UITSLAG BUURTENQUÊTE VERKEER HATERT
We hebben huis-aan-huis onderzoek gedaan bij alle adressen tussen de Thorbeckestraat, Dr
Kuiperstraat, Van Hogendorpstraat en De Kempenaerstraat. Aan bewoners is voorgelegd dat we
uit de buurt hebben gehoord dat er overlast is van verkeer. We hebben iedereen gevraagd:
1. Hoe is het verkeer in uw wijk? Is het rustig, of is er juist veel overlast?
2. Wat is uw idee om eventuele problemen op te lossen?
3. Bent u bereid om samen met de buurt te helpen om die oplossing voor elkaar te krijgen?
Reacties
Van de ruim 200 woningen hebben 64 mensen
gereageerd op de vragen.

Respons per straat

84% van de ondervraagden (54 mensen) geven aan overlast te
ervaren in de buurt.
70 % (45 mensen) geeft één of meer oplossingen aan.
22 mensen geven aan bereid te zijn zelf iets bij te dragen aan de
oplossing van de problemen.

De Kemepnaerstraat
Dr Kuyperstraat
Groen van Prinsterenstraat
Savorin Lohmanstraat
Tak van Poortvlietstraat
Thorbeckestraat
van Hogendorpstraat
Onbekend

7
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11
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2
11
5

Verkeersoverlast
Mensen hebben aangegeven verschillende soorten verkeersoverlast te ervaren. Hieronder is te
zien hoe vaak welke soort overlast is genoemd.
Te hard rijden
Parkeren
Drukte in smalle straten
Lawaai van verkeer
Negeren eenrichtingsverkeer
Overlast van vrachtverkeer
Slecht zich in de straten

36
12
5
5
4
4
1

Meer dan de helft van de mensen vindt dat er te hard gereden wordt op verschillende plekken in
de wijk. Dit is in alle straten genoemd. Ook het parkeren is op een aantal plekken in de wijk een
probleem, met name in de Groen van Prinsterer en Savorin Lohmanstraat. In die straten wordt ook
geklaagd over smalle straten. Vrachtverkeer geeft vooral overlast aan de randen van de buurt.
Genoemde oplossingen
De buurtbewoners hebben zelf een aantal mogelijke oplossingen aangegeven. In deze tabel is te
zien hoe vaak welke oplossing is genoemd. Veel mensen zien een oplossing in het verhogen of
plaatsen van drempels. Ook is er een roep om meer toezicht. In een aantal straten is de situatie
met eenrichtingsverkeer niet duidelijk en zal moeten worden aangepast. Sommigen willen meer
éénrichtingsverkeer in de buurt.
Drempels plaatsen of aanpassen
Toezicht/controle
Betere borden/ pijlen op de weg
Aanpassen parkeerplaatsen
Wegversmallingen maken
Eenrichtingsverkeer maken of aanpassen
Beter zicht door groenonderhoud
Flitspalen plaatsen
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