Wijkagenda Vogelwijk
Enquête uitkomsten

De wijkagenda
• Belangrijkste verbeterpunten voor de komende vier jaar
• Gemeente samen met de wijk
• Wijkprofiel en voorgesprekken met betrokken uit de wijk
• Enquête opgesteld met specifieke wijkvragen n.a.v. de gesprekken
• Enquête resultaten
• Haalbaarheidscheck
• Vaststellen wijkagenda / aanbieding aan wethouder
• Uitvoeringsagenda met regisseur uitvoering
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Respondenten
Hoog opleidingsniveau
Mid delbaar opleidingsniveau
Laag opleidingsniveau

65 jaar en ouder
20 t/m 64 jaar
0 t/m 19 jaar
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Den Haag in Cijfers
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Thuis in de wijk
Ik voel me veilig in mijn buurt
0

1

Ik voel me thuis in mijn buurt
0
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0
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Helemaal oneens
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Oneens
Beetje oneens
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Beetje eens
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Helemaal eens
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Heerlijke buurt.
Ruimte. Vlakbij
het strand.
Aardige mensen.

Wij zijn mazzelaars hier
te kunnen wonen

Ontwikkeling van de wijk
Ik vind dat mijn buurt steeds beter wordt
2
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12

Helemaal oneens

10

Oneens

19

18

Geen dendertram
door de straat. Ik
vrees echt voor ons
huis uit de jaren 20
dat op zand staat.

Iets meer jongere
mensen. De buurt is
nu wel erg oud.

Beetje oneens
Beetje eens
Eens
Helemaal eens

35

Weet ik niet
Geen nieuwbouw
binnen de wijk en
beperking opbouw.
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Geen
oversized
sportpark.

Seniorenwoningen
Er zijn weinig geschikte woningen
in de wijk voor ouderen

Merk ik niets van

27

53
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Merk ik maar is
geen probleem
Merk ik en is een
probleem

Ik zou meer mooie
appartementen complexen willen
(rood baksteen, zoals naast Haag
Atletiek) zodat ouderen/
alleenstaanden hun mooie
vogelwijkhuis sneller verlaten en
vrijmaken voor gezinnen, zonder
dat ze zelf de wijk uit hoeven.

Ben 88 jaar en zou wel willen
verhuizen naar een bungalow.

Groen in de wijk
Er komen steeds meer versteende (bestraatte)
tuinen i.p.v. groene tuinen.
Merk ik niets van

Lagere besnoeiing
bij kruispunten.

Bewoners van woningen houden
hun bomen en struiken niet in hun
tuin (laten ze rustig doorgroeien
waardoor je al wandelend moet
laveren om bomen en struiken).

33
49

Merk ik maar is geen
probleem

18

Merk ik en is een
probleem

Bomen in de straten
waar dit nog niet zo is
(Koekoeklaan is hier een
voorbeeld van!

Dode kleine bomen sneller
vervangen. Verdergaan met
inzaaien wilde planten, niet
maaien etc.

Verstening tuinen tegengaan, evenals
ondoordringbare heggen en schuttingen.
Proberen tuindorpsfeer terug te krijgen.
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Groen in de wijk
Waar zou u graag meer informatie over willen?
Geen van deze

52

Groene daken (b.v. sedum op daken, fietsschuurtjes etc.)

25

Welke groen het beste is voor biodiversiteit in de Vogelwijk

8

22

Advies op maat over groen in eigen tuin of op balkon

14

Algemene informatie over mogelijkheden om te vergroenen
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Groen in de wijk
Welk van onderstaande initiatieven
vindt u een goed idee voor de Vogelwijk?

Misschien
ook regenton
stimuleren.

Beplanten van boomspiegels

50

Openbaar groen in de wijk meer divers herinrichten

42

Gezamenlijke compostbakken

25

Een buurtmoestuin

25

Geen van deze

Isolatie aan
buitengevels dmv
verticale beplanting

Een buurt PERMACULTUUR tuin. Niet
een MOES tuin. Dus met bomen, struiken,
vaste planten. Voorbeeld: kruispunt
Fahrenheitstraat – Copernicuslaan.

21
En meer bloemen (klaprozen,
stokrozen e.d.) in de boomperken
in de buurt, lekker fleurig!
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Overlast in de wijk
Teveel geparkeerde auto's

Ervaart u overlast?

