
Hoofdcategorie Subcategorie

Veiligheid en Overlast drugsoverlast

vuil en vuilnis
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onveilig gevoel

Overlast ganzen, ratten

onveiligheid verkeer



meer politie op straat

overlast jongeren 

verzakkingen



Gebruik openbare ruimte sport en spel

verrommeling



inrichting ruimtes



Samen wonen en leven Samenleven met elkaar



bereiken alle bewoners



elkaar weer kennen in de buurt



Wonen en de Woning onderhoud en beheer



toekomst van de woningen

toewijzing woningen

betaalbare woningen



Toegang wijk Openbaar vervoer  

parkeerprobleem



Wij houden van de wijk wil graag komen

woont hier fijn 





Individuele wensen, opmerkingen en suggesties

veel jongeren dealen

drugsgebruik is veel 

veel dealers

Drugsproblematiek

Durgsoverlast, jonge jongens op scooters die nergens rekening mee houden, niet met 

verkeersregels rekening houden

Arcadia en Ajaxstraat, criminele panden, drugs

Overlast van jongeren/drugs

Drugsproblematiek

Meer controle parkeerterrein lage limiet (straat) ivm drugsoverlast

Vervuiling van de wijk

Vuil heel erg Ajax en Achillesstraat

veel vuil

rommel

Grof vuil naast de vuilcontainer vooral in de weekenden

Mensen gebruiken te grote vuilniszakken -> container raakt verstopt omdat zak klem zit

veel afval overal

afval

app helpt niet

rommel op straat

veel afval

Veel afval en vuil (grote spullen) rondom de ophaal plekken

veel straatvuil op straat. Gaan zelf veel op pad met prikkers, maar is onbegonnen werk. 

graag gratis prikkers voor vuil op te prikken

schoonhouden buurt -> veel zwerfvuil

Aanstellen wijkinspecteur -> milieuvervuiling, 

goed uitvoeren werkzaamheden

Bechikbaar stellen materiaal voor opruimen buurt

mensen gooien vuilnis neer

Ligt rommel naast de vuilnisbakken

Waarom geen nette vuilnisbakken, gaten in en verouderd

Het verpaupert, dan houdt je het niet schoon als het al smerig en vies is

Afval naast de vuilcontainers lijkt soms hele huishoudens en wordt veelal 's avonds 

buiten gezet. Soms bouwe ze de hele container in zodat de mensen hun vuilniszak niet 

kwijt kunnen. 

Veel naast plaatsen van vuil en vuil op straat, communicatie telefoonnummer voor grof 

vuil

Ondergrondse containers dichterbij plaatsen voor de bewoners

Zwerfafval, grof vuil, buurtapp -> communicatie

Men zet het vuil niet in de containers

Straatvuil

Containers te ver, nr. 96 Achillesstraat

Container vaker legen
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De wijk moet schoner

fiets wrakken bij de Aldi

junolaan/ staan 4 oude brommers begroeid en uit de scoot. Waarom niet weg

Veel afval en vuil (grote spullen) rondom de ophaal plekken

Oud ophaal systeem / geen mogelijkheid papier\

vuilnis gooit men niet weg, container blokkeert en te weinig containerruimte

Zwerfvuil, automobiliesten gooien troep uit raam

Overlast portieken, galerijen, liften

Verlichting beter

Onveilig gevoel -> insluipers

Meer veilige buurt

Bewoners klagen tegen elkaar maar nemen niet de moeite om met de juiste instantie te 

gaan praten (melden)

bang om in de avond naar buiten te gaan

avond niet naar buiten durven

veel burenruzies

s avonds niet op straat

Hermespad bij gymzaal onkruid/hek niet fijn, onveilig

durft 's avonds niet meer op straat

Meer verlichting parkflat, metro lijn in de wijk

Parkflat -> mooi uitzicht maar beneden voel je je niet veilig. 

