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1. Inleiding
1.1 Aanleiding

De gemeente Krimpen aan den IJssel gaat de komende jaren de openbare ruimte van
Oud Krimpen ophogen en reconstrueren. De combinatie van bodemdaling en de
toename van extreme neerslag door klimaatverandering maakt Oud Krimpen gevoelig
voor wateroverlast. Naast het ophogen om de gevolgen van bodemdaling ongedaan te
maken en klimaatadaptatie wil de gemeente ook inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de
samenleving en het milieu. Voorbeelden hiervan zijn veranderingen in energie, demografie
en mobiliteit. De beleving van inwoners van de wijk is cruciaal bij het doorvoeren van
dergelijke ontwikkelingen. Daarom wil de gemeente voorafgaand aan de planvorming graag
inzicht krijgen in de beleving van de bewoners: het resultaat van hoe hun verwachtingen
en ervaringen tot elkaar in verhouding staan. Vandaar dit belevingsonderzoek.

1.2 Doelstelling

Dit belevingsonderzoek geeft inzicht in de beleving van de bewoners van de wijk Oud
Krimpen. Het belevingsonderzoek is een goede basis voor het planvormingsproces en
geeft een realistisch inzicht in de staat van de wijk en de kansen en mogelijkheden voor de
toekomst. Dit onderzoek is opgesplitst in twee onderdelen:
•

Beleving bewoners: op een grote diversiteit aan thema’s is bewoners gevraagd
hun mening te geven over de wijk Oud Krimpen. Hiervoor is gebruik gemaakt
van een online enquête. In dit onderzoek is ook de bereidheid van de bewoners
gepeild om in de eigen (belevings-)ruimte bij te dragen aan de energietransitie of
klimaatbestendigheid.

•

Onafhankelijk onderzoek: aan de hand van diverse objectieve waarnemingen,
bronnen en geografische data is de openbare ruimte beoordeeld op dezelfde
thema’s als in het bovenstaande onderzoek. Door middel hiervan zijn de resultaten
uit het onderzoek naar de beleving van de bewoners verklaard. Aan de hand van de
gecombineerde resultaten worden tevens aanbevelingen gedaan voor de toekomst
van Oud Krimpen.

na afronding van de wijk. Het tweede belevingsonderzoek is uitgevoerd in Langeland
voorafgaand aan de reconstructie. In dit onderzoek worden de uitkomsten regelmatig
vergeleken met deze voorgaande onderzoeken. De gemeente heeft zeven belangrijke
thema’s geselecteerd waarop de inwoners van Oud Krimpen hun wijk hebben beoordeeld:
Klimaatbestendigheid

Bereikbaarheid & mobiliteit

Energie

Sociale veiligheid

Inrichting van de
buitenruimte voor senioren
en mindervaliden

Verkeersveiligheid

De resulaten van het onderzoek zijn opgesplitst in vier deelgebieden waarin de
reconstructie gaat plaatsvinden (zie onderstaand kaartje).

De combinatie van deze twee onderzoeken is opgenomen in deze rapportage waarin een
compleet beeld is geschetst van de wijk Oud Krimpen.

1.3 Verantwoording van het onderzoek
Het belevingsonderzoek voor Oud Krimpen is het derde dat de gemeente Krimpen aan den
IJssel heeft uit laten voeren. De eerste vond plaats in de wijk Lansingh Zuid als een meting
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Leefbaarheid
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Om de beoordeling beter te kunnen duiden zijn per thema enkele optionele vervolgvragen
gesteld. Na ieder thema was bovendien de mogelijkheid om een vrij veld in te vullen en zo
een toelichting te geven. In bijlage I vindt u de vragenlijst van de enquête.
In het deel van Oud Krimpen dat wordt gereconstrueerd zijn alle circa 1050 huishoudens
per brief aangeschreven. In de brief zijn zij uitgenodigd om een online enquête in te vullen.
Daarnaast is een oproep gedaan op social media en door middel van de plaatsing van een
tekstkar in de wijk. Op woensdag 27 juni 2018 is door de gemeente een wijkbijeenkomst
georganiseerd in voormalige muziekschool aan de Tuinstraat. Naast dat inwoners hier
informatie konden krijgen over het project hadden zij ook de mogelijkheid om de enquête
in te vullen.
In totaal hebben 129 bewoners de enquête ingevuld. Dit is 12,3% van het aantal
huishoudens. Met 129 afgeronde vragenlijsten valt, met een betrouwbaarheid van 95%,
te concluderen dat de steekproefuitkomst maximaal 8,6% zal afwijken van de werkelijke
situatie.

Leeftijd

Wanneer we kijken naar de samenstelling van deze groep geënquêteerden dan valt
een aantal zaken op. Met name huishoudens met thuiswonende kinderen hebben de
enquête ingevuld. Namelijk 52% in vergelijking met 36% in werkelijkheid. De man-vrouw
verhouding komt al meer overeen met de werkelijkheid. Van de geënquêteerden was
47% vrouw en 53% man ten opzichte van 49% vrouw en 51% man in werkelijkheid. Ook
zijn geënquêteerden in de leeftijdscategorie van 40-54 jaar oververtegenwoordigd: 35%
in vergelijking met 25% in werkelijkheid. De geënquêteerden van 55 jaar en ouder zijn
ondervertegenwoordigd: 34% in vergelijking met 42% in werkelijkheid.
De resultaten in dit onderzoek zijn herwogen op geslacht, leeftijdsgroepen en gezinssituatie
en geven een representatief beeld voor de inwoners van Oud Krimpen van 17 jaar en
ouder.
BTL Advies heeft het onderzoek uitgevoerd en de rapportage opgesteld in opdracht van
de gemeente Krimpen aan den IJssel. Hierbij zijn zij ondersteund door onderzoeksbureau
Enigma Research.

Geslacht

CBS: 33%

Gezinssituatie

2%

CBS: 25%

17-39 jaar

31%

Gehuwd / samenwonend met thuiswonende
kinderen

13%

40-54 jaar

35%

Gehuwd / samenwonend zonder
thuiswonende kinderen

5%
47%

55 jaar en ouder

34%

53%

CBS: 42%

CBS: 53%

47%

33%

Alleenstaand met thuiswonende kinderen
Alleenstaand zonder thuiswonende kinderen
Anders (bijvoorbeeld een woongroep of
verzorgingshuis)

CBS: 49%

Belevingsonderzoek Oud Krimpen - Gemeente Krimpen aan den IJssel

5

Wat verder opvalt is dat, net als bij het belevingsonderzoek in Langeland, veel van de
geënquêteerden al lang in Oud Krimpen wonen. Twee op de drie deelnemers woont
langer dan tien jaar in de wijk en 40% zelfs langer dan twintig jaar. Hetzelfde geldt voor het
aantal jaren dat de inwoners verwachten te blijven wonen in Oud Krimpen. Dit ligt ook vrij
hoog: meer dan de helft verwacht in ieder geval nog tien jaar in de wijk te blijven wonen.
Een kanttekening hierbij is wel dat dit deel van de geënquêteerden vaak meer betrokken
zijn bij de wijk en daarom eerder zullen deelnemen aan een dergelijk onderzoek.
Onafhankelijk onderzoek
Om een zo compleet mogelijke indruk te krijgen van de staat van de wijk is de openbare
ruimte ook onderzocht op basis van objectieve gegevens:
•
•
•

6

Analyse van de meldingen die de afgelopen vier jaar bij de gemeente zijn binnen
gekomen;
Data van het CBS, metingen, onafhankelijke onderzoeken, kaarten, et cetera;
Veldonderzoek naar objecten in de openbare ruimte en het gebruik daarvan.

Hoe lang woont u al in de wijk Oud Krimpen?
5%

Minder dan 2 jaar
2-5 jaar

12%

6-10 jaar

16%

11-20 jaar

29%

Langer dan 20 jaar

40%

Hoe lang bent u van plan om in de wijk Oud Krimpen
te blijven wonen?
Minder dan 2 jaar

2%

2-5 jaar

1%

6-10 jaar

9%

Langer dan 10 jaar

56%

Weet ik niet

33%
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Belevingsonderzoek Oud Krimpen - Gemeente Krimpen aan den IJssel

7

2. Eerste indruk
Aan de start van de vragenlijst is gevraagd wat de bewoners
goed vinden aan de openbare ruimte en wat juist kan
worden verbeterd. Dit is belangrijk omdat deze eerste
gedachten de primarie beleving van de geënquêteerden
vertegenwoordigen. Dit zijn dan ook aspecten waarop de
wijk goed scoort of kan scoren door deze aan te pakken.

Wat vindt u goed in de openbare ruimte van de wijk Oud Krimpen?

Opmerkingen bewoners
Wanneer inwoners gevraagd wordt wat men goed vindt in de openbare ruimte van de wijk Oud Krimpen, dan wordt vaak
de groenvoorziening (grasveldjes, bomen, bloembakken) en de (straat)verlichting (lantaarnpalen) genoemd. Ook is men
te spreken over de speeltuinen, de relatieve rust in de wijk en het winkelaanbod.
Er is ook aan de geënquêteerden gevraagd om een foto in te sturen van zaken die zij goed vonden aan de openbare ruimte.
Hier is helaas geen enkele foto van binnengekomen.
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Wat vindt u dat er absoluut verbeterd moet worden in de openbare ruimte van de wijk Oud Krimpen?

Opmerkingen bewoners
De bestrating van de wegen in de wijk is een punt van
aandacht; er zijn verzakkingen. Ook de stoepen liggen op
plaatsen ongelijk.
Wat betreft verkeer moet de snelheid beter gehandhaafd
worden. Daarbij pleiten een aantal bewoners voor drempels
of andere snelheidsremmende maatregelen; met name
rondom plekken waar veel kinderen spelen. Daarnaast zien
de bewoners graag dat er meer parkeergelegenheid in de wijk
wordt gecreëerd; foutparkeerders moeten worden aangepakt.
Een aantal inwoners geeft aan geluidsoverlast te ervaren van
de Algerabrug.
Wanneer het gaat over groenonderhoud, dan moeten o.a. de
bomen vaker gesnoeid worden en moet er meer aandacht
worden besteed aan het onderhoud van de bloembakken.
Ook het verwijderen van onkruid is een punt van aandacht.
Sommige inwoners pleiten voor nog meer groen.
Ook de riolering kan worden verbeterd. Tot slot is een gedeelte
van de wijk (nog) niet voorzien van de nieuwe straatverlichting;
inwoners kijken hier naar uit.

Ingezonden foto’s
van onderdelen die
absoluut verbeterd
moeten worden in de
openbare ruimte van
de wijk Oud Krimpen.
Belevingsonderzoek Oud Krimpen - Gemeente Krimpen aan den IJssel
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3. Klimaatbestendigheid

Hoe beoordeelt u de huidige inrichting van de wijk Oud Krimpen met het oog op de klimaatverandering?