54

Hard rijdende auto's

45

Jongeren

38

Geluid van mensen in de buurt
Nee, nooit
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Zelden

40

43

Ja, soms
Ja, vaak

Hondenpoep

18

Dro nken mensen

16

Romme l op straat

15

Teveel geparkeerde fietsen

12

Slechte paden/wegen

8

Buurtbewoners

7

Dru gsgebruik/handel op straat

6

Horeca

6

Ongedierte

10

32
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Parkeren (1)
Langparkeerders in de wijk

28
46

Autowrakken in de wijk

Parkeervergunningen.
Ja ik weet het, een
deel van de Vogelwijk
is daartegen, maar in
het deel waar ik woon
staan zoveel
‘vreemde’ auto’s dat
ik bijna geen plekje
meer kan vinden.

Merk ik niets van

34
Merk ik maar is
geen probleem

26

x

Merk ik en is een
probleem

57
9

Geen betaald parkeren!
Betaald parkeren!!!

We hebben hier GEEN
parkeerprobleem! Betaald
parkeren is dus niet nodig!!!!
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Parkeren (2)
Veel geparkeerde fietsen bij de
strandopgangen op zomerse dagen
12

Merk ik niets van

Merk ik en is een
probleem

x
Dat mensen met
oprit hun auto's
dáár parkeren en
niet voor mijn deur.

16

29
Merk ik maar is
geen probleem

58

Fietswrakken in de wijk

15
69
Zou u mensen met 3 auto’s
waarvan 1 camper constant
voor de deur via handhaving
willen aanspreken? Top!

Er worden vaak weesfietsen
achtergelaten. Dit laatste vooral
door bezoekers van Westwood.
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Verkeer
Er zijn veel auto’s rondom de scholen

Teveel auto’s op straat

bij het halen en brengen van kinderen
Merk ik niets van

28

36

Merk ik maar is
geen probleem

36

Merk ik en is
een probleem

Een flitscamera of drempel op
de Sportlaan. De rechte
stukken maken het
aantrekkelijk om hard en lang
op te trekken (auto en motor).
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38

24

38

Ik begrijp niet waarom
kinderen die vlakbij wonen
met auto komen en gaan.

Verkeerssituatie Sportlaan is
zeer gevaarlijk voor fietsers.
Ik stel voor 30 weg, drempels
en apart fietspad.

Jongeren
Jongeren die op bepaalde plekken in de wijk
samenkomen en afval achterlaten
Merk ik niets van

31
46

Merk ik maar is geen
probleem

24

Op zich geen probleem mee,
wel als ze muziek meenemen,
hard praten en de dames
maar ah gillen zijn.

Merk ik en is een
probleem
Pump track baan voor
atb en skaters, zoals
bijvoorbeeld in
Leidschendam. Ook
gecombineerd met half
pipe, street skate. Laat
jongere en oudere
jongeren lokaal sporten.

14

op Fazantplein is het drie
dagen per week feest
met dronken jongeren die
veel lawaai maken.

Optreden tegen hangjeugd in de
speeltuin in het Rode
Kruisplantsoen (overlast 's avonds).

Meer voetbalveldjes voor
tieners, vooral in de
buurt van de kwartellaan

Geluidsoverlast
Geluiden van sportvelden/ sportbanen

20

Merk ik niets van

Merk ik en is een
probleem

Less noise
pollution from
Bosjes van
Pex and
sports area:
HBS and
especially
Quick.

Ik mis tolerantie als er
eens een feestje is.

15

Langdurig hondengeblaf
(ten koste van stilte en
zingende vogels).

31
Merk ik maar is geen
probleem

48

Minder harde muziek van
de voetbalvereniging in
het weekend.

Ik merk dat kinderen veel en
vaak schreeuwen en niet
door de ouders worden
gecorrigeerd. Daardoor zit
je toch met minder plezier in
je eigen tuin. Ik heb het idee
dat dat vroeger anders was.
Mijn leeftijd misschien?

Voorzieningen
Er zijn steeds minder lokale winkels in
de Vogelwijk
Me rk ik n iets van

13
45

Me rk ik maar is
geen probleem
43

Terugkeer van kleine
winkels in buurt mede om
onderlinge contacten te
bevorderen.

Me rk ik e n is een
probleem
Mogelijk horeca
aan de voet van
de duinen op de
kwartel.

