
Uw wijk: verkeer, evenementen en de bewonersvereniging

Beste bewoner van het gebied rond de Maarsseveense Plassen.

Het bestuur van de bewonersvereniging wil graag weten wat u als bewoner belangrijk vindt
in uw wijk en wat u van de bewonersvereniging verwacht. Het invullen kost u een minuut of
10, en geeft ons waardevolle input voor het overleg met de gemeente.
In deze vragenlijst willen verder wij graag van u weten wat u vindt van het verkeer en de
evenementen in de wijk. U kunt kiezen welke categorie vragen u wel of niet wilt invullen.
De resultaten worden bekend gemaakt tijdens de bewonersbijeenkomst op 6 juli. Wij hopen
u daar te ontmoeten! Inschrijven kan via de website: http://maarsseveenmolenpolder.nl/

Vriendelijke goet,
Het bestuur van de bewonersvereniging

1) Wat vindt u de belangrijkste thema's waar de bewonersvereniging zich mee zou moeten
bezighouden (meer keuzes mogelijk)?

Sociale cohesie
Verkeer
Evenementen
andere 

Toelichting

2) Wat vindt u belangrijk waar de bewonersvereniging zich mee bezighoudt?

Informatie over de plannen van de gemeente
Belangenbehartiging waar het beleid meerdere bewoners aangaat
Informatie doorgeven aan de gemeente
Bijeenkomsten met een sociaal karakter: buurtfeest, borrel
Een actuele website
Regelmatige mailings
andere 

Toelichting

3) Zou u willen meehelpen met de activiteiten van het bestuur?

Ja, ik wil graag meedenken en -praten over een thema (vul aan het einde uw gegevens en het
thema in aub)
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Ja, ik wil graag helpen om bijeenkomsten te organiseren
Ja, ik wil graag helpen met hand- en spandiensten
Nee
andere 

Toelichting

4) Wilt u vragen beantwoorden over de evenementen in de wijk?

Ja
Nee

5) Heeft u (over-)last van evenementen rond de Maarsseveense Plassen in onze wijk?

Ja
Nee

Toelichting

6) Ervaart u (over-)last van andersoortige activiteiten of evenementen (recreatie, horeca,
tuinfeesten, campings)?

Ja
Nee

Toelichting

7) Als u overlast ervaart, waar gaat het om (meer keuzes mogelijk)?

Verkeer
Parkeren
Geluid
Vandalisme
andere 

Toelichting
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8) Wat vindt u van de hoeveelheid toegestane grote evenementen (10 stuks) rond de
Maarsseveense Plassen?

Prima
Te veel
Te weinig

Toelichting

9)  Wilt u aanpassingen in bovenstaand beleid rond de Maarseveense Plassen? Zo ja welke?

10) Wilt u vragen beantwoorden over het verkeer in uw wijk?

Ja
Nee

11) Waar woont u?

Gageldijk
Herenweg
Nedereindse Vaart
Maarsseveense Vaart
Westbroekse Binnenweg
Oudedijk

12) Bewoners Gageldijk: wat vindt u van de volgende onderwerpen?

Helemaal
mee eens

Mee
eens Neutraal Mee

oneens
Helemaal
mee oneens

Geen
mening

In onze straat is te veel verkeer.
In onze straat is te veel
vrachtverkeer.
In onze straat mag de hoeveelheid
verkeer niet toenemen.
Onze straat wordt te veel door
sluipverkeer gebruikt.
In onze straat wordt te hard
gereden.
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Onze straat is veilig ingericht.
Fietsers en gemotoriseerd verkeer
moeten (beter) gescheiden
worden.
De maximumsnelheid in onze
straat moet verlaagd worden.
De snelheid moet beter
gecontroleerd worden.
De geluidsoverlast van de N230
(Ringweg Noord) moet worden
teruggebracht.

Toelichting

13) Bewoners Herenweg: wat vindt u van de volgende onderwerpen?

Helemaal
mee eens

Mee
eens Neutraal Mee

oneens
Helemaal
mee oneens

Geen
mening

In onze straat is te veel verkeer.
In onze straat is te veel
vrachtverkeer.
In onze straat mag de hoeveelheid
verkeer niet toenemen.
Onze straat wordt te veel door
sluipverkeer gebruikt.
In onze straat wordt te hard
gereden.
Onze straat is veilig ingericht.
Fietsers en gemotoriseerd verkeer
moeten (beter) gescheiden
worden.
De maximumsnelheid in onze
straat moet verlaagd worden.
De snelheid moet beter
gecontroleerd worden.
De geluidsoverlast van de N230
(Ringweg Noord) moet worden
teruggebracht.
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Toelichting

14) Bewoners Maarsseveense Vaart: wat vindt u van de volgende onderwerpen?

