
 
ENQUÊTE BEWONERSCOMMISSIE BLOEMENBUURT SLOOPWONINGEN  

bcbloemenbuurtsloop@gmail.com 
 

Op Facebook: Bewonerscommissie (in oprichting) Bewoners Bloemenbuurt Sloopwoningen 

 
Beste medebewoner, 
 
Hierbij de uitslagen van de enquête, die wij op 6 maart j.l. bij u hebben afgenomen. Dit, om voor ons 
allen een indruk te krijgen van wat er eigenlijk in de buurt leeft. Opnieuw geteld, omdat er nog 
ingevulde enquêtes bij zijn gekomen. Zo is het accurater. Vragen die niet of dubbel zijn ingevuld 
hebben wij onder “opengelaten” geplaatst. 
 
In totaal hebben wij 74 enquêtes verspreid onder de “Bewoners Sloopwoningen Bloemenbuurt”, welke 
in januari 2018 te horen kregen dat zij op de sloopnominatie staan. 
 
Daarvan zijn er in totaal 56 enquêtes ingevuld en ingeleverd. Het aantal stemmen is voor de 
antwoorden vermeld. 
 
Er zijn een aantal punten die hieruit opvallen; 
 
*Meer dan de helft van de geënquêteerde bewoners is toe aan vernieuwing schuur (vraag 3) 
 
*Meer dan de helft van de geënquêteerde bewoners verwachten terugkomst naar hetzelfde 
soort huis waarin zij nu wonen. (vraag 4) 
 
*In totaal hebben er 2 geënquêteerde bewoners van de sloopwoningen gekozen voor 
hoogbouw. (vraag 4) Volgens WelWonen zijn het er meer dan 40 bewoners die voor hoogbouw 
gekozen hebben. Het gros van de stemmen waren dus afkomstig van de renovatie bewoners. N.a.v. 
van deze uitkomst rijst bij ons dan ook de vraag waarom de renovatie huisbewoners moesten 
meebeslissen over de opzet van onze toekomstige huizen. 
 
*Het draagvlak van 70% voor de sloopplannen is nu niet behaald! Meer dan de helft van de 
geënquêteerden stemt op dit moment tegen de sloop! 
 
*Er is nog steeds een grote behoefte aan een informatiebijeenkomst voor alle bewoners. 
(vragen 11,12 en 14) Er zijn nog vele vragen, waarvan wij een klein gedeelte ter voorbeeld onderaan 
de enquête hebben vermeld.  
 
Vandaar dat wij hierbij WelWonen willen uitnodigen om na de “huisindeling avond” op 13 maart a.s. 
een conventionele informatieavond te organiseren voor alle bewoners van de Bloemenbuurt 
Sloopwoningen. Een avond om gehoord te worden als bewoner, voor duidelijke uitleg, vraag, woord 
en wederwoord. Dit kan wellicht de onrust onder de bewoners verminderen. 
 
Verder laten wij het aan u om de enquête verder te bekijken en uw eigen gedachten erover te laten 
gaan.  
 
Hierbij danken wij iedereen die met onze eerste enquête heeft meegedaan en degenen die hebben 
meegedacht en ons feedback hebben gegeven.  
 
Namens de Bewonerscommissie Bloemenbuurt Sloopwoningen i.o.  
 
Widia S. de Jong - Baldewsing  
Team; Johan de Jong, Jolanda van Dijk, Paula Appelman, Martijn en Violeta Wendelgest Petresku.  
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ENQUÊTE BEWONERSCOMMISSIE BLOEMENBUURT SLOOPWONINGEN  

bcbloemenbuurtsloop@gmail.com 
 

Op Facebook: Bewonerscommissie (in oprichting) Bewoners Bloemenbuurt Sloopwoningen 

 
 
