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Observaties

35

Reactiestatus

Totaal

0.0%Niet geantwoord

0.0%Geweigerd

2.9%Incompleet

97.1%Compleet

Observaties

35

Waar woont u?

Totaal

25.7%Schutmeesterweg

31.4%Holsblokkenweg

42.9%Wolkammerweg
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Observaties

35

Ervaart u parkeeroverlast bij u in de wijk?

Totaal

48.6%Ja, er zijn niet genoeg parkeerplaatsen en dus parkeren mensen buiten de vakken

8.6%Ja, ondanks dat er genoeg parkeerplaatsen zijn parkeren mensen buiten de vakken

42.9%Nee er zijn voldoende parkeerplaatsen

Observaties

20

Denkt u dat handhaving zou helpen?

Totaal

40.0%Ja

60.0%Nee
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Observaties

34

Bent u bekend met de parkeerplaatsen aan de Holsblokkenweg bij nummer 16 t/m 31?

Totaal

97.1%Ja

2.9%Nee

Observaties

34

Gebruikt U deze parkeerplaatsen aan de Holsblokkenweg zelf? Welk antwoord past dan het best op uw situatie?

Totaal

29.4%

17.6%

8.8%

44.1%

0.0% 0.0%
0%

25%

50%

75%

100%

Ja vaak, deze parkeerplekken
liggen op loopafstand

Ja soms, als het erg vol is in de
buurt

Nee, nooit ik heb parkeerruimte
op eigen terrein

Nee meestal niet ik kies vaak
voor een plek dichter bij mijn

woning

Nee, nog niet maar nu ik weet
dat er ruimte is ben ik dat wel

van plan

Nee, ik bezit geen auto
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Observaties

34

Vindt u dat de 5 parkeerplekken langs het trapveldje op de Holsblokkenweg kunnen worden verwijderd en
worden vervangen door groen?

Totaal

23.5%Ja, want er blijft voldoende parkeerruimte over als deze parkeerplekken worden vervangen door groen

76.5%Nee, want er is behoefte aan deze extra parkeerplekken voor nu en in de toekomst

Observaties

21

Wilt u nog iets aanvullen op de antwoorden die u heeft gegeven?

Totaal

21
Open antwoorden
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Wilt u nog iets aanvullen op de antwoorden die u heeft gegeven?
1. Er is heel erg een tekort aan parkeerplaatsen. Waarschijnlijk hebben mensen die zelf een groot erf hebben waar ze kunnen parkeren het plan
bedacht voor het groen. Omdat ze er zelf geen last van hebben. Maar het weghalen van de plekken zou echt niet goed zijn.

2. De 5 parkeerplekken langs het trapveldje op de Holsblokkenweg worden voldoende gebruikt maar zouden ook meer gebruikt kunnen worden voor
mensen die met de auto komen naar de tennisbaan. Zeker zolang de andere parkeerplaats op het evenemententerrein nog niet in gebruik is.

3. Om daar groen aan te leggen zal niet veel toevoegen. Nu zijn het allemaal jonge gezinnen die er wonen. In de toekomst komen er kinderen en ook
die krijgen auto’s en zo zullen de plekken hard nodig zijn. Dus laat de situatie zoals die nu is. Goed ontwerp en heel efficiënt.

4. De parkeer gelegenheid op de Wolkammer weg is te weinig mensen gaan de auto voor hun huis zetten of in de nacht op staat. Vlakbij nr 7
eensgezinde woningen. Verder moet het zo blijven er is hierover al een inbreng avond geweest hoe de gemeente dit gebied zou gaan inrichten wat
betreft de Holsblokkenweg.

5. Er moeten nog meer parkeerplaatsen gemaakt worden aan de wolkammerweg ,het schiet gewoon niet op om met een kindje van 6 maanden in
andere straten te parkeren.

6. Graag zou ik wat meer parkeerplaatsen willen op de Wolkammerweg en de kleppermanweg. Op de kleppermanweg waren voor de bouw van 5
woningen in de jaren 90 , vijf parkeerplaatsen deze zijn toen verwijderd bij de bouw en daar is toen gras voor teruggekomen. Helaas is dit al vaker
gebeurt ook bij de woningen Wolkammerweg 2 t/m12 zijn er parkeerplaatsen verdwenen en toegevoegd aan deze percelen.

