SAMENVATTING WIJKPANEL STAART GROEN
Inleiding
Hierbij treft u het verslag van het wijkpanel Staart over het thema Groen. Het Sociaal
Geografisch Bureau heeft dit wijkpanelonderzoek uitgevoerd op verzoek van het
wijkbeheer Staart. Met het wijkpanel kunnen ontwikkelingen in de wijk worden
gemonitord en wordt ingegaan op een actueel thema. In dit geval het thema Groen. In
maart/april 2004 zijn 740 bewoners van de Staart benaderd om mee te doen aan dit
eerste wijkpanel Staart. 220 inwoners vulden de vragenlijst in. De uitkomsten van het
onderzoek zijn begin juni besproken met een aantal wijkbewoners in een Focusgroep,
die een actieve inbreng heeft gehad bij het voorstellen van oplossingen en
verbeteringen. De inbreng van de Focusgroep is ook in dit verslag verwerkt.
Het thema Groen is uitgewerkt in drie onderwerpen, die in de vragenlijst als onderdeel
A, B en C terug te vinden zijn.
A. Wat vinden de inwoners van de groene structuur?
B. Wat vinden de inwoners van het groen in de wijk?
C. In hoeverre hebben bewoners belangstelling een bijdrage (inzet) te leveren aan het
groen in de straat?
D. Algemene vragen over de leefsituatie
Tot slot bevat het onderzoek algemene vragen over de leefsituatie in de Staart
(onderdeel D). Deze vragen zullen in komende wijkpanels steeds herhaald worden,
zodat ontwikkelingen te volgen zijn.
In deze samenvatting zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek bijeengebracht en wordt het vervolg op het onderzoek aangeduid.

A. Wat vinden de inwoners van de groene structuur?
Voor de groene structuur van de Staart zijn de Merwedestraat en Baanhoekweg
bepalend samen met het Wantij en het Park Merwedepolder.
Over Baanhoekweg en Park Merwedepolder is de indruk minder goed dan over het
Wantij en de Merwedestraat (zie tabel 1).
Tabel 1

Wat is uw algemene indruk van het openbaar groen? (Aandeel goed)
Wijk

Totaal

Staart West

Staart Oost

Wantij

65%

59%

61%

Merwedestraat

64%

52%

57%

Baanhoekweg

42%

40%

41%

Park Merwedepolder

48%

50%

49%

Bij de Merwedestraat heeft men het planten van bloembollen weliswaar goed
gewaardeerd, maar uit de suggesties komt naar voren dat veel bewoners prijs stellen
op meer en langdurig groen, dat ook in andere jaargetijden kleurrijk is.

Bij de Baanhoekweg hebben vooral bewoners van de Staart-Oost suggesties gedaan
om hier meer groen en bloemen aan te planten. Deze begroeiing moet over het
algemeen wel laag blijven zodat het uitzicht in verband met de verkeersveiligheid
gewaarborgd blijft. Bewoners wijzen erop dat de Baanhoekweg ook als entree naar het
natuurgebied van de Biesbosch fungeert. De Staart bewoners zijn het minst tevreden
over het (eenzijdige) groen langs de Baanhoekweg.
Bewoners van de Staart wensen met het oog op het Wantij:
- meer groen,
- bloemen en meer kleur,
- beter groenonderhoud en
- behoud van uitzicht op het water
Het park Merwedepolder wordt relatief minder gewaardeerd. De deelnemers aan het
wijkpanelonderzoek noemden een aantal verbeteringen. Ze zouden graag hetvolgende
zien:
- meer groen en bloemen
- meer bankjes en speelmogelijkheden voor kinderen
- hondenovelast verminderen
- park netter maken
- uitzicht en verlichting verbeteren
Het blijkt al dat veel inwoners in het wijkpanelonderzoek de moeite genomen hebben
om één of meer suggesties voor verbeteringen te noemen. In het rapport is een aantal
voorbeelden genoemd en in de bijlage zijn deze suggesties terug te vinden.

