Project
noordeinde
Deze poster is bedoeld om
geïnteresseerde een
samenvatting te geven
van de reacties op de vier
gepresenteerde varianten
op denkmee.nieuwkoop.nl

Hoofdpunten van de
feedback
Alle feedback is verkregen door
middel van de enquête en de
reacties op denkmee.nieuwkoop.nl,
evenals de andere reacties buiten
het platform (mail of telefonisch). De
reacties zijn in de volgende
hoofdpunten samen te vatten:
Een groen grasveld is erg
belangrijk
Het dorpse karakter is van belang
Hoogbouw, 3 hoog, wordt niet
gewaardeerd
Onduidelijkheid over voorrang
met inschrijven voor de buurt
De groene entree moet groener
Parkeren & het wegennet

Trapveld
Het trapveld is een essentieel
punt in dit plan. Dit bleek ook
uit de verkregen reacties. Het
trapveld is een plek waar veel
kinderen samenkomen om te
spelen. Er zijn veel reacties
binnengekomen over zowel de
plek, als de omvang van het
trapveld. Op dit moment
bekijkt de stedenbouwkundige
alle mogelijkheden om het
programma zo in te passen dat
er goed wordt geluisterd naar
de wensen van de inwoners.

Infrastructuur
In de reacties is de
infrastructuur meermaals ter
sprake gekomen. De twee
voornaamste punten zijn het
aantal parkeerplekken en het
wegennet rondom
Noordeinde. Beide
onderwerpen worden nader
bekeken door de
stedenbouwkundige.

Groen belangrijk
Naar aanleiding van de reacties kan
worden geconcludeerd dat 'groen' erg
belangrijk is in dit plan. Naast de
opmerkingen blijkt uit de enquête dat
een groenstrook achter de bestaande
bouw een grote voorkeur heeft. Ook
wordt de 'groene entree' als een
belangrijk element gezien. Als laatste
punt blijkt dat een meerderheid een
tuin zou willen zien bij de buitenruimte
in plaats van een terras of een inpandig
balkon.

Bebouwing
Uit de enquête is gebleken
dat er voor de studio's een
voorkeur uitgaat naar rugaan-rug woningen in plaats
van stapelwoningen.
Daarnaast hebben veel
mensen in hun reactie
meegegeven dat er gekeken
moet worden naar een
evenredige bebouwing.
Ook deze opmerkingen
hebben we meegegeven
aan de stedenbouwkundige
als belangrijke
aandachtspunten.

Opbouw
reacties
In de twee grafieken aan
de linkerzijde van deze
pagina wordt er een
onderverdeling gemaakt in
woonplaats en leeftijd.
Hierin is te zien dat de
reacties vooral uit
Noordeinde en
Zevenhoven zijn gekomen.
Daarnaast valt op te
maken dat er mensen van
alle leeftijden hun stem
hebben laten horen.

