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Inleiding: 

Voor u ligt de analyse / samenvatting van de 219 ontvangen antwoorden op de vragenlijst, over de 

informatiebijeenkomst en de ontwikkeling van de Noordrand, opgesteld door LOHW (Leefbare 

Omgeving Heimanswetering). 

 
Doel van de vragenlijst: 
Om een duidelijk beeld te verkrijgen van de visie en wensen over de leefbaarheid van 
bewoners nabij de noordrandomgeving van Alphen aan den Rijn. Met deze kennis kan 
LOHW klankbordgroep (KBG) de belangen van de bewoners nabij de noordrandomgeving 
behartigen in o.a. de klankbordgroep overleg met de gemeente over Masterplan 
ontwikkeling Noordrand-1.  
 
LOHW:  
LOHW  is een werkgroep van bewoners uit meerdere buurtschappen van de wijk 
Oudshoorn. 
 
LOHW zal de deelnemers, die hierom hebben gevraagd, op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen en de agenda van LOHW. 
 

Leeswijzer: 
 
Deze analyse / samenvatting is gebaseerd op: 

• Petitie periode: 16-02-2021 tot en met 07-03-2021; 
• Aantal ontvangen vragenlijsten: 220 formulieren; 
• Eén deelnemer heeft tweemaal dezelfde vragenlijst ingestuurd;  

• Aantal valide ontvangen vragenlijsten: 219 opgenomen in de analyse / 
samenvatting 

 
De analyse / samenvatting is opgesteld in lijn met de vragenlijst: 

• Deel 1 - Achtergrond deelnemers 

• Deel 2 - Effecten van het plan “Noordrand” 

• Deel 3 - Betrokkenheid van deelnemers 

In totaal zijn 485 reacties gegeven behorende bij de volgende “open” vragen: 

     #reacties 

1. Welke OPENBARE VOORZIENINGEN zijn nog meer nodig? 70 

2.Welke AANVULLENDE EFFECTEN verwacht u nog van de 
ontwikkeling van de Noordrand voor uw woonomgeving? 126 

3.U kunt hier aangeven wat voor u niet duidelijk was, indien van 
toepassing: 105 

4.Welke vragen heeft u n.a.v. de presentatie en/of beschikbare 
publicaties over de Noordrand? 150 

5.Welke ASPECTEN heeft u gemist in deze enquête? 34 

 
 

Heeft u nog vragen, suggesties of tips, stuur dan een mail naar lohw20@gmail.com  

mailto:lohw20@gmail.com
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Deel 1 – Achtergrond deelnemers 

Samenstelling van huishoudens van de deelnemers: 

Samenstelling van huishoudingen: aantallen in % 

Paar zonder kinderen 116 53,0% 

Paar met kinderen 77 35,2% 

Eenouderhuishouden 14 6,4% 

Eenpersoonshuishouden 12 5,5% 

 219 100% 

 

 

De samenstelling van huishoudens komt in grote lijnen overeen met de CBS cijfers over 2018 

voor de wijk Oudshoorn. Eenouderhuishouding is ondervertegenwoordigd in het overzicht 

van ingevulde vragenlijsten. 

 

 

Woonbuurt/wijk van de deelnemers: 

 

Buurt / wijk aantallen in % 

Ambachtenbuurt 13 5,9% 

Feministenbuurt / Heuvelweg 96 43,8% 

Schepenbuurt / Weteringpark 68 31,1% 

Stromenbuurt / Wielingen 12 5,5% 

Overige buurten Oudshoorn 14 6,4% 

Elders in Alphen a/d Rijn 16 7,3% 

 219 100% 

 

De buurtschappen direct grenzend aan de Noordrand (Feministenbuurt/Heuvelweg en 

Schepenbuurt/Weteringpark) vormen samen de grootste groep van deelnemers (ca. 75%). 

 

Hoe wordt u doorgaans geïnformeerd over activiteiten bij u in de wijk / buurt? 
(deelnemers konden meerdere antwoorden geven) 

 

Wijze van informatie verkrijging aantallen in % 

Via lokale kranten 114 51,9% 

Via de buurtorganisatie 89 40,3% 

Via internet 81 38,8% 

Via buren of kennissen 73 33,5% 

Via overige / niet geïnformeerd 19 8,2% 
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Hoe bent u geïnformeerd over de informatie Webinar van de Gemeente over de Noordrand van 16 

februari jl.? 

Hoe bent u geïnformeerd over de informatie Webinar   

Via de brief van de Gemeente 151 68,9% 

Via buren of kennissen 18 8,2% 

Anders 50 22,8% 

 219 100% 

 

Een grote groep van deelnemers (30%) is niet geïnformeerd via brief door de Gemeente. 

 

Heeft u deelgenomen aan de Webinar? 

