooi landelijk, wandelen en fietsen is er prettig. Veel ruimte.

Het mooie landelijke  zonder HORIZON vervuiling !!!!

Het relatief kleinschalige karakter.

Het stille groene landschap

Iedereen kent iedereen

Ik was heel trots op de speeltuin achter de Hinkerstraat , maar helaas het heeft plaats moeten maken voor woningbouw,die ook ergens ander had gekund .

Klein dorp, hechte gemeenschap, fraaie monumenten, prachtige omgeving met natuur, boomgaarden en veeteeltbedrijven

Klein dorpje gelegen in Mooie rustige natuurlijke omgeving.

Kleine gemeenschap in de mooiste natuur van Utrecht

Kleinschaligheid (2x)

Kromme rijn

Krommerijnpad

Leefbaarheid

Leuk dorp waar het prettig en gemoedelijk wonen is.

ligging in NL

ligging tussen boomgaarden aan de kromme rijn

middenstanders in cothen

Monumentale Dorpsboomgaard die jammer genoeg verwaarloosd wordt door ons gemeentebestuur
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monumentale plekjes

mooi buitengebied,kan ik van genieten

Mooi landelijk dorp met geschiedenis

Mooie dorp met supermarkt, slager en bakker, lekker rustig en mooie groene omgeving buitengebied

Natuur, dieren, water

Omgeving kasteel, ambachtspad en molen

onderlinge samenhang

op het buitengebied en buitenleven

Op t water en t landschap. Fijn om naar buiten te gaan en direct ook buiten te zijn in een groene omgeving. De laatste nieuwbouw is ook mooi, beetje in oude stijl wat past in een klein dorp. Wel zie ik nu kolossale panden komen 

omdat t nu wordt toegestaan om heel groot te bouwen op kleine kavels. Buiten dat t aangezicht hiermee wordt aangetast(jammer) is t ook erg onverstandig omdat er zo teveel bebouwing per m2 komt en t water dan moeilijk weg 

kan, zeker als men ook nog de kleine tuinen die overblijven vol met tegels legt.

oude dorpskern, molen ambachtspad kasteel en omgeving

Oudste deel met molen, kasteel en rivier

Relaxte sfeer, relatieve rust, karakteristieke dorpskern

Rustige straat

Saam horig heid.

Saamhorigheid (5x)

Saamhorigheid en verenigingsleven

Saamhorigheid, leefbaarheid

Saamhorigheid, natuurschoon, rust, stilte, ruimte

samen dingen voor elkaar krijgen

Svf

Tot op heden omgevingverpestende actieviteiten en initiatieven buiten de deur gehouden, maar laat Houten met Windpark Goyerbrug op de gemeente grens rustig zijn gang gaan en dus de Cothense omgeving verpesten.....

Totaalbeeld, molen, kerk, kromme rijn, buitengebied

Uitstraling. De oude dorpskern en de variatie in hoe de huizen er (in mijn straat) uitzien.

Uitzicht, groen appelgaarden

Veiligheid

Verenigings leven

Verenigingsleven (2x)

Voor mij is  Mooi wonen , prima winkels en een pin automaat .de dorps boomgaard de molen krommerijn pad .

Voorzieningen

Zonnebloem

Wat zou u in de toekomst het liefst veranderen in Cothen?

- Industrieterrein WA weg verplaatsen naar andere locatie - Op dan vrijkomend industrieterrein woningbouw voor starters en senioren in groenrijke omgeving - Herinrichting Brink - andere ontsluiting nieuwbouwwijk middels 

rotonde ter hoogte van benzinestation - verlenging wandelpad Rijnsloot &gt; Bredeweg &gt; Kromme Rijnpad - verbetering fietspad Groenewoudseweg - kap van te grote en zieke bomen langs de WA weg (vormen nu een gevaar, 

wortels groeien door riolering) - planten nieuwe en niet te fors uitgroeiende bomen langs WA weg, b.v.prunus serrulata - betere bereikbaarheid bushalte

Aanwas nieuwe woningen inperken, beter onderhoud wegen (onkruid, hobbelige stoepen),  actieve verlichting buitengebied (gaat pas aan wanneer verkeer of personen in de buurt zijn)

bebouwings dichtheid terugdraaien, stopzetten. Open en groen  houden en niet alle  huizen tot aan de grenzen van  de percelen  uitbouwen. Meer groen en meer onderhoud daar  van!

Bedrijventerrein saneren. Het is een aanfluiting op dit moment

Bedrijventerrein verplaatsen naar buiten de bebouwde kom en daarvoor betaalbare woningen bouwen

Been zwaar verkeer op dorpstraat en willem alexanderweg

Beleid wat vaak fout gaat omtrent bouwen van huizen

beter onderhoud bermen buitengebied

Brug over de kromme rijn om het zware verkeer te minderen door het dorp

Cothen mag wel groeien met een gelijke mate van wonen en groen. Bedrijvigheid binnen de woonkern bestaat dan uit winkel, horeca en diensten. Productie bedrijven bevinden zich aan de buiten randen van de bewoonde delen

dat de groenvoorzieningen worden onderhouden en de stoepen worden verbetert

Dat de Hinkerstraat aan gepast gaat worden , er komt nu te veel verkeer door , komt door de nieuwbouw achter de Hinkerstraat.

Dat de windmolens tegen gehouden worden. Ik denk dat men onderschat welke schadelijke gevolgen deze windmolens op den duur gaan veroorzaken. Het is een korte termijn oplossing.

dat er auto's op stoepen geparkeerd staan!

Dat er beter wordt nagedacht over het beleid rondom het parkeren rond om het oude gemeentehuis en de patat zaak. Er wordt aan alle kanten geparkeerd door iedereen die bij deze 2 bedrijven komen. Waardoor er geen rekening 

wordt gehouden met de omwonenden. En het zijn vooral buitenstaanders die niet vanuit het dorp komen.

Dat industrie, ofwel grotere bedrijven, buiten Cothen geplaatst worden

De geparkeerde auto,s aan de weg van het oude gemeentehuis, door de weeks met de fiets levens gevaarlijk. Een parkeer verbod dus

De Kerkweg zo veranderen dat het verkeer niet harder kan dan 30 km

Een appartementencomplex erbj met betaalbare koopwoningen.

Een duidelijkere 'Dorpskern", liefst de oude kern (Kerk en Brink) meer als toeristische plek inrichten. De toeristen (van wandelaar tot busreisdagjesmens) een duidelijkere plek geven, waar de molen, Kerk en Brink en het kasteel meer 

tot hun recht komen.

eigenlijk niets

Eigenlijk weinig want de rust in dit dorp is zo fijn.

parkeerplaats Rijnweide zetten is echt t toppunt

Er zou wat mij betreft wel iets meer horeca mogen zijn om het dorp ook aantrekkelijk te maken voor toeristen voor een kopje koffie of lekkere luch of diner. Of bijvoorbeeld ruimte voor een wat grotere supermarktketen. Ook 

kleinschalige woningbouw voor starters en jonge gezinnen, zodanig ontworpen dat dit past bij het dorpse karakter van deze kern, dus zeker niet groot schalig en geen moderne designs qua model huizen. In een oude stijl  vind ik 

persoonlijk het mooiste. Liever geen eenheidsworst qua bouwstijl.  En vooral GEEN hoogbouw!!!

Fietsveiligheid

Frequenter groen onderhoud

Geen vuurwerk meer! En op zoveel mogelijk daken zonnepanelen, dus ook op de huurwoningen.

Geen windmolens, zelfs niet eens overwegen, hooguit zonneweides in heel goed overleg met de omwonenden,

Geen zonneparken die de buurt cosmetisch veranderen.

Geluidswerende voorziening N229

groenste dorp van Utrecht worden

Grootschalige activiteiten/projecten weren.

Het doorgaande (vracht)autoverkeer door Cothen. De vrachtauto's worden steeds groter en zwaarder. En daardoor een probleem voor de inwoners.