B. Wat vinden de inwoners van het groen in de wijk
In het onderzoek zijn vragen gesteld over de beleving van het groen met betrekking tot
een achttal aspecten:
• Zwerfvuil uit groen verwijderen
• Snoeionderhoud
• Maaionderhoud
• Onkruidbestrijding
• De hoeveelheid openbaar groen in de buurt
• De kleur van het groen in de buurt
• Het aantal zitbanken
• Het aantal afvalbakken

64% van de inwoners heeft een goede of zeer goed indruk van de hoeveelheid groen
in de wijk en het maaionderhoud. En een vrij groot aandeel inwoners, namelijk 34%
vindt dat het zwerfvuil slecht of zeer slecht uit groen wordt verwijderd. 15% van de
inwoners Staart-West vindt dat dit zelfs zeer slecht gebeurt. Vooral bewoners van het
Noorderkwartier en Beekmanstraat e.o. geven dit aan.
Een aanzienlijk deel van de
inwoners is ontevreden over de onkruidbestrijding. Het gaat om 33% van de
inwoners. Dit geldt zowel voor de bewoners van Staart-West als voor bewoners van
Staart-Oost.
Een groot aandeel inwoners, namelijk 41% vindt het aantal zitbanken slecht. Dit geldt
zowel voor de inwoners van Staart-West als van Staart-Oost (zie tabel 2).
Tabel 2

Indruk van diverse aspecten aangaande het groen

Onderwerp

Aandeel (zeer) slechte
indruk

Aandeel (zeer) goede
indruk

34
21
17
33
13
17
41
56

40
51
64
38
64
55
26
18

Zwerfvuil uit groen verwijderen
Snoeionderhoud
Maaionderhoud
Onkruidbestrijding
Hoeveelheid openbaar groen in de buurt
Kleur van het groen
Aantal zitbanken
Aantal afvalbakken

Met het onderzoek is ook nagegaan wat de prioriteiten zijn van inwoners gesteld dat
zij konden meebepalen wat de gemeente het eerst zou moeten aanpakken. 4
aspecten worden door de Staartbewoners het meest genoemd:
•
Kleur van het groen,
•
Zwerfvuil verwijderen
•
Het aantal afvalbakken
•
en in mindere mate het aantal zitbanken.
Vervolgens is een aantal suggesties gegeven om waar de kleur van het groen
verbeterd kan worden en het aantal zitbanken of afvalbakken uitgebreid kan worden.
In het algemeen worden bankjes met uitzicht op het water of langs de paden
genoemd. Een betere spreiding door de wijk wordt ook geopperd.
Lokaties voor meer bloemen en bloembollen

Lokaties voor meer banken en/of afvalbakken

Merwedestraat
Baanhoekweg
Langs Wantij
Giessenstraat/plein, grintput/gras: nu kattebak
Gen. Spoorstraat tegenover nr 106
Bij Verzorgingshuis
Park Merwedepolder
Bij het Hoendiep
Keteldiep
Zijldiep
Park Merwedepolder
Wantij park
Langs alle doorgaande wegen
Schipbeekstraat 104/198
Bij zitbankjes
Bij kruispunten
Reggestraat even
Middenberm Merwedestraat
Plein 40-45 enzovoorts enzovoorts

Park Merwedepolder
Tussen flats Merwedpolder
Aan het water bij Wantij
Afvalbakken en zitbanken combineren
Giessenstraat/ plein
Bij hondenuitlaatplaatsen
2e Merwedehaven
Rivierenplein
Joh. Spaansstraat, Lekstraat
Bij jachthaven
Bij bushaltes, bijv. Alblasstraat/Merwedestraat
Bij Hoendiep en in de Biesbosch
Wantijpark
Schipbeekstraat 104/198
Verzetbuurt
2 banken naast elkaar zoals vroeger
Bij brievenbussen
Langs Haringvlietstraat
Wantij Boulevard enzovoorts enzovoorts

C. In hoeverre hebben bewoners belangstelling om zich zelf in te zetten
voor het groen in de straat?
In totaal 7,9% is van plan komend jaar actief te zijn om de buurt te verbeteren. Het
gaat zowel om bewoners van Staart-Oost als bewoners van Staart-West (zie tabel 3).
Tabel 3

Bent u bereid om het komende jaar actief te zijn om uw buurt te verbeteren?
Wijk

Totaal

Staart West

Staart Oost

Ja, ik ben al actief voor de buurt

8,9%

3,5%

5,9%

Ja, dat ben ik zeker van plan

7,8%

8,0%

7,9%

misschien

47,8%

46,0%

46,8%

Nee

35,6%

42,5%

39,4%

100%

100%

100%

Totaal

Als men zich in zou zetten voor de Staart, dan zou het grootste deel kiezen voor de
inzet voor een schonere of fleurige buurt.
36% van de bewoners heeft belangstelling voor het beplanten van gevelbakken
wanneer de gemeente deze gratis ter beschikking zou stellen. De belangstelling door
bewoners van Staart-Oost en Staart-West is vergelijkbaar. De 11% van de bewoners
die bij deze mogelijkheid geen antwoord geven zijn hierbij buiten beschouwing
gebleven (zie tabel 4).
Tabel 4