Heeft u deelgenomen aan de Webinar? 1   

Ja, geheel gevolgd 84 38,4% 

Groot gedeeltelijk gevolgd > 50% 14 6,4% 

Klein gedeeltelijk gevolgd < 50% 9 4,1% 

Niet gevolgd 112 51,1% 

 219 100% 

 

Merendeel van de deelnemers hebben niet de Webinar gevolgd. Van Webinar deelnemers 

hebben ca. 10% van de deelnemers de Webinar maar gedeeltelijk bijgewoond. 

 

 

De Webinar wordt als waardevol tot heel waardevol ervaren door de deelnemers. 

 
1 Een aantal deelnemers hebben de Webinar terug gekeken. Dat verklaart het verschil aantal antwoorden 
genoemd in de optionele vragen omtrent WAARDEVOL en DUIDELIJK en overzicht over deelname. 
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De presentatie tijdens de Webinar wordt als duidelijk tot volledig duidelijk ervaren door de 

deelnemers. 

Overzicht van niet duidelijke elementen uit de Webinar: 

Thema 
Aantal 

reacties in % 

Verkeer & ontsluiting 43 41,0% 

Geen echte participatie / geen inspraak / geen dialoog / veel nog 
onduidelijk / geen transparantie 34 32,4% 

Woningen / gebiedsinrichting / consequenties / bouwen “voor 
Alphenaren” 14 13,3% 

Overig (w.o. energie) 14 13,3% 

Totaal 105 100,0% 

 

Woordwolk van de niet duidelijke elementen uit de Webinar:   
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Welke vragen heeft u n.a.v. de presentatie en/of beschikbare publicaties over de Noordrand? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Thema 
Aantal 

reacties in % 

Verkeersdrukte / ontsluiting / N207 57 38,0% 

Type & aantal woningen / hoog & laagbouw 38 25,3% 

Participatie / inspraak 17 11,3% 
Haalbaarheid & energie omgevingsvragen 13 8,7% 

Waardedaling 6 4,0% 

Omgevingsvragen / bypass 4 2,7% 
Overig 15 10,0% 

Totaal 150 100% 

 

Woordwolk van de aanvullende vragen: 
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Deel 2 – Effecten van het plan “Noordrand”  

Overgrote gedeelte van de deelnemers (47%) verwachten dat de Noordrand een negatieve tot zeer 

negatieve bijdrage zal leveren aan de omliggende buurten/wijken. Slechts 25% verwacht een positieve 

tot zeer positieve bijdrage, terwijl 29% een neutrale bijdrage verwachten. 

 

Als we de gegevens analyseren van de twee grootste buurten qua deelnemers, blijkt dat 57% van de 

Feministenbuurt deelnemers negatieve bijdrage verwachten. Voor de deelnemers uit de Schepenbuurt 

is dat 42%.  

Verder blijkt dat 51% van deelnemers die de Webinar wel gevolgd hebben een negatieve bijdrage 

verwachten. Deelnemers die niet de Webinar gevolgd hebben verwachten een negatieve bijdrage van 

43%. 
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Welke andere aspecten verwacht u van de Noordrand voor uw woonomgeving? (deelnemers 

konden meerdere antwoorden geven) 

Positieve aspecten  Negatieve aspecten  

(Deel) oplossing van de woning nood 122 Meer (sluip) verkeer door mijn 
wijk 

175 

Meer recreatie mogelijkheden 47 Verkeersveiligheid kom in het 
geding 

122 

Meer biodiversiteit 
 

46 Groen vervangen door woningen 118 

Meer sociale / openbare 
voorzieningen 

32 Grotere druk op bestaande 
voorzieningen 

75 

Overige 
 

18 
 

Overige 30 

 

Welke AANVULLENDE EFFECTEN verwacht u nog van de ontwikkeling van de Noordrand voor uw 

woonomgeving? 

Thema 
Aantal 

reacties in % 

Vervuiling (licht/lucht/horizon/geluid) / Bouwoverlast 44 34,9% 

Bebouwing / Duurzaamheid 29 23,0% 

Toenemende verkeersdrukte 27 21,4% 

Waardedaling 9 7,1% 

Groen aspecten 8 6,3% 

Criminaliteit 5 4,0% 

Overige 4 3,2% 

Totaal 126 100% 

 

Woordwolk van de aanvullende effecten reacties: 
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Overgrote gedeelte van de deelnemers (ca. 42%) verwachten dat de Noordrand een negatieve bijdrage 

tot zeer negatieve bijdrage zal leveren aan de kwaliteit van hun woonomgeving. Slechts 21% verwacht 

een positieve tot zeer positieve bijdrage, terwijl 37% een neutrale bijdrage verwachten. 