Het dorp het dorp laten blijven

Het dorp niet verder volbouwen.

Het onderhoud en reparatie aan de wegen in het buitengebied, met name de Kapelleweg, Spiegelweg, Wijkersloot, Trekweg en Trechtweg. Deze wegen zijn onbegaanbaar voor fietsers wanneer deze uit moeten wijken voor 

vrachtauto's, tractoren etc. Oudere mensen durven al niet meer de fiets te pakken omdat de wegen te smal zijn en de bermen (daardoor) te beschadigd. Autobestuurders zijn daarnaast genoodzaakt om bij iedere tegenligger in de 

berm te moeten stoppen, omdat doorrijden door de berm schade oplevert aan de auto door diepe kuilen.

Het vele verkeer (vooral het grote zware verkeer) over de Willem Alexanderweg, echt levensgevaarlijk af en toe. Het verkeer wordt steeds groter en zwaarder. Doodeng af en toe. Ook veel te druk door zo'n klein dorpje, het zou 

buitenom moeten naar achteren.

Het vele zware verkeer door de Dorpsstraat en de Willem-Alexanderweg, voornamelijk vanwege het industrieterrein. De overlast (lawaai, parkeren, groepen rokers) in de smalle straatjes rondom het Dorpshuis.

Het zou fijn zijn als er bij nieuwbouw ruimte komt voor goedkope woningen en dat ervoor gewaakt wordt dat dit door beleggers wordt opgekocht. Verder vind ik t een slecht idee dat er zonneparken worden aangelegd. Betere 

oplossing ook voor de toekomst zijn windmolens bij Amsterdam Rijnkanaal. Het dorp heeft (over)last van de provinciale weg en goed dat die 60km/u wordt, mag al wel wat eerder Richting Werkhoven starten mbt geluid. Mbt geluid 

voorzie ik problemen met verleggen bedrijventerrein en met name de poepfabriek die er komt. De vele tractoren en vrachtwagens zullen geluidsoverlast veroorzaken en t zou goed zijn om een groen talud te maken tussen de weg en 

de nevenweg wat er direct ook fraai uitziet. Veiliger voor de fietsers op de nevenweg, fraaier bezien vanuit t dorp( je kijkt uit op groen ipv weg met autos en bedrijven. Geluidsoverlast dan ook weg.. Je behoudt dan het fraaie groene 

Iets met het dorpshuis doen

Ik zou meer winkels willen hebben in Cothen, nu is er te weinig. Hier door moet je vaak in de auto om in wijk bij Duurstede of doorn nog iets te kunnen halen.

industrieterrein meer verzorgd

inrichting dorpsstraat en het gedrag van de gemotoriseerde (ook tractor) weggebruikers

Juist behouden zoals het is met de fantastische uitzichten, boerenland en fruiiteelt.  Dus geen windmolens en zonnepanelen ook niet bij buurtgemeentes

Klein houden

Landelijk en leefbaar houden in de juiste verhouding.

Liefst zo houden

Makkelijker vergunning verlenen

Mee nieuwbouw

Meer betaalbare woningen voor jongeren die in Cothen willen blijven wonen.

Meer bomen, parken.

Meer goedkope woningen, zodat ook de jeugd in hun geboorteplaats kunnen blijven

Meer groen, hagen, struiken en bomen! Vooral omdat er heel veel nieuwbouw bij is gekomen, waarvoor veel bomen gekapt zijn. Tuinen worden veelal compleet betegeld tegenwoordig. Ook bestaande tuinen, waardoor er steeds 

minder ruimte is voor de vogels. Struiken en bomen zorgen voor nest-, rust- en schuilplaatsen. Wat is een omgeving zonder vogels en andere dieren?

Meer groen, parkjes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten (tijdens hond uitlaten) dit is verdwenen nadat de kamp is gebouwd. Leg een park aan waar ook honden los kunnen, mensen kunnen wandelen, op het voormalig 

bedrijventerrein van schoonderwoerd. En realiseer een recreatiegebied langs de kromme Rijn. Evt in de wei van Co vd Horst.

Meer huizen bouwen om dorp levend te houden en toekomst te geven. Als dorp vergrijst, dan heeft supermarkt en scholen geen bestaans recht. Geen grote velden van vele hectares met zonnepanelen, dit is horizonvervuiling, liever 

dan grote windmolens aan a,dam Rijnkanaal, zonnepaneel worden op mooie landbouwgrond gelegd, welke dan ook geen CO2 meer opnemen, moeten wij echt niet doen

Meer kleine woningen of appartementen voor jongere die alleenstaand zijn.

Meer koopwoningen voor jongeren

meer parkeerruimte voor personenauto's

Meer restaurants

Meer starters woningen

Meer toezicht op honden uitwerpselen.

Meer voorzieningen voor ouderen, maar ook voor jongeren, zodat deze niet vertrekken uit het dorp

Meer winkels, meer groen, en natuur.

Meer woningbouw voor jongeren (het oude bedrijventerrein zou een mooie locatie zijn) en betere verkeersdoorstroming in het dorp is daar een gevolg van.
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Meer woningen , voor de kleinere beurs. En beter onderhoud van de wegen, vegen en onkruid.

Meer woningen ouderen

Meer woningen voor senioren.

Meer zonnepanelen op huizen, schuren, gebouwen. En daarna pas zonnevelden aanleggen.

evenementen zoals betrekken van de kern bij Kersenfestival.

Minder vrachtverkeer en grote landbouwvoertuigen toestaan die op grote snelheid door het dorp knallen.Het zou fijn zijn om in de zomer bij de Kromme Rijn te kunnen recreëren en zwemmen

Minder zwaar verkeer door de kern

niet veel,woningen bouwen voor eigen inwoners.

Niet zoveel

Niet zozeer veranderen, eerder beschermen (niet tegen wijk bij duurstede aan laten groeien, behoud van natuur en agrarische sector). GEEN WINDMOLENS die ons woongenot beïnvloeden!

Niets

niets (2x)

Niets behalve de dorpszin versterken.

Niks

onderhoud trottoirs en groen

op div. plekken zorgen dat de trottoirs breed genoeg zijn dat men naast elkaar kan  lopen of alleen met de rollator

Parkeren

Parkeren op straten aan banden leggen, Extra ontsluiting van verkeer, via oude Kamp.

Probeer het dorp in zijn huidige vorm te behouden, niet teveel groeien aub! Blijf de agrariërs koesteren want zij horen bij dit dorp. Meer sportieve activiteiten voor jonge kinderen.

Sommige verkeerssituaties en de komst van de biomassa-centrale

Terrasje aan het water en meer verkeersveiligheid voor kinderen (drempels op de iets grotere nevenstraten zoals de kerkweg)

veel minder vrachtverkeer

Veiligheid ivm verkeer

Verkeer uit het dorp

Verkeersmaatregelen (een er rondweg zo mogelijk) zodat de Willem Alexanderweg een veel rustiger weg wordt, zonder hinderlijke trillingen van vrachtverkeer en geluidsoverlast.

verkeerssnelheid, kindvriendelijker, jong en oud bij elkaar brengen, eigenheden Cothen verhalen en zien te verbeelden in bouw of kunst, saamhorigheid vergroten met nieuwe middelen, meer bomen

Verkeersveiligheid, eenrichtingsverkeer

Verkeersveiligheid.

Voetpad langs groenewoudseweg

Voor mij mag het zo blijven.

Vooral niet groter worden!

Weet ik nog niet, daarvoor woon ik hier te kort.

Weinig anders dan bescherming van het unieke landschap en de natuur

Winkelaanbod en horeca mag wel iets groter. Zodat het dorp ook iets meer smoel krijgt.

Wonen en werken combineren op het bedrijventerrein

Woningen bouwen voor jonge Cothense starters.

woningen voor jongeren en ouderen

Woningen voor jongeren huur en koop

Zorgen dat het zo blijft

Zwembad in de buurt voor inwoners en betere verkeersveiligheid in het buitengebied (sluipverkeer rijdt onverantwoord hard!)

