
Wat wil men behouden? aantal Wat wil men veranderen? aantal  Elzenhoeve aantal x IJsbaan aantal x Belangrijke uitgangspunten verkeer aantal x
de natuur en het groene karakter 61 verkeerssituatie (sluipverkeer, drukte en veiligheid) 25 woningbouw 52 woningbouw 49 dat karakteristieke wegen als de Kerkedijk worden behouden 91

het landelijk karakter en uitzicht 34 terugbouwen van De Beeck 18 een park (groen, recreatie, natuur) 23 zonnepanelen 29 dat er zoveel mogelijk bomen blijven staan 82

het rustige karakter (m.n. wat betreft verkeer) 31 meer betaalbare woningen (starters & senioren) 16 woningen, maar kleinschalig met veel groen 8 tennis 21 dat auto's niet door de polder worden geleid 67

de sportfaciliteiten (m.n. zwembad & tennis) 24 verbeteren van wandel- en fietsverbinding 13 behouden zoals het is 7 (gedeeltelijk) behoud ijsbaan 16 dat voor zowel fietsers als auto's een oplossing wordt gevonden 54

de volkstuinen 19 meer woningen 11 maatschappelijke functie (bijv. zorg, school of jongerencentrum) 7 groen & natuur 6 Dat autoverkeer zo veel mogelijk eerlijk wordt verdeeld 39

de bomenlaan van de Kerkedijk 14 niets veranderen 11 sociale woningbouw 2 begraafplaats 4 Dat er alleen nieuwe wegen bijkomen als dat ergens anders verkeer scheelt 22

de lage bebouwingsdichtheid 12 meer samenhang van de functies 11 sport en evenemententerrein 4

de oprijlaan naar de begraafplaats 9 meer sportfaciliteiten 5 Tennisverenigingen TC Bergen/ Euratom aantal x

de gemeentewerf 5 een kleine supermarkt 4 tennis 53 Gronddepot aantal x model 1 91

de verkeersveiligheid 3 fusie van de tennisclubs 3 woningbouw 40 uitbreiding begraafplaats 61 model 2 23

de scholen (mytylschool en blauwe reiger) 3 buitenspeelvoorziening voor tieners (bijv. skatepark) 3 één locatie voor tennis één voor woningbouw 8 woningbouw 38 geen keuze 9

recreatie (bijvoorbeeld ijsbaan) 3 verplaatsing van de gemeentewerf 3 combinatie woningen met andere functie (supermarkt, zorg of natuur) 4 parkeren 24

kwaliteitswoningen in het hoge segment 2 nieuwe woonoplossingen & duurzaam wonen 2 woon-werk combinatie 3 school 12

minder sportfaciliteiten 2 betaalbare woningen 2 verbeteren verkeersontsluiting 3

de digitale infrastructuur (internet en telefonie) 2 groen & natuur 3

Europese School aantal x recreatie (bijv. buitensport) 2

woningbouw 55

zorgwoningen 51 Uitvaartcentrun aantal x

medische voorzieningen gekoppeld aan zorgwonigen 39 parkeren 67

Binnen gemeente Bergen Binnen Bergen-Oost buurtwinkel 31 woningbouw 42

school 3 park, groen & natuur 5

ja 113 ja 74 laagbouw in het groen 3 behoud uitvaartcentrum 3

nee 4 nee 43 ontsluiting 2

De Blauwe Reiger aantal x zorgfunctie 2

maatschappelijke voorziening 71

woningbouw 39 Terrein rondom De Beeck aantal x

behoud Blauwe Reiger (of vergelijkbare functie) 6 publieksfuncties 84

kinderboerderij 6 commerciële functies 18

extra binnensporten 14

Mytylschool aantal x buitensport (zoals buitenbad en open gym) 3

Aantal resppndenten 115 zorgwoningen 40 buitensport voor jongeren (bijv. skatebaan) 3

Gemiddelde leeftijd respondenten 50,9 jaar woningbouw 38 woningbouw 3

nieuwe school 34 groen & natuur 2

zonnepanelen 25 sauna 2

behoud Mytylschool (of vergelijkbare functie) 7

Gemeentewerf aantal x Locatie BSV tennis aantal x
kleinschalige bedrijvigheid/kantoren/creatieve hub 46 tennis 53

woningbouw 38 woningbouw 53

zorgwoningen 33 zonnepanelen 20

woon-werk units 32 park, natuur & groen 4

buurtwinkel 31

behoud gemeentewerf 5

ateliers 2

Datum: 9-6-2020

Disclaimer:

* de kolom aantal x geeft voor elke vraag aan hoeveel keer een antwoord genoemd is

* vergelijkbare antwoorden zijn gebundeld tot een categorie

* antwoorden die slechts 1x zijn gegeven per vraag zijn weggelaten

Het gebied niet "vol proppen" met woningen

Bouw sociaal, voor senioren en starters

Ruimte bieden aan groen en natuur bijvoorbeeld een park

Pak het gebied integraal aan zodat er samenhang is

Resultaten Online Enquete structuurvisie Bergen Oost 

Algemene indruk van Bergen Oost

Woonplaats respondenten

Voorkeuren invulling per locatie Uitgangspunten Verkeer

Veel genoemde aanvullende opmerkingen
97%

3%

Binnen de Gemeente Bergen

ja nee

63%

37%

Binnen Bergen Oost

ja nee

74%

19%

7%

Voorkeur verkeersmodellen

model 1 model 2 geen keuze


