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1

ACHTERGROND EN ONDERWERPEN ONDERZOEK

DUO Market Research heeft in opdracht van de gemeente Zuidplas een Inwonerspanel opgezet.
Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat in december 2017 is uitgevoerd onder
de leden van het Inwonerspanel.
De gemeente wil graag weten welk beeld inwoners hebben van Zuidplas. Het gaat dan niet om de
gemeentelijke organisatie, of de wijk Zuidplas in Nieuwerkerk aan den IJssel, maar om het
grondgebied Zuidplas. Hiermee worden de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den
IJssel, Oud Verlaat, Ver Hitland en Zevenhuizen bedoeld. De gemeente wil dit graag weten in het
licht van toekomstige ontwikkelingen en trends op het terrein van wonen, werken, recreatie en
duurzaamheid.
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2

ONDERZOEKSOPZET

Doelgroep en respons
Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquête. Tot de onderzoekspopulatie behoren alle
inwoners die lid zijn van het Inwonerspanel van de gemeente Zuidplas. De inwoners die lid zijn van
het Inwonerspanel zijn per e-mail benaderd met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek.
In de e-mail is benadrukt dat de deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig en anoniem is.
Het online veldwerk onder de leden van het Inwonerspanel is als volgt verlopen:
1.

De inwoners ontvingen een e-mail waarmee ze zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het
online onderzoek. Deze e-mail bevatte een link waarmee men direct in de online vragenlijst
terechtkwam.

2.

De vragenlijst kon via de browser worden bekeken en ingevuld.

3.

Na enige tijd is er per e-mail een herinnering gestuurd naar de inwoners die op dat moment
nog niet aan het onderzoek hadden meegewerkt.

Elke inwoner kon slechts één keer de vragenlijst invullen. De technische realisatie van het online
veldwerk voor het onderzoek is door DUO Market Research in eigen beheer uitgevoerd en
gemanaged.
Van 7 tot en met 26 december 2017 hebben de inwoners de mogelijkheid gekregen de vragenlijst
in te vullen. In totaal hebben 463 inwoners de vragenlijst ingevuld, hetgeen neerkomt op een
responspercentage van 67%.
Respons

Aantal

Uitgenodigd (leden van het Inwonerspanel)

692

Geen medewerking/geen reactie

229

Aantal inwoners dat medewerking heeft verleend

463

Responspercentage

67%

We hebben ook gevraagd of de respondent inwoner en/of ondernemer is.
Verdeling respons

Percentage

Inwoner van Zuidplas

89%

Inwoner van Zuidplas en ondernemer in Zuidplas

8%

Inwoner van Zuidplas en ondernemer in Zuidplas

3%

Totaal

100%

Indien er significante verschillen zijn tussen de bovenstaande groepen dan wordt dit in de
rapportage vermeld.
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We hebben geanalyseerd of de gerealiseerde netto-respons een afspiegeling van de gemeente
vormt (voor de kenmerken leeftijd, geslacht en plaats). Na deze analyse heeft een herweging
plaatsgevonden. Dit houdt in dat de antwoorden van de ondervertegenwoordigde groepen
“zwaarder” meetellen. De resultaten van het onderzoek zijn, na herweging, representatief voor
gemeente Zuidplas als geheel. Voor een verantwoording van de respons en de herweging wordt
verwezen naar paragraaf 5.1.

Opzet vragenlijst
De vragenlijst is in nauw overleg door de gemeente en DUO Market Research opgesteld. Voor de
vragenlijst wordt verwezen naar de bijlage van dit rapport (zie paragraaf 5.4).

Opzet rapportage
Conform de reglementen en gedragscodes van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn alle antwoorden
van de respondenten anoniem verwerkt.
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in grafieken (zie deel 3). In de grafieken zijn de
resultaten voor de gemeente als geheel weergegeven. In de grafieken zijn in bepaalde gevallen de
vraag en/of de antwoordcategorieën in een verkorte vorm weergegeven (voor de exacte
vraagstelling wordt verwezen naar de vragenlijst). In de bijlage zijn de resultaten per dorp (zie
paragraaf 5.2) opgenomen.
Bij bepaalde vragen is er gebruikgemaakt van de antwoordoptie “anders, namelijk”. De open
antwoorden bij deze antwoordoptie zijn zoveel mogelijk alsnog in een categorie ingedeeld. De

letterlijke antwoorden van inwoners op open vragen (inclusief de resterende antwoorden bij de
optie “anders”) zijn ook opgenomen in de bijlage (zie paragraaf 5.3).
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3

RESULTATEN

3.1

Imago

Als eerste hebben we de inwoners de volgende (open) vraag voorgelegd: Welke beelden of

associaties schieten u te binnen als u denkt aan ‘Zuidplas’? Voor de duidelijkheid: het gaat hier dus
om het gehele gebied waarbinnen de 4 dorpen zich bevinden.
De antwoorden op deze vraag zijn vervolgens gecodeerd (ingedeeld in een categorie). Er zijn twee
antwoorden die door (ruim) een kwart van de inwoners worden genoemd: groen (27%) en dorps
(25%). Ruim een tiende (11%) kan niets noemen1. Uit analyse blijkt dat ondernemers uit Zuidplas
significant vaker het aspect “centraal gelegen” noemen (23%).

Welke beelden of associaties schieten u te binnen als u denkt aan 'Zuidplas'?
Voor de duidelijkheid: het gaat hier dus om het gehele gebied waarbinnen de
4 dorpen zich bevinden.
Groen

27%

Dorps

25%

Landelijk

13%

Rust

11%

Centraal gelegen

10%

Samengesteld uit meerdere plaatsen/gemeenten

8%

Weinig/geen samenhang plaatsen/gemeenten

8%

Gezellig

7%

Polder

6%

Ruimte

6%

Water

5%

Recreatiemogelijkheden

5%

Druk

4%

Prettig/fijn wonen

4%

Saai

4%

A20

4%

Klein

4%

Mooi

3%

Kassenbouw

3%

A12

3%

N19

2%

Veilig

2%

Saamhorigheid

1%

Laag/onder zeespiegel

1%

Gelovig

1%

Noemt niets

11%

Overig

26%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

1

De genoemde “overige” antwoorden zijn te divers om nog verder in een categorie in te delen.
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3.2

Waardering verschillende aspecten

We hebben inwoners gevraagd het gebied Zuidplas op vier verschillende aspecten te beoordelen.
Inwoners zijn het meest positief over het wonen in Zuidplas: driekwart waardeert dit in (zeer) hoge
mate. Ruim een derde (33%) waardeert het recreëren in Zuidplas in (zeer) hoge mate.
Over het werken in Zuidplas heeft bijna tweederde van de inwoners geen mening. Uit analyse blijkt
dat ondernemers uit Zuidplas significant vaker dit aspect in zeer hoge mate waarderen (27%).

Kunt u aangeven in welke mate u het gebied Zuidplas op de
onderstaande aspecten waardeert? Hoe waardeert u....
het wonen in Zuidplas

het recreëren in Zuidplas?

27%

8%

de duurzaamheid in Zuidplas 4%

het werken in Zuidplas

27%

16%

4% 10%
0%

48%

38%

33%

20%

hoge mate

30%

18%

13%

11% 6%3%

10%

zeer hoge mate

22%

6%

2%

2%7%

28%

66%
40%

50%

in redelijke mate

60%
nauwelijks
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3.3

Zuidplas Gewoon Grenzeloos

De gemeente Zuidplas is een paar jaar geleden gestart met de gebiedsmarketing ‘Zuidplas Gewoon
Grenzeloos’. Zuidplas Gewoon Grenzeloos geeft aan hoeveel mogelijkheden het gebied Zuidplas in
petto heeft voor inwoners, ondernemers en recreanten.
We hebben de inwoners over dit onderwerp drie vragen voorgelegd. We zien dat bijna een derde
(32%) in (zeer) hoge mate trots is om inwoner van Zuidplas te zijn. Een tiende vindt dat Zuidplas
ze in (zeer) hoge mate “gewoon grenzeloos veel mogelijkheden” biedt. Bijna een kwart (23%) zou
in (zeer) hoge mate een bezoek aan Zuidplas aan vrienden/kennissen/ relaties aanbevelen. Uit
analyse blijkt dat ondernemers uit Zuidplas significant vaker Zuidplas helemaal niet of nauwelijks
zouden aanbevelen (53% kiest nauwelijks of helemaal niet).
In welke mate ....

bent u er trots op inwoner te
zijn van Zuidplas?

6%

26%

zou u een bezoek aan
Zuidplas aanraden aan
3%
vrienden/kennissen/relaties?

42%

20%

38%

biedt Zuidplas u "gewoon
grenzeloos veel
2% 8%
mogelijkheden"?
0%
In zeer hoge mate

16%

28%

42%

10%

20%

In hoge mate

30%

26%

40%

In redelijke mate

7% 5%

50%

60%

Nauwelijks

7% 4%

6%

70%

80%

17%

90% 100%

Helemaal niet

Weet niet

Inwoners die Zuidplas (in enige mate) zouden aanbevelen, hebben we gevraagd hoe ze dat zouden
doen en wat ze zouden aanbevelen. Inwoners die Zuidplas zouden aanbevelen aan
vrienden/kennissen/relaties zouden dat met name mondeling doen.
Op welke manier zou u Zuidplas bij uw vrienden/kennissen/relaties
aanraden? - indien Zuidplas (in enige mate) wordt aanbevolen
-Meerdere antwoorden mogelijk -

Mondeling

89%

Via sociale media (Facebook, You Tube, Twitter,
Instagram)

13%

Door ze te verwijzen naar
www.zuidplasgewoongrenzeloos.nl

8%

Door ze een folder mee te geven

2%

Anders

5%
0%

20%

40%
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Er zijn twee plekken die door inwoners vaker als aanbeveling worden genoemd: Hitland (33%) en
Rotte Meren (28%)2.

Welke plekken die op het grondgebied van Zuidplas liggen, zou u aanbevelen
bij uw vrienden/kennissen/relaties ? - indien Zuidplas (in enige mate) wordt
aanbevolen -Meerdere antwoorden mogelijk Hitland

33%

Rotte Meren

28%

Zevenhuizerplas

15%

Hollandse IJssel

9%

Moordrecht

7%

Reigerhof

6%

Nieuwerkerk

6%

Roeibaan

6%

Polders

5%

Eendrachtspolder

5%

Zevenhuizen

4%

Dorpskernen

4%

Molenviergang

3%

Dorpshuis Swanla

3%

Het Weegje

3%

Laagste punt

2%

Moerkapelle

2%

Nesselande

2%

Steenovens

2%

Oud Verlaat

2%

Molen Kortenoord

1%

Weet niet

12%

Overig

32%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

We hebben ook de open vraag gesteld of inwoners de gemeente “nog iets willen meegeven” om
Zuidplas nog meer op de kaart te zetten. De gegeven antwoorden zijn opgenomen in de bijlage
(zie paragraaf 5.3).

2

De genoemde “overige” antwoorden zijn te divers om nog verder in een categorie in te delen.
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4

SAMENVATTING BELANGRIJKSTE RESULTATEN

Algemeen
In december 2017 is het negende onderzoek onder leden van het Inwonerspanel van de gemeente
Zuidplas uitgevoerd. In totaal hebben 463 inwoners de vragenlijst ingevuld (67% respons).

1. Imago Zuidplas
We hebben inwoners de volgende vraag voorgelegd: Welke beelden of associaties schieten u te

binnen als u denkt aan ‘Zuidplas’? Voor de duidelijkheid: het gaat hier dus om het gehele gebied
waarbinnen de 4 dorpen zich bevinden. Er zijn twee antwoorden die door (ruim) een kwart van de
inwoners worden genoemd: groen (27%) en dorps (25%). Ruim een tiende (11%) kan niets
noemen.

2. Waardering verschillende aspecten Zuidplas
Inwoners zijn het meest positief over het wonen in Zuidplas: driekwart waardeert dit in (zeer) hoge
mate. Ruim een derde (33%) waardeert het recreëren in Zuidplas in (zeer) hoge mate. Over het
werken in Zuidplas heeft bijna tweederde van de inwoners geen mening.