Belangstelling voor gratis gevelbakken
Wijk
Staart West

Totaal
Staart Oost

wel belangstelling

35,8%

36,5%

36,2%

geen belangstelling

64,2%

63,5%

63,8%

100,0%

100,0%

100,0%

Totaal

28% van de bewoners heeft belangstelling voor het bijhouden van groenvakken. De
belangstelling hiervoor is bij bewoners van Staart-Oost groter dan in Staart-West. Hier
heeft 15% van de bewoners geen antwoord gegeven en is buiten beschouwing
gebleven (zie tabel 5).
Tabel 5

Belangstelling voor het bijhouden van groenvakken
Wijk
Staart West

Totaal
Staart Oost

wel belangstelling

23,4%

32,0%

28,2%

geen belangstelling

76,6%

68,0%

71,8%

100,0%

100,0%

100,0%

Totaal

8% van de bewoners heeft belangstelling om als vrijwilliger op te treden bij de
speeltuin. De belangstelling hiervoor is in Staart-Oost iets groter dan in Staart-West.
Hier heeft 15% van de bewoners geen antwoord gegeven en is buiten beschouwing
gebleven (zie tabel 6).
Tabel 6

Belangstelling om zich in te zetten als vrijwilliger
Wijk
Staart West

wel belangstelling
geen belangstelling
Totaal

Totaal
Staart Oost

5,1%

10,0%

7,9%

94,9%

90,0%

92,1%

100,0%

100,0%

100,0%

Voor de algemene vragen verwijzen we naar het rapport. Deze zijn nu als nulmeting te
zien. Pas in volgende wijkpanels zullen ontwikkelingen in positieve of negatieve zin te
ontdekken zijn.

De oplossingen die de Focusgroep aandraagt
De uitkomsten van het wijkpanel zijn in juni 2004 voorgelegd aan de Focusgroep.
Hieraan hebben 6 bewoners deelgenomen, verdeeld over Staart-West en Staart-Oost.
Aan de deelnemers is advies gevraagd over de drie onderwerpen uit de vragenlijst:
1.
2.

3.

Door welke maatregelen kan het groen beter door bewoners benut worden? Uit
het wijkpanel komt onder andere naar voren dat een aantal bewoners meer
zitbanken wenst. Wat is uw advies hierover?
Wat moet gebeuren om het groen mooi en schoon te houden? Uit het wijkpanel
komt naar voren dat een aantal bewoners te veel zwerfvuil ervaren en graag meer
afvalbakken zouden zien. Wat is uw advies hierover? Of gaat het om meer
kleurrijk groen?
Wat mag de gemeente van bewoners aan eigen bijdrage verwachten en hoe kan
dit georganiseerd worden?

Eerst kregen de deelnemers rustig de tijd om zelf het advies te omschrijven. Daarna
kon het toegelicht worden waarom het advies gewenst is. Vanuit Stadswerken, die
vanuit de gemeente verantwoordelijk is voor het groen in de wijk, is uitleg gegeven
over het huidige beleid en is een reactie gegeven over de mitsen en de maren van
ingebrachte suggesties. De financiële haalbaarheid zal overigens in een later stadium
nog nadrukkelijk bezien moeten worden. Vervolgens werd gestemd over de
ingebrachte adviezen. Per keer werden ongeveer 15-20 adviezen opgeschreven.
In deze samenvatting gaan we in op de 3 adviezen die de meeste stemmen kregen.
ADVIES OVER BENUTTING VAN HET GROEN
Er zijn drie adviezen gekozen waarmee het groen beter benut kan worden:
1.

Fietspad uitbreiden/doortrekken naast het wandelpad langs het Wantij overal,
zowel in Staart-West als Staart-Oost

Het is een verzoek dat ook ingediend is in het kader van de Structuurvisie en waar
toen veel enthousiasme voor was. Op dit moment wordt op diverse plaatsen het
fietspad onderbroken. Daardoor ontstaan warrige situaties. Het is mogelijk dat niet

iedere bewoner dit als voordeel zal ervaren omdat een doorgaande fietsroute meer
verkeer aantrekt.
2.

Zet twee zitbanken naast elkaar

Dit bevordert het onderling sociaal contact. Vroeger stonden ook 2 zitbanken bij elkaar
op diverse plaatsen langs het Wantij. Overigens verzoekt men af te zien van betonnen
banken en is een voorkeur uitgesproken voor zacht metaal (geperforeerd plaat).
3.

Sluit afvalbakken af met lichte deksels.