Wat mist u op dit moment het meest in Cothen?

Continue Openstelling sportvoorziening voor jeugd

Culturele activiteiten.

Cultuur

Dat er op het gemeentehuis geluisterd word

De mogelijkheid om te recreëren  in en bij de Krommerijn

De rust! Steeds meer verkeer en langere openingstijden Spar  Maar ook de supermarkten in Wijk (op zondag) zorgen voor veel onrust

Een "Dorpscentrum", een Brink, maar dan met een duidelijkere functie als ontmoeting: markt o.d. en voor toerisme.

Een busverbinding met houten

Een Chinees.

Een echt restaurant. Niet eetcafe of pannenkoekenhuis. Pizzaria of mexicaan zou leuk zijn. Zodat je niet altijd naar wijk hoeft. Verder prima zo. Boodschappen doen in wijk is prima en voor de kleine dingen(of als ik geen zin heb om 

naar Wijk te gaan) hebben we een goede spar.

Een enkele winkel hier en daar zou ik leuk vinden.

Een gezeliige koffietent

Een gezellig, wat groter terras met een restaurantje.

Een goedkope supermarkt

Een groen talud langs de provinciale weg waardoor verkeershinder minder wordt en t zicht op de weg en straks bedrijventerrein weg is, want een groot bedrijventerrein hoort m.i. niet in t zicht bij een klein dorp

Een grotere supermarkt keten met een uitgebreider aanbod dan de huidige SPAR.  Een mooie horeca voorziening (naast de huidige snackbar en/of het Molentje).

Een huisartsenpost.

Een traiteur, koffietentje

Eigenlijk. Niets.

Extra ontsluitingsweg het dorp uit aan de zuidkant

geen idee (2x)

Geen idee (2x)

Genoeg parkeerplekken rondom het oude gemeentehuis en de patat zaak.

Hagen, struiken, bloemen en bomen. In de afgelopen jaren is er veel natuur verdwenen.

handhaving , woon nu aan een racebaan

Handhaving parkeerbeleid.

Honden los laat plaatsen

Honden losloopgebieden

Huur en koop woningen voor jongeren en winkels en bus door het dorp

Iets meer sportfaciliteiten

iets meer uitgaansgelegenheden.

Ik hoop datgene wat er is ook gehandhaafd kan blijven.

Ik mis niets specifiek iets in Cothen.

ik zou het niet weten

Jongerenwoningen

Kinderboerderij

Kleine woningen of appartementen voor alleenstaande jongeren, koop.

Levendig dorpshuis

Levendigheid

n.v.t. (2x)

Nette groenvoorziening

Niet specifiek iets.

niets (3x)

Niets (9x)

Niets in het bijzonder

Niets, houen zo!

Niets.

Nvt

OV (bus) voor ouderen

Parkeerplaatsen op rijnweide

parkeerruimte

plek: voor, door en met elkaar. jong en oud. bundelen creativiteit en plek geven. controle op de 30kmpu.

reparatiewerkplaats voor kapotte spullen

Restaurants

Rust en ruimte

Rust in het dorp tussen met name 06.00 en 07.30. Nu verkeersoverlast.

Samenhangende visie (i.s.m. gemeente Houten en Bunnik) wat waar gerealiseerd moet worden. Landschap wordt ernstig bedreigd door her en der windmolens en zonnevelden te realiseren, maar ook de oprukkende sedemvelden. De 

Kromme Rijnstreek is in straks toeristisch/recreatief niet meer aantrekkelijk. Tel daarbij op de bedreigingen voor de agrarische sector en je hebt de bedreigingen voor het gebied compleet!

sociale contacten

Starters woningen

Starters woningen.

starterswoningen

treinstation

Treinstation

Verbod zwaar verkeer dorpsstraat en willem Alexanderweg

Verkeersveiligheid op de dorpsstraat en W Alexanderweg

Verlagen maximum snelheid

Wandelgebied in Cothen zelf. Het is een dorp zonder groen.

wat meer winkels.

Weet ik nog niet, daarvoor woon ik hier te kort. (hiervoor woonde ik in Wijk-bij-duurstede)

Winkels (4x)

Winkels/horeca

Woningen voor sociale woning zoekenden
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Zie vorige vraag

Zie vorige vraag.

Zwembad (2x)

Op welke manier is Cothen anders dan de rest van de gemeente?

andere bevolking, veelal generaties lang  woonachtig in Cothen. Inwoners zijn betrokken en houden van ontspanning; willen graag zelf meedoen en regelen..

autonomer wat betreft activiteiten

Bedreiging door windmolens!!! En Zonnevelds. Grote kans dat er straks een industrieel landschap overblijft ipv groen

Behoudt het goede.

Belangstelling voor elkaar

Blijft een dorp waar men anders kijkt naar de gemeente WbD en dat zal de gemeente andersom ook eens moeten doen .

Cothen is een echt dorp, daar waar Wijjk veel groter is en Langbroek veel strenger christelijk

De echte Cothenaren (hier geboren en getogen, ik niet) zijn eigen wijs, ondernemend  en zelfsturend, en voelen zich zeker geen onderdeel van de gemeente. Iedereen wordt vrij gelaten in zijn of haar doen en laten, er wordt natuurlijk 

wel geroddeld maar ook op elkaar gelet. Het Cothens accent(taal) is denk ik ook echt anders

de kleinschaligheid , rust en toch zijn de meeste eerste behoeften aanwezig.

De rust en de omgang met de bewoners.

Doe maar gewoon.

dorp met veel sociale controle, veel ambachtslieden als inwoner

Dorp, geen wijk

Dorpser

Dorpser, minder kliekerig dan wijk met zijn binnenstadgroep, nachtegaalbuurt, hockey kliek

Dorpser, veel verenigingen en veel fruitteler in omgeving

Echt dorps

Een gemeenschap met oog voor de buitenwereld

Een gezellig dorp met een hechte gemeenschap

Een grote saamhorigheid als het er op aan komt.

Een mooi dorp aan de Rijn met ondernemende inwoners die wat van hun dorp willen maken en ook behouden.

eigen kern in ligging, doen en laten can de bewoners. zelf en samen willen oplossen. veel minder commercieel en dat is fijn.

Enorme saamhorigheid en zelfwerkzaamheid, is ongekend.

Geen christelijk dorp als Langbroek, maar wel met dezelfde kleinschaligheid

geen idee (3x)

Geen idee!

Geen idee.

Geen mening

Gemeenschapszin

Gemoedelijke mensen

gemoedelijker, kleinschaliger, ook in sociale contacten.

Gemoedlijker, mooie oude kern.

Hechte gemeenschap

Heerlijk landelijk en kleinschalig.

Het biedt net wat minder dan Wijk bij Duurstede en iets meer dan Langbroek.

Het hebben van een eigen karakter.

het is dorpser.

Het is echt dorps. Men kent elkaar hier en men staat snel voor elkaar klaar. Ook is men veelal bereid om vrijwillig de handen uit de mouwen te steken om een initiatief mogelijk te kunnen maken. Er is veel gemeenschapszin!

Het is en blijf dorps

Het is gemoedelijker en rustiger.

het is hier heerlijk rustig en de mentaliteit van de mensen is anders dan in de rest van de gemeente.

Het is mijn thuis, ook al heb ik er niet altijd gewoond. Dat gevoel heb ik niet in Langbroek of Wijk bij Duurstede.

Het is wat stil en 'saai' vergeleken met Wijk bij Duurstede, maar dat vind ik geen probleem.

Het kleinschalig buurtschappelijk karakter

Iedere kern is anders. Op sommige fronten zullen de kernen veel overeenkomen en op andere fronten extreem ver uit elkaar liggen.

Iedereen is er voor elkaar, en buren helpen  elkaar.

