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Conclusies

Bekend met plannen voor het
Zuidelijk Havengebied

Wat is
van

1

71% van de respondenten is bekend met de plannen voor het Zuidelijk
Havengebied. De bekendheid onder ondernemers/omwonenden is nog
hoger, namelijk 80%.

2

De huidige inrichting krijgt gemiddeld een 5,0. 58% geeft een ruime
onvoldoende. De inrichting is rommelig, leeg, kaal, saai, ongezellig en
onaantrekkelijk.

* voor jongeren/starters

9x

* betaalbaar

9x

* huurwoning

6x

Inwoners, ondernemers en omwonenden vinden voor de ontwikkeling
van het gebied de woonfunctie belangrijk, met aandacht voor (sociale),
betaalbare woningen voor ouderen en jongeren. Daarnaast ruimte en
voldoende parkeergelegenheid. veilig verkeer en groen.
Opvallend is verder dat het transferium en de brugverbinding nauwelijks
tot niet belangrijk worden genoemd.

* sociale huurwoning

5x

veilig verkeer

7x

Men kent het project vooral doordat men erover gelezen heeft in de
krant, Gemeentenieuws, huis-aan-huisblad en gemeentelijke website.
Dit is door driekwart genoemd. Daarnaast is het bekend omdat men er
in de buurt woont of er regelmatig langs komt. Dit is door de helft genoemd. Bijna iedereen (94%) wil op de hoogte gehouden worden van
de ontwikkeling van het Zuidelijk Havengebied, met name via huis-aanhuisblad of nieuwsbrief.

groen

7x

winkels of looproute
naar winkels

6x

GEEN brug

4x

overig, divers
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woningen, waarvan:

40x

* voor ouderen

12x

ruimte

16x

voldoende
parkeermogelijkheid

15x

totaal
Rapportcijfer voor huidige inrichting van het
Zuidelijk Havengebied

Toelichting bij de huidige inrichting

2

Gemiddeld
rapportcijfer
5,0

aantal x
genoemd
18x

rommelig

12x

leeg, kaal

10x

ongezellig, niet aantrekkelijk

7x

saai

5x

alleen parkeerplaats

5x

overig, divers
totaal

44x
101x

131x

Wat is belangrijk?
Centrumfunctie, ademen,
plek voor ontmoeting.

Camperplaats

3

Levendig, groen en veilig.

Doe recht aan de historie.

Dat men kan wandelen
langs de promenade, voor
iedereen toegankelijk.

Zorg voor een leuke
wandelroute langs het
water.