3. Zuidplas Gewoon Grenzeloos
De gemeente Zuidplas is een paar jaar geleden gestart met de gebiedsmarketing ‘Zuidplas Gewoon
Grenzeloos’. We hebben de inwoners hierover drie vragen gesteld. We zien dat bijna een derde
(32%) in (zeer) hoge mate trots is om inwoner van Zuidplas te zijn. Bijna een kwart (23%) zou in
(zeer) hoge mate een bezoek aan Zuidplas aan vrienden/kennissen/relaties aanbevelen. Een tiende
vindt dat Zuidplas ze in (zeer) hoge mate “gewoon grenzeloos veel mogelijkheden” biedt.
Inwoners die Zuidplas zouden aanbevelen aan vrienden/kennissen/relaties zouden dat met name
mondeling doen. Er zijn twee plekken die door inwoners vaker als aanbeveling worden genoemd:
Hitland (33%) en Rotte Meren (28%).
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5

BIJLAGE

5.1

Verantwoording weging respons en betrouwbaarheidsmarges

Weging respons
De respons is geanalyseerd naar geslacht, leeftijd en het aantal inwoners van het dorp. Op basis
van de werkelijke verdeling en de verdeling in de respons heeft een herweging plaatsgevonden.
Respondenten waarvan geen achtergrondkenmerken beschikbaar zijn, hebben de weging 1
gekregen (geen herweging).
Werkelijke
verdeling

Verdeling in
onderzoek

Weging

Geslacht
•

Mannen

50%

57%

0,9

•

Vrouwen

50%

43%

1,2

Leeftijd
•

Jonger dan 26 jaar

11%

2%

5,6

•

26-44 jaar

32%

23%

1,4

•

45-64 jaar

39%

45%

0,9

•

65 jaar ouder

18%

29%

0,6

Dorp
•

Moerkapelle

10%

8%

1,2

•

Moordrecht

20%

18%

1,1

•

Nieuwerkerk aan den IJssel

54%

56%

1,0

•

Zevenhuizen

16%

17%

1,0

Nauwkeurigheid van de resultaten
Als gevolg van non-respons heeft niet de gehele populatie (i.c. alle inwoners) aan het onderzoek
deelgenomen. Hierdoor moet er bij de interpretatie van de resultaten rekening worden gehouden
met nauwkeurigheidsmarges. De nauwkeurigheid van de resultaten wordt aangegeven met
nauwkeurigheidsmarges die worden bepaald door:
•
•
•
•

Het aantal inwoners van de gemeente (circa 41.000 inwoners ouder dan 16 jaar).
De netto-respons (463 inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld).
Het gevonden percentage (de uitkomst).
Het betrouwbaarheidsniveau (in dit geval wordt een betrouwbaarheidsniveau van 95%
aangehouden, wat inhoudt dat er een kans van 95% is dat de schattingen correct zijn).
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In de onderstaande tabel is weergegeven met welke marges rond de uitkomsten/resultaten
rekening gehouden moet worden (uitgaande van de bovenstaande uitgangspunten en met de
aanname dat de netto-respons representatief is voor de gehele populatie).
Netto-respons

Uitkomst
50%-50%

Uitkomst
75%-25%

Uitkomst
90%-10%

400

4,9%

4,2%

2,9%

450

4,6%

4,0%

2,8%

500

4,4%

3,8%

2,6%

4,0%

3,4%

2,4%

600
Toelichting op de tabel

Bij een netto-respons van bijvoorbeeld ‘n = 450 inwoners’, dient bij een onderzoeksuitkomst van bijvoorbeeld
‘25% heeft een suggestie/idee, rekening gehouden te worden met het feit dat het werkelijke percentage zal
liggen tussen: 21% (25% - 4,0%) – 29% (25% + 4,0%).
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5.2

Resultaten per dorp

1. Imago
Welke beelden of associaties schieten u te binnen als u denkt aan ‘Zuidplas’? Voor de duidelijkheid: het
gaat hier dus om het gehele gebied waarbinnen de 4 dorpen zich bevinden.

Meerdere antwoorden mogelijk
Moerkapelle Moordrecht

Nieuwerkerk
Zevenhuizen
a/d IJssel

Totaal

Groen

27%

26%

28%

26%

27%

Dorps

5%

27%

25%

37%

25%

Landelijk

5%

24%

10%

15%

13%

Rust

5%

6%

15%

7%

11%

Centraal gelegen

8%

9%

13%

5%

10%

Samengesteld uit meerdere
plaatsen/gemeenten

8%

9%

8%

7%

8%

5%

4%

10%

7%

8%

Gezellig

2%

12%

4%

13%

7%

Polder

2%

10%

6%

7%

6%

Ruimte

5%

6%

3%

12%

6%

Water

0%

6%

5%

9%

5%

Recreatiemogelijkheden

2%

4%

5%

7%

5%

Druk

5%

5%

4%

4%

4%

Prettig/fijn wonen

2%

5%

5%

4%

4%

Saai

0%

0%

5%

10%

4%

A20

0%

4%

5%

2%

4%

Klein

2%

5%

4%

2%

4%

Mooi

3%

2%

3%

7%

3%

Kassenbouw

2%

3%

3%

1%

3%

A12

0%

4%

3%

2%

3%

N19

0%

2%

3%

1%

2%

Veilig

2%

3%

1%

4%

2%

Saamhorigheid

2%

2%

1%

1%

1%

Laag/onder zeespiegel

0%

1%

2%

0%

1%

Gelovig

0%

0%

2%

0%

1%

Overig

27%

17%

28%

30%

26%

Noemt niets

35%

10%

7%

7%

11%

Weinig/geen samenhang tussen
plaatsen/gemeenten
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2. Waardering verschillende aspecten
Hoe waardeert u…..
het wonen in Zuidplas?
Moerkapelle Moordrecht
waardeer ik helemaal niet

0%

waardeer ik nauwelijks

2%

Nieuwerkerk
Zevenhuizen
a/d IJssel

0%
0%

Totaal

0%

1%

0%

1%

5%

2%

waardeer ik in redelijke mate

48%

21%

18%

14%

22%

waardeer ik in hoge mate

38%

54%

47%

49%

48%

waardeer ik zeer hoge mate

8%

24%

32%

30%

27%

weet niet/geen oordeel

3%

0%

0%

0%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

totaal

het werken in Zuidplas?
Moerkapelle Moordrecht

Nieuwerkerk
Zevenhuizen
a/d IJssel

Totaal

waardeer ik helemaal niet

14%

0%

3%

1%

3%

waardeer ik nauwelijks

2%

7%

4%

13%

6%

waardeer ik in redelijke mate

5%

12%

9%

20%

11%

waardeer ik in hoge mate

3%

16%

10%

7%

10%

waardeer ik zeer hoge mate

3%

7%

4%

1%

4%

weet niet/geen oordeel

73%

58%

70%

57%

66%

totaal

100%

100%

100%

100%

100%

het recreëren in Zuidplas?
Moerkapelle Moordrecht

Nieuwerkerk
Zevenhuizen
a/d IJssel

Totaal

waardeer ik helemaal niet

2%

1%

3%

0%

2%

waardeer ik nauwelijks

23%

21%

17%

11%

18%

waardeer ik in redelijke mate

38%

49%

36%

33%

38%

waardeer ik in hoge mate

13%

19%

32%

30%

27%

waardeer ik zeer hoge mate

10%

3%

6%

19%

8%

weet niet/geen oordeel

13%

6%

6%

7%

7%

totaal

100%

100%

100%

100%

100%
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de duurzaamheid in Zuidplas?
Moerkapelle Moordrecht

Nieuwerkerk
Zevenhuizen
a/d IJssel

Totaal

waardeer ik helemaal niet

13%

0%

8%

0%

6%

waardeer ik nauwelijks

15%

15%

11%

17%

13%

waardeer ik in redelijke mate

28%

35%

33%

31%

33%

waardeer ik in hoge mate

17%

16%

17%

14%

16%

waardeer ik zeer hoge mate

2%

2%

4%

5%

4%

weet niet/geen oordeel

25%

32%

26%

33%

28%

totaal

100%

100%

100%

100%

100%
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3. Zuidplas gewoon grenzeloos

In welke mate biedt Zuidplas u ‘gewoon grenzeloos veel mogelijkheden’?
Moerkapelle Moordrecht

Nieuwerkerk
Zevenhuizen
a/d IJssel

Totaal

Helemaal niet

8%

7%

4%

7%

6%

Nauwelijks

41%

19%

23%

29%

26%

In redelijke mate

24%

46%

46%

38%

42%

In hoge mate

7%

6%

7%

12%

8%

In zeer hoge mate

0%

2%

1%

4%

2%

Weet niet/geen oordeel

20%

19%

18%

10%

17%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

In welke mate bent u er trots op inwoner te zijn van Zuidplas?
Moerkapelle Moordrecht

Nieuwerkerk
Zevenhuizen
a/d IJssel

Totaal

Helemaal niet

18%

4%

5%

5%

7%

Nauwelijks

23%

22%

13%

12%

16%

In redelijke mate

32%

36%

43%

51%

42%

In hoge mate

12%

29%

30%

20%

26%

In zeer hoge mate

5%

3%

6%

8%

6%

Weet niet/geen oordeel

10%

5%

3%

4%

5%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

In welke mate zou u een bezoek aan Zuidplas aanraden aan vrienden/kennissen/relaties?
Moerkapelle Moordrecht

Nieuwerkerk
Zevenhuizen
a/d IJssel

Totaal

Helemaal niet

15%

4%

8%

5%

7%

Nauwelijks

33%

38%

28%

13%

28%

In redelijke mate

28%

33%

40%

44%

38%

In hoge mate

7%

17%

20%

33%

20%

In zeer hoge mate

8%

2%

2%

2%

3%

Weet niet/geen oordeel

10%

5%

3%

2%

4%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%
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Op welke manier zou u Zuidplas bij uw vrienden/kennissen/relaties aanraden?
– indien Zuidplas wordt aanbevolen – Meerdere antwoorden mogelijk
Moerkapelle Moordrecht

Nieuwerkerk
Zevenhuizen
a/d IJssel

Totaal

89%

91%

88%

91%

89%

7%

15%

14%

9%

13%

Door ze te verwijzen naar
www.zuidplasgewoongrenzeloos.nl

4%

12%

7%

9%

8%

Door ze een folder mee te geven

2%

2%

1%

5%

2%

Anders

11%

3%

5%

3%

5%

Mondeling
Via sociale media (Facebook, You Tube,
Twitter, Instagram)

Welke plekken die op het grondgebied van Zuidplas liggen, zou u aanbevelen bij uw
vrienden/kennissen/relaties? – indien Zuidplas wordt aanbevolen –

Meerdere antwoorden mogelijk
Moerkapelle Moordrecht

Nieuwerkerk
Zevenhuizen
a/d IJssel

Totaal

Hitland

2%

15%

55%

9%

33%

Rotte Meren

44%

9%

20%

62%

28%

Zevenhuizerplas

7%

7%

19%

20%

15%

Hollandse IJssel

0%

8%

14%

3%

9%

Moordrecht

0%

26%

2%

3%

7%

Reigerhof

2%

2%

8%

9%

6%

Nieuwerkerk

0%

6%

10%

0%

6%

Roeibaan

0%

2%

6%

13%

6%

Polders

0%

13%

2%

7%

5%

Eendrachtspolder

4%

0%

5%

9%

5%

Zevenhuizen

2%

2%

4%

8%

4%

Dorpskernen

0%

5%

5%

1%

4%

Molenviergang

4%

2%

3%

5%

3%

Dorpshuis Swanla

0%

3%

1%

8%

3%

Het Weegje

0%

10%

1%

1%

3%

Laagste punt

0%

2%

4%

0%

2%

Moerkapelle

7%

3%

1%

3%

2%

Nesselande

0%

6%

1%

1%

2%

Steenovens

0%

0%

4%

0%

2%

Oud Verlaat

2%

0%

2%

4%

2%

Molen Kortenoord

0%

0%

2%

0%

1%

Weet niet

13%

12%

13%

8%

12%

Overig

47%

38%

27%

30%

32%
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5.3

Open antwoorden en toelichtingen

Vraag 2
Welke beelden of associaties schieten u te binnen als u denkt aan ‘Zuidplas’? Voor de duidelijkheid:
het gaat hier dus om het gehele gebied waarbinnen de 4 dorpen zich bevinden.
Antwoorden:
•

Aan een mooi poldergebied met open uitzicht, grasland en koeien in de weide. De naam
Zuidplas komt nl. Van Zuidplaspolder!

•

Aan het meer Zuidplas, waar de veldslag heeft plaatsgevonden tijdens de Hoekse en
Kabeljauwse twisten.

•

Aan een gemeente dat nog steeds een samenraapsel van dorpen. Samengegaan vanwege het
negatieve sentiment dat men niet tot een grote stad wilde behoren. Om nu te bemerken dat
Nieuwerkerk toch wel als de kern wordt gezien en behandeld.