Iets meer voorzieningen dan Langbroek, minder dan wijk bij Duurstede. Hechte gemeenschap.

Ik snap de vraag niet.

Is er rustig

ken de andere delen van de gemeente nog niet echt goed

Klein, veilig, iedereen kent iedereen gevoel

kleine oude kern

Kleiner en dorpser dan Wijk-bij-duurstede. Minder voorzieningen, maar het hoogst nodige lijkt er wel te zijn.

Kleinschalig en betrokken.

Kleinschalig karakter met bloeiend verenigingsleven.

Kleinschaliger en rustiger en minder groen.

Landelijk

Landelijk, overzichtelijk en tolerant

landelijker en rustiger dan Wijk

Lekker kleinschalig, onderlinge verbondenheid

Lekker rustig.

Meer betrokkenheid van de inwoners

Meer groen, kleinschaliger wat prettig is maar daar en tegen te weinig winkels

Meest burgerlijk.

Mensen groeten elkaar op straat

Mensen zijn vrij in doen en laten, rustig slaperig dorpje

Mooi rustig dorps wonen ,waar ik van hou.

Niet

Niet anders. Cothen heeft misschien een eigen indentiteit maar deze zal niet veel afwijken van de andere kernen.

Onderlinge saamhorigheid

Ondernemend

ook hierbij "geen idee"

Prima leefbaarheid ennveiligheid, veel verenigingen

Rustig, gezellig, gastvrij

Rustiger

Saam horig heid.

Saamhorig

Samenhorigheid

Samenstelling bevolking, veel zzpers,

Toch nog steeds het gevoel van iedereen kent iedereen. Sociale controle.

veel samenhang tussen mensen

Vind ik moeilijk

Vraag aan de nieuwe burgemeester, hoe kan zij haar inwonersrecht in de ogen aan kijken, wetende dat er mensen ziek gaan worden, huizen sterk in waarde gaan verminderen door windmolens en zonnepanelen  En hoe vind zij het 

dat de gemeente doelbewust haar inwoners totaal niet informeert ? Angst voor grotere weerstand misschien?

Vriendelijkheid en mooi verenigingsleven

vrijwillige medewerking van de echte Cothense  gemeenschap

Weet ik niet

Weinig voorzieningen

Wij gaan gemoedelijk met elkaar om .

zaamhorigheid

Heeft u nog andere opmerkingen over de gemeente Wijk bij Duurstede of deze vragenlijst?

andere bevolking, veelal generaties lang  woonachtig in Cothen. Inwoners zijn betrokken en houden van ontspanning; willen graag zelf meedoen en regelen..

autonomer wat betreft activiteiten

Aanfluiting en achterhaald dat er een biovergister in de gemeente komt! Hier gaan we een hoop last mee krijgen

Ben bekend bij de gemeente ,  maar ze reageren nooit terug.

Benieuwd wat er uiteindelijk uit voort zal komen.Succes!

Betere en goedkopere parkeergelegenheid

De gemeente moet niet koste wat het kost sterk uitbreiden. Het karakter van de gemeente (groen, relaxed en rustig, midden in diverse natuur, gaat onherroepelijk verloren.

Deze vragen lijst is mooie wijze om de inwoners om hun mening te vragen, goed gedaan!

Duurzame energie mag zelfs in de buurt van cothen maar geen windmolens !!!!

er wordt te weinig geveegd in de straat, alle bladeren liggen er nog!!!

erop toezien dat de harde kern van onderdelen waar de gemeenschap gebruik van maakt,bijv. sportaccommodaties, horeca, winkels, nieuwelingen of nieuwe ideeen toelaten.

geen (2x)

geen windmolens langs Amsterdams Rijnkanaal

Gene een.

graag over resultaten van dit onderzoek berichten in de lokale krant 't Groentje

Het doel is gericht op de toekomst en de vragen gaan over de bestaande situatie. Vreemd

Pagina 5 van 6



Het is jammer dat de gemeente wel zijn bermen natuurlijk laat groeien, naar deze in de nazomer door een bedrijf met grote zware machines laat maaien. Het wordt zo kort afgemaaid en ook nog eens alles opgezogen. Zo krijgt de 

natuur nog geen kans.

Ij. Eigen ervaring met mening geven of bezwaar maken is dat er uiteindelijk niets mee wordt gedaan. Dus leuk als jullie meningen vragen, maar eel graag er iets mee doen en niet alleen maar met de meningen die goed bij je eigen 

ideeën uitkomen!  Ovre de poepfabriek bv een uitgebreid bezwaar geschreven, voorzien met feitelijk naslagwerk. Is niets mee gedaan. Nu is er akkoord gegeven en komen alle feiten die ik in mijn bezwaar had gezet via de media naar 

buiten. We lopen achter de feiten aan...

Ik hou van deze omgeving, maar maak mij grote zorgen over de planen betreft windenergie, zowel grote molens 241 meter !!! als "kleine"  molens tot 20 meter is een aanslag op onze mooie leefomgeving en waarde vermindering van 

huizen. Mijn advies is alleen vergunning verlenen op zonnepanelen , zeker daken benutten!!. Nieuwe compacte techniek betreft schone energie komt snel naderbij.

Maak meer gebruik van het Historische landschap van Wijk bij Duurstede: Dorestad met zijn Noormannen/Vikingen; het Kasteel met zijn (Bourgondische) geschiedenis en de oude Binnenstad. Iedereen in Nederland heeft wel eens 

gehoord van Wijk bij Duurstede, maar bijna niemand weet waar het ligt of waar ze het van kennen.

Maak vervuilen duurder - en groen leven leuker en goedkoper

Meer handhaving op overlast van hondenpoep

Momenteel niet

nee (4x)

Nee (3x)

nee hoor.

Nee.

neen

Neen

Nvt

Parkeerruimte bij het stadskantoor

Probeer alsjeblieft de mensen die vlakbij windpark Goyerbrug wonen, te steunen in hun strijd tegen dit windpark. Ik probeer er nog enigszins positief tegenover te staan (daar waar windmolens staan, worden waarschijnlijk geen 

woningen gebouwd). Maar ik zie heel erg op tegen de geluidsoverlast, van windmolens waar gemeente houten van profiteert. Ik woon straks op 800 meter van de eerste 2 windmolens. Ik hoor nu geregeld al de motoren van schepen 

binnenshuis (heb een zeer goed geïsoleerd huis), laat staan de zoevende wieken snachts wanneer het hier verder doodstil is. Zouden er bijvoorbeeld afspraken gemaakt kunnen worden met Houten om de geluidsoverlast snachts te 

beperken?  Ik ben oprecht bang dat mijn nachtrust zodanig wordt verstoord, dat ik veel minder kan genieten van het mooie buitengebied. Alles moet wijken voor groene energie, maar dat natuur juist wordt beschadigd door deze 

joekels, dat is dan weer te verwaarlozen. Alternatief: zonneparken. Ook niet mooi, wel minder in het zicht en stil.

Succes ermee!

Succes!
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Landelijk (4x)

landelijk centraal

Landelijk klein dorp die vol is van tradities maar waar je wel aanpassen moet

lieflijk

Mooi

Mooi dorpje

mooie omgeving

natuurlijk

Oke

Ondernemend

platteland

Plattelandsdorp

Plezierig

Prachtig buitengebied

Prachtig!

prima

Prima plaats

rust (2x)

Rust (5x)

rustig (2x)

Rustig (3x)

rustige gemeenten

Sociaal

Super mooiste gemeente van Nederland

thuis (2x)

Thuis (2x)

Thuis voelen

uniek

Vriendelijk (2x)

Waar bent u op dit moment het meest trots op in Langbroek?

Basisscholen

bewoners groeten elkaar

brandweerkazerne,prinsenplein, bossen, weilanden

Buiten gebied en de versmarkt

Buitengebied, Brink met kerk, sociale cohesie

buurthuis met voorzieningen

combinatie van kleinere bedrijven met wonen in een landelijke omgeving en zo dicht bij belangrijke voorzieningen

Dat het zijn karakter als dorp door de jaren heen heeft weten re behouden. Ik zie hier nu barstjes in ontstaan.