Parkflat -> mensen op eigen terras gaan zitten/slaapkamer ligt daar

Altijd beveiliging in de entree

Veiligheid

bang op straat in de avond

slechte verlichting

Meer verlichting

Meer verlichting voor veiligheid

durf de hond niet uit te laten 's avonds, gedoe jongeren

Gevoel van onveiligheid in Arcadia

Veel overlast, ruzies Achillesstraat

amazonelaan/apollostraat geeft onveilig gevoel, struikelen

onveilig gevoel als de auto geparkeert wordt bij parkflat / in de avond

Onveilig gevoel 's avonds op straat

s avonds minder prettig gevoel op straat

Te veel ganzen in de wijk, niet voeren ivm overlast

Rattenoverlast bij Parkflat en bij vuilcontainers Acradia

veel ratten

Rattenoverlast bij Parkflat 

teveel ganzen

niet aangelijnde honden

teveel ganzen

mensen voeren ganzen uit eenzaamheid

Ganzenoverlast, 

Veel ongedierte / ratten

Overlast ratten door open afval rondom Arcadia

overlast ganzen, oa speelpleintjes ledastraat. 

in de zomer vol poep waardoor kinderen niet op het gras kunnen lopen

Minervaplein  veel verkeer wat er niet hoort. scooters, fietsen, vaders en moeders met 

bakfietsen, e stepjes etc. 



gevaarlijk met al dat verkeer als je hier loopt

veiligheid in de wijk (met name ajaxstraat); op stoep geparkeerd, gevaarlijke situaties en 

uitlaatgassen. bloembak neerzetten zodat je stoep niet meer op kunt en maakt het 

groener. of hekjes neerzetten. 

Scooters normaal neerzetten want er zijn ook nog andere mensen op de wereld

Verkeersveiligheid, 30 km zone

Tegen het verkeer inrijden

Betere straatverlichting

auto's rijden te hard in de straat

slechte bestrating, verbetering inpandig

probleem fietsers op minervaplein

Overlast deelscooters

bocht bij apollostraat / junolaan / amazonelaan verkeerssituatie zeer gevaarlijk

huurscooters staan in de weg voor mensen met rollator, scootmobiel, kinderwagens

Meer handhaving in de wijk

Ook anoniem reageren, serieus nemen, wijkagent

Meer controle in de wijk

Wijkagent meer aanwezig

Goede communicatie via wijkagent

Spreekuren met wijkagent

missen politie en wijkagent die mensen aanspreken op gedrag

Geen opvolging door politie na melding

handhaving treedt niet op

Wens is dat wijkagent beter bereikbaar is

meer zichtbaarheid wijkagent en ander blauw op straat

meer blauw op straat

Weinig boa's, meer is gewenst

Meer veiligheid, Boa's of politie

de wijkagent en de boa's zien we nooit

Meer controle bij Rosarium, er wordt veel gehangen (scooters)

meer handhaving van regels, meer politie

Overlast 14/15 jarigen hangjeugd op straat

Onveilig oud en nieuw

jongeren hebben geen hangplek in de wijk of kan je iets voor ze organiseren

In parkflat wel meer gevoel van onveligheid ivm jongeren

Vuurwerk overlast

Vuurwerk - raam kappot geblazen en auto kapot

einde ajaxtraat nabij orinstraat wordt gedealed in vuurwerk vanuit een woonhuis

veel vuurwerk afgestoken, handhaving doet niets hiertegen 

jongeren met de stepjes op de stoep en gaan heel snel. aanspreken is lastig. 

Vuurwerk overlast wintermaanden

Hangjeugd

Voor jongeren is er niets te doen in de wijk

Meer aandacht infrastructuur -> ongelijk wegdek

Verhoogde en verzakte stoeptegels

Voorkom verzakkingen bij werkzaamheden



veel verzakkingen

ongelijk wegdek

Bestrating is beroerd -> verzakkingen (vooral ook Molenlaan)

Winkel Humanitas weg? Komt die nog? _> komt wel weer terug

Route naar winkesl niet goed toegankelijk

Mis gevarieerd winkelcentrum

Winkel dichterbij -> afstand te groot

Bestrating aan de voorkant Minervalaan richting Achillesstraat

verzakkingen

Ongelofelijke stoep -> gevallen hoek appolostraat. Niet geoord en geen 

schadevergoeding

zoveel verzakkingen

Bestrating slecht

Trottoirs in de wijk. Graag betere betegeling, veel oneffenheden

Icarusstraat tegels spekglas en heel gevaarlijk

Trottoirs niet goed: niet veilig oversteken

Ongelijke straten en stoepranden weg

Gehele bestrating in de wijk nalopen

De wegen en stoep glad strijken

De verzakking

gevallen op stoep vanwege stenen achillesstraat

Stoepen stuk

Bestrating aanpakken

Mensen vallen, slechte bestrating

Bestrating, slecht gevallen

Bestrating verbeteren, kuil bij minervaplein\

De bestrating heeft valpartijen veroorzaakt

hele achillesstrata stenen slecht

Straatverzakkingen tot wel 40 cm

Speeltuin vaker open

Wijkspeelruoute jong en oud

Maak een fittrail/speeltuin als route, gebruik emeenschapsruimte

Gemeente moet stoppen met hutten van kinderen afsbreken

Op grasveld bij skatepark mere speeltoestellen

Skatebaan veiligere overgang randje tussen skatetoestellen en asvalt dat je niet valt

