
Resultaten vragenlijst
Buurt Talud



Inleiding

Eind mei 2021 hebben de bewoners van buurt Talud een vragenlijst ontvangen waar
hun mening gegeven kon worden over parkeren, veiligheid, ontmoeten, groen, de
inrichting en de uitstraling van de straat.

Hier is flink op gereageerd! Ruim 30% van de bewoners uit de buurt heeft dit gedaan.
Op de volgende pagina's zijn de resultaten te zien van de vragenlijst. 
 



De medewerkers van de gemeente en
diverse aannemers werken iedere dag
aan het onderhoud in de wijken, ook in
uw buurt. Bij onderhoud kunt u denken 
 aan kleine reparaties aan schade, het
snoeien van groen of het maaien van
gras.

Thema:
onderhoud in de buurt



Mijn buurt ziet er verzorgd en onderhouden uit



Welke drie werkzaamheden vindt u het belangrijkst 
voor het onderhoud van uw buurt?



Anders, namelijk:

*Een greep uit de (meest genoemde) reacties

Onderhoud 
wegdek

Blokkade van 
trottoirs door 

heggen van
 bewoners

Kindvriendelijke 
verkeersinrichting

Verlichting

Zoutbakken in 
winter op straat

Onderhoud 
asfalt

Onderhoud 
asfalt



Wat vindt u van het onderhoud van de buurt?

*Een greep uit de (meest genoemde) reacties

Veel mooie 
grote bomen

Asfalt/bestrating 
slecht

Veel 
hondenpoep 

op straat

Gekapte bomen,
komt niets 
voor terug

Afvalbakken
vaker legen

Sneller/ vaker 
blad ruimen

Storend 
overhangend 

groen



Een wijk is nooit af. Nu de wijk wordt
aangepakt zijn wij benieuwd hoe u de wijk
ziet. Zijn er bijvoorbeeld onderwerpen die 
 voor u en de buurt belangrijk zijn.

Thema: beheer, 
inrichting en gebruik



Welke drie onderwerpen vindt u het belangrijkst voor de
inrichting van de buurt?



Anders, namelijk: 

*Een greep uit de (meest genoemde) reacties

Groenbehoud

BBQ- reuk 
en CO2 reuk Verbod lange 

voertuigen

Handhaving 
30 km/ u

Kindvriendelijk Begaanbaarheid 
stoep



De gemeente wilt graag toekomstgerichte en klimaatbestendige
oplossingen in de buurt maken. 

 
Welke drie aanpassingen vindt u het belangrijkst?



Anders, namelijk: 

*Een greep uit de (meest genoemde) reacties

Bewoners
 stimuleren

Asfalt 
vervangen 
door steen

Minder
gemotoriseerd 

verkeer

Hoogwaardige 
materialen 
gebruiken

Meer groen
Huidig groen
 behouden



Hoe tevreden bent u over de verkeersveiligheid in de
buurt voor de volgende groep?

FiFietsets#00
33abers

Fietsers



Hoe tevreden bent u over de verkeersveiligheid in de
buurt voor de volgende groep?

FiFietsets#00
33abers

Voetgangers



Hoe tevreden bent u over de verkeersveiligheid in de
buurt voor de volgende groep?

FiFietsets#00
33abers

Automobilisten



Hoe tevreden bent u over de verkeersveiligheid in de
buurt voor de volgende groep?

FiFietsets#00
33abers

Mindervaliden



Indien u niet tevreden heeft ingevuld, kunt u aangeven
waarom?

*Een greep uit de (meest genoemde) reacties

Slechte 
bestrating/ 

wegdek

Onhandig parkeren/
 teveel auto's

Er wordt te
 hard gereden

Stoep 
te smal

Hinderlijk 
vrachtverkeer

Overhangend 
groen



Meedoen en meetellen in de buurt is
voor veel buurtbewoners belangrijk,
maar niet iedereen kan of wil meedoen.
Maar als u mee wilt doen of doet, welke
thema's zijn dan voor u belangrijk?

Thema: betrokkenheid 
en participatie



Lijkt het u leuk om mee te helpen in de buurt?



Bent u bereid om een door de gemeente aangeboden
boom in uw voortuin te planten?



In hoeverre is de volgende uitspraak op u of uw buurt van toepassing?
Ik sta ervoor open om:  een 'groen' dak te maken.



In hoeverre is de volgende uitspraak op u of uw buurt van toepassing?
Ik sta ervoor open om: mijn regenpijp af te koppelen van het riool.



In hoeverre is de volgende uitspraak op u of uw buurt van toepassing?
Ik sta ervoor open om: iets verder te lopen naar een parkeerplaats.



In hoeverre is de volgende uitspraak op u of uw buurt van toepassing?
Ik sta ervoor open om: parkeren op eigen terrein te gebruiken.



In hoeverre is de volgende uitspraak op u of uw buurt van toepassing?
Ik sta ervoor open om: gebruik te maken van een deelauto.



In hoeverre is de volgende uitspraak op u of uw buurt van toepassing?
Ik sta ervoor open om: mijn auto in te ruilen voor bijv. fiets, OV of huurauto.



In hoeverre is de volgende uitspraak op u of uw buurt van toepassing?
Ik sta ervoor open om: binnen nu en 5 jaar zonnepanelen te kopen.



In hoeverre is de volgende uitspraak op u of uw buurt van toepassing?
Ik sta ervoor open om: binnen nu en 5 jaar elektrisch te gaan rijden.



Een gezonde leefomgeving, is een buurt
die u veilig vindt en waar u fijn woont.
Naast het project zelfwillen wij graag
weten hoe u uw leefomgeving ziet.

Thema:
mijn leefomgeving



Welke functies in de buurt vindt u belangrijk? 



Anders, namelijk: 

*Een greep uit de (meest genoemde) reacties

Speelplaatsen
Werkplekken 
voor zzp'ers

 en thuiswerkers

Rustige 
omgeving Sport



Bent u tevreden met het contact met de buren? 



Wilt u graag ondersteuning bij het oplossen van problemen in uw
dagelijkse leven of wilt u zelf in actie komen voor uw buurt?

(vanuit Renkum voor Elkaar)  



Is er voor u of anderen in de wijk meer aandacht nodig voor:
 



Bent u tevreden over uw leefomgeving?
 
 



Wat vindt u belangrijk in de buurt als u kijkt naar de
toekomst? (Bijvoorbeeld over 5 of 10 jaar.) 

*Een greep uit de (meest genoemde) reacties

Verkeersveiligheid

Meer groen

Veilige en 
gezellige 
omgeving

Betere 
bestrating

Duurzaamheid

Minder verkeerNette wijk



Hoelang woont u al in deze buurt?
 
 
 
 



Ik woon in een:
 
 
 
 
 



De samenstelling van mijn huishouden is:
 
 
 
 
 
 



De samenstelling van mijn huishouden is:
 
 
 
 
 
 