Vogels, kraaien vinden in de afvalbak nog iets eetbaars en veroorzaken daarmee
zwerfvuil. Met een afsluiting wordt dit voorkomen.
ADVIES OVER MOOI EN SCHOON GROEN
Bij de tweede vraag werd aan de aanwezigen gevraagd aan te geven of ze zouden
kiezen voor schoon, maar mogelijk saai groen, of voor meer kleur en mooi groen. De
drie gekozen adviezen:
1.

Meer bloemen, zoals vlinderaantrekkende planten en jasmijn

2.

Bermbloemen

3.

Griend langs Wantij vaker snoeien (dan 1x per jaar)
Schoon en mooi versterken elkaar: goed onderhoud (schoon) is mooi en mooi
groen zal waarschijnlijk relatief schoon blijven.

ADVIES OVER DE EIGEN INZET VAN BEWONERS
Wat mag de gemeente van bewoners aan eigen bijdrage verwachten en hoe kan dit
georganiseerd worden?
1. Haal grint/halfverharding weg bij het Plein 1940-1945 (Giessenplein) en
laat bewoners helpen met de inrichting met planten, gras of bloemenzaad.
2. Een soepel beleid voor wat betreft de gevelbakken. Na verhuizing of bij
verwaarlozing moet de gemeente ze ook weer weg kunnen halen.
3. Het is geen goed idee om bewoners verantwoordelijk te maken voor het
onderhoud van groen in de openbare ruimte. Na verloop van enige tijd kan
de animo minder worden of verhuizen de mensen die eraan meehelpen.
Dit is gebaseerd op eerdere ervaringen.

Hoe nu verder?
Uit het wijkpanel komt dat de bewoners van de Staart over het algemeen tevreden zijn
over: de hoeveelheid en kleur van het groen in de wijk. Het planten van bloembollen
wordt bijvoorbeeld door 87% van de bewoners hoog gewaardeerd. Ook wordt het
groen langs het Wantij en Merwedestraat redelijk goed gewaardeerd.
Bewoners noemen in het wijkpanel de uitbreiding van het aantal afvalbakken en
zitbanken en investering in het groen langs de Baanhoekweg en Park Merwedepolder
als belangrijkste verbeterpunten.
In totaal 7,9% is van plan komend jaar actief te zijn om de buurt te verbeteren. Het
gaat zowel om bewoners van Staart-Oost als bewoners van Staart-West. In het
wijkpanel geeft 38% van de bewoners aan belangstelling te hebben voor het
beplanten van gevelbakken wanneer de gemeente die gratis te beschikking zou stellen
en 28% heeft belangstelling om openbare groenvakken zelf bij te houden.
De Focusgroep deed de suggestie om het aantal zitbanken uit te breiden en op een
aantal punten er twee naast elkaar te plaatsen, de afvalbakken zouden een lichte
deksel kunnen krijgen om zwerfvuil te voorkomen. De schoonheid van het Wantij kan
beter benut worden door een gescheiden wandel-/fietspad.
De Focusgroep zou de voorkeur geven aan een kleurrijker groen, waarbij onderhoud en
schoonhouden niet vergeten moeten worden.
Uit de Focusgroep komt dat je niet gemakkelijk de verantwoordelijkheid van bewoners
voor het onderhoud van groen in de openbare ruimte over kunt dragen. Na verloop van
enige tijd kan de animo minder worden of verhuizen de mensen die eraan meehelpen.
Als de gemeente bijvoorbeeld gevelbakken ter beschikking stelt dan zou zij dit flexibel
moeten doen.
Er liggen kansen om de woonomgeving op de Staart een schoner en blijvend
kleurrijker groen uiterlijk te geven. Een uitdaging voor Stadswerken van de gemeente
om te zoeken naar mogelijkheden om in te zetten op zitbanken en afvalbakken en de
wijk mooier en afwisselender te maken met meer kleur en geur, met name in het Park
Merwedepolder en zwerfvuil en onkruid effectief (en milieuvriendelijk) te verwijderen.
Naast Stadswerken zijn er ook actiepunten voor Stadsontwikkeling en het wijkbeheer.
Ook bewoners willen hieraan zeker een bijdrage leveren. Maar dat zou in de tijd
afgebakend moeten zijn. Dit vergt een flexibel beleid vanuit de gemeente (bijvoorbeeld
om gevelbakken aan te leggen en zo nodig weer te verwijderen) en een snelle reactie.
Daarnaast zullen ook eenmalige investeringen of budgetinzet nodig zijn als het gaat
om het plaatsen van banken, de aanleg van voorzieningen en onderhoud. De
actiepunten naar aanleiding van dit wijkpanelonderzoek Groen zullen door de sectoren
die in het wijkbeheer samenwerken opgepakt worden.