speelplek die in de winter ook toegankelijk is. Huidige speeltuin die heel mooi, winter 

dicht

Weining speelpleintjes kinderen

speeltuin in de winter open

Gratis sporten onder de 14 jaar

Dat TOS er altijd is op speelplek

meer speeltoestellen

Sport en beweging volop mogelijk

Meer sportgelegenheden

fijn wonen bij sportveldje, weinig overlast

TOS moet doorgaan met spelen op voetbalveldje

avond 4 daagse in speeltuin 110 is altijd groot feest

Fietsen en scooter stalling

Wat is het fietsen en scooter beheer / vraagstuk



teveel deelscooters overal en nergens

Achillesstraat -> ziet er niet uit. Stoort

meer verlichting

Bankjes schoonspuiten

Te veel rommel

Bomen snoeien

Uitstraling 110 Morgen beter. Schoon, heel veilig!

Schiebroek 'schoon' Mooi voorbeeld. 'Opzomeren' in 110 morgen

Armoedige uistraling van aantal huizen

minervaplein heel stenig, niet gezellig, kraampje neerzetten oid

Goed nadenken over invulling van de wijk: wat wil je toevoegen

Ecologisch verantwoord groenbeheer

Onderhoud openbare pleinen

fijn al die bomen

themamarkten per maand

koppeling met snackbar op minervaplein

herinrichting minervaplein

pakettenpunt zorgt voor drukte en opstopping. 

Veel winkels weg, door AH opgeslokt. Fijner is 'lokaal' 

Groen behouden in de wijk, ook tuin Arcadia mooi

Buitenkast bibliotheek gewenst

Meer kleur in de wijk door blinde muren te beschilderen

Meer bomen met rood blad, dat kleurt de wijk

Orionstraat toe-eigening gemeente grond bewoners

Meer winkels in de wijk, dagelijkse boodschappen (Aldi), SVR wagen duur, dorpsstraat te 

ver

Mooie schildering op de flats (kopzijnkant) 

Mooie grote kerstboom op het Minervaplein

Laat sommige wildgroei staan

Op Minervaplein 1 x in de week een markt

Meer winkels in de wijk

willen de wijk groen houden

Betere verzorging groenvoorziening

Grote kerstmarkt buiten

Stadskantoor terug!!!!!

Boksruimte nodig

Mooi groen voor woning

Fietsenrek bij voetbalveld

Hek moet er komen tussen voetbalveld en water / gebouw

Kunstgras ipv asvalt op voetbalveld

Basket bij voetbalveld hangt scheef

Bord bij speelplein met tekst: verboden te schelden plein of TOS plein

Raar dat er geen fietsen en scooters mogen op speelplein

Op en afrit rolstoel/rollator

Winkel humanitas nu dicht, jammer, geen buurtwinkels

Mis konijnen en kikkers, zijn er niet meer

Jammer dat er geen kleine buurtwinkeltjes zijn

Eten bij humanitas, thee bij hema helemaal prima

behoeft aan winkels, supermarkt dichterbij, ook voor sociale contacten

meer fietsenstalling



OK punt maken in de wijk

Inloop huis maken, midden in wijk 110 morgen

winkel in arcadia uitbreiden met versproducten

kruidenierwinkel in complexen

leuke eetentjes dichterbij Arcadia voor ouderen

Low budget eetplek / low budget wijkrestaurant (als van harte)

Winkeltje alle dagen van de week open, meer verse producten

Meer openbare ruimten

Mogelijkheid creëren om spullen uit eigen moestuin Pameijer te verkopen. Samen met 

oud en jong

Tuin aanleggen apolloterrein, hip, duurzaam en ook jonge kinderen erbij betrekken

