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Uitkomsten chatsessie  
Zeeheldenkwartier

ONDERWERP ÉÉN

Een groener Zeeheldenkwartier

deelnemers
deden mee

68

is jonger dan 40
34%

berichten werden
gestuurd

1215

denkt voor het
eerst mee

75%

is vrouw,
45% is man 

55%

wil vaker
meedenken 

98%

Meer groen door: 

Meer bomen langs kades,
straten en op pleinen

Perken en plantenbakken bijvoorbeeld ook
rond afvalcontainers en als geveltuinen

Veel mensen willen geen parkeerplaatsen
opofferen voor groen

Daarnaast nog groene daken, gras en groenstroken

Niet:

Het dilemma:
Hoe verdeel je de schaarse

ruimte?



Creëren van meer (alternatieve)
parkeerplekken (bijvoorbeeld met
gereduceerd tarief 
voor bewoners en bij kantoren)

ONDERWERP TWEE

Schone straten

Hoe omgaan met de schaarse ruimte in de wijk?

ONDERWERP DRIE

Tekort aan afvalcontainers

Oorzaken afval:

Meeuwen

De meeuwen

Gedrag van burgers 

Oplossingen hiervoor liggen bij de gemeente,
maar ook bij de inwoners zelf:

Burgers moeten
verantwoordelijkheid nemen

Sensoren in de afvalbakken
en meer capaciteit

Handhaving

Een combinatie tussen
ruimte voor groen en
parkeren van auto en fiets44%

22% Voorkeur voor
parkeerruimte auto

18% Voorkeur voor
parkeerruimte fiets

Meningen:

2% Overig

Om auto, fiets en groen ruimte te kunnen geven, zijn ideeën aangedragen:

Ontmoedigen 2e auto

Weesfietsen en
wrakken verwijderenOndergrondse garages

Deelauto’s

14% Voorkeur
voor groen



Coffeeshop

Overlast
coffeeshops 

ONDERWERP VIER

Het buurtgevoel
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De andere onderwerpen die belangrijk zijn:

ANDERE THEMA'S

De online dialoog

Het merendeel (75%) van de inwoners die hebben deelgenomen aan de
dialoog vinden het buurtgevoel belangrijk!
Dit is belangrijk omdat  dit zorgt voor:

Zorg dragen
voor elkaar 

Het gevoel van wonen in een dorp 

Uit de sessie komt naar voren dat je vooral zelf veel kan doen om dit buurtgevoel te
creëren met elkaar. Dit doe je door sociaal te zijn naar anderen door elkaar te groeten, een
praatje te maken en je te gedragen zoals je wilt dat anderen dat ook doen. Ook winkelen bij

lokale winkeliers en samen activiteiten organiseren en bezoeken in de buurt.

Winkelbeleid

Shop

Huisvesting Verkeersbeleid

Veiligheid

Gezelligheid
en sfeer

Er wordt gevraagd naar een
terugkoppeling en vervolg

Veel deelnemers vonden het leuk, nuttig en
handig om zo mee te denken, en het

idee wordt geopperd dit vaker te doen