•

Aan vier mooie dorpen met alle eigen identiteiten en een landelijke uitstraling met veel groen

•

Aardige mensen, mooi fiets en wandelgebied dichtbij (Gouderak). Maar wandelen en fietsen
soms gevaarlijk(weinig losse wandel en fietspaden) rond Moordrecht. Wel Hitland maar tever

en het dorpse karakter behouden.

vanuit Moordrecht
•

Aparte dorpen in het groen; nog een mooie open polder in de Zuidplaspolder rondom
Zuidelijke Dwarsweg; behoorlijke voorzieningen; behalve Nieuwerkerk laat OV te wensen over

•

Beelden van een groen en dorps gebied. Wel veel nieuwbouw, maar de dorpskernen worden

•

Bij elkaar geraapte dorpen tot een 'versmolten

•

Buiten de grote stad, maar wordt voller. Wordt vuiler. (Zwerfvuil) Steeds minder Nederlandse
taal om me heen. Straatbeeld wordt negatief: straten en wegen zien er slecht onderhouden

goed in stand gehouden. Jammer is de hoogbouw van de bomenbuurt in Nieuwerkerk.

uit.
•

Buiten Rotterdam, fijn. Te hoog VVD-gehalte (rechtse populatie), helaas! Slecht onderhoud
fietsvoorzieningen en fietspaden

•

Buiten, rust,

•

Bureaucratie, kortzichtigheid, conservatief, dorps

•

Centraal gelegen , gemakkelijk te gaan naar Den Haag, Utrect, Rotterdam. Landelijk Vrij

•

Dan denk ik aan Zevenhuizen en omgeving

•

Dat er veel te veel gebouwd word. Ongezellig en er word weinig om natuur gegeven.

•

Dat het bij elkaar hoort,overeenkomsten moeten zijn met elkaar waarom het het 1
gemeenschap gevoel heb.

•

Dat het gebied verloedert daar denk ik als eerste aan, echt zonde van deze mooie omgeving.

•

Dat het lekker dorps is, leuke individuele dorpskernen. Veel glastuinbouw en bedrijvigheid.
Files A20 waar ik elke dag tegenaan kijk.

•

Dat ik persoonlijk weinig affiniteit heb met de andere dorpen, behalve Nieuwerkerk aan den
ijssel waar ik woon.

•

De associatie die ik heb is die van een gedwongen groepering van zelfstandige gemeenten,
waarbij ik als inwoner in een spagaat raak in mijn gevoel in welke gemeente ik nu eigenlijk
woon. Gevoelsmatig en in de spreektaal, woon ik nog altijd in Nieuwerkerk a/d ijssel, maar
overal waar de formele gemeentenaam benodigd is, blijk ik opeens in 'Zuidplas' te wonen. Als
genealoog stuit mij die gemeentelijke herindelingen al langer tegen de borst, want nu kan
iemand geboren worden, trouwen en overlijden in gemeente 'Zuidplas' of 'Krimpenerwaard',
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maar als genealoog is dat desastreus. Ik wil weten in welke dorpskern iemand WERKELIJK is
geboren, getrouwd of overleden. Hetzelfde probleem heb ik wanneer ik met een
navigatieprogramma te maken heb. Nu staat daar op de kaart 'Zuidplas' ingetekend bij de
dorpskern Nieuwerkerk, of 'Krimpenerwaard' waar voorheen Schoonhoven op de kaart stond.
In een tijd waarin we als inwoners van Nederland toch al te kampen hebben met
identiteitsverlies als gevolg van immigratie, is enige houvast in de benaming van waar je
woont toch wel heel erg gewenst.
•

De Christelijke Kerk. Omroep Zuidplas. Zondagsopening van de Winkels. Suffig

•

De ijssel en de Ringvaart, Hitland, landelijk, dorpskarakter, de Rotte en de meren, de
Zevenhuizerplas (wat er nog van over is van de Zuidplas), fiets- en wandelpaden,
vergezichten, groen, winkelcentrum Nieuwerkerk, files en ongelukken op de A20 (veel op de
radio te horen), weinig criminaliteit (voor zover bekend), vanuit Nieuwerkerk goed openbaar
vervoer naar r'dam en Gouda, vliegtuigen.

•
•

De ijssel, Groene Hart, veel glas, slaapstad
De meest slechte naam die men had kunnen bedenken, ik had indertijd als naam voorgesteld:
"Diepland", omdat dat meer recht doet aan de laagste ligging, Zuidplas is tevens naam van
wijken en een polder, dus was niet goed doordacht.

•

De openheid van het gebied. Verhoudingsgewijs nog veel 'groen'' en het dorpse karakter van
de vier woonplaatsen.

•
•

De polder
De Rotte, de ringvaart, ophaalbruggen, molens, polders, water, fietsen, overvolle
verbindingsweg, slechte onderling OV, toch nog een gevoel van gescheiden, ondanks één
gemeente.

•

De rotte. Zevenhuizerplas

•

De Rottemeren, de ijssel, de roeibaan, vier dorpen en één groot dorp. Veilig wonen, groen en
natuur. Mijn thuis

•

De uitgestrekte polders en de vormgeving daarvan

•

De weidsheid van Hitland: lopend van het Hitlandlaantje naar HIT-restaurant van de golfbaan
en terug.

•

Dorpskarakter dat nog te vinden is in Moerkapelle en Zevenhuizen. In negatieve zin de
uitbreidingen/nieuwe woonwijken die uit de grond worden gestampt. Wat zonde van ons
Groene Hart.

•

Deze regio

•

Dicht bij de stad maar de rust van een dorp

•

Diepste punt van Nederland. Groen maakt plaats voor woningen. File. Welke kant je ook op

•

Divers dorps/deels stedelijk qua voorzieningen. Matige kwaliteit openbaar vervoer. Belabberde

gaat
kwaliteit van stenen wegdek
•

Diverse dorpen.Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den ijssel. Het ene
dorp wat groter dan het andere. Gemeente huis in Nieuwerkerk gesitueerd

•

Diversiteit

•

Dorp dat centraal ligt tussen steden

•

Dorp gemeenschap, weilanden, ruimte

•

Dorp landelijk

•

Dorp, groen, gezellig ,landelijk. Slechte openbaar vervoerverbinding in buitengebied en esse.
Veel afval langs de weg

•

Dorp, kleinschalig, kleine winkelcentra
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•

Dorp, landelijk, gezellig, wonen

•

Dorpen bij de plassen

•

Dorpen dichtbij Rotterdam

•

Dorpen die helaas steeds meer op een stad gaan lijken

•

Dorpen in de randstad

•

Dorpen, fijn wonen, redelijk groen

•

Dorpen, groen, gemoedelijk, veilig,

•

Dorpen, polders, weilanden, spoorlijn,snelwegen, molens, Windlust, rotte en
ijssel,kassen,dijken,treinstation

•

Dorpen. Centraal gelegen. Rustig

•

Dorps

•

Dorps

•

Dorps

•

Dorps. Ondernemend. Weilanden

•

Dorps en ook stedelijk

•

Dorps karakter in drukke randstedelijke context, ruimte voor natuur (Rotte)

•

Dorps karakter met veel groen en water.

•

Dorps karakter, gezelligheid, groen

•

Dorps karakter, groen, gemoedelijk

•

Dorps karakter, kleinschalig, molens, dorpse mentaliteit,

•

Dorps karakter, landelijk, in de avond weinig te beleven. (Dit ligt niet perse aan Zuidplas.
Zeker ook aan de bewoners.

•

Dorps landelijk

•

Dorps maar toch dicht bij de stad/steden

•

Dorps van karakter, landelijk, weinig verbinding tussen de dorpskernen, rustig, goed wonen,
weinig uitgaansmogelijkheden, veel verenigingen

•

Dorps. Gelovig. Rustig

•

Dorps, groene hart, files, dichtgeslipte wegen, verdwijnen groen,

•

Dorps, achter in vernieuwing,

•

Dorps, divers

•

Dorps, groen (zowel bomen als plantsoenen), kaslicht, snelwegverbinding, treinstation,
bijzondere woningen, jeugd/jongeren (18-), hangjongeren op de speelplaats,
ouderen/senioren (40+), kerkklokkenspelen, roeibaan/sport, hitland, gouda, regio rotterdam,
den haag, waterschappen, beneden nap, hip nesselande, rustiger dan capelle aan den ijssel,
hornbach, hoofdweg, drukke/grote winkels in andere goed bereikbare plaats (pre)

•

Dorps, groen en en centraal gelegen

•

Dorps, groen, ontwikkeling, uitbreiding.

•

Dorps, groene hart, grote steden goed bereikbaar

•

Dorps, kleinschalig, rust

•

Dorps, knus, groen, familie.

•

Dorps, sociaal, groen

•

Dorps, veilig, groen

•

Dorps, verrommeling, mooie natuur dichtbij, stadse voorzieningen dichtbij, lelijk buitengebied
(ijsseldijk, polder naast N219, bedrijfsterreintjes Moerkapelle en Zevenhuizen)

•

Dorps, wijds, open, groen, rustig, veilig

•

Dorpskarakter

•

Dorpskarakter en gemoedelijkheid

Rapportage Inwonerspanel – Gemeente Zuidplas – december 2017 – DUO Market Research

20

Resultaten Inwonerspanel
•

Dorpskernen bos

•

Een aanzienlijke gemeente van omvang.

•

Een curieuze verzameling dorpen/stadjes, die niets gemeen hebben.

•

Een diepe polder in het Groene Hart met een paar prachtige dorpen aan de randen van enkele
grote steden. Heerlijk wonen met redelijk goede voorzieningen in de dorpen of direct
nabijgelegen steden. Zeer goede bereikbaarheid door goede doorgaande wegen, spoor en
metro. Dreiging: meer overlast door grotere verstedelijking, geluid en steeds meer filevorming.

•

Een fijne polder om in te wonen.

•

Een gebied met 4 heel verschillende dorpen met niet veel samenhang. Het ene dorp meer
“verstedelijkt” dan de ander. Kenmerkend de Zuidplaspolder die tussen de dorpen ligt en de
begrenzing door de Hollandse ijssel, de A20 en A12. Ook een gemeente waarbij in de 3 dorpen
zeer sterk het gevoel leeft dat zij “verwaarloosd” worden tov Nieuwerkerk.

•

Een landelijk gebied met een dorps karakter in de buurt van een grote stad (Rotterdam) met
gelukkig nog veel groen en recreatie gebied zoals: Zevenhuizense plas, Rotte gebied, Hitland,
langs de rivier de Hollandsche ijssel en de nieuw gemaakte Groen Blauwe zone. Goede
fietspaden om te recreëren. Goede ligging in de Randstand voor woon/werk verkeer.

•

Een landelijk gebied tussen Rotterdam,Gouda,Zoetermeer en Den Haag.

•

Een lege polder

•

Een prachtig poldergebied, dicht bij de randstad, bestaande uit enkele unieke dorpen met
ieder hun eigen identiteit. Ik zou ze graag wat meer bij elkaar betrokken en met elkaar
verbonden zien!

•
•

Een te grote gemeente (4 dorpen) die ver uit elkaar liggen
Een veel te vol gebouwd gebied, zonder enige liefde of aandacht voor het landschap. Waar de
bouwborden van de projectontwikkelaars pretenderen dat kinderen graag een groene
speelomgeving willen, maar elke euro voor gaat, wat zichtbaar is door verdichting en
uitbreiding van woningen, steen en infrastructuur. Bij de uitbreiding gaat het om
maximalisering van de bouwopgave, niet om verduurzaming en niet om de klimaatopgave.
Natuurlijk is verduurzaming een onderwerp om mensen te overtuigen zelf in bestaande
woningen te investeren. Maar zelfs daar geen subsidie mogelijkheden. Steen en geld dat is
het.

•

Eerlijk gezegd ben ik een inwoner van Nieuwerkerk aan den ijssel en woon in de buurt van
Rotterdam. Ik voel mij een Zuidplasser.

•

Eigen dorpen . Rust

•

Er is nog wat natuur tussen de dorpen. Over het algemeen goede verbinding met de steden.
Veel groen.

•

Het dorpse karakter is nog wat behouden gebleven.

•

Fijn wonen

•

Fijn wonen

•

Fijn wonen veel groen alles dichtbij

•

Fijn wonen, buiten gebied en toch bij de steden. Fijne mensen in Moordecht, heerlijk huis, ga
hier niet weg hoor.

•

Fijne gemeente meer dorpen

•

Fijne woonomgeving in een interessant gebied, dichtbij het vertier van diverse grote steden.

•

Geen enkele. Het is een naam die herleidbaar is aan de polder en daarmee, zoals in diverse
nederlandse gebieden men meer en meer 'gebieds'namen aan het introduceren is. Daarmee,
bedoeld (!) Om toekomstige gemeentelijke herindelingen 'gemakkelijker' door te laten gaan.
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Grootschaligheid wordt dan als pré aangenomen, terwijl de bewoners van dat (al dan niet
nieuwe) gebied voor de negatieve gevolgen opdraaien.
•

Geen idee waarom de 4 dorpen samen zijn gevoegd

•

Geen mooie naam, maar prettig wonen

•

Geen samenhang

•

Geen samenhang

•

Geen verbondenheid met Zevenhuizen/Moerkapelle door grote afstand. Weinig interesse in
welzijn Moordrecht (wel hoogbouw, slecht/te weinig groenonderhoud, verkeerssituaties die
aanmodderen)

•

Geldverspilling gemeentehuis

•

Geen/slechte openbaar vervoer voorzieningen

•

Geen adequate wegvoorzieningen

•

Goede fietsverbindingen

•

Gelukkig geen stad

•

Gelukkig geen stedelijk karakter. Verademing vergeleken bij regio Rijnmond. Heerlijk die
dorpjes met een geschiedenis.Daartussen de landbouw, kassenbouw en veeteelt. Zo laten.
Enig nadeel is de drukke filerijke A20.