Afstand naar winkels is te groot

Weekmarkt minervaplein

thema martken op het plein

winkels liggen relatief ver

waar blijft Aldi/goedkopere winkels blijven nodig

winkels in de buurt zijn belangrijk voor het sociale aspect en loopje

blinde kopse kant van flats (poseidonstraat) muurschilderingen met thema griekse 

mythologie

Buurt app

Mensen in parkflat wonen wel fijn

Voldoende en juiste informatie geven

goed gevoel van veilig

Veel ouderen zitten in complex zonder lift en komen daardoor hun huis niet meer uit

Eten bij Jan is perfect

Goed sociaal contact

Zelf boodschappen kunnen doen

positief is dat er veel wordt georganiseerd door actieve bew org. 

buurthuis voor jongeren wellicht een idee? 

"je krijgt last van Pamerijer" heb ik helemaal geen last van

Winkeltje ook erg leuk

Hillegersberg/schibroek: goed georganiseerd. Leesclub, opruimactie, je hoort het via 

Dock, niet via 110 Morgen

Comunicatie is onderuidelijk -> moet helderder

WMO niet adequaat reageren

Stem van eigenaren vaak minder gehoord. Bewoner kan huurder en/of eigenaar zijn

Welkom/wegwijs voor nieuwkomers doen

Website 110 morgen kende ik niet

Afhankelijk van het probleem, groep samenstellen zoals bijv. 'buurtvaders'  

Meer sociaal contact tritonblad

Mensen staan niet open voor contact

Communicatie vanuit habion/gemeente/etc - success belichten

Meer organiseren, behoefte aan contact

Mensen moetn meer naar elkaar omkijken

Veilig kindvriendelijke buurt

deze bewoners zijn niet eenzaam maar hoe gaat het met de bewoners die er niet zijn



aandacht + ook aansprekeddn op 10e gouden regels

betrekt omliggende bedrijven bij plannen in de wijk 

Successen corresponderen

Als habion/gemeente etc meer de wijk in communiceren/we zijn niet zichtbaar (online, 

fb, ww)

Bewoners bij elkaar krijgen

TOS inzetten verbinding

Tussenpap? Minervalaan palamedesstraat

woonpas hebben ze niet of lastig aanvragen omdat het digitaal is

betere informatieverstrekking

"maatja" om de week in deze week vuil opruimen, betaal mijn eigen vuilniszakken

Meer praatjes maken met elkaar

Schildersclub terug, engelse les

Activiteiten graag niet 's avonds

Mensen gehaast, ben er klaar mee, woon hier nu al 8 jaar

TOS is goed

Cassandrastraat, Triton, opzomergroep

Zomer bbq met muziek

Laat iedereen in zijn waarde

Meer over hebben voor elkaar

Meer respect voor elkaar

Goedkopere maaltijden voor bewoners onder armoedegrens

achillesstraat is prima. Galerij fijn, leuke mensen, multicultureel, langzaam praten maar 

gaat. Het is netjes

Meer voor kinderen, leuk als er meer mix is

Gebrek aan buurthuis, had boksschool niet meer, jongeren

Kindvriendelijk

Bankje geplaatst, mooi initiatief, socialien, wijkfeestje, je hoeft geen vreemden te zijn

Zorg aan huis en in de wijk

Vriendelijke buren multifunctioneel

Stil hier, kinderen op mobiel spelen niet meer, ouderen willen kinderen horen

Kennen de buren vanwege de kinderen. Hier opgegroeid

Voldoende leuke activiteiten, super

leuke muziek, bbq, artiest, thema avond

Bewoners enthousiasmeren om er voor elkaar te zijn / elkaar te helpen

Jong en oud verbindend, ertoe doen

meer activiteiten in de wijk / scholen erbij betrekken

gezonde maaltijden aanbieden tegen lage prijzen

whatsapp groep

buurtpreventieteam

Bewoner Peter is erg begaan met schoonhouden Argonautenpark, top

Hillegersberg/schibroek: goed georganiseerd. Leesclub, opruimactie, je hoort het via 

Dock, niet via 110 Morgen

Comunicatie is onderuidelijk -> moet helderder

Stimuleren activiteiten met en door bewoners

Stimuleren ontmoetingen -> ook ivm covid

hoe ontmoeten we alle groepen



betrokkenheid buren kan meer

Samenhang de wijk met ontmoeting

Graag aandacht voor iedereen

ook aandacht voor mensen die niet zo snel op de voorgrond staan

Meer preventie zorg

Veel armoede

WMO niet adequaat reageren

Stem van eigenaren vaak minder gehoord. Bewoner kan huurder en/of eigenaar zijn

Welkom/wegwijs voor nieuwkomers doen

Website 110 morgen kende ik niet

Afhankelijk van het probleem, groep samenstellen zoals bijv. 'buurtvaders'  