7. Ik vindt het belachelijk dat hier over een discussie moet plaatsvinden.ik vraag mij echt af wie over deze 5 parkeer plaatsen klachten heeft daarnaast
is het geen optie om de parkeerplaatsen te vervangen door groen want dat wordt door de gemeente toch slecht onderhouden daarnaast moet er eens
gekeken worden naar verlichting op en om de omgeving van de holsblokken weg wat betreft de parkeerplaatsen en de doorgang via de achterkant
naar bijvoorbeeld het dorpshuis ik zou graag in contact komen met iemand van de gemeente de Bilt hierover mijn nummer is 06-15436462 Denny
Liersen

8. Woon zelf op de holsblokkenweg, de parkeerplaats staat elke avond vol. Snap niet waar dat vandaan komt dat de parkeerplaatsen leeg zijn.
Overdag als mensen naar het werk zijn dan zijn ze leeg, als ik ‘s avonds thuis kom heb ik vaak nog net een plekje. De 5 parkeerplekken worden alleen
gebruikt door de bezoekers van oa het tennisveld. Maar gelieve niet vervangen voor groen. Het groen word super slecht onderhouden door de
gemeente en ziet er het grootste deel vh jaar niet uit. Het geld kan beter gebruikt worden voor verlichting je kan amper je auto vinden op de
parkeerplaats tussen huis nr. 19 en nr. 21.

9. Veel te weinig parkeer plaatsen Veel bomen staan in de weg geven af op de auto’s Meer onderhoud bomen snoeien

10. Gewoon extra plekken en bredere plekken.

11. Nog meer behoefte voor extra parkeerplaatsen

12. Wat extra groen in het dorp zal goed zijn. zolang het trapveldje maar niet groter wordt gemaakt, bijvoorbeeld wat bomen of andere attributen zal de
afwisseling goed doen.

13. Deze parkeerplekken zouden ook gebruikt kunnen worden voor de leden van de tennisvereniging. Deze krijgen in de nabije toekomst eigen
parkeerruimte. Een extra argument deze plekken weer groen te maken. De parkeerdruk ligt voornamelijk op de Wolkammerweg en rond de vijver

14. Wij wonen zeer dicht bij de parkeervlakken en vinden het handig dat ze er zijn. Het mag alleen wel iets duidelijker zijn wat wel en niet het
parkeervlak is. Dit kan bijvoorbeeld door te straten, of duidelijkere vak afscheidingen. Half ronde bloembakken is een duidelijke afscheiding tussen de
vlakken en is ook nog eens een groene aanwinst voor de buurt. Nu word de strook omdat het gras is ook gebruikt om de hond uit te laten, jammer
genoeg worden niet altijd de drollen opgeruimd.

15. Het zou heel fijn zijn als het voetbalveld weer z’n oorspronkelijke afmetingen krijgt. Want het is een populaire plek voor alle kinderen uit de
nieuwbouw. Helemaal omdat de 5 parkeerplekken niet of nauwelijks worden gebruikt.

16. Zowel op de Schutmeesterweg als de Holsblokkenweg hebben een aantal bewoners de gewoonte om hun auto pal voor de eigen deur neer te
zetten óók als er genoeg plekken vrij zijn. En dan niet om even wat boodschappen uit te laden of zo maar echt voor een aantal uren. Mateloos irritant
want vooral de Holsblokkenweg is daar veel te smal voor! Bovendien belemmert het mij in mijn werk. Aanspreken als bewoner zijnde is zinloos. Wat
die 5 parkeerplaatsen betreft: ik heb begrepen dat er bomen tussen de plekken in zouden komen. De plekken zijn ruim genoeg om dat alsnog te doen.
Op die manier heb je én meer groen én toch die parkeerplaatsen. Dat zou mijn voorkeur hebben. En uiteraard parkeren op de daarvoor bestemde
plekken ipv midden op de straat. Parkeren bij de Holsblokkenweg 5-1A en 2-8 is ook een probleem. Regelmatig onvoldoende plaats voor bewoners.
Of er wordt naast de vijver geparkeerd (waar geen officiële plek is!) waardoor de bocht nauwelijks genomen kan worden.

17. Wij komen gewoon parkeerplaatsen te kort sommige zitten gewoon hier met 2,3 auto’s per huis zou heel fijn zijn als elke huis adres een vaste
parkeerplaats krijg en de gene met de 2 of 3 auto maar derna zelf een plekje buiten de wijk zoeken

18. Er is wel parkeerdruk, maar ik denk vooral omdat mensen voor hun eigen deur willen parkeren. Deze parkeerplekken aan de Holsblokkenweg en
nog anderen zijn vaak leeg/leger omdat ze net wat meer aan de rand van de wijk liggen. Deze vijf kunnen wat mij betreft prima weg! Want sinds deze
er zijn, is het niet rustiger geworden op bijv. de parkeerplekken aan de Schutmeesterweg, om de reden die ik hiervoor al noem.

19. De jeugd heeft geen problemen met een iets smaller trapveldje

20. Deze parkeerplekken zijn regelmatig bezet. Daarnaast zijn de andere parkeervakken regelmatig vol, waardoor het me onlogisch lijkt dat deze
parkeerplekken nu alweer weggehaald worden. Dat zou betekenen dat er niet voldoende parkeergelegenheid over blijft.
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21. Ook op Wolkammerweg te weinig parkeerplekken. Inwoners parkeren auto voor huis op straat. Handhaven noodzakelijk. Hulpdiensten kunnen niet
vrij passeren!

Powered by Enalyzer | 23 december 2021 09:30