•

Gelukkig nog enigszins landelijk

•

Gemeente

•

Gemeente met 4 dorpskernen, een stads aantal inwoners, maar een dorps karakter

•

Gemeente samengesteld uit meerdere zelfstandige kernen, geen geheel vormend

•

Gezellig dorps

•

Gezellig, dorpsgevoel, verschrikkelijke ov verbinding (s'avonds en weekenden) en dorpen
onderling (bijv. Zevenhuizen en moordrecht). Niet veel te beleven voor jongeren

•

Gezellige dorpjes in het midden van mooie polders langs de ijssel

•

Gezellige dorpjes. De Roeibaan, de ijssel

•

Goed bereikbaar.

•

Goed georganiseerd, beetje saai dorp, huiselijk, dichtbij de grote stad, rustig

•

Goed wonen in rustige dorpen met goede voorzieningen, aan de rand van een stedelijk gebied.

•

Grenzeloos, landelijk, dorps

•

Groen

•

Groen

•

Groen dorp tussen Rotterdam/Capelle en Gouda/Moordrecht

•

Groen en ruimtelijk.

•

Dorps met ieder dorp zijn eigen karakter

•

Groen gebied, heerlijk om te fietsen/wandelen

•

Groen polder druk rotterdam

•

Groen Weilanden aparte kernen weinig samenhang

•

Groen. Dicht bij Rotterdam, Gouda en Den Haag

•

Groen. Dorps. Rust. Welvarend

•

Groen. Ruim. Schoon. Veilig

•

Groen, dorp, elkaar kennen.

•

Groen, dorpen, mijn dorp,

•

Groen, dorps

•

Groen, dorps karakter, oppassen voor verstedelijking

•

Groen, dorps, gemoedelijk, rustig, verzorgd

•

Groen, dorps, water, kleinschalig
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•

Groen, dure gemeente.

•

Groen, geen afvalbakken voor plastic en papier binnen handbereik, bij sneeuwval niet echt

•

Groen, landelijk ook veel bomen in de dorpen, dichtbij de stad

•

Groen, landelijk, gemoedelijk.

•

Groen, niet zo mooi, beetje rommelig, fijnstof, verkeerslawaai, nette gemeente.

•

Groen, randstad, dorps

•

Groen, Ruimte, Dorps, Goed bereikbaar

•

Groen, rustgevend en gemoedelijk

•

Groen, rustig

•

Groen, sportief landelijk en bereikbaar

•

Groen, vriendelijkheid

•

Groen, water.

•

Groen, wegen, leuke oude straatjes, De ijssel, molens

•

Groen, weilanden, koeien, schapen, water, natuur.

•

Groen,hond-onvriendelijk,verschillen tussen gemeentes,politiebureau

•

Groen,vriendelijk,dorps karakter,veilig

adequaat strooien en de fietspaden al helemaal niet.

•

Groen. Niet echt een samenhangend geheel omdat de dorpen niet zozeer op elkaar gericht
zijn maar op de dichtstbijliggende steden. Dit deels vanwege het openbaar vervoer.

•

Prettig wonen.

•

Groene gemeente

•

Groene Hart, landelijk, dorps

•

Groene hart, rustig wonen dichtbij Grote stad

•

Groene hart, waterland, astma, vlakbij rijkswegen, iets meer dan landelijk maar minder dan

•

Groene leefomgeving. Niet te grootschalig

•

Groot dorp

•

Groot grondgebied met verspreide dorpen, die (nog) een landelijke/dorpse uitstraling hebben.

•

Groot uitgestrekt gebied. Met name gericht op glasbouw/agrarisch.

•

Groot, onpersoonlijk

•

Grote gemeente. Aparte dorpen, die weinig met elkaar hebben

•

Gemoedelijk. Rustig

•

Grote verschillen tussen wijken/regio’s. Van heel leefbaar tot juist niet. Opkomst aso en hufter
gedrag.

•

Heb ik niet veel mee

•

Heerlijk fietsen tussen de dorpen, en wisselende wandelingen

•

Heerlijk groen!

•

Heerlijk rustig gebied om te wonen.

•

Heerlijk weids en landelijk wonen. Veel groen en natuur. Helaas Rotterdam nesselande te

het stadse

groots en te dichtbij.
•

Heerlijk wonen, goede winkels, veel fietspaden, goed openbaar vervoer: bus, trein (behalve in

•

Helemaal niks. Alleen de naam Zuidplas doet me aan een grote stad denken

•

Hennipgaarde Zevenhuizen. De toekomstige uitbreiding met een "vijfde" dorp. De ontzettend

het weekend!)

lelijke kerstboom die op het plein in Zevenhuizen staat opgesteld (heel erg, dat er niet meer
aandacht aan wordt besteed); dit was vorig jaar ook al zo. De uitvalsweg richting Nesselande
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en Nieuwerkerk is de enige weg om Zevenhuizen uit te komen; deze weg wordt ongelooflijk
druk; geeft mij een opgesloten gevoel.
•

Herkenbare dorpen met eigen karakter, en toch gemeentelijke samenhang.

•

Het hele gebied

•

Het groen en de landbouw.

•

Het is heel fijn om te wonen in een recreatie/ natuur gebied. Het is een schilderachtige
omgeving als je rond de Zevenhuizen plas wandelt. Wonen zelf in oud verlaat wat nog het
dorpsgevoel heeft. Zijn alleen bang dat het verkeer op de Wollefoppenweg steeds drukker
wordt. Auto’s rijden vaak veel te hard, er is geen stoep en dus vaak angstig als je met je
kleinkinderen op de weg moet lopen of fietsen, we maken ons daar wel zorgen over voor de
toekomst.

•

Het jaarlijkse "kom in de kas " met de tuinders, de A12 en de A20 die de 4 dorpen van de
zuidplas door kruisen, een Mc Donald en Pleisterplaats restaurant die weliswaar door de
moordrecht boog geisoleerd liggen maar op de google en GPS kaart een optie voor de reizigers
zijn, Het NS. Trein station van Nieuwerkerk a/d Ijssel , verder alle winkel centra's die voor de
infrastructuur de nodige impact in het maatschappelijk leven en de behoeftes hiervoor geven
denken aan apotheken en een variatie aan levens behoefte.

•

Het laagste punt van Nederland, goed vertoeven net buiten de stad

•

Het terug lopen van het van de Gemeente. Als er vragen zijn wordt het daar waar het

•

Het zijn kleine gemeentes op Nieuwerkerk aan den Ijssel na. Door de trein vind ik dit de beste
plaats ook qua winkels

•

Hitland. Reigerhof. Dorps. Ijssel. Bereikbaar. Trein. Mooi

•

Hitland. Zevenhuizerplas

•

Hitland, water, dorpsgevoel samenhorigheid

•

Hitland, weilanden, schapen, dorps gevoel

•

Ik denk aan de polder Zuidplas en het zwembad/sporthal de Zuidplas

•

Ik denk met name aan de natuurgebieden in en rondom Zuidplas.

•

Ik heb niet verl te maken met de andere dorpen. Nieuwerkerk aan den ijssel is mijn dorp. Het
food truck festival

•

Ik vind het jammer dat de grond in bijna de helen zuidplas verkocht is aan Gemeente en

kennelijk moeilijk wordt nit op gereageerd.

projectontwikkelaars. Dus laat staan 17000 huizen bouwen, onverantwoord.
•

In de toekomst volgebouwd.

•

Is steeds minder een dorp, zo als ik denk dat een dorp moet zijn, door alle woningbouw.
Verdere verstedeling tegen de stad rotterdam en gouda. Verdwijnen van platteland. Veel vaker
op de rijkswegen,file. Weinig binding met andere dorpen. Weinig koopwoningen
(appartementen,3 kamers, voor ouderen in Nieuwerkerk a/d ijssel.

•

Kassen. Recreatie. Openheid.

•

Kassen. Water. Dorps. Randstedelijk dorp

•

Klein dorp maar wel goede voorzieningen van scholen, winkels en openbaar vervoer

•

Kleinschalig, gezellig

•

Kleinschalig, veilig, groen, achterstallig onderhoud

•

Koeienvelden en boerderijen, kassenbouw, kleine dorpen

•

Kunstmatige bestuurslaag, geen samenhangend geheel

•

Laag. Dorp. Polder. A20. File

•

Laag, nat gebied. Te nat.

•

Laaggelegen drassige polder. Tot nu toe kleine woonkernen. Relatief rustig wonen.
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•

Laagste punt nl

•

Laagste punt van Nederland. Molenviergang Tweemanspolder

•

Landelijk

•

Landelijk

•

Landelijk

•

Landelijk door individuele dorpskernen

•

Landelijk en toch dicht bij de stad. Gezelligheid.

•

Landelijk gebied

•

Landelijk gebied met dorpen met een eigen identiteit.

•

Landelijk gebied van de Randstad

•

Landelijk gebied,dichtbij uitvalswegen naar Rotterdam/Den Haag en Utrecht. Goed wandel-en
fietsgebied. Goede sportvoorzieningen

•

Landelijk gelegen

•

Landelijk gemoedelijk. Vertrouwd

•

Landelijk karakter

•

Landelijk tussen de steden

•

Landelijk wonen in de Randstad

•

Landelijk wonen, ruimte

•

Landelijk. Groene hart

•

Landelijk. Rust. Gemoedelijk

•

Landelijk!

•

Laagste punt van Nederland. Natte voeten...verzakking. Bouw/groei in risico gebied.
Ingesloten tussen drukke verkeersaders/rivier. Sterk toenemende geluidsoverlast vliegverkeer,
zoveel Rotterdam als de aanvliegroute Schiphol—- lucht vervuiling. Licht vervuiling kassen etc.
Oprukkende verstedelijking/industrie terreinen ten kosten van het Groene Hart. Bedreiging
voor wat echt van waarde is: prettig en gezond leef klimaat

•

Landelijk, boerderijen, kassen en rust

•

Landelijk, conservatief, opvulgebied tussen Gouda, Zoetermeer en Rotterdam.

•

Landelijk, dorpen, wat centraal ligt, verandert te veel in weinig groen en veel bedrijfsterreinen
Dat steeds verder uitbreidt aan de rand van de snelwegen, waardoor je geen landelijk ver
gezichten meer heb/ krijgt. Geen landbouw grond meer voor boeren. Maar alles wordt helaas
volgebouwd met huizen en bedrijfsterreinen. Waar is de rust en ruimte en de mentaliteit
verandert hierdoor ook in de dorpen.

•

Landelijk, dorps

•

Landelijk, dorps

•

Landelijk, dorps, centraal gelegen, saamhorigheid

•

Landelijk, dorps, geen samenhang tussen de dorpen.

•

Landelijk, dorps, prettig leefmillieu

•

Landelijk, dorps, ruimte

•

Landelijk, gezellig dorpskarakter, maar met de benodigde voorzieningen (afvaldepot, winkels,
dorpshuis), vele recreatie mogelijkheden, mooie architectuur in de nieuw gebouwde woningen;
snelheden op binnenwegen kunnen wel meer snelheidsbeperkende obstakels krijgen
(drempels, wegversmalling o.i.d.)

•

Landelijk, kleinschalig, goed bereikbaar

•

Landelijk, losse dorpen, weinig samenhang

•

Landelijk, rustig, wel alles in de buurt, goede uitvalswegen, centraal gelegen
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•

Landelijk, voldoende ruimte om je heen (met uitzondering van de westelijke zijde). Kleinschalig
. Volbouwen is de doodsteek voor het 'dorpse karakter'

•

Landelijk, weinig samenhang tussen de kernen.

•

Landelijk. Dorps karakter

•

Landelijk. Prettig fietsgebied. Beetje saai, maar vlak bij de stad

•

Landelijk. Centraal gelegen. Simpele burgers.

•

Landelijke gemeente. Diverse dorpskernen

•

Landerijen die opgeofferd worden voor industrie en nog meer woningen, nog minder ruimte
voor mens en dier, heel treurige beelden dus.

•

Lekker ruim wonen

•

Losse dorpen zonder samenhang, ruimte

•

Mijn gemeente waar ik woon. Verder niks bijzonder

•

Molenviergang. Kassen

•

Mooi groen gebied met drie aantrekkelijke dorpskernen. Nieuwerkerk, Moordrecht en
Zevenhuizen.

•

Mooi onderschat stuk van de randstad waarvan het bestuur niet in staat is het met de juiste
lading (beeldvorming) binnen Nederland (of de randstad) voor het voetlicht te brengen.

•

Mooi polder landschap

•

Mooi, rustig, natuurlijke omgeving, goed bereikbaar

•

Mooie dorpen met een nog landelijke omgeving waar men elkaar nog groet op straat

•

Mooie en prettige woonomgeving door de kleinschaligheid van de dorpen, het landelijke
gebied waarin ze liggen en de goed uitvalswegen .