Datum: 3 maart 2018 
 
1. In welke straat woont u? 

6 Violenstraat nr….. 
21 Goudsbloemstraat nr….. 
11 Begoniastraat nr….. 
18 Asterstraat nr….. 
56 

 
2. WelWonen heeft op 6 januari medegedeeld dat uw woning gesloopt wordt.  
 Wat vind u daarvan? 

 
19 Ik vind het een slecht idee  
21 Ik vind het een goed idee  
10 Ik snap niet waarom, mijn woning is al gerenoveerd  
4 Ik weet het niet 
2 Opengelaten 
56 

 
3. Als er niet gesloopt zou worden, wat zou u dan nog graag (noodzakelijk) 

gerenoveerd c.q. vernieuwd willen zien? 
 

3 Vloer van de woonkamer dicht storten met beton 
24 Nieuw en geïsoleerd dak op het huis 
42 De gehele schuur vervangen  
12 Vervanging dak van de schuur 
35 Muren van het huis opnieuw voegen 
21 De badkamer 
17 Afvoer gootsteen 
23 Toilet 
33 Betere isolatie ramen en deuren 
35 Muren beter isoleren 
21 Betere kozijnen 
2 Helemaal niets doen. Ik ben tevreden 
14 Anders  
4 Opengelaten 

 
Men heeft ingevuld wat de wens is, dus verschillende uitkomsten 
 

4. Als uw woning gesloopt wordt. Wat wilt u het liefst dat er terugkomt? 
41 Hetzelfde soort huis wat ik had 
5 Laagbouw 
2 Hoogbouw 
3 Maakt mij niet uit 
5 Opengelaten  
56 
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ENQUÊTE BEWONERSCOMMISSIE BLOEMENBUURT SLOOPWONINGEN  
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Op Facebook: Bewonerscommissie (in oprichting) Bewoners Bloemenbuurt Sloopwoningen 

 
5. Voor hoeveel auto’s/werkbussen heeft u een parkeerplaats nodig? 

12 Geen 
36 1 
8 2 
6 Meer dan 2 
1 Opengelaten 
56 

 
6. Bent u bereid om een klein stukje te lopen om uw auto/werkbus te pakken voor  

het behoud van de buurt? 
21 Ja, natuurlijk 
17 Nee 
16 Maakt mij niet uit 
2 Opengelaten 
56 
 

7. Vooruitzicht is dat er bij sloop geen groen, flora en fauna meer overblijft en  
dus verstening van de buurt. Bomen die op de “rode lijst” staan, maar ook de  
beschermde diersoorten als mussen, vleermuizen, vlinders e.d. zullen  
verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen parkeerplaatsen. Staat u hierachter? 
 
12 Ja, het maakt mij niet uit wat er met de Flora & Fauna gebeurd 
39 Nee, ik vind dat de Flora & Fauna in stand moet blijven 
1 Maakt mij niet uit 
4 Opengelaten 
56  

 
8. Als alternatief voor het maken van de vele parkeerplaatsen in de wijk zelf,  

zou men ook extra parkeerplaatsen onder aan de dijk kunnen maken. Het  
grasveld daarvan wordt per slot al door toeristen en sporters in de zomer  
gebruikt om te parkeren. Dit verlicht én onder (camera)toezicht. 
 
Wat vind u van deze oplossing? 
27 Goed idee, doen! 
18 Geen goed idee 
9 Maakt mij niet uit 
2 Opengelaten 
56 
 

9. Vooruitzicht is dat u bij sloop zeker de helft tot eenderde van uw achtertuin 
moet inleveren. Wilt u dit ook? 
11 Nee, ik wil mijn kleine achtertuin behouden 
31 Nee, ik wil mijn grote achtertuin behouden 
4 Ja, ik hoef geen achtertuin 
3 Ik doe niets met mijn tuin 
7 Opengelaten 
56 
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ENQUÊTE BEWONERSCOMMISSIE BLOEMENBUURT SLOOPWONINGEN  
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Op Facebook: Bewonerscommissie (in oprichting) Bewoners Bloemenbuurt Sloopwoningen 