Ik verwacht in de toekomst in mijn directe woonomgeving problemen te ondervinden als gevolg van
de klimaatverandering (meer wateroverlast, langere periodes van droogte, temperatuurstijging)?
helemaal niet mee eens
niet mee eens neutraal
mee eens
helemaal mee eens weet ik niet
4% 10%
21%
32%
24%
9%
Ik vind het een goed idee als de gemeente de verharding op weinig belopen/bereden plekken in de
wijk vervangt door groen of halfverharding?
2%
5%
9%
39%
45%

Een ruime meerderheid (56%) verwacht in de toekomst in zijn of haar directe woonomgeving
problemen te ondervinden als gevolg van de klimaatverandering. Ruim vier op de vijf (84%)
vindt het dan ook een goed idee als de gemeente de verharding op weinig belopen/bereden
plekken in de wijk vervangt door groen of halfverharding.
Opmerkingen bewoners
Veel mensen ervaren nu al veel wateroverlast, dit benoemen zij ook in de opmerkingen. Een
aantal daarvan noemt minder verharding in het openbaar gebied en in tuinen als maatregel.
Over het klimaat maken ze niet direct opmerkingen.
Overstromingskans 2050: eens per 100 en
1000 jaar

bron: www.klimaateffectatlas.nl
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Aantal dagen waarin meer dan 25 mm
valt: 4-5 in 2050: 5-6 dagen

bron: www.klimaateffectatlas.nl

Onafhankelijke beoordeling
Het klimaat verandert. Dit heeft tot gevolg dat de zeespiegel stijgt, de weerextremen
groter worden (meer regen in een kortere tijd en langere periodes van droogte) en het
warmer wordt. De kaarten onderaan deze pagina geven een indicatie van mogelijke
gevolgen van klimaatverandering voor Oud Krimpen. Hieruit blijkt dat met name het
risico op overstromingen, net als in andere grote delen van West-Nederland, een gevaar
vormt voor de toekomst. Daarnaast kan de toenemende hoeveelheid extreme neerslag in
combinatie met toenemende kweldruk en de bodemdaling een bedreiging gaan vormen
voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. De hittestress lijkt vooralsnog met name een
probleem te vormen in deelgebied 4 (kaart hier rechtsonder). Maar gezien de geringe
hoeveelheid groenoppervlak kan dit in de toekomst ook een probleem gaan vormen in dit
dichtbebouwde gebied.
In welke mate de inwoners van Oud Krimpen de problemen van klimaatverandering gaan
ondervinden hangt sterk af van de maatregelen die op korte en lange termijn wereldwijd
worden genomen om klimaatverandering af te zwakken en de maatregelen die lokaal
worden getroffen om de wijk klimaatbestendig te maken.

Bodemdaling: 3-10 centimeter in 2050

bron: www.klimaateffectatlas.nl

Belevingsonderzoek Oud Krimpen - Gemeente Krimpen aan den IJssel

Hittestress: nu 1,2- 2,0 graad warmer dan
in het buitengebied

bron: www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl

3.1 Wateroverlast
Hoe vaak heeft u last van water in uw woning? Bijvoorbeeld
via deur of kelderramen (niet via dak of dakgoot)?
17%

nooit
56%

Hoe vaak heeft u last van langdurig water in uw tuin?
52%
7%

Indicatie water op straat:
een keer
meegemaakt
14%

0-5 cm

eens meer dan weet ik niet
per eens per niet van
jaar
toepassing
jaar
7%
18%

10%

26%

Hoe vaak heeft u last van langdurig water in uw straat of in het openbaar groen?
45%
9%
13%
25%

5-10 cm
meer dan 10 cm

4%
5% 3%

Bijna twee op de vijf ondervraagden (38%) heeft minimaal eens per jaar last van langdurig
water in de straat of in het openbaar groen. Nog eens 36% ervaart dit ook minimaal eens
per jaar in de tuin en een kwart heeft minimaal eens per jaar last van water in de woning.
Straten waarin inwoners dit aangeven zijn: de Kortlandstraat, de Lekdijk, de Noorderstraat,
de Rotterdamseweg, de Steenbakkerstraat, de Tuinstraat en de Wethouder Brouwerstraat.
Opmerkingen bewoners
Sommige bewoners geven aan dat de riolering volloopt bij hevige buien, waardoor
tuinen blank komen te staan en water in de kelders loopt. De wijk heeft volgens sommige
inwoners ook te veel verharding, hierdoor kan het water niet weg. Een directe oplossing
die een inwoner aandraagt is het goed schoon te houden van de putten.

Deze kaart (2014) is door Tauw/WEnR ontwikkeld voor de Klimaateffectatlas. Dit model laat met
behulp van de maaiveldhoogte uit AHN2 zien waar zich lokaal lage delen bevinden.

Onafhankelijke beoordeling
Het kaartje rechtsboven laat de potentiële locaties zien waar water op straat komt te staan
bij een extreme bui van 60 mm in één uur. Wateroverlast is dan met name te verwachten
rondom het noord-oostelijke deel van de Noorderstraat. Ook stukken van de Lekdijk,
Tuinstraat en Waalstraat hebben meer dan 10 centimeter water op straat. Daarnaast zijn
rondom het complex Siera Nova (mogelijk toen een bouwput) aan de Oude Tiendweg en
rondom basisschool het Kompas lage plekken waar veel water blijft staan. De kaart laat
ook zien dat het water zowel in de openbare ruimte als op particulier terrein blijft staan.
Wanneer men kijkt naar de meldingen die de afgelopen 3,5 jaar zijn binnengekomen bij
de gemeente dan vallen een aantal meldingen op die te maken kunnen hebben met de
wateroverlast:
•

Verzakkingen van voetpaden of rijbaan (67/ 7% van het totaal)

•

Problemen met de riolering (14/ 2%)

•

Verstopte kolken (24/ 3%)

Niet alleen veel water kan problemen opleveren,
maar ook een tekort zoals in de zomer van 2018
De enige ingezonden foto van (de gevolgen
van) extreme weersomstandigheden in de wijk
Oud Krimpen.
Belevingsonderzoek Oud Krimpen - Gemeente Krimpen aan den IJssel
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3.2 Maatregelen bij eigen woning
Aan welke van de volgende opties bent u bereid een bijdrage te leveren ook als dat een
investering (in tijd of geld) van u vraagt?

Bent u bekend met de subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde
voorzieningen in de huisaansluitingen van laaggelegen (niet onderheide) woningen?

Het scheiden van hemelwater (regenpijpen) en vuilwaterriool (wc, douche, etc.) van uw woning,
zodat het hemelwater kan worden hergebruikt.
nee
misschien
ja
heb ik al n.v.t.
19%
33%
36%
7% 5%

Ja, ik heb hier al gebruik van gemaakt

0%

Ja, ik denk erover om dit aan te vragen

0%

Ja, maar ik heb hierin geen interesse

2%

Aanbrengen drainage in uw tuin.
26%

Nee, maar ik zou hier meer over willen
weten
Nee, maar ik heb ook geen interesse

28%

10%

Tegels in uw tuin vervangen door groen.
22%
13%
11%

15%

47%

De aanleg van een groen dak of groene gevel.
41%
De aanschaf van een regenton.
10%
18%

22%

40%

27%

7%

17%

5%

30%

10%

75%
23%

Bijna niemand van de ondervraagden kent de subsidieverordening voor het stimuleren
van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen van laaggelegen (niet
onderheide) woningen. Driekwart zou hier graag meer over willen weten (75%). Onder
de inwoners die minder dan 11 jaar in de wijk wonen is de interesse om hier meer over te
weten te komen extra groot.

2%

Veel inwoners van Oud Krimpen zijn bereid om zelf ook hun steentje bij te dragen aan het
voorkomen van wateroverlast. Zo heeft 47% de tegels in de tuin vervangen door groen
en staat 24% hier (misschien) voor open om dit te gaan doen. Ook de aanschaf van een
regenton is voor veel inwoners een prima manier om een bijdrage te kunnen leveren;
slechts 10% zegt dit absoluut niet te willen doen.
Het aanleggen van een groen dak of groene gevel gaat twee op de vijf (41%) te ver; zij
staan hier niet voor open. Ook het aanbrengen van drainage in de tuin is voor 26% geen
optie; een derde (32%) staat hier overigens zonder twijfel voor open of heeft dit al gedaan.
Tot slot wil 43% een bijdrage leveren, of doet dit al, door hemelwater te scheiden.
Geënquêteerden tussen de 17-39 jaar staan het welwillends tegenover de tegels in de tuin
vervangen voor groen en het hebben van een groen dak of groene gevel.

30% van de geënquêteerden heeft een regenton. Daarnaast is 40% bereid om een regenton aan te
schaffen.
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Voorbeelden van groene voortuinen in de wijk. 47% van de geënquêteerden geeft aan dat ze al tegels vervangen hebben door groen.
Voorbeelden van verharde voortuinen in de wijk. 11% van de geënquêteerden is bereid tegels te vervangen door groen.
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4. Energietransitie

Ziet u in uw woonomgeving mogelijkheden voor (eigen) gebruik van duurzame energie?

4.1 Huidige situatie
Gebruikt u groene stroom?
Nee
39%

Ja
47%

Heeft u een elektrische of hybride auto?
Nee, ik ben niet van plan er één binnen
drie jaar aan te schaffen
89%

Nee, maar ik ben van plan er één
binnen drie jaar aan te schaffen Ja
8% 3%

Weet ik niet
14%

Welke van de volgende maatregelen heeft u getroffen in uw woning?
87% Dubbel-/driedubbelglas

Onafhankelijke beoordeling
De meeste woningen hebben een erg laag energielabel (F of zelfs G, zie kaart hieronder).
Dit zijn voornamelijk woningen uit de jaren ‘30. De naoorlogse woningen scoren iets
beter (label D en E). Slechts enkele woningen zijn nieuwer of hebben maatregelen
getroffen waardoor ze energielabel A, B of C hebben gekregen. Ook met de opwekking
van duurzame energie is het niet goed gesteld. Naar schatting hebben 49 van de meer
dan 1000 panden zonnepanelen. Een groot deel van de woningen is echter wel zeer
geschikt voor de zonnepanelen (bron: Zonatlas, zie bijlage V). Voor elektrische auto’s zijn
momenteel slechts twee openbare laadlocaties in wijk aanwezig.

62% Dakisolatie
56% Isolatie van muren en/of gevels
43% Vloerisolatie
38% Nieuwe energiezuinige apparaten
16%

Energiezuinige boiler of zonneboiler

12%

Zonnepanelen

9%

Anders, namelijk:

4% Ik heb geen maatregelen getroffen
1% Warmtepomp

Het valt op dat het grootste deel van de maatregelen op het gebied van duurzame energie
zijn genomen in het isoleren van de woning (dak, muren, ramen en vloer). Daarnaast
hebben inwoners vooral geïnvesteerd in energiezuinige apparaten en een boiler. Bijna
de helft van de geënquêteerden maakt gebruik van groene stroom, maar het zelfstandig
opwekken van duurzame energie gebeurt nog op relatief kleine schaal. Het bezit van
elektrische auto’s is zeer beperkt en het merendeel van de ondervraagde inwoners is niet
van plan er één binnen drie jaar aan te schaffen.
Opmerkingen bewoners
Bewoners geven de volgende belemmeringen in de mogelijkheden voor het besparen
en het (eigen) gebruik van duurzame energie: de woning is in eigendom van QuaWonen
die voorlopig niet wil investeren (5x), het kostenplaatje (2x) en oude huizen waardoor
maatregelen niet altijd even rendabel zijn (3x). Mensen zien met name mogelijkheden
door middel van collectieve inkoop, op openbare voorzieningen (bushokjes en gebouwen)
en door mee te liften op de renovatie van de woningen door de woningbouwvereniging.
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4.2 Bereidheid tot transitie
Voor welke van de volgende duurzame opties staat u open?
Het verwijderen van de gasaansluiting in uw woning, zodat u volledig overgaat op elektrisch koken
en verwarmen.
heb ik al 0%
nee
ja
n.v.t. 3%
misschien
31%
44%
22%
Het aanbrengen van zonnepanelen op uw woning.
20%

31%

33%

12%

5%

Het (extra) isoleren van uw woning
7%

27%

39%

19%

7%

Wat zou uw voornaamste drijfveer zijn om uw woning energiezuiniger te maken?
32% Lagere energierekening
33% Meer comfort: warmer in de winter en koeler in de zomer
35% Duurzaam/ beter voor het milieu

In de Weteringsingel en bij het winkelcentrum
is een oplaadpunt voor elektrische auto’s. Er is
onder de geënquêteerden weinig interesse in de
aanschaf van een elektrische auto.

12% van de geënquêteerden heeft zonnepanelen.
Daarnaast is 33% is bereid om zonnepanelen aan
te brengen op de woning.