Dat in Langbroek gelukkig nog een aantal boeren boer kunnen zijn en dat niet alles wordt ingenomen door de natura 2000 gebieden of natuurgebieden. Iedereen heeft de boer hard nodig voor ons voedsel. Daar mogen we dankbaar 

voor zijn en moeten we hun de ruimte voor blijven geven. Zo ook op de wegen.  geef hun de ruimte en ga daar niet in bezuinigen!

De brink

De Brink en de Langbroekerwetering, de kastelen en mooie boerderijen

De grote bereidheid onder de bewoners om vrijwilligerswerk te doen

De kastelen

De mensen met boerenverstand

De mooie kastelen

De mooie Langbroeker Wetering met zijn kastelen en verhalen

de mooie natuur en buiten omgeving

de mooie natuur in de omgeving

De mooie omgeving

DE mooie omgeving

De mooie omgeving met kastelen en het coulissenlandschap

De mooie omgeving.

De natuurlijke omgeving

De no nonsens mensen die er nog wonen al veranderd de bevolking steeds meer in personen die alleen de natuur verder willen ontwikkelen. Van oorsprong is het een agrarisch dorp. Het zou goed zijn om de cultuurhistorische 

bedrijvigheid tenstimuleren (agrarisch) en de bedrijvigheid op bescheiden schaal om het dorp leefbaar te houden.

De omgeving

De omgeving, met zn kastelen/landhuizen en natuur in de buurt.

De prachtige gevarieerde landelijke omgeving wat veel mensen aantrekt  (toerisme) en waar ik dagelijks van kan genieten.

De vrijwilligers die voor leuke evenementen zorgen in het dorp

De wetering

Dorps

Een thuis waar iedereen zich 1 voelt, ondanks verschillende achtergronden/religies.

Groen en landschap

Het gedrag van de bewoners, zij houden rekening met hun omgeving.

het Langbroekertje

Het naar elkaar omkijken in de buurt.

Het nieuwe dorpshuis.

Het weidse landschap niet "vervuild" door zonnepanelen velden of windmolens

Historie, het groen, gevoel van veiligheid.

Ik woon op de Langbroekerdijk. Het groen en de rust is heerlijk en exact de reden dat ik er ben gaan wonen. Ik hoop dan ook dat De prachtige Langbroekerdijk nooit dichtbebouwd gaat worden met huizen. Het uitzicht is 

adembenemend.

kan niets bedenken

Kastelen

kerken + kerkelijke verenigingen, scholen, wandelpaden,

Langbroekerdijk. Alleen meer verkeersmaatregelen. Snelheid beperken gehele bebouwde kom maximum 30 km.

Leefbaarheid

Meer rust dan in de stad, groene velden, veel velden, bomen en natuurgebieden waar je kunt wandelen, recreëren en tussen kunt fietsen met mooi uitzicht én historie.

Mensen met eenvoud, trouw, hartelijkheid. Traditioneel met een open houding.

Mijn eigen woning.

Mooi opgroei gebied voor mijn kinderen

mooie omgeving

niet

Niet op het dorp ,maar wel op de landelijke omgeving.

Niet veel bijzonders meer. Vergeleken met wijk bij Duurstede komen we op de laatste plaats

Nog steeds alle leeftijden, jong tot oud, present met de bijbehorende dynamiek (scholen, verenigingen, Versmarkt, het Langbroekertje, bloemen en planten, Torbijn) en mensen die elkaar groeten op straat.

Omgeving (2x)

Omgeving, landschap

Omgeving/natuur

Ons uitzicht

Ons uitzicht aan de Cotherweg: achter de drukke weg alleen maar weilanden en natuurgebied.

Onze wethouder Hans Marchal

Op de combinatie van wonen in een nieuwbouwhuis en recreëren in de mooie omgeving van de Utrechtse Heuvelrug.

Op de samenhang van de diverse bevolkingsgroepen. Het motto leven en laten leven heeft in Langbroek nog een betekenis.

Op de weilanden met boerderijen

over het algemeen de rust

Prachtige kern en historie ontginningsgebied

rustige landelijk karakter met weidse open vlaktes doorsneden met hagen en struwelen, typisch cope-landschap

Saamhorigheid

sociale betrokkenheid

sport

Tennisvereniging cq sportpark

Tuincentrum

Uitstraling buitengebied.

Veel op sportgebied aanwezig

voetbal enbuitengebied

vrije ligging, wandelpaden, scholen
Weilanden - natuur en groen.

Wat zou u in de toekomst het liefst veranderen in Langbroek?

- Parkeren rondom het Prinsenplein goed faciliteren nu bouw klaar is van appartmenten; - Rondom Prinsenplein eenrichtingsverkeer instellen op Constantijndreef, Marijkelaan en Frisodreef: hier vinden ivm school en De Boog zoveel 

stopbewegingen plaats (brengen en ophalen) dat de frustratie soms ook groot is. Auto's parkeren op de stoepen die net klaar zijn, gevolg alles ligt scheef en wandelaars moeten de weg op om door te kunnen lopen. - Brengen van 

Cliënten van De Boog via het Prinsenplein, aan de voorzijde, en niet via de entree van het Prinsenplein (school, humpy, alles stopt daar). - Begaanbare stoepen; de Margrietlaan, Beatrixlaan en Irenelaan hebben op veel plekken 

scheef liggende stoepen. Dramatisch voor wandelaars. - Wat meer verlichting aan de achterzijde van het voetbalveld en op de Mauritsstraat voor de avondwandeling / gevoel van veiligheid met de hond.
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1. bewoners mogen nu aanbouwen en uitbouwen maken aan hun koophuis met veel te soepele regels. Voor mij, als hun buur, levert dat groot verlies van woongenot op. Die regels moeten veel strenger worden. 2. graag een grotere 

supermarkt , en wel in het nieuwste deel van Langbroek.

1. Ik vind dat de gemeente echt meer aandacht moet schenken aan de kwaliteit van de openbare ruimte in de kern. Trottoirs en klinkerwegen die hun afschrijvingsperiode echt wel hebben gehad, wat zich dan uit in verzakkingen, 

kapot gereden tegels, klinkers en stoepbanden. De Doornseweg (het gedeelte in de kern) vind ik een goed voorbeeld van wat ik bedoel. 2. Maak de inrichting van de openbare ruimte klimaatbestendig; plant bomen, zorg voor 

waterberging ten tijde van wateroverlast en vermijd aanleg van volledig gesloten verharding.

30 km zone bij woningen  langbroekerdijk A Lijkt in spitstijden wel racebaan

Aanpakken verkeer in het buitengebied. Bestemmingsverkeer de in de spits.

Beter zorg meer voor minder valiede mensen

Betere wandelvoorzieningen; veiligheid Langbroekerdijk en Wijkerweg

Dat er meer winkels komen in Langbroek en ruimte is voor ondernemers en boeren.

Dat er niet meer gebouwd ( huizen ) gaat worden.

Dat het veilig en leefbaar blijft in Langbroek

De groenvoorziening van de gemeente, zoals bermen en stukken gras tussen straten en stoepen

De grote verkeersdrukte; door de aanleg van een aansluiting van Wijk op de N226 bij Leersum

De kruising midden in het dorp

De ondernemers meer vrijheid geven

De snelheid van het verkeer in de bebouwde kom omlaag  van 50 km naar 30 km, en die  op de provinciale weg van 80  km naar 60 km.

De snelheid van het verkeer op de Bovenwijkerweg!