Meer sociaal contact tritonblad

Mensen staan niet open voor contact

Communicatie vanuit habion/gemeente/etc - success belichten

Meer organiseren, behoefte aan contact

Mensen moetn meer naar elkaar omkijken

Veilig kindvriendelijke buurt

deze bewoners zijn niet eenzaam maar hoe gaat het met de bewoners die er niet zijn

aandacht + ook aansprekeddn op 10e gouden regels

betrekt omliggende bedrijven bij plannen in de wijk 

Successen corresponderen

Als habion/gemeente etc meer de wijk in communiceren/we zijn niet zichtbaar (online, 

fb, ww)

Bewoners bij elkaar krijgen

TOS inzetten verbinding

Tussenpap? Minervalaan palamedesstraat

woonpas hebben ze niet of lastig aanvragen omdat het digitaal is

betere informatieverstrekking

Verschil van mening over apolloveldje

Meer sociaal contact Spronkersflat

Tekort aan vrijwilligers

Bevorderen onderling contact

Meer veilige buurt

Schildersclub terug 

Mensen weten niet altijd de weg te vinden voor hulp

Behoefte aan contact

elkaar helpen

Grootste wens: contacten en knus zijn

Ontmoeting -> levendig plein

Zelf doen: vuil ophalen, aanspreken op gedrag, meer vuilknijpers uitdelen

Iedereen eigen tuintje op orde houden

Hoe om te gaan met overlast bij koopwoningen

Belangrijk om elkaar te kennen

Sociale cohesie is weg

Meer gemixte culturele activiteiten

Meer reclame DOCK en TOS

Meer gehoord worden door de verhuurder

Sinds corona hebben buren minder contact



Bewoners graag met elkaar in gesprek om problemen met elkaar op te lossen

Activiteiten organiseren met verschillende doelgroepen

We missen voor de nieuwe bewoners een kennismaking

Ondersteuning van de sociaal zwakkere bewoners

Zware deur om naar container te gaan Minerva

Gehorigheid woningen

Schoonhouden private tuinen

Mobiele huismeester

Woningen slechte staat - isolatie Junolaan

gehorig

slechte isolatie woningen

Gehorig

Veel schimmel in woningen

schimmel

slechte kwaliteit woning (achillesflat) schimmel, daklekkage, vocht

Stank in huis -> Achillesflat

langere reactie bij habion dan bij onze woning

Slecht geïsoleerd

Geen intercom Apollostraat

schimmel in de woning

Kleine ongemakken, zonwerking niet, deuren vd lift te snel dicht

Kleine en verouderde woningen medusastrata/achillesstrata

Ventilatieproblemen

Gehorig

Verloedering Achillesflat, overlast buren, vochtig, tocht, gehorig

In Flats, tocht, gehorig, slechte ventilatie, lekkages

Technische problemen Arcadia oplossen

Achillesstraat glasbewassing voorkant meenemen in service kosten

Witte platen Orionflat schoonmaken

Huizen te slecht geïsoleerd

Ontbreken van 55+ voorzieningen zoals beugels ect

Niet alle woningen hebben een wasmachine aansluiting in Arcadia

Betere schoonmaak van de liften

Habion en gemeente nakomen wat er beloofd wordt

Schoonmaak in flats slecht

Snellere reactie bij woning mankementen

Geen vertrouwen in instanties

wil een huismeester op achillesstraat

Portiek vaker schoonmaken

Onderhoud woning, tegels, tocht

Woning tocht, Ach. 96, slechte woning, verf eraf. Douchedeur, keuken slecht

Fijn wonen, slecht geïsoleerd

Naamplaatje regelen duurt 8 maanden

Woningen zijn extreem gehorig

Overgang Onze woning naar Habion positief qua inrichting buitenruimte

Oude keuken en badkamer

Schimmel problematiek huizen

Slechte cohesie in complex. Habion zorgt voor niet collectief melden van problemend 

(zoals schimmel)

Artemispad/keuken en badkamer oud, bedrading loopt buitenlangs



scheur in kamer plafond, verder woning ok

Habion gebeld, kozijn los

woning habion is gehorig

kelder overstroomt bij veel neerslag

woning beter isoleren

lift voor 3 hoog

betere ventilatie woning habion

Activiteitenscherm in Arcadia repareren

Geluidsoverlast door bewoners achillesstraat tot 1 uur 's nachts

Habion reageert niet op telefoon of mail. Komt toezeggingen niet na. 