16

Contact en ontmoeting
Ik spreek regelmatig met mensen die
in mijn buurt wonen
03

37

2
18

Er zijn weinig plekken in de wijk om
x
elkaar te ontmoeten, zoals
een
buurthuis

Helemaal oneens
Oneens

Me rk ik n iets
van

19

Beetje oneens

47

Beetje eens

41

Eens

34

Helemaal eens

Winkels en ontmoetingsplekken,
iets om rekening mee te houden bij
de herontwikkeling van het
ziekenhuisterrein aan de Sportlaan.
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Als ontmoetingsplaats zou
een aantal jeu de boule
banen heel leuk zijn. Iedereen
kan het en is laagdrempelig.
Leuk voor jong en oud.

Me rk ik maar is
geen probleem
Me rk ik e n is
een probleem

Een punt waar je kunt binnenlopen
als je een praatje wil maken met
iemand anders cq een bakkie koffie
wil drinken.

Verduurzaming
83

Dubbel of triple glas

11
Ja

51

Dakisolatie

42

Vloerisolatie

32

Zonnepanelen

21

Gevelisolatie

29
60

Nee
Anders

8

Geen van deze

6

Warmtepomp

3

Zonneboiler

Biomassaketel

x

57

Zuinige verlichting

Balansventilatie

Heeft u plannen om te verduurzamen de komende 5 jaar?

2
1

Ik twijfel of ik als zuinige
alleenstaande voldoende
bespaar om de kosten te
rechtvaardigen.

Zwarte panelen op
rode daken
zouden verboden
moeten worden.

18

Onze woning is
lastig om te
verduurzamen. Wij
laten het graag over
aan de volgende
generatie.

Verduurzaming (obstakels)
Gedoe door aanpassing van de woning

x

24

Ik ervaar geen obstakels om mijn woning te verduurzamen

12

Ik mis duidelijkheid over het beleid – hoe goed moet ik mijn…

12

Ik kan het niet financieren

10

Het kost te veel moeite om te regelen
Ik heb al verduurzaamd en weet niet wat ik nog meer kan doen

9

Ik kan geen geschikte uitvoerende partij vinden

9
8

Gebrek aan tijd
Ik mis kennis en informatie over verduurzamen

7

Ik woon in een huurhuis

7

Ik weet niet hoe ik het aan moet pakken

7

19

Wet van de remmende voorsprong
(nu installeren versus voortdurende
kwaliteitsverbetering en geluidsniveau
reductie).

Duidelijkheid over reductie van
stroomgebruik/ gasgebruik, bv
gaat gemeente ooit aardwarmte
aanleggen etc.

4

Ik vind het te ingewikkeld

Ik heb er geen interesse in

ik wil van gas af,
maar warmte
pump werkt niet in
mijn huis-te oud.

21

Onzekerheid over de terugverdientijd

Mijn VvE wil niet verduurzamen

34

3
3

in VVE verband, mét de
andere flatbewoners. De
besluitvorming is dan vaak
complexer.

Verduurzaming (behoefte)
x

Informatie over subsidieregelingen

31

Geen van deze

24

Persoonlijk advies op maat

15

Goede voorbeelden van anderen in de wijk

Projecten mmv de
wijkvereniging, zoals
eerder aanschaf
zonnepanelen.

14

Algemene kennis over woning verduurzamen

11

Juridische mogelijkheden w.b. beschermd stadsgezicht

9

Hoe ik met mijn VvE de woning kan verduurzamen

5

Informatiebijeenkomsten over duurzaamheid

20

Advies over
mogelijkheden
als huurder.

30

Beter aanbod van goede uitvoerende partijen

Hoe zelf energie op te wekken

33

4

Informatie over wat wel/niet mag
bij verduurzamen (mag de
buitenunit van een warmtepomp
op een dakkapel?)

Wijkvereniging
Kent u de wijkvereniging?
5
16

Ja, en ik ben lid

luisteren naar
mensen in ALLE
delen van de wijk.

Ik ben heel dankbaar
dat de wijkvereniging
zoveel tijd steekt in
aangelegenheden die
ons allen aangaan.

Ja maar ik ben geen lid

79

21

Nee

De vereniging doet
het prima! Niets dan
complimenten, heel
erg goed en leuk wat
zij doen.

Doorgaan met organisatie van
activiteiten die leiden tot
ontmoeten van buurtbewoners

Prioriteiten wijkagenda
7,5

Verkeersveiligheid

6,8

Groene wijk

6,1

Ruimte voor parkeren

5,9

Duurzame wijk/ Energietransitie

5,4

Voorzieningen jeugd

5,3

Overlast vrije wijk

22

Bewegen/ Sport

5

Prettig ouder worden

4,7

Win kelaanbod Vogelwijk

4,1

Ontmoeting en sociale samenhang

4,1