De weilanden van de gestopte boerderijen teruggeven aan de natuur. Meer biologische landbouw en veeteelt

Doorgaande weg van Cothen naar Doorn veiliger. Het is er verschrikkelijk druk en er word hard gereden

Drukke Doornseweg/ Cotherweg sluipverkeer door dorp

Drukke kruispunt en woongelegenheid voor starters en ouderen

Een (natuur) speeltuin voor kinderen in onze wijk (Gerrit Achterbergstraat) , waar ze echt uitgedaagd worden om buiten te spelen.

Er zijn erg veel mensen die hout stoken in Langbroek, buiten en in huis hangt regelmatig een ongezonde brandlucht. Mensen zouden verplicht moeten worden om filters te plaatsen en niet te stoken als het windstil of mistig 

is..Handhaving is belangrijk!

Er zijn mooie wandelroutes. Helaas zijn deze niet geschikt voor kinderwagen/rolstoeler en wandelen met kinderen. De routes starten op drukke wegen. De wegen in en rond Langbroek zijn zonder verkeerslichten en moeilijk om 

rustig te wandelen. Ik zou graag deze wegen vermijden en het liefst vanuit Langbroek met veilig en rustig aangelegde wandel/fiets routes van de mooie omgeving te genieten. Dit kan bijvoorbeeld door paden naar het achterland 

(haaks op de provinciale weg) te maken, waardoor je eerder in de rust terecht komt.

Er zouden meer wandelpaden moeten komen en die er zijn zouden beter moeten worden onderhouden. Nu is het onmogelijk om van ons huis op de Brink af een half uur te lopen tussen de weilanden of de natuur. Je kan in feite alleen 

tussen de huizen lopen. Als je verder weg wil (langere wandeling) kan dat wel, maar dan loop je zeker het eerste kwartier langs wegen waar auto's rijden en dus ook het laatste kwartier van je wandeling.  Ook is het openbaar vervoer 

niet optimaal. De bus naar Amersfoort doet er een uur over en er is geen rechtstreekse bus naar Utrecht.

Faciliteiten/voorzieningen voor een breder publiek van jong tot oud.

Geen uitbreidingen meer per verleende vergunning per huis.

Geen veranderingen

geluidsoverlast / snelheid / circuit doorgaande weg Doorn - Wijk bij Duurstede

groen, bomen, meer wandelpaden, verkeerslicht

groenere tuinen

Grote bedrijven uit de kern, deze ruimte geven op centraal terrein buiten Langbroek. In de plaats Starterswoningen, zodat de jeugd niet genoodzaakt is te verhuizen buiten eigen regio.

Helemaal niets. Het moet blijven zoals het nu is.

Het dorp wordt nog erg bepaald door vroegere sentimenten   Dat nieuwkomers meer betrokken zijn/worden

het groen en wegen beter onderhouden

Het is echt broodnodig dat de stoepen verbeterd worden! dit is al eerder aangegeven, maar tot nu toe is het echt onvoldoende, na regen komt de modder tegen je benen/kleding door losse stoeptegels, wat ook gevaarlijk is!!

Het veiliger maken vd oversteekplaatsen Doornseweg. En een wandelpad langs de Wetering. Geen voetgangers op die weg

het vestigen van nieuwe bedrijven ontmoedigen, Langbroek is om rustig te wonen, en niet om te werken, uit te gaan of te winkelen

Iets meer voor de jeugd

Iets meer woningbouw

Ik woon vanaf de oplevering aan het Prinsenplein en keek lang (voor een deel) uit over de velden. Nu heb ik heel veel zwarte pannendaken en zie geen groen meer. Ik zou eigenlijk graag groene begroeide daken zien. Groen/natuur is 

ook, zelf het zien daarvan, goed voor het welbevinden van mensen, niet stenen en dakpannen. Hou hier rekening mee met de bouwplannen.  Daarnaast ben ik heel ontstemd over de plannen voor de bouw van een biovergister in 

Cothen. Dat is niet meer van deze tijd. Ik vind dat de politiek daar een punt heeft laten liggen, had zich naar mijn mening meer moeten uiten/profileren.

Ik zou graag wat minder gepromoot hebben dat ieder hier komt recreeren. De druk op het gebied is groot genoeg. Er is onderhand best wat overlast en wat levert het ons eigenlijk op als bewoners en bedrijven anders dan horeca?

Infrastructuur nauwlettend volgen (bijv. toename verkeer op N 227), om tijdig maatregelen te kunnen nemen als de leefbaarheid dreigt te worden aangetast.

Kleinschalig uitbreiden zodat de voorzieningen die er nog zijn instant kunnen blijven, denk aan scholen, verenigingen, plaatselijke bedrijven ondersteunen

Langbroek moet weer netter worden. Een mooie uitstraling. Schone en goed begaanbare trottoirs. Beter onderhoud aan wegen en openbaar groen.

Langbroekerdijk beperken snelheid verkeer. Ontzettend grote combinaties van doorgaande tractoren verbieden. Deze bedrijven verplaatsen naar industrie terreinen. Voor fietsers en wandelaars geeft dit vaak hele gevaarlijke 

situaties met zich mee.

Leefbaarheid/wonen voor jonge starters Diversiteit behouden van bewoners  Evenredigheid in bewoners (achtergronden) Veiligheid (doorgaande weg + in woonwijk (schoolverkeer weidedreef) Behouden van voorzieningen (winkel, 

huisarts etc) Behouden landelijk karakter, voorzichtig zijn met uitbreidingen

max. 30 km op de Doornseweg en 50 km op kruising Doornseweg en Goijerdijk  verbetering luchtkwaliteit door minder koeien; deze is bijna altijd matig op de  app van het Longfonds minder verbouw van mais; is zeer ontsierend in 

het landschap en slecht voor het klimaat (stikstofuitstoot) onmiddellijk stoppen met gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen intrekken vergunning voor bouw mestvergister in Cothen (zeer slecht voor het milieu)

Meer bomen

Meer bomen planten op de Margrietlaan.  Opvallender oversteekplaats op de doornse weg voor alle schoolkinderen die daar over steken!  Bijv. Een schoolzone ervan maken....

Meer ruimte voor betaalbare woningen en/of kavels

Meer ruimte voor vrijstaand (betaalbaar) wonen/vrije bouwkavels, extra ruimte voor (kleinschalige) horeca, een opener vestigingsklimaat voor inwoners van buitenaf en ondernemers

meer seniorenwoningen,  onderhouden/verbeteren van OV verbindingen met Doorn, Wijk bij D, Utrecht en NS station Driebergen Graag een Post.NL ophaalpunt in het dorp

meer sociale huurwoningen alles wordt verkocht meer parkeerplaatsen en zorg

Meer wandel en fietsveebindingen

Meer winkels en mooiere straten aanleg , fietspad

Meer winkels. Vind dat bepaalde straten in aanzicht erg achteruit gegaan zijn. Beetje smoezelig, niet aantrekkelijk om te wonen.

Meer winkels/horeca, maar wel in de dorpskern niet voor ons uitzicht.

Meer woningbouw

Minder geluids en stankoverlast van de provinciale wegen en de smallere 'boeren'wegen langs de sloten. Minder stankoverlast van houtrook door bv openhaarden en vuurkorven of vuurhopen. Kortom: minder geluid, minder vieze 

lucht. En verder rustigere en veiligere fietspaden inplaats van de smalle landweggetjes waar het verkeer rakelings langs je raast, terwijl je juist van de rust wilt genieten ter voet of fiets. En de tunnel naar Cothen vaker schoonmaken 

en vegen, vergeet ook de bushokjes en fietsenstalling niet!

minder verkeer op de langbroekerdijk .

Minder verkeersoverlast.  Langbroek heeft teveel verkeer door het dorp doordat Wijk slecht ontsloten is. En als Wijk wil groeien moet er op korte termijn een ontsluiting komen naar de N226 bij Leersum!!!

Misschien wat minder verkeer over de Cotherweg rond de spits

N227

Niet teveel inbreien maar rekening houden met ontmoeten omdat er meer vrije tijd voor een ieder komt.