Veel inwoners staan open voor verduurzaming op het gebied van energiebesparing en
-opwekking. Eén op de vijf (19%) heeft de woning reeds (extra) geïsoleerd; nog eens 39%
staat hier voor open. 12% heeft reeds zonnepanelen geplaatst en 33% zou dit wel willen.
Het verwijderen van de gasaansluiting kan op de minste bijval rekenen. Drie op de tien
(31%) ziet dit niet zitten en 44% twijfelt. Eén op de vijf (22%) staat hier wel voor open. De
drijfveren om dit te doen lopen uiteen: lagere energierekening, meer comfort en beter
voor het milieu scoren nagenoeg gelijk.
Opmerkingen bewoners
Zie de opmerkingen bij paragraaf 4.1
Onafhankelijke beoordeling
De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een duurzaamheidslening voor
energiebesparende maatregelen. Daarnaast is er de WoonWijzerWinkel, een initiatief van
24 gemeenten in de regio Rijnmond en Haaglanden en biedt betrouwbaar en deskundig
advies hoe u uw woning energiezuiniger kunt maken met meer comfort. Ook voor laadpalen
kunnen inwoners kosteloos terecht bij de gemeente als dit niet op eigen terrein kan en
er binnen 250 meter loopafstand geen oplaadpunt beschikbaar is. De ontwikkelingen
op het gebied van gasloze woningen hebben blijvend de aandacht van de gemeente en,
zodra mogelijk, zal de gemeente op dit punt (in overleg met de NUTS-bedrijven) acties
ondernemen.

De openbare verlichting in Oud Krimpen wordt
vervangen door LED verlichting. In deelgebied 1
en 2 staat dit op de planning.
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De straten ten westen van de N210 (deelgebied 3
en 4) hebben al nieuwe LED armaturen. Bewoners
zijn hier erg enthousiast over.
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5. Inrichting voor senioren en mindervaliden
Hoe beoordeelt u in Oud Krimpen de inrichting voor senioren en mindervaliden?

5.1 Demografische ontwikkeling
De helft van de ondervraagde inwoners onder de 65 jaar
verwacht ook in Oud Krimpen te wonen als men ouder
dan 65 jaar is. Inwoners onder de 40 jaar zijn het minst
honkvast. De verwachting om in Oud Krimpen te blijven
wonen neemt toe naarmate men ouder is.
Opmerkingen bewoners
Er zijn geen opmerkingen gemaakt over dit onderdeel.

ja
50%

Legenda

weet ik
niet

Hoofd ﬁetsroute

10%

Hoofd wandelroute

39%
nee
11%

Verzorgingsgebied zitobject
voor ouderen (125m)

Verwacht u ook in de wijk Oud
Krimpen te wonen als u ouder
dan 65 jaar bent?*

Onafhankelijke beoordeling
Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder neemt in Krimpen aan den IJssel toe van ruim
5.000 in 2009 tot circa 8.000 in 2030. Het aantal 75-plussers groeit in dezelfde periode
van 2.100 naar ca. 4.000. Naast de vergrijzing zal er ook een toename in de woningvraag
komen doordat senioren en mensen met een functiebeperking langer zelfstandig blijven
wonen. Dit heeft een toenemende vraag naar levensloopgeschikte wijken tot gevolg. Dit
betekent dat er meer senioren in de wijk komen te wonen. Zij hebben andere behoeftes
op het gebied van wonen en gebruik van de openbare ruimte dan de inwoners onder de
65 jaar.

5.2 Zitgelegenheden

Gevaarlijke oversteek
10%

Voorzieningen
Zitgelegenheid

10%

Openbaar watertappunt
Appartementen

10%

10%

Hoe beoordeelt u het aantal zitgelegenheden (rustpunten) in de wijk?
heel slecht
slecht
neutraal
goed
38%
18%
15%
9%

Steile helling
Trap

10%

geen
tro�oir

10%

10%

uitstekend
weet ik niet
20%

Het aantal zitgelegenheden in de wijk is volgens 56% slecht tot onvoldoende. Ook hier valt
op dat inwoners in de leeftijd van 40-54 jaar zich het meest negatief uitlaten.
10%

Opmerkingen bewoners
Slechts één respondent maakt een opmerking over het gebrek aan zitgelegenheden.
Onafhankelijke beoordeling
Zoals het kaartje hiernaast laat zien zijn de zitgelegenheden in de wijk onvoldoende voor
senioren. Enkele locaties waar zitgelegenheden wel gewenst zijn, maar niet aanwezig:
de Wethouder Brouwerstraat, het parkje achter de basisschool het Kompas, de kruising
Burgerdijkstraat-Zuiderstraat (bankje is wel aanwezig, maar bij de speeltuin), halverwege
de Kortlandstraat, de Koningin Julianastraat en in de groenzone langs de Lekdijk.
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*Deze vraag is alleen voorgelegd
geënquêteerden van 64 jaar en jonger.

aan
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geen
tro�oir

10%

5.3 Voetpaden voor senioren en mindervaliden
Hoe beoordeelt u de toegankelijkheid van de voetpaden voor senioren en mindervaliden in de wijk?
slecht
36%

onvoldoende

23%

5%

Hoe beoordeelt u de veiligheid van de voetpaden voor senioren in de wijk?

1%

33%

25%

neutraal voldoende weet ik niet

29%

17%

5%

11%

14%
Smalle trottoirs door boomspiegels of geparkeerde auto’s.

Op veel plekken in de wijk
ontbreken op- en afritten.

Drie op de vijf beoordeelt de veiligheid (62%) en de toegankelijkheid (61%) van de
voetpaden voor senioren en mindervaliden in de wijk als slecht tot onvoldoende.
Opmerkingen bewoners
De geënquêteerden vinden vooral de bestrating van de voetpaden erg slecht: deze is
volgens hen verzakt, licht scheef of opgedrukt door boomwortels. Ook de doorgangen op
deze trottoirs zijn slecht door bomen, obstakels of fout geparkeerde auto’s.
Onafhankelijke beoordeling
Oud Krimpen kent weinig vrijliggende voetpaden. De meeste straten zijn voorzien van een
trottoir, met uitzondering van de Lekdijk. In het geval van de Oosterstraat, Waalstraat en
de Tuinstraat is hiervoor slechts een zeer smalle strook beschikbaar van minder dan een
meter. Geparkeerde auto’s, bloembakken en boomspiegels maken dat deze trottoirs op
sommige plekken te smal zijn voor mensen met een rollator. Verder zijn veel voetpaden
verzakt of opgedrukt door wortels. Ook ontbreken op oversteken vaak op- of afritten voor
mensen met rollators, rolstoellen en wandelwagens. Ook de hoogteverschillen en trappen
naar de dijkopgang kunnen voor mindervaliden en onneembare hindernis vormen.
Tenslotte kent de wijk ook een belangrijke fysieke barrière voor fietsers en voetgangers
in het algemeen. Het zuidelijke deel van de C.G. Roosweg is alleen te passeren door de
tunnel ter hoogte van de Rotterdamseweg. Daarentegen vormt het noordelijke deel van
de C.G. Roosweg een mindere barrière. Hier is de weg verhoogd, en daarom op meerdere
plekken te passeren.

Ongelijke trottoirs door wortelopdruk (links) of verzakking (rechts).

Ook de hoogteverschillen en trappen rondom de dijkopgang kunnen voor mindervaliden en
onneembare hindernis vormen.
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5.4 Fietspaden voor senioren en mindervaliden
Hoe beoordeelt u de toegankelijkheid van de fietspaden voor senioren en mindervaliden in de wijk?
slecht
27%

onvoldoende
19%

neutraal
22%

uitstekend 0%
voldoende

weet ik niet
24%

9%

Hoe beoordeelt u de veiligheid van de fietspaden voor senioren en mindervaliden in de wijk?
32%

19%

22%

6%

21%

De veiligheid (51%) en toegankelijkheid (46%) van de fietspaden voor senioren en
mindervaliden laat volgens de helft van de ondervraagden eveneens te wensen over.
Opmerkingen bewoners
Over de fietspaden voor senioren zijn geen relevante opmerkingen gemaakt door de
geënquêteerden.
Onafhankelijke beoordeling
In de wijk ligt een aantal fiets(suggestie)stroken of vrijliggende fietspaden. Dit zijn de
grotere doorlopende wegen als de Noorderstraat, de C.G. Roosweg en de Industrieweg.
Hiermee is de wijk voor fietsers redelijk ontsloten (zie kaartjes hieronder). Wel kunnen
de hoogteverschillen tussen de fietspaden in de wijk en de fietspaden op de dijk en
langs en onder de weg een belemmering vormen voor senioren met fietsen zonder
trapondersteuning. Ook zijn de fietsstroken in veel gevallen erg smal met een breedte van 1
meter. Smalle fietssuggestiestroken in combinatie met een smalle doorgaande rijbaan oogt
onveilig, bijvoorbeeld in de Noorderstraat. Ook het ontbreken van fietssuggestiestroken
op asfaltwegen zorgt voor een onveilig gevoel bijvoorbeeld op de Lekdijk.

In sommige gevallen is de straat erg smal (Noorderstraat, 50 km/u, linker foto). Ook zijn er asfaltwegen
zonder fietssuggestiestroken (Lekdijk, 30 km/u, rechter foto). Dit kan voor veel ouderen als onveilig
worden ervaren.

De fietspaden langs de Oude Tiendweg (Iinks) en de fietstunnel onder de C.G. Roosweg door (rechts)
hebben redelijke hellingen en gevaarlijke oversteken en kunnen lastig zijn voor ouderen zonder
trapondersteuning.

Deze kaartjes van de hardloopapp Strava geven een inzicht in de meest gebruikte fiets- en wandelpaden
in de wijk voor sporten.
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Oudere fietsers zullen deze trap bij de Algebra brug vermijden en verder
rijden naar de fietsoprit ter hoogte van het Koningin Wilhelminaplein.
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6. Bereikbaarheid & mobiliteit
Hoe toegankelijk vindt u de wegen, wandel- en fietspaden in de wijk?

6.1 Parkeren
helemaal niet
mee eens
22%

helemaal mee eens 3%
niet mee eens
32%

neutraal
24%

mee eens
19%

Er zijn voldoende parkeerplaatsen in mijn wijk.

In de wijk Oud Krimpen moet volgens de geënquêteerden meer parkeergelegenheid
worden gecreëerd; meer dan de helft (54%) vindt dat er onvoldoende parkeerplaatsen
zijn in de wijk. In vergelijking met de wijken Lansingh Zuid (57% is positief) en Langeland
(72% is positief) is men in Oud Krimpen veel negatiever over het parkeren (slechts 35% is
positief). Dit is niet geheel onverwacht aangezien dit deel van Krimpen aan den IJssel veel
ouder is en er bij het ontwerpen van de wijk dus veel minder rekening gehouden is met
autobezit.

30
50

Opmerkingen bewoners
Opvallend veel geënquêteerden (36) vinden dat de parkeerdruk absoluut verbeterd moet
worden. Als specifieke locatie wordt alleen de Lekdijk tweemaal genoemd. Ook ergeren
zich veel mensen aan de verkeerd geparkeerde auto’s die de doorgang voor voetgangers
belemmeren.
Onafhankelijke beoordeling
Op dinsdag 15 mei 2018 is tussen 23.00 en 06.00 uur een parkeerdrukmeting uitgevoerd.
Hieruit blijkt dat er van de in het totaal 1054 openbare parkeerplaatsen in de wijk 735
bezet waren. Over de hele wijk gezien was er dus op het moment van meting sprake
van overcapaciteit, maar de verschillen per straat bleken groot. Straten met een hoge
parkeerdruk waren de IJsseldijk, de Kleine Vlietstraat, de Kortlandstraat, de IJsselstraat, de
Lekdijk, de Tuinstraat, de Waalstraat, de Oosterstraat, de Burgerdijkstraat, de Zuiderstraat
en de Blijdendijkstraat (zie ook het kaartje hiernaast). In sommige gevallen stonden er
zelfs meer auto’s dan er parkeerplaatsen waren.
In het totaal zijn er 1054 openbare parkeerplekken in de wijk en 229 op parkeerplekken op
eigen terrein. In het totaal levert dit 1283 parkeerplaatsen op voor de 900 huishoudens.
dat is 1,43 parkeerplaats per woning. De huidige parkeernormen liggen in veel gevallen
veel hoger. Deze variëren tussen de 1,0 en de 2,6 parkeerplaatsen per woning (afhankelijk
van het type woning).
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30
50
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Legenda

Gebiedsontslui�ngsweg
Wijkontslui�ngsweg
Overige wegen

50

Fietspaden
Wandelpaden
Hoge parkeerdruk (15-5-2018)
Oplaadpunt elektrische auto´s
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Bij het zoeken naar een parkeerplekje worden inritten regelmatig over het hoofd gezien. Vandaar de opvallende
hoeveelheid aan waarschuwingsborden die bewoners zelf ophangen.