 
 
10. Wij wonen op vervuilde grond. Groenten of fruit uit de tuin eten wordt sterk 

afgeraden. U kunt dan ook geen moestuin houden. Hoe belangrijk vind u het  
om (met uw kinderen) op schoon, gesaneerde grond te kunnen leven?  
37 Erg belangrijk 
4 Onbelangrijk 
12 Maakt mij niet uit 
3 Opengelaten 
56  

 
11. Wat vind u van de informatieverstrekking welke tot dusver door WelWonen is 

gegeven? 
21 Ik vind het onvoldoende en heb nog vragen 
21 Ik ben tevreden 
12 Welke informatieverstrekking? 
2 Opengelaten 
56  
 

12. Zou u naar een informatieavond/middag van WelWonen willen komen waar 
alle bewoners bij zijn en waar u tegelijk alle informatie krijgt en u al uw vragen 
kunt stellen? 
39 Ja, graag! 
11 Nee, dank je. Ik weet voldoende 
6 Opengelaten 
56  

 
13. Ook al wil WelWonen slopen. U heeft nog steeds uw huurdersrechten. Vandaar  

de vraag; Geeft u op grond van de informatie die WelWonen tot dusver heeft  
gegeven en de stand van zaken omtrent o.a. Huisvesting, Flora en Fauna, tuinen, 
parkeren, het financiële gedeelte, uw rechten, de grondvervuiling e.d. toestemming 
voor sloop van uw woning? 
26 Nee, ik geef geen toestemming tot het slopen van mijn woning, Ik kies voor  

hooguit renoveren 
22 Ja, ik geef toestemming tot het slopen van mijn woning 
8 Opengelaten 
56 

 
14. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u deze hier kwijt. 

Hierbij een aantal van de vragen die onder de bewoners leven.  
 

- Kan ik op dezelfde plek terugkomen? Ik wil wel op hetzelfde plekje terug en met 
hetzelfde soort huis. 

- Waarom de tuin inleveren voor parkeerplaatsen, terwijl WelWonen wilt dat men een 
tuintje aanlegt zodat de wijk opfleurt 

- Waarom geen parkeervergunning in de wijk? 
- Is er recht op terugkeer is de woning groter als je alleen bent? 
- Hoe zit het met het gedoe van Liander en de slimme meterkast? Dat is toch 

geldverspilling? 
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Op Facebook: Bewonerscommissie (in oprichting) Bewoners Bloemenbuurt Sloopwoningen 

 
- Kan ik op mijn eigen plek blijven wonen? 
- Graag willen wij weten in welke fase (jaartal) ons huis aan de beurt is. Wij willen 

weten waar wij aan toe zijn 
- Kunnen wij meer info krijgen over de ondergrondse containers. Wat gaat men 

daarmee doen? Wat is het plan? 
- Mijn gerenoveerde zolder, waar ik veel aan heb uitgegeven. wordt deze vergoed? 
- In mijn tuin heb ik veel geld in gestoken. Wordt dit vergoed of zit dit in de 

verhuispremie? 
- Ik zou graag op de hoogte zijn/blijven over het pal naast een sloopwoning wonen en 

mijn rechten. Kan dat? 
- Hoe worden de schuren vernieuwd? Op dezelfde plek of elders? 
- Is het zeker dat ik terug kan komen, ongeachte financiële situatie? 
- Waar worden wij ondergebracht en wanneer gaat dat gebeuren? 
- Wanneer worden de schuren vernieuwd? 
- En zo meer 

 
 
 
 
Aan deze resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.  
Heeft u hier nog vragen of opmerkingen over, dan verzoeken wij u deze in een berichtje te 
mailen naar bcbloemenbuurtsloop@gmail.com 
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ENQUÊTE BEWONERSCOMMISSIE BLOEMENBUURT SLOOPWONINGEN  

bcbloemenbuurtsloop@gmail.com 
 

Op Facebook: Bewonerscommissie (in oprichting) Bewoners Bloemenbuurt Sloopwoningen 

 
Beste medebewoner, 
 
Bij de enquête hebben wij zoals u weet alle sloopwoningen geteld, welke vanaf januari dit jaar een 
brief hebben gekregen wegens sloopplannen. Dat waren er 74. 
 