•

Mooie en rustig gebied. Eigen kernen

•

Mooie omgeving , drukker, landelijk beeld verdwijnt

•

Mooie polder omgeving

•

Mooie, rustige, groene gemeente; bijzonder door zijn 4 woonkernen met eigen kenmerken.

•

Nachtelijke lichtvervuiling door land-/tuinbouw en rijkelijk aanwezige tuinverlichting. 2. Drukke
file-gevoelige ontsluitingen vanuit Nieuwerkerk. (te) veel nieuwbouw i.v.m. Oude kern(en) en
daardoor weinig eigen karakter. Cohesie tussen de 4 dorpen m.i. Ver te zoeken

•

Natuur, landelijk, kleine dorpjes, Onoverzichtelijk doordat het een vrij groot gebied is, maar
met verschillende dorpen

•

Niet

•

Niets

•

Niets

•

Nieuwerkerk aan de Ijssel grootste dorp

•

Nieuwerkerk aan den ijssel

•

Nieuwerkerk hoogeveenen snelweg reigerhof

•

Nieuwerkerk, recreatie, groen, ruim, N19, A20

•

Niks

•

Nog een heel klein beetje dorps

•

Nog steeds een dorps karakter. Je zit al snel in het buitengebied. Allerlei mogelijkheden om te
recreëren.

•

Nog wel een beetje landelijk, goede voorzieningen, forensenwoongebied, rustiek

•

Nu nog groene gemeente

•

Nu nog rust en ruimte in onze dorpen

•

NU nog rustige gemeente binnen het Groene Hart
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•

Omdat ik zelf in Moerkapelle woon voel ik me meer Moerkapellenaar dan een inwoner van
Zuidplas. Ik heb ook veel meer met Waddinxveen en Zoetermeer dan met de andere dorpen
van Zuidplas.

•

Onder zeeniveau. Water, molenviergang, rottemeren, bruggetjes. Randstad, files op alle
toegangswegen. Saai

•

Onduidelijke, verkeerde naam

•

Onsamenhangend, vreemde lage tunneltjes, roeibaan, druk verkeer van en naar nesselande

•

Op diverse gebieden is Zuidplas vooruitstrevend hierbij denkend aan de wijze waarop Zuidplas
het "groene beleid" in haar algemeenheid wil toepassen wil toepassen.

•

Ook het woningbeleid is positief te benoemen.

•

Open, groen tussen stedelijk gebied, kansen

•

Over het algemeen rustig gebied.

•

Overvolle fietspaden door slechte voetpaden in de Zuidplaswijk.Grote diversiteit aan winkels.
Weinig groen in verhouding tot het aantal inwoners.

•

Overzichtelijk ,herkenbaar en betrouwbaar

•

Plat, heeft alles maar niets wat eruit springt

•

Plat, snelwegen, druk, weilanden

•

Plat. Groen. Water.

•

Plattelands gemeente met veel water en 4 kernen die in elkaar overlopen.

•

Polder

•

Polder en dorpen, maar stad en 'stadse voorzieningen' binnen handbereik.

•

Polder. Ijssel. Dorp

•

Polder. Rust. Groen. Veiligheid. A20

•

Polder, dijken, kleine kernen met voldoende winkels

•

Polder, laagste punt van nederland, weilanden, dorps gevoel

•

Polder, laagste punt van NL, gezellige dorpskernen, landelijk wonen dichrbij de randstad.

•

Polder, ruimte, horizon, groen, weiland, koeien, paarden, uitzicht, vogels, dorp

•

Polder, water,

•

Polder, Landelijk, Kleinschalig, Gemalen

•

Polder. Oude dorpskern. Fietsen. Ijssel.

•

Polder.. Laagste punt Nederland..

•

Poldergebied

•

Poldergebied

•

Rottemeren

•

Poldergezichten. Alle 4 de dorpen hebben hun eigen karakter behouden ondanks de
samenvoeging.

•

Polderlandschap

•

Polders water tuinbouw

•

Prachtig natuur gebied

•

Prettig om te wonen.

•

Prettig wonen

•

Prettig wonen, goede voorzieningen, hitland, dichtbij steden, prettig winkelen

•

Prima om te wonen, wat weinig bos

•

Redelijk veel recreatiegebieden in de buurt. Weinig samenhang tussen de dorpen. Ondanks
groei nog steeds een dorps karakter

•

Reigerhof

•

Reigerhof, thuis,
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•

Relatief landelijk liggende gemeente. De dorpen vormen en voelen (zich) in de praktijk niet
een gemeente. Verbindingswegen erg druk/overvol

•

Relatief rustige dorp / standje in drukke regio. Groeigemeente

•

Roeibaan. Gemeentehuis

•

Rotemeren, groen, a12, a20

•

Rottemeren Zevenhuizen roeibaan Nieuwerkerk Moordrecht

•

Ruim goed verzorgt gebied met goede woonvoorzieningen, ook voor oudere inwoners

•

Ruimte

•

Ruimte en groen met alle gemakken van stad op korte afstand

•

Ruimte voor recreatie Dit wordt mi bedreigt door de vele nieuwbouw en hier moeten hele

•

Ruimte, groen, dorps, water

•

Ruimte, openheid, gemeenschap van mensen

•

Ruimte, Recreatie, landschappelijk schoon, gezelligheid.

•

Ruimte, rust, groen, veilig

•

Ruraal gebied

•

Rust

•

Rust

•

Rust en ruimte

•

Rust landelijk. Laten we dit bewaken!

•

Rust. Water

•

Recreatie. Weinig voorzieningen

•

Rust, groen en gemoedelijk

•

Rust, ruimte, weids, water

•

Rustig dorp met in oudere delen prettig veel groen, goede verbindingen via (rijks)weg en
spoor/bus vanuit kern Nieuwerkerk aan den ijssel, slechte OV verbindingen vanuit

goede/wijze beslissingen genomen worden.

Zevenhuizen, Moerkapelle en Moordrecht
•

Rustig dorps gebied

•

Rustig en landelijk gelegen gebied waarin meerdere dorpen verenigd zijn, je kunt er heerlijk
fietsen en er is nog relatief genoeg ruimte.

•

Rustig wonen met alles onder handbereik

•

Rustig, beetje saai, groen

•

Rustig, fijn wonen, autoverkeer neemt toe

•

Rustig, fijn wonen, goede voorziningen

•

Rustig, groen

•

Rustig, maar vriendelijk en gezellig

•

Rustig, saai

•

Rustig, veel groen, voldoende recreatie, goede openbaar vervoer verbindingen

•

Rustige gemeente, naast grote en kleinere stad. Redelijk groen.

•

Rustige woonomgeving met in directe nabijheid mooie natuur. Ook een woonomgeving met
overlast van de snelweg A20 en vliegverkeer van Rotterdam-the Hague airport. Ook overlast in

•

Saai. Niet bezig met energie zuinig wonen. Niet bezig met elektrisch auto rijden

•

Saai, verspreid. Geen geheel. Mist een hart.

•

Saai, weinig activiteiten of leuke gemeentelijke projecten.

•

Saaiheid

•

Saaiheid in landschap, saaie dorpen, goede ligging in de Randstad, treinverbinding

de wintermaanden van houtstook.
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•

Samengeraapt

•

Samengestelde gemeente. De 4 verschillende dorpen hebben ieder een eigen identiteit.

•

Schrikbeeld: te veel woningen en te weinig waterberging

•

Slaperige dorpen. Forensenplaatsen. Veel water

•

Slecht groenonderhoud en wegen.

•

Slecht onderhoud openbare ruimte; te complex door de vele, uiteen liggende dorpen; te kort
schietend toezicht en controle.

•

Sorry zie het nog niet als Zuidplas, denk nog steeds in onze eigen gemeente

•

Station Nieuwerkerk aan den ijssel. Diepste punt van Nederland. Laag, dieper kun je niet
zakken! :) Woning

•

Steeds meer huizenbouw en steeds minder groen tussen de dorpen die zuidplas vormen

•

Steeds voller en drukker, weinig winkels, te weinig parkeergelegenheid in oudere wijken.
Vooruitstrevend op het gebied van milieu en recycling. Rommelig straatbeeld door
bezuinigingen en uitkleding budget op openbaar groen.

•

Te groot gebied om elke hoek van dit gebied (niet de gemeente !!! Te kennen) De naam alleen
al vind ik afschuwelijk !! Ik ben (niet door u zo genoemd ) geen ""Zuidplasser"" daarom alleen
al. De ""kern"" waar ik woon en leef heet Nieuwerkerk ad ijssel en zolang als de TPN etc. Dit
zo kent/benoemt en gebruikt en nog veel langer moet dit Nieuwerkerk ad ijssel blijven heten.
Ik heb b.v. Niets met iets ""in Moerkapelle >ook Zuidplasgebied"' te ver weg kom er nooit !!
Waar ligt dit ?? Dat bv bestuurders van Zuidplas (Wethouders) niet allemaal in Nieuwerkerk
wonen vind ik niet kunnen... Geen enkele binding hebben deze mensen met Nieuwerkerk als
gebied (!!) Heb daar als bewoner van Dorrestein al aardig wat bewijzen van !!! Denk aan ex
Rabo locatie en alle gedoe rondom heen al bijna 7 (zeven) jaar !!Dat roept bij mij dus deze
beelden op !! Desinteresse en absoluut nog steeds geen enkel maar des te meer nadelen
ervaren !!! Bij de onnodig ""op een hoop geschoven"' dorpen die het grondgebied en dus de
naam Zuidplas hebben gekregen. Prestge kwestie van v.m. Cdk en het toenmalige College
(meer inwoners is meer maandelijkse pecunia....) Dat roept het bestuurlijk ook nog eens als
nadeel op.

•

Te groot gebied om te besturen

•

Te weinig voorziening buiten nieuwerkerk aan den ijssel om. Denk aan Zevenhuizen. Gezellig
dorpsgevoel.

•

Thuis

•

Thuis, rust, gezellig dorpshuis (Swanla).

•

Treurig, braaf , slaapstad, christelijk

•

Tussen verstedelijking en groene hart, kleinschalig, redelijk vriendelijk, matig contact tussen
bewoners onderling, goed bereikbaar per trein, fiets en auto.

•

Uitgestrekte gemeente geen binding met andere dorpen .

•

Van "schurkend tegen stads karakter (Nwk)" tot en met landelijk/dorps (overige dorpen). Allen
hechten redelijk aan het "eigen" karakter.

•

Varieteit en afwisseling van dorpen en landschap. Mooie polders met koeien, paarden, vogels
e.d.. Naast moderne huizen, mooie oude huizen/boederijen. Naast het dorpse karakter veel
bedrijvigheid door de zichtbaarheid.

•

Veel dorpen/ Geen eenheid

•

Veel groen

•

Veel water

•

Veel groen, centraal gelegen, dorps karakter
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•

Veel groen, de Rotte en de Rottemeren, Hitland, heerlijk om buiten te zijn, te wandelen,
fietsen, sporten, honden uit te laten.

•

Veel groen, te weinig winkels, te veel nieuwbouw, achterstallig onderhoud openbaar groen

•

Veel groene recreatiegebieden. Dorpsgevoel, centraal gelegen, OV en scholen VO matig qua

•

Veel nieuwbouw, slechte ontsluitingswegen, weinig groen/ natuur. Weinig visie tav behoud
natuur/ landschap.

•

Veel polderland en natuurgebieden, onder de zeespiegel, mooi

•

Veel voor nieuwerkerk a/d ijssel minder voor omliggende dorpen.

•

Veel woningbouw in de polder, jammer. Rotte een mooi recreatiegebeuren, houden zo

•

Verkeer situatie is/wordt zorgelijk. Uitbreiden met woningen en infra structuur die er steeds

aanbod

minder op berekend is stemt zorgelijk!! Meer balans in openbaar groen verzorging is wenselijk.
•

Verlichting van fiets paden is gewenst.

•

Verlast honden en katten, hondenpoep, kattenpoep. 2 Armzalig slecht inzicht in waarde van
groenbehoud, groenvoorziening en behoud landschapsbomen. 3 Dorpse karakter van dorpen
en hun omgeving wordt totaal genegeerd en ondergeschoffeld.

•

Verschillende bij elkaar gegroepeerde gemeenten zonder enige affiniteit

•

Verschillende dorpen in een agrarisch gebied, veel water en groen.

•

Verschillende soorten dorpen 'K heb niet veel met andere dorpen

•

Versnipperd door de grote infrastruktuur. Plat en saai. Rekreatief onaantrekkelijk. Te weinig
wandelpaden/wandelgebieden.

•

Verstedelijk gebied ten nooroosten van Rotterdam

•

Verstedelijking, randstad

•

Verzameling van forenzendorpen. Uit elkaar liggend. Zompig

•

Veel water

•

Vier dorpen die één bestuur hebben maar waar de inwoners zich geen Zuidplasser voelen
maar inwoner van het dorp. Goede voorzieningen (in Nieuwerkerk ad ijssel). Ruimtelijk
opgezet. Gelukkig niet te erg verstedelijkt

•

Vier dorpen die relatief op zichzelf leven en niet zoveel met elkaar delen

•

Vier dorpen en geen eenheid, wijds landschap (nu nog wel.