Meer renovatie en nieuwbouw

Benieuwd naar Apolloveld

veel flats. Veel mensen bij elkaar, wat een narigheid

Parkflat en Arcadia moeten één worden

Bouwen voor jonge gezinnen en ouderen. Goede mix, mooie binnentuin

Raar dat renovatie Habion afhankelijk is van in & uitverhuizen

Wil een balkon met lift

levensbestendigheid van de woningen - oudere bewoners moeten een keer verhuizen 

maar waarheen

oudbouw afbreken (renoveren)

Nieuwbouw terug

achillestraat slopen en meer woningen. Op plek garages + tuincentrum

woning doorschuiven een probleem, waar heen? Te duur

Arcadia afbreken en mooi groot 55+ nieuwbouw maken 

meer liften, nu veel ouderen niet vaak naar buiten omdat er geen lift is

gymzaal slopen, nieuwe hoogbouw met in de plint gym terug

Flatgebouwen symbool voor problematiek, geen/weinig contact

Meer doorstroming van huurders

Te hoge concentratie Pameijer/Profila. Meer spreiden door de wijk

Doelgroep Pameijer meenemen in plan Apolloveld

Niet verspreid wonen van mensen zonder begeleiding

Leeftijd 55+

Parkflat/is naar 55+ gegaan, bewoners hebben ooit gekozen voor beschermd en samen 

te wonen. "jongere doelgroep" werkt en woont alleen meer op zichzelf

ASO gedrag bewoners toewijzingsbeleid woningen

Balans zoeken in mensen met rugzakje die allen din 110 morgen worden geplaatst

toewijzingssysteem naar totaal toewijzing. Betekende oude bewoner weg, nieuw terug = 

overlast

Betaalbare woningen

Moeilijk om een sociale huurwoning te vinden

meer informatie over hoe ouderen kunnen verhuizen

Strengere screening huurders -> anders veel mensen met problemen

Betaalbare woningen

Moeilijk om een sociale huurwoning te vinden

Graag betaalbare woningen, ook voor starters

Betaalbare woningen

te dure woningen bij nieuwbouw

Betaalbare woningen



Beleggingspand naast mij, hoge huur

Mogelijk contact opnemen met de RET. Zodat bus 174 niet meer achteruit hoeft te rijden 

op de Minervalaan of Achillesstraat. Haast iedere keer komen ze elkaar tegen op de hoek 

Minervalaan en Achillesstraat. 

Contact opnemen met RET of het mogelijk is, nu dat bus 174 niet meer na acht uur door 

de wijk 110 morgen rijdt, dat bus 35 vanaf de Ringdijk via Jasonweg, Humanitas 

Achillesstraat en de Minervalaan deze route kan rijden. In mijn ogen en gedachte maakt 

het voor de RET niet uit of bus 35 via de Argonautenweg rijdt of via de Jasonweg en de 

Minervalaan. 

Toegang openbaar vervoer, te lage frequentie en avondbediening is weg

Belbus gratis

Golfkar inzetten voor vervoer naar winkels

Openbaar vervoer moet beter

Nog goed bereikbaar maar moet wel zo blijven, openbaar vervoer

Kleine (RET) wijkbus rijden van station noord naar wijk (evt. zelf opzetten)

De bus OV wooral avond en weekend dmeer door de wijk

RET/vervoer

RET/vervoer

Openbaar vervoer moet beter

makkelijke verbinding naar de stad

gevangen in je huis, niet doorschuiven en openbaar vervoer niet goed

110 Morgen voelt zich geïsoleerd, geen onderdeel van Hillegersberg

bus 174 slecht. Ook na 8 uur graag

meer ruchtbaarheid aan belbus geven

OV problemen, lijn 4 en 5 in de winter slecht of niet bereikbaar

Betere verbinding randstad mail

Beter openbaar vervoerd - Buurtbus

Bus 35 lus door 110 morgen minervaplein

OV bus na 20.00 laten rijden

bushalte te ver van huis van de wijk

minder mobiele bewoners wel beperkt

er is een drempel om gebruik te maken van wijk/belbus

Parkeertekort nijpend

Wens is 2 extra perkeerplekken op brede stoep wat voorheen bushalte was (hoek 

achillestraat) 

hoge parkeerdruk

Parkeren op de hoeken van de straat, omdat ze anders te ver moeten lopen naar huis. 