In veel straten is sprake van een zeer hoge parkeerdruk.

Er zijn ook straten met voldoende parkeergelegenheid.
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Inwoners gaan creatief om met de
ruimte die er is.
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Noorderstraat

Tuinstraat

bron: www.serc.nl

bron: Google Maps

bron: www.serc.nl

bron: Google Maps

Deze foto’s laten de verschillen zien tussen de situatie na aanleg van wijk en de huidige situatie. Bij de Noorderstraat (links) valt de afwezigheid van auto’s, fietsstroken en parkeerplaatsen op. De middenberm
is daardoor een stuk breder en er zijn zebrapaden die zorgen voor een veilige oversteek. In de Tuinstraat (rechts) is het contrast nog groter. De historische foto laat alleen voetgangers zien die de straat
gebruiken. Auto’s zijn niet te zien.
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6.2 Auto versus langzaam verkeer
helemaal niet
mee eens niet mee eens
6%
15%

neutraal
24%

helemaal
mee eens 2%
15%

mee eens
38%

Ik vind dat de openbare ruimte meer zou moeten worden ingericht voor langzaam verkeer (zoals
fietsers en voetgangers ten opzichte van auto’s).
21%
29%
21%
16%
7% 6%
Ik ben bereid om mijn auto verder (0-100 meter) van mijn woning te parkeren als dit extra openbare
ruimte oplevert bij mij in de straat voor bijvoorbeeld groen, spelen en water.
3%
29%

33%

17%

11%

7%

Ik ben voor autovrije zones in de wijk.

Meer dan de helft van de ondervraagde bewoners (54%) vindt dat de openbare ruimte
meer zou moeten worden ingericht voor langzaam verkeer (zoals fietsers en voetgangers)
ten opzichte van auto’s. Echter is maar minder dan een kwart (23%) bereid om de auto
verder (0-100 meter) van de woning te parkeren om extra ruimte te creëren en slechts 18
procent is voor autovrije zones in de wijk.
Opmerkingen bewoners
Bewoners merken op dat er weining fiets- en wandelpaden zijn in de wijk en dat geparkeerde
auto’s deze blokkeren. Dit in combinatie met de slechte staat van de verharding maakt het
extra moeilijk voor fietsers en voetgangers in de wijk.
Onafhankelijke beoordeling
De wegenstructuur in Oud Krimpen is ontstaan over de IJssel- en Lekdijk. Pas in de jaren
‘30 van vorige eeuw volgde bebouwing in de polder waarin een groot deel van de huidige
rechthoekige wegenpatroon werd aangelegd. In de jaren vijftig werd de Algerabrug
aangelegd over de Hollandse IJssel. Over de brug kwam de C.G. Roosweg (N210) te
liggen, een weg die verder liep dwars door Oud Krimpen. Deze weg is een belangrijke
gebiedsontsluitingsweg, maar vormt een grote fysieke en visuele barrière die de wijk in
tweeën splitst. Deze weg is vanuit de wijk op twee plekken op te rijden: via de Industrieweg
en ter hoogte van het Koningin Wilhelminaplein.
De aanwezigheid van de auto in de woonstraten van Oud Krimpen is zeer dominant.
De relatief smalle straatprofielen uit de jaren ‘30 zijn eigenlijk niet berekend op zoveel
parkerende en passerende auto’s (zie de foto’s op de vorige pagina). Hierdoor is er relatief
weinig ruimte over voor fietsers, voetgangers en andere functies als groen, waterberging
en spelen. Met de herinrichting van de Oosterstraat, Waalstraat en Tuinstraat als woonerf

is hier wel wat aan proberen te doen, maar met wisselend succes. Met het groot onderhoud
van de wijk is het dan ook een ontwerpopgave om de balans tussen de verschillende
verkeersstromen, parkeren en overige functies als fietsen, wandelen, groen, waterberging
en spelen te optimaliseren.
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7. Sociale Veiligheid

overdag

‘s avonds

‘s nachts

Voelt u zich veilig in de buitenruimte in de wijk?

7.1 Onveilige plekken
Oud Krimpen wordt door de inwoners over het algemeen
gezien als een sociaal veilige wijk. Overdag voelt niemand
zich uitgesproken onveilig. ‘s Avonds voelt 5% zich onveilig
en 8% geeft aan zich ‘s nachts niet veilig te voelen op
straat.

Zijn er plekken in de wijk waar u
zich onveilig voelt?

ja
16%

Opmerkingen bewoners
nee
Twaalf geënquêteerden geven de passage onder de
84%
Algerabrug aan als onveilige plek. Met name de ‘s
avonds en ‘s nachts aanwezige hangjongeren zorgen
hier voor overlast en een onveilig gevoel. Hier zou vaker
gecontroleerd kunnen worden. Andere plekken die worden genoemd zijn slecht verlichte
wandelpaden, het fietstunneltje, het park bij het raadhuis en de Lekdijk.
Onafhankelijke beoordeling
In Oud Krimpen zijn relatief weinig achterpaden, geen grote groenzones en de meeste
plekken in de openbare ruimte is toezicht op vanuit de omliggende woningen. Gezien het
aantal meldingen in de afgelopen vier jaar zijn er geen meldingen bij de gemeente gedaan
van vandalisme of graffiti, wel zijn 16 meldingen binnengekomen van illegale storting.
Het onderzoeksgebied Oud Krimpen wordt niet door het CBS gezien als één wijk, maar
als twee onderdelen van twee grotere wijken. Daarom is het lastig om voor dit gebied
uitspraken te doen over de misdaadgegevens.

Twaalf geënquêteerden geven de passage onder de Algerabrug aan als onveilige plek.
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7.2 Verlichting
Hoe beoordeelt u de verlichting in de wijk?
slecht
10%

onvoldoende
neutraal
8%
16%

voldoende
32%

uitstekend
35%

De verlichting in de wijk wordt door tweederde (67%) als goed tot uitstekend beoordeeld. De
beoordeling verschilt wel tussen de verschillende deelgebieden van de wijk. In deelgebied
3 en 4 is de verlichting pas vernieuwd en zijn significant positiever dan deelgebied 1 en 2
waar de verlichting nog moet worden vervangen.
Opmerkingen bewoners
Veel inwoners uit deelgebied 3 en 4 noemen de verlichting als positief in hun opmerkingen.
De inwoners uit deelgebied 1 en 2 geven aan dat zij ook graag de verlichting in hun straten
vervangen zien worden door de gemeente. Ook de historische uitstraling en de LED
techniek van verlichting wordt genoemd als pluspunt (nieuwe verlichting) of verbeterpunt
(nog niet vernieuwde verlichting). Plekken die worden genoemd als slecht verlicht zijn de
Waalstraat, achterpaden en het voetpad langs de Boezemstraat.
Onafhankelijke beoordeling
Met 325 meldingen in de periode januari 2015- mei 2017 zijn voor openbare verlichting
veruit de meeste meldingen binnengekomen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de
vervanging van de verlichting in deelgebied 3 en 4. De effecten van deze vervanging is ook
duidelijk terug te zien in de beleving van de inwoners.

De verlichting in de wijk wordt door tweederde (67%) als goed tot uitstekend beoordeeld. Dit komt door
het deel waar de oude verlichting (links) is vervangen door nieuwe (rechts)
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7.3 Verzorging van de buitenruimte
Hoe beoordeelt u de verzorging van de buitenruimte in de wijk Oud Krimpen in zijn geheel?
slecht
7%

onvoldoende
23%

uitstekend 2% weet ik
niet 3%
voldoende
25%

neutraal
40%

De meningen over de verzorging van de buitenruimte zijn verdeeld. 40% is neutraal, 30%
vindt het onvoldoende of slecht en 27% voldoende of uitstekend. Het zijn met name
de inwoners van deelgebied 1 die zich negatief uitlaten. In verhouding tot de andere
recentelijk onderzochte wijken scoort Oud Krimpen vergelijkbaar met Lansingh Zuid (26%
vindt daar het onvoldoende of slecht) en veel beter dan Langeland waar 45% van de
geënquêteerden aan de buitenruimte onverzorgd vindt.
Opmerkingen bewoners
Bewoners maken vooral opmerkingen over de staat van de verharding (scheef door
verzakkingen en wortelopdruk) en het groen. Ook speeltuinen, bankjes en bloembakken
worden genoemd als onverzorgde plekken.
Onafhankelijke beoordeling
De openbare ruimte in Oud Krimpen heeft een verzorgde uitstraling. Dit blijkt uit de
diverse schouwen van de afgelopen jaren. Alle categorieën (verharding, meubilair, groen
en water) voldoen aan de door de gemeente gestelde ambitie (zie grafiek hieronder).
Opvallend is dat alle categorieën voor meer dan 50% boven de door de gemeente gestelde
ambitie scoren. Alleen onkruidgroei in beplanting voldoet niet aan de gestelde ambitie op
de helft van de geïnspecteerde locaties.

27% van de geënquêteerden vindt de verzorging van de buitenruimte voldoende
tot uitstekend.

Uit de meldingen van de periode 2015 - juni 2018 blijkt dat er vooral veel meldingen zijn
gedaan met betrekking tot openbare verlichting (325, dit heeft waarschijnlijk te maken
met de renovatie ervan), het straatwerk (112), het onderhoud van de bomen (101),
vervuiling (84), riolering (64) en verkeersborden (58). In bijlage III is een overzicht van de
meldingen opgenomen.

Restultaten
van
de
schouw
uitgevoerd in 2017. Hierbij ligt de
beeldkwaliteit in de meeste gevallen
boven (groen) of op (oranje) de
gemeentelijke ambitie. Een klein
deel voldoet hier niet aan (rood).

eerste verharding meubilair
indruk

groen

water

30% van de geënquêteerden vindt de verzorging van de buitenruimte onvoldoende
tot slecht.
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Vormen van participatie door inwoners in de openbare ruimte. Veel bloembakken en boomspiegels zijn door inwoners aangeplant en onderhouden. Rechts onder heeft iemand z’n eigen trottoir bestraat.
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7.4 Sociale samenhang
Heeft u overlast van medebewoners in de wijk?
niet
65%
Hoe vaak heeft u contact met uw
buurtbewoners?

9%

Heel
soms
Maandelijks

6%

Wekelijks

27%

Dagelijks

58%

soms
28%

vaak 1%
regelmatig
7%

Zou u meer contact willen hebben met uw buurtbewoners?
Ja

15%

Nee

85%

De sociale samenhang is zeer hoog in Oud Krimpen.
85% heeft dagelijks tot wekelijks contact met
buurtbewoners. Nog eens 6% heeft dit maandelijks.
Misschien dat dit hoge percentage ook verklaart
waarom slechts 15% van hen meer contact wil. Hier
ligt dan ook geen prioriteit in vergelijking tot andere
thema’s. De uitkomsten zijn vergelijkbaar met die van
het belevingsonderzoek in de wijk Langeland.

Opmerkingen bewoners
Over dit onderwerp zijn geen relevante opmerkingen gemaakt.

Meerdere inwoners hebben bankjes voor het huis staan, een zichtbare indicator van sociale
samenhang.

7.5 Fonds Bewonersinitiatieven
Het Fonds Bewonersinitiatieven biedt een Heeft u weleens gebruik gemaakt
financiële bijdrage voor activiteiten die bewoners van het fonds bewonersinitiatieven?
zelf in hun straat of buurt organiseren. De gemeente
5%
wil daarmee het eigen initiatief van bewoners
Ja
stimuleren. Opvallend weinig geënquêteerden
15%
kennen het Fonds Bewonersinitiatieven. Van de
Nee, maar ik
ken het wel
20% die het fonds wel kennen, heeft één op de vier
er ook weleens gebruik van gemaakt; dit zijn met
name inwoners uit deelgebied 1. De uitkomsten
zijn vergelijkbaar met het belevingsonderzoek
in Langeland, waar 69% het fonds niet kende.
Nee, ik ken het niet
Daarom verdient het de aanbeveling om meer aan
80%
promotie te doen en/of nader onderzoek naar de
werking en behoefte van dit fonds.