•

Vier Dorpen met landelijk gebied met weide en akkers en glastuinbouw

•

Vier landelijke dorpjes met een dorpskern, genoeg groen in de omgeving en dichtbij
voorzieningen.

•

Vier verschillende dorpen, die 1 geheel moeten vormen!

•

Vol, stedelijk, was kleinschalig maar dat verandert: waarom nog een dorp erbij? Goede

•

Voor zover mij bekend is gaat alles naar wens en is het goed ingedeeld.

•

Vooral gericht op Moerkapelle. Gezellig, dorps. Voor ons precies goed.

•

Voormalig "Groene Hart

•

Vrij groot gebied. Elk dorp heeft eigen karakter.

•

Wat ooit lieflijke en groene dorpjes waren, wordt nu volgestampt met huizen, wegen en grote
rotondes! Onbeschrijflijk jammer dit!

•

Wat wordt het allemaal vol gebouwd en waar moet al het verkeer heen?

•

Water - weilanden - ons kent ons - gezelligheid

•

Water

•

Water, groen, dorp

•

Water, verstedelijking, snelwegen, restjes polder, ijssel,

ontsluiting naar de omliggende gemeenten.
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•

Water, weiland, randstad, verkeersdrukte

•

Weids gebied met kenmerkende dorpen met een eigen identiteit zo dicht bij de randstad

•

Weiland, water en dijken

•

Weinig samenhang

•

Weinig samenhang. Ik denk toch vnl aan Nieuwerkerk aan den ijssel en dan denk aan een fijne
rustige goed bereikbare gemeente met recreatie mogelijkheden.

•

Weinig te bieden voor senioren op het gebied van wonen. Ik woon in Moerkapelle, daar komt
een nieuwe woonwijk, de Jonge Veene, maar niet geen woningen voor senioren. Wel voor
jongeren en doorstromers. Maar ouderen? Niets! Terwijl het de grootste groep gaat worden.

•

Wel is wonen voor senioren mogelijk bv bij Cedrah, maar dan moet je wel lid zijn van twee
kerken hier in het dorp. Zo niet, dan mag je er niet wonen. Zo ook met de a.s hospice: zelfs
voor vrijwlligers is dit Kerkgebonden.

•

Weinig uitgaansgelegenheid. Rustig wonen. Slecht OV

•

Welwillend om te vernieuwen maar ook merkbaar ambtelijk nog (te rigide binnen kaders).

•

Wijk bij de reigerhof in nieuwerkerk. Ik heb er nog steeds geen gevoel of binding bij dat deze
naam het volledige gebied beslaat.

•

Wonen, groene hart,

•

Wonen, strand in de buurt, bos, dijk, school, winkels, sociaal leven

•

Woonomgeving dicht bij de stad met dorps karakter. -Angst voor het volslibben van het

•

Wordt te vol gebouwd.

•

Zes mtr beneden NAP. Weinig verkeerslichten. Gelukkig geen Metro vanuit Rotterdam. Wegen

buitengebied. -A-20 vermindert woongenot (herrie en drukte) -....

waar je maar 30 mag, maar die zijn ingericht voor 50. Of waar je 50 mag maar die zijn
ingericht voor 70 of 80.
•

Zevenhuizen oogstfeest. Kleinschaligheid. Dorps. Oude dorp (dorpstraat Nieuwerkerk aan den

•

Zevenhuizen, Rottemeren, verstedelijking, chaos

•

Zuid-Molukkers in Moordrecht beeld is zelfs verlicht.

•

Zuidplas in intwikkeling, groengebieden, huizen. Winkels in dorpen zou gestimuleerd mogen
worden zeker in moerkapelle

•

Zuidplas is een gemeente die bestaat uit een aantal dorpen die weinig onderling contact
hebben. Na de fusie is iedereen op de oude voet verder gegaan en voelt zich nog steeds

ijssel)

Nieuwerkerker of Moerkapellenaar. De vraag is of dat erg is. Ik betwijfel of buiten de inwoners
van Zuidplas veel mensen de naam kennen of weten waar dat ligt.
•
•

Zuidplas is voor ons ver weg. Veel gebeurt in Nieuwerkerk.
Zuidplas wordt steeds meer ingesloten door bebouwing en infrastructuur. Met de nieuwe
plannen van een vijfde dorp wordt het allemaal nog veel drukker en rukt de verstedelijking
verder op. Het groene karakter van Zuidplas dreigt te verdwijnen.
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Vraag 10
Welke plekken die op het grondgebied van Zuidplas liggen, zou u aanbevelen bij uw
vrienden/kennissen/relaties?
Antwoorden:
•

Alle dorpen hebben iets aantrekkelijks en redelijk goede voorzieningen.

•

Alles gelegen aan de Rottemeren, met haar mooie polders en veel natuurschoon en recreatie.

•

Bentwoud

•

Bentwoud en de Rotte

•

Bentwoud Rottemerengebied

•

Bezoek/Recreatie bedoelt u? Omgeving Nieuwerkerk/ijssel, omgeving Zevenhuizen.

•

Blauwe Zonne

•

Blauwgroen strook

•

Cultureel erfgoed met een eigen geschiedenis,.

•

De 's-Gravenweg en het Hitlandgebied.

•

De dijk en langs de ringvaart in moordrecht

•

De dijken langs de ijssel (Groenendijk en Kortenoord). Rottemeren

•

De dorpskernen, fietsen door de natuur

•

De eendrachtspolder!

•

De fietsroutes naar Bentwoud, Rotte - geen plekken , overal is er zware druk van hondenoverlast, Geblaf, poep, bedreiging, tegen je opspringen.

•

De golfbaan, Steenovens en Rottemeren/Zevenhuizerplas

•

De Hitland-recreatiegebieden (of ligt de ene in Capelle?)

hitland

polders

-

Het oude dorp van Nieuwerkerk

-

Winkelcentrum Reigerhof

•

De ijssel, Hitland de Rotte met de meren en omgeving, de molens, dorpskernen.

•

De ijssel, ringvaart, reigerhof

•

De Molenviergang

•

De molenviergang

•

De natuurgebieden

•

De oevers aan de Hollandse ijssel rond Moordrecht, Hitland en de polder bij de roeibaan in
Zevenhuizen.

•

De omgeving van de nieuwe Willem Alexander roeibaan en het winkelcentrum in Nieuwerkerk
aan den ijssel,

•

De oude dorpskernen, zevenhuizerplas, alexanderbaan

•

De plassen en roeibaan

•

De polder

•

De polder bij westergouwe

•

De polder rondom Moordrecht, de routes langs de dijken tussen Moordrecht en Nieuwerkerk

•

De polderlandschappen, de (kleine) natuurgebieden, de dorpskernen

•

De prachtige polders, met hun landweggetjes en boerderijen, met de mooie watergangen, en
al het wild. Hazen eenden waterhoentjes enz enz.

•

De rand gebieden waar nu nog steeds ruimte is. Hopelijk in de toekomst ook nog.

•

De restaurants

•

De ringdijk en hoge dijk

•

De Rotte (ook de Moerkapelse) , Oud Verlaat om te wonen. Dicht bij natuur en stad

•

De Rotte en de Rottemeren,het Bentwoud omdat je daar zo heerlijk kunt wandelen en fietsen
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•

De Rotte en het gebied rond de roeibaan. Café De Roerdomp. Het Graenhuys. Oorsprong van
de Rotte in Moerkapelle. Het nieuw ontwikkelde gebied De Hennipgaarde.

•

De rotte en omgeving

•

Wandelen langs de ijssel in Moordrecht

•

De rotte en Zevenhuizenplas

•

De rotte fiets/wandelen, korenmolengat, eendragtspolder

•

De Rotte meren

•

De Rotte meren.

•

Het Hitlandpark.

•

De ijssel.

•

De Rotte met zijn molens, vissen in de vele wateren, bootje huren, de camping, fietsen om de
Zevenhuizerplas, Moordrecht, Fietstocht van Zevenhuizen naar Moerkapelle en Bentwoud,
winkelen in de Reigershof (mogen wel meer leuke winkels bij), Hitland vind ik een beetje saai
gebied, Oogstfeest.

•
•

De rotte, hitland en de buitengebieden
De Rotte, Hitland, het nieuwe bos bij Moerkapelle, het strand van Nesselande (ik weet dat dit
van Rotterdam is)

•

De Rottemeren

•

De Rottemeren en de gebieden daar omheen.

•

De Rottemeren, de roeibaan, hitland de polders, de molens, het oogstfeest, de molenviergang,

•

De Rottemeren, Eendragtspolder, Zevenhuizerplas

•

De rottemeren.

•

De schaatsbaan in Hitland

•

De Tweemanspolder en het plas- drasgebied.

•

De voorjaarsmarkt in Zevenhuizen

•

De weg langs de ijssel, de binnengebieden landelijk, Hitland en de plekken waar je de

de intratuin, Hornbach

Rijkswegen niet meer kunt horen. Roeien en wandelen naar Zevenhuizen en doorgaan naar
Moerkapelle. Het landelijk zicht op boerderijen, bomenlanen en het akkerland. Daar is rust en
ruimte met de vergezichten (althans niet kijkend richting rotterdam)
•

De wijk Zuidplas in Nieuwerkerk

•

De Zevenhuizerplas, de polders (bij de Koorenmolen bijv.), de restaurantjes in Zevenhuizen

•

Delen waar kan worden gefietst en gewandeld

•

Dijken, zevenhuizerplas, gemaal, polder

•

Donderdam, Moordrecht dorp, eendrachtspolder, molen Windlust, tweemanspolder
molenviergang en rotte, fietspad oude spoorbaan van Moordrecht naar Nieuwerkerk, wandelen
langs de ringvaart, gemaal Abraham kroes, wandelen langs de ijsseldijk, s Gravenweg, tweede
tochtweg

•

Dorpshuis Swanla. De Z-Uitmarkt. Land van belofte. Leefgoed de Olifant. Hitland, incl.

•

Dorpskernen van alle dorpen.

•

Dorrestein

•

Dorrestein ivm ruimtelijkere opzet. Geen zicht op omringende deelgemeentes.

•

Dorrestein, daar woon ik, Reigerhof en Hitlandgebied (mits dat zo blijft !!! Dat is het wel !!
Verder liggen alle kernen van Zuidplas allemaal te ver weg !

•

Dorrestein, Reigerhof, Hitland

•

Dorrestijn

Steenovens. Wandelgebied rondom de Rotte.
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•

Een fijne polder wandeling het nieuwe gebied gaat ook leuk worden. Zou een zwemplas wel
leuk vinden met een plek om te zonnen.

•

Eendrachtspolder, Rottemeren, Hitland

•

Eendrachtspolder/rottemeren. Zevenhuizen

•

Eendrachtspolder; Rottegebied langs de Rottedijk Moerkapelle; het Hitland recreatiegebied

•

Eendragtspolder, Molenviergang, Rottemeren

•

Eendragtspolder, Rotte, Rottemeren, Koornmolengat

•

Eendragtspolder/Hennipgaarde. Tweemanspolder

•

Er zijn heel veel plekken en mensen zijn bereid evenementen te organiseren maar vooralsnog
gebeurd er weinig er is altijd wel gedoe met vergunningen. Moet eerst over heel veel schijven
en uiteindelijk gaat het dan niet door, maar als de gemeente ergens zijn zinnen op heeft gezet
wordt het bestemmingsplan gewijzigd en moet het( ook al zijn de inwoners ertegen) doorgaan

•

Essepark

•

Fietsen ocer de dijk in moordrecht

•

Fietsen over de groenendijk in de zomer de 'sgravenweg fietsen

•

Gebied rond de rotte

•

Gebied rond de Rotte, Zevenhuizerplas

•

Gebied rond de Rotte.

•

Gebied rondom de roeibaan bij Zevenhuizen

•

Gebied rondom rottemeren in Zevenhuizen

•

Gebied rottemeren. Diverse dorpskernen

•

Geen

•

Geen

•

Geen

•

Geen

•

Geen idee

•

Geen idee

•

Geen idee

•

Geen idee

•

Geen idee, wel de opmerking dat Esse slecht bereikbaar is met openbaar vervoer en
infrastruktuur tussen Esse en de overige delen sleccht is. Dit geldt ook voor bereikbaarheid van

Ijsselkant

winkels.
•

Geen want het is hier al te druk

•

Gezellige eettentjes.

•

Gouda en de Krimpenerwaard

•

Gouwepark

•

Groen gebieden/ ijssel. Zelfstandige winkels Reigerhof (slager/ bakker/ groenteboer)
Restaurantjes oude dorp

•

Het Bentwoud, (niet van Zuidplas, maar wel direct bereikbaar vanuit Moerkapelle).

•

Het gebied rondom de Rotte, de molens en het dorp Moerkapelle.

•

Het Hitland en winkelcentrum De Reigerhof.