Maar er wordt vergeten dat mensen met een rollator of rolstoel geen gebruik met een 

rollator of rolstoel geen gebruik meer kunnen maken van de op of afrit

Parkeren

Parkeren

Parkeren drama -> arcadia parkflat

Parkeren is een ramp bij werktijden kantoor

Parkeren op de op en afrit -> rollator kan dan niet stoep op en af

Parkeren van bestelbussen zo dat deze niet het uitzicht blokkeren van personenauto's als 

deze weg willen. M.a.w. niet in de parkeervakken maar langs het trottoir.



Parkeren van deelscooters of bromfietsen in de wijk, eventueel vaste plaatsen waar 

niemand er last van heeft, ga eens kijken in Antwerpen daar is het goed geregeld.

Overlast parkeren in parkflat

Orionstrata fout parkeren in de doorstroom havens + gele strepen en parkeerborden

Parkeerprobleem -> te veel auto's / doseren 1 a 2 per huishouden

Parkeerprobleem (busjes)

Parkeerprobleem

Meer parkeerplekken

Parkeeroverlast

fout parkeren op hoek amazone/apollostraat bij rolstoel/rollator oversteek

fout parkeren in gehele wijk, auto's en scooters op voetpaden

parkeren parkflat en arcadia op terrein habion is vaak probleem

auto's worden geparkeerd in bochten, lastig voor hulpdiensten

naastplaatsingen achillesstraat

parkeren: auto's staan op plekken op/afrit rollators/rolstoelen

Wil terug -> hier wonen met kindje. Is 27 jaar

woont nu elders, maar graag in de wijk wonen

Positief: groen, rust ruimte. Dat moet blijven

Woont met veel plezier in de wijk

Sociale wijk

Gras wordt gemaaid

Woont hier heerlijk -> goede woning en winkels dichtbij wel schimmel

Buurt 'verpaupert' herken ik niet

veel woonplezier

Geen overlast jongeren

Rust is mooi dichtbij centrum

Sociale wijk, voel me thuis, ze helpen mij

Veel socialer hier dan in dorp waar ik woonde, tip je kunt gratis met de tram

Mensen vriendelijk hier

Straat is schoon, 2x per week, prima

veel gezelligheid

Geen lagere school = geen probleem. Ken alle jongeren. 

met jeugd valt het wel mee

Goed bewoonbaar

Groen in de wijk gaat goed

Vriendelijke mensen in de wijk

Blij met de tuin, plaza en faciliteiten

Gezellige buurt, veel ouderen

Veel culturen, leuk samenleven

Gezellige buurt, veel sociale mensen, men kent elkaar

Voel me veilig hier

Rustig hier, prima

opzoomeren dagen voor kinderen zijn leuk

Niet onveilig door 3 jongeren begin 30

Vriendelijke buurt bewoners

oudere en jontere bewoners letten op elkaar

groene wijk

ruime straten



licht en ruimte

rustige wijk

tevreden gezien eigen situatie en thuisland

Mooi gebied, groen

wel veilig, woon er al 20 jaar

veel groen

mooie speeltuinen zijn er al

er is al goed OV

fijn dat Woco goed bereikbaar is

prima contact met buren

ervaart buurt als veilig

genoeg speelruimte

rust minder stedelijk, daarom fijn wonen



hoofd en subthema's
Veiligheid en overlast: 

drugsoverlast

vuil en vuilnis

onveilig gevoel

overlast ganzen en ratten

onveilige verkeerssituaties

meer politie op straat

overlast jongeren

verzakkingen

Gebruik openbare ruimte:

sport en spel

verrommeling

inrichting ruimtes

Samen wonen en Leven:

samen leven met elkaar

bereiken alle bewoners

elkaar kennen weer kennen in de buurt

Wonen en de Woning:

onderhoud en beheer

toekomst woningen

toewijzing woningen

betaalbare woningen

Toegang wijk:

Openbaar vervoer  

parkeerprobleem

Wij houden van de wijk:

wil graag komen

woont hier fijn 