Maar de overige 20 woningen van de Begoniastraat hebben wij natuurlijk ook geënquêteerd. 
Hiervan hebben er 4 bewoners de enquête ingevuld. Reden van de lage opkomst is, dat er al mensen 
o.a. al verhuisd zijn. 
 
In totaal zijn er dus eigenlijk 94 enquêtes verspreid en 60 bewoners die hebben gereageerd. 
 
In deze resultaten valt het op dat het aantal bewoners tegen de sloop hierdoor wel wat gestegen is. 
 
Samen met de uitslagen van de rest van de enquête van de andere sloopwoning bewoners, laten wij 
u verder het aan u om de de totalen van beide uitkomsten verder te bekijken en uw eigen gedachten 
erover te laten gaan.  
 
Heeft u de uitslagen van de enquête van de 74 sloopwoningen nog niet gezien, dan kunt u deze 
downloaden via onze Facebookpagina of opvragen via ons mailadres. 
 
Hierbij danken wij iedereen die met onze eerste enquête hebben meegedaan en degenen die hebben 
meegedacht en ons feedback hebben gegeven.  
 
Namens de Bewonerscommissie Bloemenbuurt Sloopwoningen i.o.  
 
Widia S. de Jong - Baldewsing  
Team; Johan de Jong, Jolanda van Dijk, Paula Appelman, Martijn en Violeta Wendelgest Petresku.  
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ENQUÊTE BEWONERSCOMMISSIE BLOEMENBUURT SLOOPWONINGEN  

bcbloemenbuurtsloop@gmail.com 
 

Op Facebook: Bewonerscommissie (in oprichting) Bewoners Bloemenbuurt Sloopwoningen 

 
Betreft de Begoniastraat. De 20 huizen die voor januari bekend waren voor sloop 
 
1. In welke straat woont u? 

0 Violenstraat nr….. 
0 Goudsbloemstraat nr….. 
4 Begoniastraat nr….. 
0 Asterstraat nr….. 
4 

 
2. WelWonen heeft op 6 januari medegedeeld dat uw woning gesloopt wordt.  
 Wat vind u daarvan? 

 
2 Ik vind het een slecht idee  
0 Ik vind het een goed idee  
0 Ik snap niet waarom, mijn woning is al gerenoveerd  
0 Ik weet het niet 
2 Opengelaten 
4 

 
3. Als er niet gesloopt zou worden, wat zou u dan nog graag (noodzakelijk) 

gerenoveerd c.q. vernieuwd willen zien? 
 

2 Vloer van de woonkamer dicht storten met beton 
1 Nieuw en geïsoleerd dak op het huis 
2 De gehele schuur vervangen  
1 Vervanging dak van de schuur 
1 Muren van het huis opnieuw voegen 
1 De badkamer 
0 Afvoer gootsteen 
3 Toilet 
0 Betere isolatie ramen en deuren 
0 Muren beter isoleren 
1 Betere kozijnen 
0 Helemaal niets doen. Ik ben tevreden 
0 Anders  
0 Opengelaten 

 
Men heeft ingevuld wat de wens is, dus verschillende uitkomsten 
 

4. Als uw woning gesloopt wordt. Wat wilt u het liefst dat er terugkomt? 
2 Hetzelfde soort huis wat ik had 
0 Laagbouw 
0 Hoogbouw 
2 Maakt mij niet uit 

Opengelaten  
4 
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5. Voor hoeveel auto’s/werkbussen heeft u een parkeerplaats nodig? 