In de Tuinstraat
is een minibieb
opgezet door
inwoners.

Opmerkingen bewoners
Over dit onderwerp zijn geen relevante opmerkingen gemaakt.
Onafhankelijke beoordeling niet van toepassing
Belevingsonderzoek Oud Krimpen - Gemeente Krimpen aan den IJssel
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8. Verkeersveiligheid
Hoe beoordeelt u de verkeersveiligheid in de wijk?

8.1 Maximumsnelheden
De maximumsnelheden die worden opgelegd in de wijk.
slecht
onvoldoende
neutraal
16%
12%
26%

uitstekend 2%
14%

voldoende
30%

25%

Gebiedsontslui�ngsweg

1%
2%

De mate dat weggebruikers zich houden aan de maximumsnelheid in de wijk.
49%

Legenda

19%

Wijkontslui�ngsweg

4%

Driekwart (74%) is ontevreden over de mate waarin weggebruikers zich houden aan de
maximumsnelheid in de wijk; dit terwijl de maximumsnelheden die zijn opgelegd volgens
44% prima tot uitstekend zijn. Het zit hem dus in de handhaving. Het probleem van te hard
rijden lijkt iets minder te spelen in deelgebied 2.
Opmerkingen bewoners
De volgende plekken wijzen de geënquêteerden aan waar automobilisten in sommige
gevallen ook zeker de vrachtwagenchauffeurs zich niet aan de maximumsnelheid
houden: de Noorderstraat (9x) het woonerfgebied Tuinstraat, Waalstraat etc. (7x), de
Rotterdamseweg (3x), de IJsseldijk (3x), de Lekdijk en de Kortlandstraat. Als mogelijke
maatregelen noemen ze meer controle (ook ’s nachts) en een betere vermelding van de
maximumsnelheid in wijk.

Overige wegen
Fietspaden
Wandelpaden
50 Maximum snelheid

30

Woonerf

s

Drempel

30

30

50

s

Onafhankelijke beoordeling (zie ook bijlage IV)
De afgelopen periode zijn er op vier plekken in de wijk snelheidsmetingen uitgevoerd:
• De Tuinstraat ter hoogte van nummer 56: 30% hield zich aan de maximumsnelheid van
15 kilometer per uur. 48% reed 0,1 -5 kilometer per uur boven de maximumsnelheid en
22% reed nog harder dan 5 kilometer per uur te hard. Heel zelden werd een snelheid
van boven de 30 kilometer per uur gemeten.
• De Waalstraat ter hoogte van nummer 19: 34% hield zich aan de maximumsnelheid van
15 kilometer per uur. 41% reed 0,1 -5 kilometer per uur boven de maximum snelheid en
25% reed nog harder dan 5 kilometer per uur te hard. Heel zelden (9 van de in het totaal
1416 registraties) werd een snelheid van boven de 30 kilometer per uur gemeten.
• De Waalstraat ter hoogte van nummer 90: 16% hield zich aan de maximumsnelheid van
15 kilometer per uur. 36,5% reed 0,1 -5 kilometer per uur boven de maximum snelheid
en 47,5% reed nog harder dan 5 kilometer per uur te hard. Zelden (4,5%) werd een
snelheid van boven de 30 kilometer per uur gemeten.
• De Noorderstraat ter hoogte van de Lijsterstraat (net buiten het plangebied): 96% hield
zich aan de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.
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Slingerremmer
Loca�e waar 2 of meer
ongelukken zijn gebeurd in de
periode van 2010-2015
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8.2 Veiligheidsmaatregelen in het verkeer
Hoe beoordeelt u de veiligheidsmaatregelen (zoals verkeersdrempels op de hoofdwegen in de wijk?
onvoldoende
uitstekend 4%
slecht
neutraal
voldoende
weet ik niet
28%
15%
29%
16%
9%
Hoe beoordeelt u de verkeersveiligheid van de overige wegen en paden in de wijk?
slecht
20%

onvoldoende
22%

neutraal
30%

voldoende
17%

3%
8%

Twee op de vijf (43%) is van mening dat de huidige veiligheidsmaatregelen op de
hoofdwegen in de wijk slecht tot onvoldoende zijn. Mensen met thuiswonende kinderen
zijn het meest kritisch. Ook de verkeersveiligheid van de overige wegen en paden in de
wijk kan worden verbeterd volgens de geënquêteerden.
Opmerkingen bewoners
Plekken die de geënquêteerden noemen met betrekking tot verkeersonveiligheid zijn:
de Rotterdamseweg, de ontsluiting van de Oude Tiendweg op de Industrieweg (incl.
het fietspad), de Noorderstraat (fietsstroken), het fietstunneltje en de wegen rondom
speelplekken.
De bloembakken als snelheidsremmers worden door enkelen als positief ervaren voor
de snelheidsremmende functie. Echter noemt een aantal geënquêteerden dit ook als
onoverzichtelijk, ontoegankelijk en niet goed onderhouden. Ook over drempels wordt
wisselend gedacht. De één wil ze wel (met name bij speelplekken) en de ander wil ze juist
weg hebben.

Onafhankelijke beoordeling
Zoals de kaart op de vorige pagina laat zien hebben in de periode van 2010-2015 op drie
locaties twee of meerdere ongevallen plaatsgevonden: de IJsseldijk ter hoogte van de
Karwei (5x, net buiten het plangebied), het fietspad dat de vanaf de Industrieweg de oude
Tiendweg opkomt (3x) en de kruising van de Rotterdamseweg en de Industrieweg (4x).
In Oud Krimpen zijn per wegcategorie maatregelen getroffen. In bijlage 2 zijn de
wegcategorieën en de kenmerken per categorie weg opgenomen vanuit de Verkeers- en
vervoersvisie 2013.
In het woonerf gedeelte zijn de maatregelen met name slingerremmers in de vorm van
bloembakken en verlagingen rondom de kolken in het midden van de weg. Het smalle
straatprofiel draagt ook bij aan het minder hard rijden. De hoeveelheid geparkeerde
auto’s zorgt hier wel voor onoverzichtelijke situaties, vooral voor kinderen. Ook wordt de
maximum snelheid lang niet altijd nageleefd (zie paragraaf 8.1 en bijlage IV).
De wegen in de 30-kilometerzone zijn voorzien van drempels om de snelheid te remmen.
Deze liggen met name op kruisingen van wegen. Het valt op dat bij speeltuinen nauwelijks
verkeersremmende maatregelen zijn getroffen. Er zijn alleen hekwerken geplaatst om ze
af te schermen van de weg.
Van de 50-kilometerwegen is met name de Noorderstraat ‘gevaarlijk’ te noemen. Door
de gescheiden rijbanen nodigt deze straat uit tot relatief hoge snelheden. Daarbij
zijn bij oversteken geen snelheidsremmende maatregelen getroffen. Ook liggen er
fietssuggestiestroken in plaats van fietsstroken. De fietsers, auto’s en vrachtauto’s moeten
de smalle rijbaan dus delen.

Twee op de vijf (43%) is van mening dat de huidige veiligheidsmaatregelen op de hoofdwegen in de wijk slecht tot onvoldoende zijn
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9. Leefbaarheid

Hoe beoordeelt u de leefbaarheid in de wijk?

9.1 Groen in de wijk
Hoe beoordeelt u de hoeveelheid groen in uw wijk?
slecht 3%
onvoldoende
neutraal
15%
30%
Hoe beoordeelt u de kwaliteit van het groen in uw wijk?
12%
25%
37%

voldoende
37%

uitstekend
16%
19%

7%

Het overgrote deel van de geënquêteerden vindt dat er voldoende groen in de wijk aanwezig
is. De kwaliteit van het groen in de wijk wordt echter wel door 37% als onvoldoende of
slecht ervaren. Dit zijn met name mensen die korter dan 10 jaar in de wijk wonen en
mensen die in deelgebied 1 of 4 wonen.
Opmerkingen bewoners
Uit de opmerkingen blijkt dat veel inwoners het groen in de wijk als de belangrijkste
kwaliteit van de wijk zien. Een belangrijk verbeterpunt is vooral het achterstallig onderhoud
van het groen. Het boomonderhoud en het onderhoud van de bloembakken noemen ze
als aandachtspunt. Ook vindt een aantal inwoners dat de wijk groener mag worden. Hoe
en waar benoemen ze echter niet.

Het overgrote deel van de geënquêteerden vindt dat er voldoende groen in de wijk aanwezig is.

Onafhankelijke beoordeling
De beperkte openbare ruimte in de wijk heeft ook zijn uitwerking op het groen. Er
zijn weinig grote groene ruimtes in Oud Krimpen. Groene structuren in de wijk zijn de
hellingen van de dijken, groene straten als de Weteringsingel, de Molenvlietsingel en de
Noorderstraat. Verder wordt het groene beeld in de wijk voornamelijk ondersteund door
de straatbomen en de voortuintjes. In de woonstraten is weinig ruimte voor groen. Dit is
terug te zien in de grootte van de bomen en de kleine plantvakken.
De gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van het groen zijn ook aandachtspunten.
Er zijn weinig zitplekken en sportmogelijkheden in de wijk en de speelplekken zijn erg
stenig. Hier liggen kansen en ruimte voor multifunctioneel ruimtegebruik voor groen,
water, ontmoeten en spelen.
Uit de schouw van 2017 blijkt dat de kwaliteit van het groenbeheer voldoet aan de
vastgestelde ambitie (zie ook paragraaf 7.3). Een uitzondering hier op is het onkruid in de
beplanting.
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De kwaliteit van het groen in de wijk wordt door 37% als onvoldoende of slecht ervaren. Dit zit in het
achterstallig beheer en inrichting zoals de boomspiegel links laat zien. Maar ook er veel sprake van
’kijkgroen’ waarin gebruiksfuncties (sport, spel, etc.) of verblijfsplekken ontbreken. Een voorbeeld
hiervan is deze groenzone langs de Lekdijk (rechts).
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Deze groene openbare ruimte achter de basisschool het Kompas is mooi parkachtige
ingericht, maar ligt geisoleerd en er zijn geen gebruiks- of verblijfsfuncties aanwezig.
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9.2 Speelvoorzieningen
Hoe beoordeelt u de speelmogelijkheden in uw nabije omgeving?
slecht
10%

onvoldoende
17%

neutraal
23%

voldoende
26%

uitstekend
8%

weet ik niet/ kan
ik niet beoordelen

16%

De inwoners in deelgebied 1 zijn het minst tevreden over de speelmogelijkheden in de
nabije omgeving. In totaal laat een kwart (27%) zich negatief uit. Eén derde is wel positief.
Opmerkingen bewoners
Bewoners maken opmerkingen over de verkeersveiligheid in relatie tot de spelende
kinderen in de wijk. Daarnaast benadrukken veel geënquêteerden dat er behoefte is aan
speelruimte.
Onafhankelijke beoordeling
De kaart op de pagina hiernaast laat zien dat er op hoofdlijnen niet veel mis is met de
geografische spreiding van de speelplekken. Uitzonderingen daarop is de omgeving van de
Kruisstraat en de uiterste noord- en zuidkant van de wijk. Buiten de formele speelplekken
is de speelruimte in wijk echter beperkt: er zijn weinig pleinen, grasvelden of groenstroken
om in te spelen. Daarnaast laat de kwaliteit van de speelvoorzieningen op veel plekken te
wensen over. Veel speeltoestellen zijn gedateerd en bovendien zijn de speelplekken vrij
stenig vormgegeven.

Legenda
Speeltuin
Voetbalveld
Basketbalveld
Tafeltennistafel
Verzorgingsgebied speeltuin (150 meter voor een
kind tot 7 jaar)

In het totaal zijn er de afgelopen periode 6 meldingen van defecte speeltoestellen bij de
gemeente binnengekomen waarvan 3 aan de Wethouder Brouwerstraat.

De kwaliteit van sommige speelvoorzieningen laat soms te wensen over (links) en de speeltuinen zijn
vaak erg stenig (rechts).
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9.3 Dieren

9.5 Overlast geparkeerde auto’s

Ervaart u overlast van dieren in de wijk?
niet
52%

soms
27%

regelmatig
14%

vaak
7%

Opmerkingen bewoners
Tien inwoners klagen over overlast van hondenpoep. Naast betere handhaving worden een
hondentoilet en de uitbreiding van het aantal zakjesdispensers als mogelijke oplossingen
aangedragen. Verder geeft één bewoner aan overlast te hebben van katten.
Onafhankelijke beoordeling
Er is één melding bij de gemeente binnen gekomen over ratten en 5 over wespen.