•

Het hitland vind ik leuk. En rondom de Reigerhof wonen is m.i. Het prettigste

•

Het laagste punt van Nederland. Fietsen langs de ijssel. Molens

•

Het pondje van Gouderak en de ijssel, het Golf Resoord nabij de gouwe sluis , Sport

Eendragtspolder, Hitland

gelegenheden in diverse gemeentes en de jaarlijkse Kom in de kas vind ik een mooie traditie
die ook een wereld product van de Zuidplas op de kaart zet zoals bloemen en fruit.
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•

Het pontje tussen Moordrecht en Gouderak en de Hollandsche ijssel! De Rotte en de meren!

•

Het Rotte gebied en de route langs de Hollandsche ijssel

•

Het weegbrugje

•

Het weegje

•

Het Weegje

•

Hat laagst punt

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland

•

Hitland / Rottemeren / Rotte

•

Hitland als recreatie gebied.

•

Hitland bos, Weegje, Reigerhof

•

Hitland en de golfbanen. De roeibaan en de rotte meren

•

Hitland en de ijssel

•

Hitland en gebied rond de roeibaan,

•

Hitland en omgeving de Rotte

•

Hitland gebied

•

Hitland Golf, Roeibaan

•

Hitland oude dorpskernen en winkelcentra. Kaasboerderij molen

•

Hitland wandel en fiersgebieden, restaurants

•

Hitland zevenhuizense plas

•

Hitland. Dorpskernen Zevenhuizen en Nieuwerkerk. Hornbach

•

Hitland. Reigerhof

•

Hitland. Rottemeren. Dorpskern Nieuwerkerk. Dorpskern Zevenhuizen

•

Hitland. Zevenhuizerplas

Zevenhuizerplas
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•

Hitland. Zevenhuizerplas. Moordrecht (ookal woon ik zelf in Nieuwerkerk). Is erg mooi,
idyllisch, dorps- en landelijk karakter.

•

Hitland, de 's gravenweg, de ijssel, Rottemeren

•

Hitland, de dijk

•

Hitland, de Hollandse Ikssel

•

Hitland, de Ijsel, Rottemeren, eendragtspolder, 's-Gravenweg

•

Hitland, de molen op kortenoord

•

Hitland, de molen, de Reigerhof, buitengebied, Het oude dorp.

•

Hitland, dorpskernen, gebied tussen Gouda en Moordrecht

•

Hitland, Eendragtspolder en Rottemeren, Zevenhuizerplas

•

Hitland, ijssel, oude dorp

•

Hitland, ijssel, Rottemeren, polders

•

Hitland, ijsseldijk, fietsen in de hele gemeente,

•

Hitland, Intratuin, fietsen langs de dijk, oude dorpskernen

•

Hitland, langs de ijssel, Eendrachtspolder en Zevenhuizerplas, Rotte.

•

Hitland, oude dorp

•

Hitland, oude dorp (als er een feest is erg gezellig), Zevenhuizenplas

•

Hitland, oude dorp Nieuwerkerk

•

Hitland, oude dorp, gebied langs de ringvaart.

•

Hitland, Reigerhof,

•

Hitland, Reigerhof, zwembad,

•

Hitland, Roeibaan, de oude dorpskernen, de dijk langs de ijssel

•

Hitland, rotte meren (helaas niet dichtbij Moordrecht) En de pont gaat niet in het weekend om
te wandelen rond Gouderak

•

Hitland, rottemeren

•

Hitland, rottemeren gebied

•

Hitland, Rottemeren, winkelcentrum Reigerhof

•

Hitland, Rottemeren, Zevenhuizerplas, molen Kortenoord, molens in Zevenhuizen, roeibaan en
omgeving, Vlakbij Gouda en Rotterdam. Je kan overal heerlijk fietsen. Over 1 a 2 jaar kan je
varen op de ijssel naar andere plaatsen.

•

Hitland, Rottemeren.

•

Hitland, rottemerengebied

•

Hitland, sportverenigingen, sportschool

•

Hitland, tot aan capelle. Gebied tussen de n.456 en de oost ringdijk (moordrecht).
Eendrachtspolder en langs de rotte. Gebied omsloten door middelweg - a.20 - n.219.
Zevenhuizer plas.

•

Hitland, winkelcentrum reigerhof

•

Hitland, zevenhuizerplas

•

Hitland, zevenhuizerplas, rotte

•

Hitland, Zeverhuizerplas e.o.

•

Hitland,s' gravenweg, de dijk bij de ijssel, gebied zevenhuizerplas

•

Hitland.

•

Hitland. De ijssel.

•

Hitland. De molen van Nieuwerkerk. Fietsen bij Oud Verlaat.

•

Hitland/ molen

•

Hitland/rivierengebied

•

Hitlandbos
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•

Hitlandbos zwembad golfbaan noa sushi

•

Hitlandbos (al was dat wel voor de houtkap). Viermolengang

•

Hitlandbos dorpskernen

•

Hitlandbos en het water bij de ijssel

•

Hitlandbos, Eendrachtspolder/Oud verlaat

•

Hitlandbos, fietsroute langs de dijk

•

Hitlandbos, Koornmolengat etc. Langs de Rotte.

•

Hitlandbos, reigerhof, oude dorp nwk., t weegje (zowel om te lopen als fietsen). Andere
dorpen zoals Zevenhuizen ed kom eigenlijk nooit, kan dus niks over zeggen.

•

Hitlandbos, winkelcentrum Reigerhof, dorpskern Moordrecht, ijsselroute

•

Hitlandbos, Zevenhuizerplas, winkelcentrum Reigerhof.

•

Hitlandbos,de reigerhof Zevenhuizerplas

•

Hitlandbos. Ook de Rottemeren. Al ligt dat het merendeel op Rotterdams grondgebied.

•

Hitlandgebied, de molen aan de ijssel, gebied aan de Rotte (m.n. Bij de molenrondgang)

•

Hitlandpark zevenhuizerplas rottemeren

•

Hitllandbos, Rottemeren

•

Hollandse ijssel, dorp Zevenhuizen, Rottemeren.

•

Hollandse ijssel, Rottemeren

•

Ijssel oever, laagste punt, roeibaan, fietsen door de polders

•

Ijssel. Hitland. De polder

•

Ijssel; rottemeren

•

Ijsseldijk, molenviergang Zevenhuizen

•

Ijsseldijk/steenovens, Zevenhuise Plas. Molen aan de ijssel. Molenviergang, Oudheidkamer
Ijsselkids,

•

In Nieuwerkerk aan den ijssel ligt een wandel/fietsgebeid, Hitland. De Zevenhuizerplas idem
dito, met in Nesselande een boulevard en een strandje.

•

In Nwk Lude Kerk en 's-Gravenweg mét Oudheidkamer. Dijkdorp Moordrecht. Watermolens
langs Rotte, korenmolen Kortenoord en molenfundamenten in Hitland! Steenovens op beide
Hitlanden.

•

Intratuin?

•

Is dit voor wonen/ werken / of recreatie?

•

Je kan hier leuk fietsen en wandelen in de Zuidplas

•

Julianasluis

•

Kan niets bedenken, hangt van hun interesse af (wat ze willen/zoeken op een plek)

•

Koningskwartier mits er voldoende winkels en scholen bijkomen alsmede een tweede
supermarkt.

•

Korenmolengat. Molenviergang. De weidse polders. Rottemeren en haar omgeving. Hitland. De
historische kernen zoals Moordrecht, Nieuwerkerk aan den ijssel, Moerkapelle en Zevenhuizen

zevenhuizen plas,nesselande

met haar Oud Verlaat
•

Laagste punt van Nederland bekijken; Zevenhuizerplas; wandelen in het Hitlandbos

•

Laagste punt van Nederland. Rottemeren. Hitland

•

Laagste punt, molen de korenaer, hitland , s gravenweg

•

Laagste punt, Zevenhuizerplas, Steenovens Hitland

•

Laagste punt.

•

Laagste punt.

•

Laagste punt...molen kortenoord..dorpshuis swanla

•

Met name de natuurgebieden aan de randen dus Rottemeren en Bentwoud
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•

Mijn huis

•

Mijn huis ;-) dijk zowel ijssel als kanaal, hitland

•

Misschien de blauw/groene zone

•

Misschien Hitland, als de bebossing wat ruimer en groter wordt.

•

Molen de Windlust, het Hitlandgebied, Zevenhuizenplas

•

Molen Kortenoord, Hitland. Rottemeren.

•

Molen Kortenoord, hitlandbos, zevenhuizerplas

•

Molen viergang

•

Moordrecht oude dorp. Hitland. Zevenhuizerplas

•

Molen Viergang, Rottemeren gebied

•

Molen Windlust, Oudheidkamer, de verschillende openbare kunstwerken, de Hollandsche ijssel,
Hitland, winkelcentrum Reigerhof, Polderbad, Swanla Theater, veerpont Ouderkerk, veerpont
Moordrecht, zonnepont Rotte, Molenviergang, museum Ons Verleden.

•

Molen,steenhovens, hitland

•

Molens, Hitland, Rottekades, Dorpskernen

•

Molens, oudheidkamers, oogstfeest, kerken, rotte/eendragts polder

•

Molens, roeibaan, Zevenhuizerplas

•

Molenviergang Zevenhuizen. Historische veenkade Noorddijk Moerkapelle.

•

Molenviergang. Snelle sluis (nu het nog kan). Wandelen in de polder

•

Molenviergang, roeibaangebied

•

Moodrecht.

•

Moordrecht

•

Moordrecht

•

Moordrecht

•

Moordrecht

•

Moordrecht

•

Moordrecht en ijsselkids speeltuin

•

Moordrecht veel polder dicht bij Gouda, heeft een oude geschiedenis. Nieuwerkerk, centrum
van de Zuidplas, oude dorp is wel interessant, de oudste handelsweg tussen Rotterdam en
Gouda , laagste punt van Nederland, Zevenhuizen/Moerkapelle, waterrecreatie,

•

Moordrechts dorpskern, Nieuwerkerks oude dorp, Zevenhuizens oude dorpstraat,
Steenovens/ijssel en Hitland,

•

Nieuwe weidegebied bij Moordrecht.

•

Naar de molen, lekker door de polder en de dorpskernen

•

Natuur

•

Natuurgebied

•

Natuurgebied moordrecht Gouda, winkelcentrum nieuwerkerk

•

Natuurgebieden (zoal gebied rond roeibaan).

•

Nesselande boulevaar

•

Niet speciaal

•

Nieuwbouwwijk de Jonge Veenen in Moerkapelle. Dorpskern Moerkapelle.

•

Nieuwe groen gebied tussen moordrecht en gouda, hitlandbos en dorpskernen Moerkapelle en
moordrecht

•

Nieuwe natuur/wandelgebied tussen westergouwe en moordrecht

•

Nieuwe wijken.

•

Nieuwerkerk

•

Nieuwerkerk
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•

Nieuwerkerk

•

Nieuwerkerk :). Reigerhof. Hitland. Ijssel

•

Nieuwerkerk a/d ijssel

•

Nieuwerkerk aan den ijssel

•

Nieuwerkerk aan den ijssel: de molen Kortenoord, de boerderij (museum) van de Historische
Vereniging, de Reigerhof vooral als er iets leuks georganiseerd is en de winkels en sfeer van
het Oude Dorp. Verder de Dorpsstraat van Zevenhuizen en eetcafe de Roerdomp.

•

Nieuwerkerk, Zevenhuizen en Moerkapelle

•

Nieuwerkerk,hitland

•

Om te recreëen de vele mooi aangelegen fietspaden richting en aan de Hollandse ijssel.

•

Om te wonen, de nieuwe locatie langs de Bredeweg richting Moerkapelle

•

Onze eigen straat, hitland ('s winters ijsbaan), hondenspeelgebied, leuk fietsen 's-gravenweg,
de rotte, hornbach

•

Onze winkels, gezellig en alles is er te vinden en de passieve recreatie

•

Oud Verlaat, Willem Alexanderbaan

•

Oude dorp Nieuwerkerk, zevenhuizerplas

•

Oude dorp van de plaatjes en de mooie fietspaden

•

Oude dorp, gebied langs ijssel Reigerhof

•

Pak Hitland, De Olifant, de golfbaan, het fietspad langs de ringdijk, tuincentrum v.d. Dussen

•

Park Hitland, 's Gravenweg, ijsseldijk, Eendragtspolder, Rottemeren en Zevenhuizerplas.

•

Moordrecht met z'n beschermd dorpsgezicht, Molenviergang in Zevenhuizen en
Korenmolengat.

•

Plasdrasgebied bij de W-A-roeibaan

•

Polder Hitland en ijsseldijk aldaar

•

Polder, Zevenhuizenplas

•

Poldergebied ,langs Rotte en de ijssel

•

Polders en plassen

•

Ringvaart

•

Roeibaan

•

Roeibaan die Rotterdam is aangelegd

•

Roeibaan en omgeving hitlsnd

•

Rond de ijssel

•

Rotte

•

Rotte bij Zevenhuizen, Hitland, Weegje

•

Rotte hitlamd

•

Rotte meren gebied.