Nog meer groen (zoals bijv. Eikenbomen aan de noordzijde van het sportterrein langs het hondenuitlaatpad, zodat het dorp een mooie groene indruk maakt als je vanaf Doorn komt aanrijden.)

Opknappen van straatweg en stoepen in de wijken

Parkeergelegenheid en minder op elkaar

Parkeervoorzieningen

Ruimte/ontmoetingsplek jeugd

schoolzwemmen weer terug in het aanbod, meer wandelpaden die op elkaar aangesloten zijn

snel en zwaar verkeer

tolerantie naar anderen

veiligheid en meer parkeerruimte (Weidedreef)

Veranderen naar duurzame rendabele landbouw, waar landbouw en natuur geïntegreerd zijn.

wat meer huizen bouwen

wij wonen aan de margrietlaan, die zou weleens aangepast mogen worden, en de verhoging bij de brug in de langbroekerdijk mag ook wel aangepast worden. De herrie is vaak niet aan te horen als de tractoren met aanhangers er 

overheen denderen

Zo weinig mogelijk!

Wat mist u op dit moment het meest in Langbroek?

30 km gebied. Waarom kan dat wel in Doorn en 60 km gebieden op provinciale weg naar Odijk OV is ronduit slecht

Aandacht voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het buitengebied.

Afschaffing van houtstook (bij openhaarden kan een stank en fijnstof filter verplicht worden gesteld), gebruik van vuurkorven en vuurhopen afschaffen of reguleren, veilige en rustige fietspaden los van het gemotoriseerde verkeer 

(de landweggetjes), een betere luchtkwaliteit en meer stilte. En een brede fietssnelweg naar Utrecht.

Beschikbare woningen met meer m2 woonoppervlak en perceel

Betaalbare woningen

Bomen

bomen en een stoplicht voor voetgangers om de grote weg over te steken. Het is met kinderen zo gevaarlijk om ze naar school te brengen. De gemeente heeft herhaaldelijk pogingen gedaan om de zichtbaarheid te verbeteren. Toch 

blijven auto's doorrijden.

Dat de sociale huurwoningen weer voor eigen jeugd is

de gemeente Wijk bij Duurstede moet meer beperkingen opleggen aan het toestaan van aan- en uitbouwen van koophuizen, zodanig dat het woongenot van de buren niet wordt aangetast.

Een bedrijventerrein

een echte supermarkt en pinautomaat

Een manier / platform om mensen in Langbroek, Wijk bij Duurstede en Cothen te leren kennen die ook van fietsen of wandelen houden.

Een mooie speeltuin voor kinderen in onze wijk.

Een paar winkeltjes en als die er mochten komen moeten die bij het dorpshuis komen zodat er weer een centraal punt in het dorp komt En aub een pinautomaat.

Een ruim gesorteerde supermarkt met redelijke prijzen

Een visie op voorzichtige woningbouw voor de toekomst. De oranjebuurt is een prima initiatief geweest en goed uitgevoerd maar hoe nu verder? Ook zou het goed zijn om bijvoorbeeld bij de voormalige houtzagerij Damen een 

bedrijventerreintjente realiseren voor kleinere bedrijven als voorbeeld.

Fietspad , bomen langs de weg
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geen idee. Misschien iets meer winkel

Gemeenschap

Goed openbaar vervoer

Goede aaneengesloten wandel en fietspaden

Goede betaalbare supermarkt , een zwembad in de Gemeente wijk bij duurstede

Goede wandelpaden.

Groen in de straten.  Een veilige oversteekplaats.

groenteboer

Grotere winkel

Handhaving van de 30km zone aan de Bovenwijkerweg

Helemaal niets.

Het feit dat Langbroek een onderdeel is van gemeente Wijk bij Duurstede, maakt de communicatie erg onpersoonlijk.

Het onderhoud van de  wegen speciaal de trottoirs want die zijn levensgevaarlijk voor de bewoners, speciaal ouderen!

Horeca

Horecagelegenheden

Ik ervaar geen buitengevoel meer in mijn woning. Dus ik mis de natuur. Wel is die er zodra ik mijn huis uitgaat en een paar stappen zet.

kan ik niet beantwoorden

meer restaurants

niets (2x)

Niets (3x)

Niets.

niks

Niks

Nvt.

Openheid in de gemeenschap

papiercontainer  nb heel belangrijk dat we onze supermarkt, kroeg, ijstent en cafetaria weten te behouden

parkeerplaatsen, ontmoetingsruimte, supermarkt

Pinautomaat

schone lucht

schoolzwemmen

Skate/cross baan

Sportfaciliteiten

Tegengaan van verrommeling.

veilig  los loopgebied honden

Veilig aangelegde wandel/fiets routes om van de mooie omgeving te genieten. Dit kan bijvoorbeeld door paden naar het achterland (haaks op de provinciale weg) te maken, waardoor je eerder in de rust terecht komt.

Voetpad/trottoir naar de rand van bebouwde kom (zou gebruik van OV in het dorp makkelijker maken voor mensen die net buiten de bebouwde kom wonen - dan hoeven ze niet per se met de auto naar bushalte gebracht te worden). 

Graag een Post.NL ophaalpunt in het dorp

Voorzieningen betreft duurzaamheid

Voorzieningen voor elektrische auto's

wij niets

winkels (3x)

Winkels (2x)

winkels, ruimte voor de landbouwvoertuigen over bv de Langbroekerdijk en Gooyerdijk, (want daar wonen toch de meeste boeren aan) en hun moeten wel hun werk doen.

Winkels.

Woningen voor ouderen voor mensen vanuit het buitengebied. Bijv. grotere appartementen en die dan het liefst op maaiveldhoogte.

Woningen voor ouderen.

Zie de vorige vraag. Daarnaast zou ik toch graag een 'normale' supermarkt willen. Dit is ook belangrijk voor de sociale cohesie in de kleine kern.

Zie vorige pagina

Zorg voor ouderen

Op welke manier is Langbroek anders dan de rest van de gemeente?

Anders door de kleinschaligheid

Authentiek

Bijna geen winkels

Daarin vind ik alleen de ligging (aan de voet van de Heuvelrug) en de beschikbaarheid van voorzieningen verschillen van de rest.

dat men hier elkaar gedag zegt op straat

De kale straten

De manier hoe de mensen met elkaar omgaan,zo laagdrempelig om contact te maken!

De prachtige langbroekerwetering wat door het dorp heen gaat

De rust. Het buitengebied. Prachtig! Geen buren, geen overlast. Puur de natuur.

De saamhorigheid is groot. Wonen in Langbroek is wonen in een mooie groene omgeving dicht bij de bossen v.d. heuvelrug.

De samenhorigheid onder de mensen.

de sfeer is vriendelijker.

De vele kastelen in de buurt

De verschillen in geloof in bijvoorbeeld Cothen en Langbroek proef je in beide dorpen en dat geeft beide een eigen karakter, wat ik mooi vind.

door de kerkmensen die er wonen drukt toch een stempel op de school en omgeving maar ook de rust

Door veel natuurgebied beknellend voor uitbreiding van vooral woningen en bedrijven

door z'n omgeving, met kastelen met bos(jes) en boerderijen met land, dit coulissen landschap heeft geen van de andere dorpen.

geen idee (2x)

Geen idee

gemeenschap (groepen met sterke geloofsovertuiging naast niet-gelovigen) landschap (groen, weiland) &amp; kastelen Fysieke scheiding door doorgaande weg (oud &amp; nieuw daardoor ook gescheiden)

Gemoedelijker, meer kinderen buiten die vrijer worden opgevoed

Gemoedelijkheid, respect voor elkaar, religieuzer dan andere twee kernen (voor mij positief!)

Heeft (bijna) geen winkels

Het behoud zijn eigen karakter, is nog steeds dorps, en dit moet zo blijven.

Het is ahw een wat afgelegen wijkje van Wijk en in mijn beleving ook van Doorn.

het is allemaal iets beperkter

Het is een dorp met zijn eigen mores.

