Input Fazantenveld vanuit de omwonenden voor het ontwerp 28 september 2021
Vragen die tijdens de bijeenkomst op 28 september 2021 zijn gesteld en in de enquete via Doemee (28-9 /15 oktober).
Het aantal ingebrachte stemmen geeft de doorslag voor de keuzes die worden gemaakt voor de input van het ontwerp
Bij de bijeenkomst waren 24 mensen die over 4 tafels de vragen gezamenlijk hebben besproken en ingevuld.
Via Doemee hebben 7 bewoners de enqute ingevuld

Samenvatting: Input voor het concept ontwerp Fazantenveld
groen
De voorkeur gaat uit naar een open karakter, niet aantrekkelijk om honden uit te laten, met bomen verdeeld over het veld.
1 kastanje boom terug en minder grote bomen dan nu. Beplanting graag met kleur en/of bloemen.
Er is weinig animo voor adoptiegroen, al is er één bewoner die graag met adoptiegroen aan de slag wil.
ontmoeten
De mozaïek boekjes mogen weg voor nieuwe bankjes én een paar extra prullenbakken
Met elkaar de muurschildering vervangen voor een nieuwe
Meer verlichting op het veld en bij de schuurtjes
spelen
Voor meerdere leeftijden | veilig kunnen voetballen | basketbalpaal behouden |klimmen / glijden / schommelen
Er volgt een enquête voor de keuze van de speel en sportobjeceten
DE ENQUETE

’t Middengebied: de sfeer van het plein
1 Op het plein staan de bomen tussen de parkeervakken met hoge beplanting
er achter, wat een besloten karakter geeft. Als het plein wordt opgeknapt,
dan is de keuze om dit te behouden of te kiezen voor een meer open
karakter van het plein. Wat heeft uw voorkeur?:
2 Het huidige plein heeft een verhard gedeelte. Dit kan zo blijven, maar het is
ook mogelijk om de verharding te vervangen voor groen.Wat heeft uw
voorkeur?
3 Op de bergingen/fietsenstallingen (eigendom De Goede Woning) aan het
plein staat een grote muurschildering. De muurschildering kan blijven en
worden opgeknapt, maar kan ook worden vervangen door een nieuwe of
worden weggehaald. Wat heeft uw voorkeur?

totaal aantal stemmen (bijeenkomst en
enquete samen)
maakt niet uit
open karakter
besloten karakter

7
21
2

minder verharding meer groen
verharding behouden
meer verharding
met bewoners vervangen voor nieuw
opknappen
weg halen

11
8
6
27
3
1

totaal aantal stemmen (bijeenkomst en
enquete samen)
4 De bomen tussen de parkeervakken en op het veld worden allemaal gekapt. op het veld
De bomen tussen de parkeervakken zijn ziek (kastanjebloedingsziekte). Door achter de parkeervakken in n plantvak
deze ziekte wordt het risico dat er (grote) takken afbreken steeds groter,
waardoor de veiligheid steeds minder goed is te garanderen. De bomen op
het veld zijn aan het einde van hun levensduur. Voor alle bomen die we
kappen komen nieuwe bomen terug. Er kunnen nieuwe bomen in een
groenstrook achter langs de parkeervakken komen, of op het veld. Wat heeft
uw voorkeur?
5 Een aantal bewoners onderhoudt met elkaar een stukje openbaar groen. Er belangstelling voor adoptiegroen
bestaat de mogelijkheid dat buurtbewoners met elkaar een stuk gemeente geen belangstelling voor adoptiegroen
groen in adoptiebeheer nemen. Denk bijvoorbeeld aan een buurt(moes)tuin
met plukfruit. Bewoners kunnen dit aanvragen bij de gemeente en
ontvangen dan bijvoorbeeld gratis plantjes. Meer informatie vindt u op
www.zoetermeer.nl/adoptiegroen. Wat heeft uw voorkeur?

opmerkingen uit straatgesprek

opmerkingen uit straatgesprek

Bomen en groen

Sporten/spelen en ontmoeten
6 Welke behoefte is er om te kunnen sporten of spelen?

7 Voor welke leeftijden moet er iets komen?

8 Naast sport of speelmogelijkheden willen we graag van u weten of er nu
voldoende mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten. De bestaande
mozaïek poefjes kunnen worden opgeknapt en opnieuw worden geplaatst,
maar ze kunnen ook worden vervangen door bankjes op een nieuwe plek.
Waar heeft u daar behoefte aan?

Leefomgeving
9 De gemeente en De Goede Woning willen zich samen met de bewoners
inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid in uw woonomgeving.
Bijvoorbeeld in de vorm van een buurttafel. Ook onze
samenwerkingspartner Buurtwerk is opzoek naar bewoners die een bijdrage
willen leveren om bijvoorbeeld een jaarlijkse schoonmaakactie te
organiseren of een buurtfeest. Wilt u hieraan een bijdrage leveren?

totaal aantal stemmen (bijeenkomst en
enquete samen)
schommelen/klimmen/glijden
sporttoestellen
natuurlijk spelen
tussen 0 en 6
tussen 0 en 12
tussen 12 en 18
meerdere leeftijden
mozaïekpoefjes weg voor bankjes
mozaïekpoefjes opknappen
maakt niet uit

totaal aantal stemmen (bijeenkomst en
enquete samen)
interesse
geen interesse
niet perse

bij meer gras: dan worden er
meer honden uitgelaten! Dat
willen we niet.
Het is een vieze pies hoek. Hoe
oplossen?

16 tenminste 1 kastanje terug/
9 niet te grote bomen terug/
meer kleur en fleur in groen,
struiken niet te hoog/
bloesembomen/ bankje om
een boom/

8 Een enthousiaste bewoner wil
21 graag samen met buurtwerk
buren enthousiast maken voor
adoptiegroen en activiteiten
voor het verbeteren van de
leefbaarheid
opmerkingen uit straatgesprek
19
14
3
1
17
6
6
16
3
6

doeltjes!/ kan de basketbalpaal
ergens anders worden
geplaatst?/goed hekje zodat de
ballen niet op de auto's worden
geschopt, op de weg komen of
in de tuinen
bankjes hebben in het verleden
geleid tot hangjeugd en
bierfeesten
Graag extra er prullenbakken.
Er is veel zwerfafval
opmerkingen uit straatgesprek

7 Een enthousiaste bewoner wil
6 graag samen met buurtwerk
18 buren enthousiast maken voor
adoptiegroen en activiteiten
voor het verbeteren van de
leefbaarheid
meer verlichting op het veld en
bij de schuurtjes. Nu veel
donkere plekken