9.4 Geluidsoverlast
Ervaart u geluidsoverlast?
niet
17%
29%

soms
45%

regelmatig
8%

vaak
19%

Opmerkingen bewoners
Zes bewoners geven aan dat de Algerabrug veel geluidsoverlast geeft. Geluidsschermen
of geluidsdempende maatregelen noemen ze als mogelijke oplossing voor dit probleem.

Ervaart u overlast van geparkeerde auto’s in de nabije omgeving van uw woning?
niet
soms
regelmatig
22%
33%
19%
17%

vaak
26%

Bijna de helft van de inwoners (45%) ervaart regelmatig tot vaak overlast van geparkeerde
auto’s in de nabije omgeving van zijn of haar woning. Dit probleem speelt minder in
deelgebied 3 van de wijk.
Opmerkingen bewoners
Veel bewoners maken opmerkingen over foutgeparkeerde auto’s. Ze geven aan dat auto’s en
bestelbusjes buiten de vakken worden geparkeerd, voor uitritten, op fietssuggestiestroken,
in bochten of zelfs dubbel. Dit zorgt voor ontoegankelijke voetpaden, onoverzichtelijke
verkeersituaties en schade aan voertuigen. Eén bewoner heeft dit eens geteld en kwam op
50 tot 60 verkeerd geparkeerde voertuigen alleen al in zijn/haar straat.
Onafhankelijke beoordeling
Tijdens het veldbezoek zijn regelmatig verkeerd geparkeerde auto’s aangetroffen. Dit heeft
alles te maken met de hoge parkeerdruk (zie paragraaf 5.1 voor meer informatie). Auto’s
staan voor inritten, op trottoirs of op de rijbaan.

Onafhankelijke beoordeling
Er zijn geen akoestische onderzoeken bekend.

Hondenpoep is een bron van ergernis bij sommige inwoners. Sommige inwoners nemen zelf
maatregelen hiertegen, zoals dit bordje uit de Waalstraat op de foto links. Anderen verwachten
maatregelen van de gemeente zoals deze dispenser op de foto rechts aan de Oude Tiendweg.

Bijna de helft van de inwoners (45%) ervaart regelmatig tot vaak overlast van geparkeerde auto’s in
de nabije omgeving van zijn of haar woning.
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10. Conclusie
Veel inwoners ervaren Oud Krimpen als een prettige wijk om in te wonen. De sociale veiligheid en leefbaarheid in de wijk scoren goed. Inwoners zijn vooral te spreken over het groen in
de wijk, de plekken voor kinderen om te spelen en de nieuwe verlichting. Echter kent de wijk ook behoorlijk wat problemen. De wijk scoort dan ook op veel thema’s lager dan de eerder
onderzochte wijken Lansingh Zuid en Langeland (zie pagina 37). Veel geënquêteerden geven aan wateroverlast te hebben. Als er niks gebeurt dan dreigt dit door klimaatverandering
en bodemdaling in de toekomst alleen maar erger te worden. Daarnaast is de druk op de openbare ruimte erg hoog. De relatief smalle straten uit de jaren ‘30 zijn niet ingericht op de
hoeveelheid auto’s van vandaag. Dit leidt tot een hoge parkeerdruk in sommige straten, weinig ruimte voor voetgangers en onveilige situaties in het verkeer. Daarnaast vinden inwoners dat
de bestrating in hun wijk absoluut verbeterd moet worden. Ook de hoeveelheid groen is een verbeterpunt, net als de kwaliteit van beheer en onderhoud van het groen.
De herinrichting van de openbare ruimte is meer dan het ophogen van de openbare ruimte en daarmee de verzakkingen aan te pakken. Het is ook een mooie aanleiding om met de
uitkomsten van de onderzochte thema’s in Oud Krimpen aan de slag te gaan. Hier volgen de belangrijkste conclusies per thema:

Klimaatbestendigheid
•

Op dit moment ondervindt al een substantieel deel van de inwoners wateroverlast. Met name op straat en in tuinen, maar vier op de tien heeft ook
last van water in de woning.

•

Het merendeel geënquêteerden verwacht dat de problemen ten gevolgen van klimaatverandering in de toekomst toe gaan nemen. Er is ook nog
een redelijk groot percentage dat dit niet verwacht (14%) of er neutraal tegenover staat (21%). Extra aandacht voor informatievoorziening over dit
thema is dus aan te raden.

•

Voor vergroening van tuinen en de openbare ruimte is het meeste draagvlak. Veel inwoners geven aan dat zij tegels in de tuin al hebben vervangen
voor groen.

•

Veel inwoners willen (misschien) een bijdrage leveren aan een betere waterhuishouding door het scheiden van hemelwater, de aanschaf van een
regenton en/of het aanleggen van een groen dak of een groene gevel.

•

Bijna niemand van de ondervraagden kent de subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen, maar driekwart wil hier
wel meer over weten.

•

Vanwege de relatief oude woningvoorraad hebben de meeste woningen niet goed geïsoleerd.

•

Wel geven veel geënquêteerden aan maatregelen te hebben getroffen aan de isolatie van hun woning. Ook is er veel draagvlak voor extra
verbeteringen op dit gebied.

•

Op dit moment wordt weinig energie in de wijk zelf duurzaam opgewekt. Hiervoor is echter wel veel potentie gezien de ligging van de daken en de
bereidheid van de inwoners.

•

Voor elektrische auto’s is nog weinig interesse in Oud Krimpen.

Energietransitie
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Inrichting voor senioren
en mindervaliden
•

De bevolking van Oud Krimpen wordt gemiddeld gezien steeds ouder. De helft van de geënquêteerden onder de 65 geeft aan ook nog in
wijk te willen blijven wonen als ze 65+ zijn.

•

De openbare ruimte van de wijk is echter verre van optimaal ingericht voor de doelgroep. Dit komt onder andere door smalle of geen
trottoirs, gevaarlijke oversteken, ongelijke verharding en weinig plekken om te zitten en even uit te rusten.

•

Een ander belangrijk punt zijn de relatief steile hellingen en trappen in de wijk die sommige voet- en fietspaden ontoegankelijk maken voor
mindervaliden.

•

Met de bereikbaarheid van de wijk voor iedereen is het beter gesteld dan die specifiek voor senioren en mindervaliden.

•

De parkeerdruk in de wijk is in veel straten een probleem, wat leidt tot veel foutgeparkeerde auto’s, weinig ruimte voor voetgangers en
onveilige situaties.

•

Veel inwoners vinden dat de openbare ruimte meer zou moeten worden ingericht voor langzaam verkeer, maar als het gaat om de auto
verder weg parkeren of autovrije zones dat is die bereidheid een stuk minder.

Bereikbaarheid en
mobiliteit

overdag

Sociale Veiligheid

‘s avonds

‘s nachts

•

De sociale veiligheid in wijk scoort het hoogst van alle onderzochte thema’s. Mensen voelen zich over het algemeen heel veilig in de wijk.

•

De nieuwe verlichting in een deel van de wijk wordt door opvallend veel mensen als zeer positief ervaren.

•

Een aandachtspunt in de wijk wat betreft de sociale veiligheid is de passage onder de Algerabrug. Andere plekken die worden genoemd zijn
slecht verlichte wandelpaden, het fietstunneltje, het park bij het gemeentehuis en de Lekdijk.

•

De sociale samenhang in de wijk is groot. Inwoners geven aan veel contact te hebben met hun buurtbewoners en weinig overlast. Ook zijn
er veel bewoners die een bankje voor het huis zetten of een boomspiegel inrichten en onderhouden in de openbare ruimte.

•

Net als in Langeland kent ook hier het merendeel van de geënquêteerden het fonds bewonersinitiatieven niet.
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Verkeersveiligheid
•

Het merendeel van de geënquêteerden beoordeelt de maximumsnelheden in de wijk als voldoende. Maar ze vinden ook dat maar
weinig weggebruikers zich hieraan houden. Ze noemen met name de Noorderstraat, het woonerfgebied (Tuinstraat Waalstraat etc.), de
Rotterdamseweg en de IJsseldijk.

•

Uit de snelheidsmetingen blijkt dat in de Waalstraat en Tuinstraat zich inderdaad maar weinig weggebruikers zich houden aan de
maximumsnelheid. De overtredingen zijn in veel gevallen tot maximaal 10 kilometer per uur te hard. In de Noorderstraat ligt de
maximumsnelheid met 50km/u een stuk hoger en houdt 96% zich aan de maximumsnelheid. Dit staat haaks op de beleving van veel
ondervraagden.

•

Aandachtspunten voor de verkeersveiligheid in de wijk zijn: de Noorderstraat, rondom speelplekken, de fietstunnel onder de C.G. Roosweg
door en het fietspad dat de vanaf de Industrieweg de Oude Tiendweg opkomt.

•

Veel mensen waarderen het groen in de wijk en dan met name de kwantiteit. Wat betreft de kwaliteit van het groen is een verbeterslag
mogelijk. Kansen liggen vooral in het gebruiksvriendelijker maken van de huidige groene ruimtes voor sport, spel en ontmoeting en het
vergroenen van de speelplekken in de wijk.

•

De speelvoorzieningen in de wijk zijn redelijk vertegenwoordigd, maar de kwaliteit ervan is in sommige gevallen ondermaats.
Aandachtspunten zijn het vergroenen, verkeersveiligheid en informele speelplekken zoals een veldje, een plein of een bosschage.

•

Vooral de C.G. Roosweg en de Algerabrug zorgen voor geluidsoverlast.

•

Veel geënquêteerden ervaren overlast van (fout) geparkeerde auto’s. Dit zorgt voor ontoegankelijke voetpaden, onoverzichtelijke
verkeersituaties en schade aan voertuigen.

Leefbaarheid

De resultaten van dit belevingsonderzoek geven een overzicht van de huidige beleving van de wijk Oud Krimpen door haar inwoners en een inzicht in de bereidheid om bepaalde
maatregelen te nemen. Dit belevingsonderzoek vormt samen met de ingewonnen informatie tijdens het wijkbijeenkomst (27 juni 2018) een belangrijke input voor een nog op te
stellen rapportage analyseresultaten. In deze rapportage staan uitgangspunten voor de reconstructie van de openbare ruimte in Oud Krimpen voor de komende jaren. Kortom: dit
belevingsonderzoek biedt een goed vertrekpunt om van Oud Krimpen voor te bereiden op de toekomst. Immers: ook in Krimpen begint de toekomst vandaag!
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Bijlage I: Vragenlijst enquête beleving van de buitenruimte
Welkom bij dit onderzoek.
Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan een online onderzoek. Met behulp van dit
onderzoek willen wij te weten komen hoe inwoners uit de wijk Oud Krimpen tegen de
openbare ruimte aankijken. De openbare ruimte bestaat uit verschillende onderdelen in
de buitenruimte waar de gemeente eigenaar van is en/of waar de gemeente het
onderhoud van verzorgt.
Voor dit onderzoek zijn alle inwoners uit de wijk Oud Krimpen aan geschreven per brief
om deel te nemen. Wij hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk inwoners meedoen aan het
onderzoek. U kunt de vragenlijst zowel met uw computer, telefoon als tablet invullen.
Dit onderzoek wordt door BTL uitgevoerd in samenwerking met het onafhankelijke
marktonderzoeksbureau Enigma Research. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.
Alvast hartelijk dank voor uw deelname.
Wij verzoeken u in onderstaand veld uw e-mailadres in te vullen. Op dit e-mailadres
ontvangt u een toegangslink naar de vragenlijst.
Uw e-mailadres:

o
o
o
o
o

Minder dan 2 jaar
2-5 jaar
6-10 jaar
11-20 jaar
Langer dan 20 jaar

6. Hoe lang bent u van plan om in de wijk Oud Krimpen te blijven wonen?

o
o
o
o
o

Minder dan 2 jaar
2-5 jaar
6-10 jaar
Langer dan 10 jaar
Weet ik niet

Belevingsonderzoek

Na het invullen van uw e-mailadres kunt u kiezen voor “Verstuur”. U ontvangt dan
binnen enkele ogenblikken een toegangslink naar de vragenlijst.