Het is heel groen, mooie diverse omgeving en het is een plek waar nog rust te vinden is.

Hier is het dorpsgevoel aanwezig, saamhorigheid, elkaar gedag zeggen.

Hier is het nog rustig

Ik denk dat de historische ligging en oorspronkelijke cultuur heel uniek is

Ik houdt niet van vergelijken, maar ik zou in de andere kernen missen: de kerk, de goede School met de Bijbel, de agrariërs, de dorpsgemeenschap e.d.

kerkelijk en dat is heel positief

Klein

Klein dorp, met een grote weg er door heen

Klein en rustig.

Klein, wel gezellig

Kleiner, religie

Kleinschalig (2x)

Kleinschalig, dus vriendelijker en veiliger

Kleinschalig. Dat moet zo blijven

kleinste dorp

landelijk (m.u.v. hoogbouw aan de marijkelaan)

Landelijke ligging, de kastelen en unieke natuur.

Langboek is dorp met redelijk hechte gemeenschap. Weinig overlast en normen en waarden. Er is ruimte voor iedereen. Dit heeft Cothen mogelijk ook, met welliswaar wat meer winkels. Wijk neigt naar de middelgrootte stad met 

eigen dynamiek.

Langbroek is meer landelijker.

Langbroek is van oudsher erg op zichzelf door de samenstelling van de bevolking die erg religieus is.

Meer een dorp. Agrarisch belang

meer kerks

Meer rust en ruimte (2x)

Minder (sociale) voorzieningen dan WbD. Wat logisch is.

Mooi tussen heuvel en riviier

niet

Niet te vergelijken met Wijk of Cothen . Waarschijnlijk omdat veel families van oudsher hier blijven wonen.

Protestant ipv katholiek

Rust

Rust en ruimte

rustige, mooie vertrouwde omgeving

Rustiger over het algemeen

Saamhorigheid,  goed verenigingsleven

Unieke landschap met kastelen, de rust en het agrarische karakter.

Veel behoudender door grote deelname/lidmaatschap traditionele protestantse kerken.

veel gereformeerde mensen, moeilijk aan te sluiten als je niet naar dezelfde kerk gaat
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Wat behoudener dan Cothen en Wijk

We missen de terrasjes van de omliggende plaatsen

Weet ik niet

Weinig winkels dit is overigens geen probleem er zijn genoeg winkels in de omliggende gemeenten. De mensen / families zijn erg op zichzelf. Hier Kom je nog een boer op klompen tegen in de supermarkt of op de fiets, dat is geweldig 

en nagenoeg iedereen groet elkaar.

zeer lokaal

Heeft u nog andere opmerkingen over de gemeente Wijk bij Duurstede of deze vragenlijst?

Aub de witte strepen op de Doornseweg compleet en duidelijk maken! En bij de knik in de weg tussen Cothen en Langbroek nog betere waarschuwingssignalen realiseren. Ipv van 1 duur huis bouwen had de gemeente ook een 

appartementencomplex kunnen bouwen ( hoek sportveld-Clausdreef)

Bij de vraag over het meedoen met het Citisenpanel kun je alleen met J of N beantwoorden.  Ik ben al lid van dit panel dus volgens mij moet er nog een keuze bij nl: doe al mee.

Communicatie naar burgers zou beter kunnen. Aanleg glasvezel (puinhoop) afvalkalender bijvoorbeeld.

De aandacht van de gemeente zou beter verdeeld moeten worden over de drie (vier) kernen. Als Wijk wil blijven groeien zal het veel meer zorg moeten aan de verkeerstechnische ontsluiting door een aansluiting te maken met de 

N226 bij Leersum. Ook al gaat dit door een natuurgebied. Wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen.

Doe eens iets aan het vele doorgaande verkeer

een beetje ambtenaarij

Gaan jullie er echt wat mee doen? Ga een keer bij mensen zelf langs.

Geen.

Gerichter een buurt informeren. Het is op heden onmogelijk geworden om alles bij te houden wat ambtenaren voor jouw buurt of omgeving verzinnen. Compassie en trots zijn op het geen je voorstelt of doet. Ook als je niet woont in 

de gemeente waar je werkt.

Graag wat bedenken voor het kruispunt in langbroek. Vind dat een gevaarlijk en druk punt, vooral als je met kinderen moet oversteken.

Handhaven verkeersregels binnen en buiten de bebouwde kom. Zéér slecht, zal landelijk aangepakt moeten worden.  Handhaven geldt voor alles waar regelgeving voor gemaakt is. Stilte gebied, afval scheiden enz. enz.  Politiek, 

politie, ambtenaren; respect krijg je door te handhaven en zo nodig te beboeten.  Ik denk dat het de positie van eerder genoemde ook verbeterd en het werk aangenamer wordt.

Het zou verder fijn zijn als de bushokjes op iets meer afstand van het razende en stinkende verkeer kan worden geplaatst (schade aan je gezondheid bij wachten), ook bij Cothen.

voorzieningen en sociale cohesie allemaal factoren die de leefbaarheid/woongenot van het dorp bepalen en die dus niet sectoraal zouden moeten worden bekeken. Bovendien moet de langere termijn en de positie in de regio ook 

worden meegenomen. Er zal steeds meer vraag naar wonen komen door de groei van Utrecht en Amersfoort. Daar op inspelen is belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen in de toekomst. Ook liggen er juist win-win kansen in 

extensieve vormen van groen drukt aanzienlijk in de kosten in beheer en onderhoud. Ik zou willen dat de gemeente daar ook oog voor heeft bij h

Is het mogelijk een fiets- voetgangersbrug te maken tussen de Mauritsdreef en de Bernhardlaan; hierdoor wordt het voor mensen die slecht ter been zijn, of met rollator, makkelijker wat verder te lopen.

Ja, we zouden graag zien dat er iets aan de bijzonder onveilige verkeerssituatie (hardrijders) aan de Bovenwijkerweg gedaan wordt. Een flitspaal zou een uitkomst zijn (en een uitstekende inkomstenbron voor de gemeente)

Jammer dat de site een tijdje niet werkte. Hierdoor heb ik me niet meer in kunnen schrijven voor de meedenksessie.

Jazeker ik heb geen mogelijkheid gehad om iets over de milieuvervuiling en toerisme te zeggen. Ik zie graag vangnetten voor afval bij De Pont Wijk bij Duurstede en Beusichem. Er ligt verschrikkelijk veel blik en plastic in de berm 

tussen de Pont Wijk bij Duurstede en de pont, Beusichem. Graag vangnetten bij de pont!!! Ook graag meer bankjes. Er zijn zoveel mooie plekken, maar nauwelijks bankjes en picknicktafels, net voorbij de sluizen van Wijk bij 

Duurstede waar je op de kruising zit van Lek en Amsterdam-rijnkanaal daar zitten vaak mensen in het gras of in de auto te kijken. Er is gras met een paar bomen zet daar svp een paar mooie picknicktafels tussen!!

Laat ons uitzicht graag onbebouwd! Cotherweg 37

Leuk om mensen er zo bij te betrekken

nee (2x)

Nee (3x)

Neen

Op de mooie Langbroekerdijk rijden veel te grote tractoren ( Fam de Heus ). Rijden veel te hard en rijden de bermen stuk. Groot kosten plaatje voor de gemeente. Graag controle hier op.

Vreemd dat er in de straat , gemeente groen gebruikt wordt als opslag zonder dat het eigendom is van de persoon. Makkelijke manier om aan meer grond te komen!!

WbD groeit en bloeit. Maar aan de ontsluiting wordt niets gedaan. Waardoor het woongenot en de verkeersveiligheid in het buitengebied steeds meer inboet.

Wijk bij Duurstede is een landelijke gemeente . Duidelijk middelpunt is voor mij de stad Wijk bij Duurstede en daar gaat veel aandacht naar toe.

Zo jammer, dat de Margrietlaan amper bomen heeft
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