3 Geen 
1 1 
0 2 
0 Meer dan 2 
0 Opengelaten 
4 

 
6. Bent u bereid om een klein stukje te lopen om uw auto/werkbus te pakken voor  

het behoud van de buurt? 
1 Ja, natuurlijk 
0 Nee 
3 Maakt mij niet uit 
0 Opengelaten 
4 
 

7. Vooruitzicht is dat er bij sloop geen groen, flora en fauna meer overblijft en  
dus verstening van de buurt. Bomen die op de “rode lijst” staan, maar ook de  
beschermde diersoorten als mussen, vleermuizen, vlinders e.d. zullen  
verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen parkeerplaatsen. Staat u hierachter? 
 
0 Ja, het maakt mij niet uit wat er met de Flora & Fauna gebeurd 
4 Nee, ik vind dat de Flora & Fauna in stand moet blijven 
0 Maakt mij niet uit 
0 Opengelaten 
4  

 
8. Als alternatief voor het maken van de vele parkeerplaatsen in de wijk zelf,  

zou men ook extra parkeerplaatsen onder aan de dijk kunnen maken. Het  
grasveld daarvan wordt per slot al door toeristen en sporters in de zomer  
gebruikt om te parkeren. Dit verlicht én onder (camera)toezicht. 
 
Wat vind u van deze oplossing? 
3 Goed idee, doen! 
0 Geen goed idee 
0 Maakt mij niet uit 
1 Opengelaten 
4 
 

9. Vooruitzicht is dat u bij sloop zeker de helft tot eenderde van uw achtertuin 
moet inleveren. Wilt u dit ook? 
2 Nee, ik wil mijn kleine achtertuin behouden 
0 Nee, ik wil mijn grote achtertuin behouden 
0 Ja, ik hoef geen achtertuin 
1 Ik doe niets met mijn tuin 

Opengelaten 
4 
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10. Wij wonen op vervuilde grond. Groenten of fruit uit de tuin eten wordt sterk 

afgeraden. U kunt dan ook geen moestuin houden. Hoe belangrijk vind u het  
om (met uw kinderen) op schoon, gesaneerde grond te kunnen leven?  
4 Erg belangrijk 
0 Onbelangrijk 
0 Maakt mij niet uit 
0 Opengelaten 
4  

 
11. Wat vind u van de informatieverstrekking welke tot dusver door WelWonen is 

gegeven? 
1 Ik vind het onvoldoende en heb nog vragen 
2 Ik ben tevreden 
1 Welke informatieverstrekking? 
0 Opengelaten 
4  
 

12. Zou u naar een informatieavond/middag van WelWonen willen komen waar 
alle bewoners bij zijn en waar u tegelijk alle informatie krijgt en u al uw vragen 
kunt stellen? 
1 Ja, graag! 
3 Nee, dank je. Ik weet voldoende 
0 Opengelaten 
4  

 
13. Ook al wil WelWonen slopen. U heeft nog steeds uw huurdersrechten. Vandaar  

de vraag; Geeft u op grond van de informatie die WelWonen tot dusver heeft  
gegeven en de stand van zaken omtrent o.a. Huisvesting, Flora en Fauna, tuinen, 
parkeren, het financiële gedeelte, uw rechten, de grondvervuiling e.d. toestemming 
voor sloop van uw woning? 
2 Nee, ik geef geen toestemming tot het slopen van mijn woning, Ik kies voor  

hooguit renoveren 
1 Ja, ik geef toestemming tot het slopen van mijn woning 
1 Opengelaten 
4 

 
14. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u deze hier kwijt. 

Bij deze 4 enquêtes zijn er geen vragen binnengekomen 
 

 
 
 
 
Aan deze resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.  
Heeft u hier nog vragen of opmerkingen over, dan verzoeken wij u deze in een berichtje te 
mailen naar bcbloemenbuurtsloop@gmail.com 
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