Achtergrondgegevens

5. Hoe lang woont u al in de wijk Oud Krimpen?

Allereerst willen wij u vragen een aantal achtergrondgegevens in te vullen. De gevraagde
gegevens worden gebruikt om te onderzoeken of bijvoorbeeld mannen en vrouwen over
bepaalde vraagstukken anders denken. Uw achtergrondgegevens worden door het
onderzoeksbureau niet herleidbaar gekoppeld aan de andere antwoorden die u geeft, uw
anonimiteit blijft gewaarborgd.

7. Wat vindt u goed in de openbare ruimte van de wijk Oud Krimpen? NB: De
openbare ruimte bestaat uit verschillende onderdelen in de buitenruimte
waar de gemeente eigenaar van is en/of waar de gemeente het onderhoud
van verzorgt.
Zet wat als eerste in u opkomt in het eerste invulvak, wat daarna in u opkomt in het
tweede invulvak etc. U hoeft niet per se alle vakken in te vullen.
1e:

1. Wat is uw geslacht?

o Man
o Vrouw
2. Wat is uw leeftijd?

3. Wat is uw postcode?

4. Wat is uw gezinssituatie?

o
o
o
o
o
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2e

3e

o Er komt niets in mij op
Eventueel kunt u hier een foto uploaden die uw antwoord/de situatie toelicht.

Gehuwd / samenwonend met thuiswonende kinderen
Gehuwd / samenwonend zonder thuiswonende kinderen
Alleenstaand met thuiswonende kinderen
Alleenstaand zonder thuiswonende kinderen
Anders (bijvoorbeeld een woongroep of verzorgingshuis)
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Inrichting voor senioren en mindervaliden
Hoe beoordeelt u Langeland de inrichting voor senioren en mindervaliden?
O
★★★★★
Uitstekend
O
★★★★
Goed
O
★★★
Neutraal
O
★★
Matig/ Onvoldoende
O
★
Slecht
Toelichting:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vervolgvragen:
Verwacht u ook in de wijk te wonen als u ouder dan 65 jaar bent? (alleen voor mensen die deze
leeftijd nog niet bereikt hebben)
O JA
O NEE
Zijn er voldoende zitgelegenheden (rustpunten) in de wijk?
O JA
O NEE
Zijn er voldoende toegankelijke en veilige voetpaden voor senioren en mindervaliden in de wijk?
O JA
O NEE
Zijn er voldoende toegankelijke en veilige fietspaden voor senioren?
O JA
O NEE

VERKEERSVEILIGHEID

Hoe beoordeelt u de verkeersveiligheid in de wijk?
O
★★★★★
Uitstekend
O
★★★★
Goed
O
★★★
Neutraal
O
★★
Matig/ Onvoldoende
O
★
Slecht
Toelichting:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Vragenlijst belevingsonderzoek Langeland – Krimpen aan den IJssel

8. Wat vindt u dat er absoluut verbeterd moet worden in de openbare ruimte
van de wijk Oud Krimpen?

4/7

10.Kunt u antwoord geven op de onderstaande vragen met betrekking tot het
wonen en leven in de wijk Oud Krimpen?

Zet wat als eerste in u opkomt in het eerste invulvak, wat daarna in u opkomt in het
tweede invulvak etc. U hoeft niet per se alle vakken in te vullen.
1e:

a) Hoe vaak heeft u last van
water in uw woning?
Bijvoorbeeld via deur of
kelderramen (niet via dak of
dakgoot).
b) Hoe vaak heeft u last van
langdurig water in uw tuin?
c) Hoe vaak heeft u last van
langdurig water in uw straat of
in het openbaar groen?

2e

3e

Nooit

Eén keer
meegemaakt

Eens per
jaar

Meer dan
eens per
jaar

Weet ik
niet

Niet van
toepassing

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Als u een foto heeft van (de gevolgen van) extreme weersomstandigheden in de wijk Oud
Krimpen zou u deze dan hier willen uploaden?

Verder denk ik nog aan:

11.In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stellingen?

o De wijk is prima zo
Eventueel kunt u hier een foto uploaden die uw antwoord/de situatie toelicht.

Klimaatbestendigheid

We willen nu wat nader ingaan op bepaalde eigenschappen van de openbare ruimte.
Allereerst zijn wij benieuwd naar uw oordeel over de klimaatbestendigheid van de
openbare ruimte in de wijk Oud Krimpen.
Klimaatbestendig betekent dat de wijk zodanig is ingericht dat de gevolgen van de
klimaatverandering (meer wateroverlast, langere periodes van droogte,
temperatuurstijging) opgevangen kunnen worden.
9. Hoe beoordeelt u de huidige inrichting van de wijk Oud Krimpen met het oog
op de klimaatverandering (meer wateroverlast, langere periodes van
droogte, temperatuurstijging)?
Hierbij staat 1 ster voor “slecht” en 5 sterren voor “uitstekend”.

a) De huidige inrichting van de
wijk Oud Krimpen met het oog op
de klimaatverandering.
Toelichting:

Weet ik niet/
kan ik niet
beoordelen

★

★★

★★★

★★★★

★★★
★★

○

a) Ik verwacht in de toekomst
in mijn directe woonomgeving
problemen te ondervinden als
gevolg van de
klimaatverandering (meer
wateroverlast, langere
periodes van droogte,
temperatuurstijging).
b) Ik vind het een goed idee
als de gemeente de
verharding op weinig
belopen/bereden plekken in de
wijk vervangt door groen of
halfverharding (zie getoonde
afbeelding).

Belevingsonderzoek Oud Krimpen - Gemeente Krimpen aan den IJssel

Helemaal
niet mee
eens

Niet mee
eens

Neutraal

Mee
eens

Helemaal
mee eens

Weet ik niet

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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12.Aan welke van de volgende opties bent u bereid een bijdrage te leveren ook
als dat een investering (in tijd of geld) van u vraagt?
a) Het scheiden van het
hemelwater (regenpijpen) en
vuilwaterriool (wc, douche,
etc.) van uw woning, zodat
het hemelwater kan worden
hergebruikt.
b) Aanbrengen van drainage
in uw tuin.
c) Tegels in uw tuin vervangen
door groen.
d) De aanleg van een groen
dak of groene gevel.
e) De aanschaf van een
regenton.

Nee

Misschien

○

○

Ja

○

Heb ik al

○

Niet van
toepassing

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○












Vloerisolatie
Zonnepanelen
Isolatie van muren en/of gevels
Dubbel-/driedubbel glas
Dakisolatie
Energiezuinige boiler of zonneboiler
Warmtepomp
Nieuwe energiezuinige apparaten
Anders, namelijk: …………………………………………………………………….
Ik heb geen maatregelen getroffen

17.Heeft u een elektrische of hybride auto?

o Ja
o Nee, maar ik ben van plan er één binnen drie jaar aan te schaffen
o Nee, ik ben niet van plan om er één binnen drie jaar aan te schaffen

Anders, namelijk:

18.Wat zou uw voornaamste drijfveer zijn om uw woning energiezuiniger te
maken?

13.Bent u bekend met de subsidieverordening1 voor het stimuleren van riool
gerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen van laaggelegen (niet
onderheide) woningen?
O Ja, heb ik al gebruik van gemaakt
O Ja, ik denk hierover om dit aan te vragen
O Ja, maar ik heb hierin geen interesse
O Nee, maar ik zou hier meer over willen weten
O Nee, maar ik heb hierin ook geen interesse

Geef de drijfveer die voor u het belangrijkst is het cijfer 1. De drijfveer die daarna voor u
het belangrijkst is geeft u het cijfer 2 etc.

 Lagere energierekening
 Meer comfort: warmer in de winter en koeler in de zomer
 Duurzaam/ beter voor het milieu

Energie
14.Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor het besparen van en energie en het
opwekken van duurzame energie in uw woonomgeving?
Hierbij staat 1 ster voor “slecht” en 5 sterren voor “uitstekend”.

a) De mogelijkheden voor (eigen)
gebruik van duurzame energie in
uw woonomgeving.

16.Welke van de volgende maatregelen heeft u getroffen in uw woning?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Anders, namelijk:

Weet ik niet/
kan ik niet
beoordelen

★

★★

★★★

★★★★

★★★
★★

○

Toelichting:

19.Voor welke van de volgende duurzame opties staat u open?

a) Het verwijderen van de
gasaansluiting in uw woning,
zodat u volledig overgaat op
elektrisch koken en
verwarmen.
b) Het aanbrengen van
zonnepanelen op uw woning.
c) Het (extra) isoleren van uw
woning.

15.Gebruikt u groene stroom?

o Ja
o Nee
o Weet ik niet
1
https://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/pdf_formulieren/Aanvraagformulier_Subsidie_Rioolger
elateerde_voorziening.pdf
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Nee

Misschien

Ja

Heb ik al

Niet van
toepassing

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Verkeersveiligheid

Inrichting van de buitenruimte voor senioren en mindervaliden

23.Hoe beoordeelt u de verkeersveiligheid in de wijk Oud Krimpen?

Nu volgen een aantal vragen over de inrichting van de buitenruimte voor senioren en
mindervaliden.

Hierbij staat 1 ster voor “slecht” en 5 sterren voor “uitstekend”.

20.Hoe is de buitenruimte van de wijk Oud Krimpen ingericht voor senioren en
mindervaliden?
a) Verkeersveiligheid in de wijk
Oud Krimpen.

Hierbij staat 1 ster voor “slecht” en 5 sterren voor “uitstekend”.

a) Inrichting buitenruimte van de
wijk Oud Krimpen voor senioren en
mindervaliden.

Weet ik niet/
kan ik niet
beoordelen

★

★★

★★★

★★★★

★

★★

★★★

★★★★

★★★
★★

Weet ik niet/
kan ik niet
beoordelen

○

Toelichting:

○

★★★
★★

Toelichting:

24.Kunt u de verkeersveiligheid in de wijk Oud Krimpen beoordelen op de
onderstaande aspecten?
Hierbij staat 1 ster voor “slecht” en 5 sterren voor “uitstekend”.

21.Verwacht u ook in de wijk Oud Krimpen te wonen als u ouder dan 65 jaar
bent?

a) De veiligheidsmaatregelen
(zoals verkeersdrempels) op de
hoofdwegen in de wijk.
b) De maximumsnelheden die
worden opgelegd in de wijk.

o Ja
o Nee
o Weet ik niet
22.Kunt u de wijk Oud Krimpen op de onderstaande aspecten beoordelen?
Hierbij staat 1 ster voor “slecht” en 5 sterren voor “uitstekend”.

a) Het aantal zitgelegenheden
(rustpunten) in de wijk.
b) De toegankelijkheid van de
voetpaden voor senioren en
mindervaliden in de wijk.
c) De veiligheid van de voetpaden
voor senioren en mindervaliden in
de wijk.
d) De toegankelijkheid van de
fietspaden voor senioren en
mindervaliden in de wijk.
e) De veiligheid van de fietspaden
voor senioren en mindervaliden in
de wijk.

★★★
★★

★

★★

★★★

★★★★

★

★★

★★★

★★★★

★★★
★★

★

★★

★★★

★★★★

★★★
★★

★

★★

★★★

★★★★

★★★
★★

★

★★

★★★

★★★★

★★★
★★

Weet ik niet/
kan ik niet
beoordelen

○
○
○
○
○

c) De mate dat weggebruikers zich
houden aan de maximumsnelheid
in de wijk.
d) De verkeersveiligheid van de
overige wegen en paden in de
wijk.

Weet ik niet/
kan ik niet
beoordelen

★

★★

★★★

★★★★

★

★★

★★★

★★★★

★

★★

★★★

★

★★

★★★

★★★
★★

○

○

★★★
★★

○

★★★★

★★★
★★

★★★★

★★★
★★

○

Sociale veiligheid

Leefbaarheid

25. In hoeverre voelt u zich veilig in de buitenruimte in de wijk Oud Krimpen op
de onderstaande momenten?

31.Hoe beoordeelt u de leefbaarheid in de wijk Oud Krimpen?