Helemaal
mee eens

Mee
eens Neutraal Mee

oneens
Helemaal
mee oneens

Geen
mening

In onze straat is te veel verkeer.
In onze straat is te veel
vrachtverkeer.
In onze straat mag de hoeveelheid
verkeer niet toenemen.
Onze straat wordt te veel door
sluipverkeer gebruikt.
In onze straat wordt te hard
gereden.
Onze straat is veilig ingericht.
De maximumsnelheid in onze
straat moet verlaagd worden.
De snelheid moet beter
gecontroleerd worden.
De geluidsoverlast van de N230
(Ringweg Noord) moet worden
teruggebracht.

Toelichting

15) Bewoners Nedereindse Vaart: wat vindt u van de volgende onderwerpen?

Helemaal
mee eens

Mee
eens Neutraal Mee

oneens
Helemaal
mee oneens

Geen
mening

In onze straat is te veel verkeer.
In onze straat is te veel
vrachtverkeer.
In onze straat mag de hoeveelheid
verkeer niet toenemen.
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Onze straat wordt te veel door
sluipverkeer gebruikt.
In onze straat wordt te hard
gereden.
Onze straat is veilig ingericht.
De maximumsnelheid in onze
straat moet verlaagd worden.
De snelheid moet beter
gecontroleerd worden.
De geluidsoverlast van de N230
(Ringweg Noord) moet worden
teruggebracht.

Toelichting

16) Bewoners Westbroekse Binnenweg: wat vindt u van de volgende onderwerpen?

Helemaal
mee eens

Mee
eens Neutraal Mee

oneens
Helemaal
mee oneens

Geen
mening

In onze straat is te veel verkeer.
In onze straat is te veel
vrachtverkeer.
In onze straat mag de hoeveelheid
verkeer niet toenemen.
Onze straat wordt te veel door
sluipverkeer gebruikt.
In onze straat wordt te hard
gereden.
Onze straat is veilig ingericht.
Fietsers en gemotoriseerd verkeer
moeten (beter) gescheiden
worden.
De snelheid moet beter
gecontroleerd worden.
De geluidsoverlast van de N230
(Ringweg Noord) moet worden
teruggebracht.
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De herinrichting van de bermen
maakt de weg veiliger.
Verlaging van de
maximumsnelheid naar 30 km/u
(plan gemeente) is een goed idee.

Toelichting

17) Bewoners Oudedijk: wat vindt u van de volgende onderwerpen?

Helemaal
mee eens

Mee
eens Neutraal Mee

oneens
Helemaal
mee oneens

Geen
mening

In onze straat is te veel verkeer.
In onze straat is te veel
vrachtverkeer.
In onze straat mag de hoeveelheid
verkeer niet toenemen.
Onze straat wordt te veel door
sluipverkeer gebruikt.
In onze straat wordt te hard
gereden.
Onze straat is veilig ingericht.
Fietsers en gemotoriseerd verkeer
moeten (beter) gescheiden
worden.
De snelheid moet beter
gecontroleerd worden.
De geluidsoverlast van de N230
(Ringweg Noord) moet worden
teruggebracht.
De herinrichting van de bermen
maakt de weg veiliger.
Verlaging van de
maximumsnelheid naar 30 km/u
(plan gemeente) is een goed idee.

Toelichting
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18) Woont u op de Westbroekse Binnenweg of de Oudedijk en wilt u nog een aantal vragen
beantwoorden over de herinrichting van de bermen en de vaststellingsovereenkomst met de
gemeente hierover?

Ja
Nee

19) Bewoners Westbroekse Binnenweg en Oudedijk: wat vindt u van het bermenproject van de
gemeente?

Helemaal
mee eens

Mee
eens Neutraal Mee

oneens

Helemaal
mee
oneens

Geen mening
/ niet van
toepassing

De gemeente communiceert
goed over het bermenproject
De vaststellingsovereenkomst
van de gemeente is redelijk
De maatregelen die genomen
moeten worden zijn goed
De kosten die ik moet maken
zijn redelijk

Toelichting

20) Heeft u nog andere vragen of opmerkingen voor het bestuur van de bewonersvereniging?

21) Wat is uw naam (niet verplicht)

22) Wat is uw mailadres (graag invullen als u informatie wilt ontvangen)
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