 

 

 

Een groot gedeelte van de deelnemers (41%) verwachten dat de veiligheidsbeleving onveilig tot zeer 

onveilig zal worden beïnvloed door de komst van de Noordrand. Slechts 17% verwacht een veilige tot 

heel veilige bijdrage van de veiligheidsbeleving , terwijl een 43% een neutrale bijdrage verwachten. 
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Welke OPENBARE VOORZIENINGEN moeten worden opgenomen bij de ontwikkeling van de 

Noordrand? 

Openbare voorzieningen: Niet nodig Gewenst Noodzakelijk 

Basis scholen 115 76 28 

Kinderdagverblijf 90 104 25 

Winkels 155 44 20 

Supermarket 148 39 32 

Openbaar vervoer 44 97 78 

Wijkcentrum 127 78 14 

Medische voorziening 89 98 32 

Zorg voorziening 94 96 29 

Groenvoorziening 9 77 133 

Speelvoorziening 26 83 110 

De top 3 genoemde noodzakelijke  voorzieningen zijn: Groenvoorzieningen, Speelvoorzieningen en 

Openbaar vervoer, terwijl winkels, supermarkt en wijkcentrum niet nodig worden geacht. 

 

Aanvullende genoemde openbare voorzieningen:  

Thema 
Aantal 

reacties in % 

Recreatie 18 25,7% 
Veilige water, wandel & fiets infrastructuur  door groen 
gebied 14 20,0% 
Veilige auto & bereikbare OV infrastructuur 13 18,6% 

Genoeg parkeer en elektrisch laad gelegenheden 7 10,0% 

Sport faciliteiten (water/ binnen & buiten sporten) 6 8,6% 

Overige (w.o. zorgvoorziening) 12 17,1% 

Totaal 70 100% 
 

Woordwolk van de genoemde openbare voorzieningen:  
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Deel 3: Betrokkenheid van deelnemers: 

 

 

Een overgroot deel van de deelnemers wil graag deze analyse / samenvatting ontvangen en 

toont dus betrokkenheid voor de ontwikkelingen in de eigen en nabije ontwikkelingen. 

 

 

Iets meer dan de helft (52%) van de deelnemers vinden de betrokkenheid van de buurtbewoners als 

prettig tot zeer prettig. Ca. 44% vindt de betrokkenheid neutraal en slecht een kleine 5% betrokkenheid 

als onprettig tot zeer onprettig. 
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Een groot gedeelte van de deelnemers (45%) is zelf betrokken tot zeer betrokken om elkaar te helpen, 

ondersteunen van buurt initiatieven en zich hier in te zetten bij zijn eigen buurt. Slechts 16% in niet 

betrokken, terwijl 39% een neutrale betrokkenheid aangeeft. 

 

 

Een groot gedeelte van de deelnemers (42%) is bereidt tot zeer bereidt om zich in te zetten voor zijn 

woonbuurt, terwijl 43% een neutrale keuze heeft gemaakt. Slechts 15% is niet bereidt om zich actief 

in te zetten voor zijn woonbuurt. 
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Wilt u verder geïnformeerd worden over de verschillende activiteiten die de LOHW ontwikkelt? (205 

deelnemers, meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Deelnemers - aantallen deelnemers die verder geïnformeerd willen 
worden over:  

Aantal 
reacties 

Noordrand 193 

Gnephoek 127 

Energie strategie en transitie 93 

Participatie proces binnen de gemeente 81 

Overige 5 

 

 

Welke ASPECTEN heeft u gemist in deze enquête? 

Thema 
Aantal 

reacties in % 

Participatie / medezeggenschap / (achtergrond-)informatie 12 35,3% 

Bouwen elders & omgevingsaspecten 8 23,5% 

Betaalbare woningen & realisatie planning 3 8,8% 

Ontsluiting / verkeersveiligheid / bijpass 3 8,8% 

Energie neutraal / milieu / klimaat / circulariteit 3 8,8% 

Overig 5 14,7% 

Totaal 34 100% 
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Een klein gedeelte van de deelnemers (10%) wil graag in contact komen met LOHW 

klankbordgroep omtrent ontwikkelingen in de eigen en nabije omgeving. De deelnemers die 

aangegeven hebben bereid tot zeer bereid te zijn zich in te zetten voor hun omgeving, zullen 

in de loop van maart/april benaderd worden om invulling te geven aan de wijze waarop 

bijdrage gegeven kan worden. 

 

Onderstaand een overzicht van aantal deelnemers per onderwerp die door LOHW benaderd 

zullen worden, zoals gevraagd in de komende periode. De meeste deelnemers willen over 

meerdere onderwerpen in gesprek gaan met LOHW. 

Onderwerp 
Aantal 

deelnemers 
Ontwikkelingen Noordrand 22 

Ontwikkelingen Gnephoek 18 

Energie 13 

Participatie 11 
Staalweg 3 

Verkeersontsluiting 3 
 

 