Hierbij staat 1 ster voor “helemaal niet veilig” en 5 sterren voor “zeer veilig”.

a) Overdag

★

★★

★★★

★★★★

b) ’s avonds

★

★★

★★★

★★★★

c) ‘s nachts

★

★★

★★★

★★★★

★★★
★★
★★★
★★
★★★
★★

Hierbij staat 1 ster voor “slecht” en 5 sterren voor “uitstekend”.
Weet ik niet/
kan ik niet
beoordelen

○
○

27.Hoe beoordeelt u de verlichting in de wijk Oud Krimpen?
Hierbij staat 1 ster voor “slecht” en 5 sterren voor “uitstekend”.

★★★

★★★★

★★★
★★

★★★

★★★★

★★★
★★

Weet ik niet/
kan ik niet
beoordelen

○

Niet

Soms

Regelmatig

Vaak

Kan ik niet beoordelen

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

33.Kunt u de leefbaarheid in de wijk Oud Krimpen beoordelen op de
onderstaande aspecten?
Hierbij staat 1 ster voor “slecht” en 5 sterren voor “uitstekend”.

28.Hoe vaak heeft u contact met uw buurtbewoners?

o
o
o
o
o

Dagelijks
Wekelijks
Maandelijks
Heel soms
Niet

29.Zou u meer contact willen hebben met uw buurtbewoners?

a) De hoeveelheid groen in uw
wijk.
b) De kwaliteit van het groen in uw
wijk.

★

★★

★★★

★★★★

★

★★

★★★

★★★★

c) De speelmogelijkheden in uw
nabije woonomgeving.

★

★★

★★★

★★★★

o Ja
o Nee
30.Heeft u weleens gebruik gemaakt van het fonds bewonersinitiatieven2?

o Ja
o Nee, maar ik ken het wel
o Nee, ik ken het niet
2
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○

Toelichting:

a) Ervaart u geluidsoverlast?
b) Heeft u overlast van
medebewoners in de wijk?
c) Ervaart u overlast van
dieren in de wijk?
d) Ervaart u overlast van
geparkeerde auto’s in de
nabije omgeving van uw
woning?

o Ja, namelijk (waar en waarom):………………………………………………………………………….
o Nee

★★

★★

32.Kunt u antwoord geven op de onderstaande vragen met betrekking tot de
leefbaarheid in de wijk Oud Krimpen?

26.Zijn er plekken in de wijk waar u zich onveilig voelt?

★

★

○

Toelichting:

a) De verlichting in de wijk.

a) Leefbaarheid in de wijk Oud
Krimpen.

Weet ik niet/
kan ik niet
beoordelen

Zie https://www.krimpenaandenijssel.nl/fondsbewonersinitiatieven
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★★★
★★
★★★
★★
★★★
★★

Weet ik niet/
kan ik niet
beoordelen

○
○
○

Bereikbaarheid en mobiliteit

Tot slot

34.Hoe toegankelijk vindt u de wegen, wandel- en fietspaden in de wijk?

36.Welke van de eerdergenoemde onderwerpen vindt u het belangrijkste
aandachtspunt bij de renovatie van Oud Krimpen?
Geef het onderwerp dat u het belangrijkste aandachtspunt vindt het cijfer 1. Het
onderzoek dat u daarna het belangrijkste aandachtspunt vindt geeft u cijfer 2 etc.

Hierbij staat 1 ster voor “helemaal niet toegankelijk” en 5 sterren voor “zeer
toegankelijk”.

a) Toegankelijkheid van de wegen,
wandel- en fietspaden in de wijk.

★

★★

★★★

★★★★

★★★
★★

 Klimaatbestendigheid
 Energie
 Inrichting van de buitenruimte voor senioren en mindervaliden
 Verkeersveiligheid
 Sociale veiligheid
 Leefbaarheid
 Bereikbaarheid en mobiliteit

Weet ik niet/
kan ik niet
beoordelen

○

Toelichting:

35.In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stellingen?

a) Er zijn voldoende
parkeerplaatsen in mijn wijk.
b) Ik vind dat de openbare
ruimte meer zou moeten
worden ingericht voor
langzaam verkeer (zoals
fietsers en voetgangers ten
opzichte van de auto’s).
c) Ik ben bereid om mijn auto
verder (0- 100 meter) van
mijn woning te parkeren als
dit extra openbare ruimte
oplevert bij mij in de straat
voor bijvoorbeeld groen,
spelen en water.
d) Ik ben voor autovrije zones
in de wijk.

Helemaal
niet mee
eens

Niet mee
eens

Neutraal

Mee
eens

Helemaal
mee eens

Weet ik niet

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

37.Hoe beoordeelt u de verzorging van de buitenruimte in de wijk Oud Krimpen
in zijn geheel?
Hierbij staat 1 ster voor “slecht” en 5 sterren voor “uitstekend”.

a) De verzorging van de
buitenruimte in de wijk Oud
Krimpen in zijn geheel.

○

○

○

○

○

○

Weet ik niet/
kan ik niet
beoordelen

★

★★

★★★

★★★★

★★★
★★

38.Wilt u op de hoogte gehouden worden over de planvorming om de wijk Oud
Krimpen toekomstgeschikt te maken?3

o Ja
o Nee
○

○

○

○

○

○

39.Wilt u meedenken over de planvorming om de wijk toekomstgeschikt te
maken door actief deel te nemen in een klankbordgroep?4

o Ja
o Nee
40.Tot slot: heeft u nog aanvullende opmerkingen met betrekking tot dit
onderzoek?

Bedankt voor uw deelname.

3
4

E-mailadres kunnen we herleiden omdat men zich via e-mail aanmeldt voor de vragenlijst.
E-mailadres kunnen we herleiden omdat men zich via e-mail aanmeldt voor de vragenlijst.

○

Bijlage II: Wegcategorieën Krimpen aan den IJssel
Bron: Verkeers- en vervoersvisie Krimpen aan den IJssel (2013)
Wegencategorisering Oud Krimpen
50 km weg de buiten bebouwde kom
50 km wegen binnen de bebouwde kom
(woon) erf
30 km-zone
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gebiedsontsluitings
gebiedsontsluitingsweg

w ijkijk -

kenmer
kenmerken

type 2

type 3

onts
woon straat
onts lui
luitingsweg woon

snelheid (km/h
(km/h )

50

50

30

30

intensiteit

>8.000

5.000-15.000

5.000-10.000

< 4.000

mvt/etmaal

mvt/etmaal

mvt/etmaal

mvt/etmaal

markering of

markering

nee

nee

rijbaanschei
ijbaanscheiding

erftoegangs
erftoegangsweg/

middenberm
f ietsers

fietspad

fietsstrook

op rijbaan

op rijbaan

busroute

ja

ja

nee

nee

s nelheidsrem
nelheidsremmers

nee

eventueel op

ja (asversprin-

ja

kruisingsvlak

ging en plateau)

v oetgangersover
oetgangersoversteek bij kruispunten

middengeleider

-

-

w oning direct

ja (beperkt)

ja

ja

as- + kantmarke- asmarkering +

evt. fietssugges-

geen

ring/trottoirband

fietsstrook

tiestrook

v oorrang

ja

ja

rechts

rechts

parkeren

nee

vakken

vakken

langs rijbaan of

nee

ontslui
ontsluiten op weg
m arkering

in vakken
v erharding

asfalt

asfalt

klinkers

klinkers

breedte

-

5,50-7,10 m.

min. 5,50 m.

max. 5,50 m.

bushalte

kom

rijbaan

-

-

Tabel 3.1: Kenmerken per categorie weg

Verkeers- en vervoervisie Krimpen aan den IJsselBelevingsonderzoek Oud Krimpen - Gemeente Krimpen aan den IJssel

Figuur 3.6: Voorkeursprofiel per wegcategorie
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Bijlage III: Meldingen in Oud Krimpen (2014- april 2018)
A. meldingen per beleidsveld

B. soort melding

Blad / bloesemoverlast
Boom (bomen) omgewaaid
Problemen met Riolering
112
Illegale storting
Onderhoud verkeersborden
101
Gat in voetpad84
Schade aan straatmeubilair
64
Kolk verstopt, rijbaan
58
Verzakking rijbaan
41 mast plaatsen
Nieuwe
Onderhoud
aan Bloembakken
29
Onderhoud beplanting
28
Plaatsen verkeersborden
27
Problemen met takken
16 Verzakking voetpad
Bomenonderhoud
9
Kabelstoring
8
Overig
8
Schade/defect aan lichtmast

Openbare verlichting
Straatwerk
Onderhoud bomen
Vervuiling
Riolering
Verkeersborden
Onderhoud beplanting
Overig
Onderhoud bloembakken
Straatmeubilair
Ongedierte
Verkeerslichten
Gladheid
Onkruid
Kadavers

7

Speelplaatsen

6

Onderhoud singels

5
0

11
14
14
16
19
22
23
24
24
26
28
39
39
42
43
45
63
200
236

325

Schade/defect aan lichtmast

236

Overig

200

Kabelstoring

63

Bomenonderhoud

45

Verzakking voetpad

43

Problemen met takken

42

Plaatsen verkeersborden

39

Onderhoud beplanting

39

Onderhoud aan Bloembakken

28

Nieuwe mast plaatsen

26

Verzakking rijbaan

24

Kolk verstopt, rijbaan

24

Schade aan straatmeubilair

23

Gat in voetpad

22

Onderhoud verkeersborden

19

Illegale storting

16

Problemen met Riolering

50

100

150

200

250

300

350

14

Boom (bomen) omgewaaid

14

Blad / bloesemoverlast

11
0
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50

100

150

200

250

Steenbakkerstraat
Tuinstraat
Waalstraat
Weteringsingel
Wethouder Brouwerstraat
Zuiderstraat
Eindtotaal

0
24
17
14
11
0
174

C. aantal meldingen per straat

2
27
19
25
32
1
306

0
45
10
28
23
1
325

0
18
10
1
12
1
123

50
45
40

2015

2016

2017

2018

35
30
25
20
15
10
5
0
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Bijlage IV: Snelheidsmetingen in Oud Krimpen
eeeeeeeeeeeeeeeee
Waalstraat (t.h.v.
nummer 19) week 20, 2017

Waalstraat (t.h.v. eeeeeeeeeeeeeeeee
nummer 19) week 23, 2017
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eeeee ))
eeeeeeee )))))
eeeee ))
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))))))))))))))
eeeeeeeeeeeee
Waalstraat
(t.h.v.
nummer 90)
week 25, ))))))))))))
2017
Waalstraat
(t.h.v. eeeeeeeeeeeeeeeee
nummer 90) week
27, 2017
))))))))))))))
))))))))))
eeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeee

eeee )))))
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Tuinstraat (t.h.v.
nummer 56) week 7, 2016

eeeeeeeeeeeeeeeee
Tuinstraat (t.h.v. nummer
56) week 8, 2016
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Noorderstraat
(t.h.v. Lijsterstraat)
week 40-41
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Bijlage V: Zonatlas Krimpen aan den IJssel

De zonatlas toont voor elk dakvlak binnen een gemeente of provincie de
geschiktheid voor de opwekking van zonne-energie. Door het combineren
van weerdata, de invallende zonnestraling, de hellingshoek van de
daken en de schaduwsituatie is een zeer nauwkeurige indicatie van de
geschiktheid van de dakvlakken voor zonne-energieopwekking te geven.
De zonatlas wordt onder andere gemaakt met het zeer gedetailleerde
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) bestand van Rijkswaterstaat en de
Waterschappen. Met dit bestand is van de hele gemeente in combinatie met
kadaster gegevens een 3D model gemaakt. Een gebruiker hoeft hierdoor zelf
geen gegevens meer in te vullen zoals bijvoorbeeld de hellingshoek van het
dak, de ligging van het gebouw ten opzichte van de zon of de aanwezigheid
van objecten die schaduw veroorzaken. De zonatlas analyseert en bepaalt met
een nauwkeurigheid van een halve vierkante meter de zoninstraling op elk dak.
Bron: http://www.zonatlas.nl/krimpen-aan-den-ijssel/
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