•

Rotte meren zevenhuizerplas gemeente zevenhuizen

•

Rotte met omgeving, roeibaan

•

Rotte. Dorpskern moerkapelle

•

Rotte, eendrachtspolder, hitland

•

Rotte, eendrachtspolder, hitland, park Kroonkruid Nieuwerkerk, gemaal Moordrecht, Ijssel

•

Rotte, hitland

•

Rotte, Hollands Ijssel, hoogwaardige tuinbouw.

•

Rotte, Roeibaan, Hitland

•

Rotte, strand zevenhuizerplas, graanhuys (lekker eten)

•

Rotte, swanla tijdens volleybal wedstrijden, reigerhof,

•

Rotte, theater swanla, T weegje
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•

Rotte, Zevenhuizeplas, Reigerhof

•

Rottegebied, Hitland

•

Rottemeeren / Zevenhuizen, Zevenhuizer Plas bij Oud Verlaat

•

Rottemeren

•

Rottemeren

•

Rottemeren

•

Rottemeren

•

Rottemeren

•

Rottemeren

•

Rottemeren

•

Rottemeren

•

Rottemeren e.o. Fietspaden alom. Dijken langs de ijssel.

•

Rottemeren en omgeving!

•

Rottemeren eo

•

Rottemeren roeibaan Korenmolengat Tweemanspolder met molens Weegje

•

Rottemeren

•

Nesselande strand in de zomer

•

Rottemeren, eendrachtspolder

•

Rottemeren, Eendrachtspolder

•

Rottemeren, Hitland bos, eventueel golfpark, Swanla, koningsdag, horeca zoals Peron, vd Valk,
etc.

•

Rottemeren, Hitland, molenviergang, roeibaan, VC Nesselande, beweegpuntbas, Meander

•

Rottemeren, Hollandsche ijssel, Parkzoom, Esse Laag en Hoog

•

Rottemeren, ijsseldijk

•

Rottemeren, molenviergang

•

Rottemeren, op sommige plekken langs de ijssel

•

Rottemeren, Zevehuizerplas, Oogstfeest in Zevenhuizen

•

Rottemeren, Zevenhuizen Dorpstraat, Intratuin

•

Rottemeren, zevenhuizen plas

•

Rottemeren, Zevenhuizener plas, de landerijen, de weg langs de ijssel tussen Nieuwerkerk en
Krimpen, de Roeibaan in de Rotte en de vergezichten.....er is zo veel hier in Zuidplas

•

Rottemeren, zevenhuizerplas

•

Rottemeren, zevenhuizerplas

•

Rottemeren, zevenhuizerplas, hitland, oude dorp nwk

•

Rottemeren, Zevenhuizerplas, Roeibaan

•

Rottemeren, zevenhuizerplassen.

•

Rottemeren. Reigerhof.

•

Rottemeren. Fiets- of wandeltocht rond Zevenhuizenplas

•

Rottemerengebied. Hitland

•

Rottemerengebied,

•

Rottemerengebied, met ook de roeibaan, Hitland, een van de oude kernen en ook een van de
recente nieuwbouwwijken.

•

Rottermeren

•

Schelpenpad, rottemeren

•

Speeltuin ijsselkids

•

Steenovens, de ijssel, laagste punt van Nederland, Hitlandbos.

•

Steenovens,hitland, zevenhuizerplas,molen (nwk a/d ijssel)
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•

Strand nesselande

•

Strand van Nesselande. Fietsen langs de ijssel.

•

Strandje bij Nesselande

•

Stukje hitland (leefgoed de olifant)

•

Stukje langs de Rotte en de oorsprong ervan,

•

T weegje ringvaart dijk en park tussen Wester Gouwe en Moordrecht.

•

Tweemanspolder, Rottemeren, Hitland

•

VV Nieuwerkerk, Hitland en de dijk inclusief de woningen daar. Oude centrum Moerkapelle is
ook charmant.

•

Waar nog geen huizen staan en het gebied "voorlopig" nog niet is ingepland om als

•

Wandelen in Hitland

•

Wandelend fietsen, skeeleren langs café oud verlaat/rotte , roerdomp, zuidplas, rond

woongebied te dienen.

Zevenhuizen plas, richting roeivereniging.
•

Wandeling om de Zevenhuizer plas

•

Wandelplekken, fietsplekken, onze tuin.. ;-)

•

Wat moet ik hier nu beantwoorden? Waar gaat het over? Wonen, werken, recreatie....???

•

Weegje, blauwe zoom, moordrecht

•

Weet ik niet

•

Weet ik niet

•

Weet niet, afhankelijk van situatie

•

Winkelen, hitland

•

Wonen en horeca

•

Zevenhuizen

•

Zevenhuizen drop Rotte meren Oud verlaat

•

Zevenhuizen plas, golfpark Hitland, ijsseloever bij Hitland

•

Zevenhuizen Z-H

•

Zevenhuizenplas. Dijken. Hitland

•

Zevenhuizense plassen

•

Zevenhuizer plas

•

Zevenhuizer plas. Nesselqnde

•

Zevenhuizer plas, hitland,

•

Zevenhuizer plas, Hitlandbos

•

Zevenhuizer plas, rottemeren, oude dorp.

•

Zevenhuizerplas

•

Zevenhuizerplas

•

Zevenhuizerplas

•

Zevenhuizerplas. Hitland

•

Zevenhuizerplas, laagste punt, Hitlznd

•

Zevenhuizerplas, rottemeren, Oud Verlaat, Tweemanspolder, de molenviergang

•

Zevenhuizerplassen
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Vraag 11
Op welke manier zou u Zuidplas bij uw vrienden/kennissen/relaties aanraden?
Anders:
•

Geen mening

•

Ik zou niet actief propageren. Mensen moeten het zelf willen

•

Internet

•

Kom bij me op de koffie

•

Laten beleven

•

Maak een dagtocht door zuidplas

•

Mondeling en door ze mee te nemen (laten zien)

•

Niet

•

Niet

•

Niet

•

Niet

•

Niet

•

Niet

•

Niet

•

Niet

•

Niet

•

Niet

•

Niet

•

Nvt

•

Nvt

•

Totaal niet

•

Verwijzen naar websites

•

Verwijzen naar www.mooizuidplas.nl
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Vraag 12
Wat zou u de gemeente mee willen geven om Zuidplas nog meer op de kaart te zetten?
Antwoorden:
•

Aanbevelen als fietsgemeente.

•

Aansluiting Bentwoud

•

Aantrekken grote bedrijven/supermarkten

•

Accepteer dat de gemeente en de dorpen echt niet veel bijzonders zijn. Is gewoon historisch
zo ontstaan en is niet iets om je voor te moeten schamen. Iets wat vrij gewoon is, wordt door
city marketing echt niet spectaculair. Steekt gemeenschapsgeld in nuttigere zaken. Wat
onverlet laat dat mensen er met plezier kunnen wonen. Zoals wij.

•

Activiteiten/verenigingen in de dorpen zijn belangrijker dan stenen of beschikbare 'natuur' om
de gemeente op de kaart te zetten.

•

Afval regels. Het blijft vervelend dat er voor een vuilniszak betaald moet worden. Wij hebben
per week een halve vuilniszak en dat is zo zonde. En als de vuilstort gratis zou zijn zou er nog

•

Alle dorpen de winkels op zondag open.

•

Altijd in een vroeg stadium de bewoners betrekken bij plannen.

•

Andere (betere) manier van marketing. Wijs vooral op het dorps karakter, de rust en sociale
cohesie. Probeer niet (!) De 'grote gemeente' te imiteren.

•

Behoud het dorpse karakter dat is in nieuwerkerk en waddinxveen verdwenen

•

Behoud het groen in de gemeenten en gebruik die om mensen te overtuigen van het wonen in
een dorp met alle grootstedelijke voordelen in de nabijheid.

•

Behoud het groen!

•

Behoudt groen, fiets en wandel mogelijkheden

•

Behoudt het dorpse karakter!

•

Behoudt zoveel mogelijk natuur voor recreatie, voorzie hiervoor in goede bereikbaarheid o.a.

beter afval gescheid worden.

Openbaar vervoer, fietsverhuur, fietspaden
•
•

Bekijk het wegennet nogmaals en overweeg de maximum snelheden reeel. Steek meer energie
in het behoud van de schaatsbaan en het buitenzwembad.
Benoem op alle uitingen op billboards of waar dan ook, de dorpskernen waaruit Zuidplas
bestaat. Zuidplas is alleen maar een formele naam van een gemeente, maar geen plek waar
iemand woont.

•

Bescheiden groei, toekomstige bereikbaarheid

•

Beter aanbod van VO scholen en betere dienstregeling OV

•

Beter bereikbaar en neem je bewoners serieus

•

Beter groen onderhoud. En schone bereikbare viswateren zonder enorme rietkragen

•

Beter onderhoud en voorzieningen in groen en natuur.

•

Beter onderhoud van wegen, vooral fietspaden en wandelpaden. Groenonderhoud verzorgder
zonder gebruik van grote, zware machines (tractoren!!)

•

Betere middelbare scholen, meer voorzieningen voor ouderen, eigen politie buro

•

Betere verkeersontsluitingen, behoud van landelijke gebieden

•

Betwijfel of dat een goede ambitie is. Er is niets mis mee dat er niet heel veel te beleven valt,
er is genoeg in de regio. Er zijn geen grote natuurgebieden om mee te pronken, geen oude
dorpskernen van betekenis, dus bescheiden blijven lijkt mij de meest reële optie.

•

Bewaak het landelijke karakter en bewaar de natuur. Voorkom verstedelijking

•

Bewoners betrekken bij initiaven. Hierdoor worden zij positiever.

Rapportage Inwonerspanel – Gemeente Zuidplas – december 2017 – DUO Market Research

43

Resultaten Inwonerspanel
•

Bij de woonkernen zou wat meer recreatie mogen. In Ommoord heb je bv het Ommoordse
Veld waar je lekker kunt wandelen

•

Bijvoorbeeld gemeente Zevenhuizen dient meer gepromoot te worden met al zijn
mogelijkheden wat betreft de Rottemeren en de Willem Alexanderbaan. En niet te vergeten
de molens. (behoren m.i. Tot het Werelderfgoed). De wegen langs de roeibaan zijn zeer
geschikt voor allerlei wedstrijden zoals skeelern en langeafstandswedstrijden (hardlopen,
wielrennen) Zeilwedstrijden op de Rottemeren.

•

Blijf dorps en blijf ver weg van capelle en rotterdam (oa geen metro!)

•

Blijf een rustige, groene en landelijke oase te midden van alle stadsgeweld en concentreer op
meer op het natuurlijke recreëren en rust kunnen vinden voor zowel inwoners als omringende
stedelingen. Daarbij heb ik het niet zozeer over evenementen, alswel over rustige groene
oasen (infrastructuur) om te kunnen wandelen, elkaar ontmoeten en verblijven.

•

Blijf ontwikkelen in vooruitgang. Hou de straten schoon van afval en onkruid. Creëer genoeg
mogelijkheden voor de jeugd. Maak genoeg speelplaatsen voor de kinderen. Hou de gemeente
veilig.

•

Blijf zoals je bent

•

Blijf zorgen voor veiligheid, schone dorpen (geen troep op straat en zeker geen hondenpoep!
En zorg dat het landelijke/ dorpse behouden wordt!

•

Blijf Zuidplas promoten.

•

Bossen aanplanten. Meer winkelgelegenheden in Nieuwerkerk.

•

Bouw een theater of een bioscoop

•

Bouw Zuidplas niet te vol, liever meer groene buffers tussen de snelwegen A12 en A20 en de
dorpen. Zet u in om het aantal vliegbewegingen boven de kern Zevenhuizen niet te laten
groeien ivm toenemende geluidsoverlast. Verwelkom een tweede supermarkt in de kern
Zevenhuizen! Een bedrijfsverzamelgebouw waar zzpers voordelig een kleine kantoorruimte
kunnen huren ontbreekt.

•

Breid niet uit met nieuwbouw maar verbeter wat je al hebt

•

Buitengebied beter onderhouden, meer gebruik/evenementen op de roeibaan, meer letten op
het aantrekkelijk/authentiek houden van de dorpskernen

•

Buitenleven behouden. Meer duurzaamheid, dorpse karakter behouden en zeker groen en veel
natuur behouden.

•

Centraal gelegen tussen grote steden

•

Daar heb ik geen idee over. Van anderen hoor ik dat ze de Zuidplas wel kennen en hier in de
buurt ook fietsen en wandelen.

•

Daar moet ik zwaar over denken

•

Dat is moeilijk. Begin eerst met de inwoners van de dorpen Moordrecht, Moerkapelle en
Zevenhuizen het gevoel te geven dat ze er helemaal bij horen en dat bestuurders/gemeente
ambtenaren laten zien dat ze weten hoe de dorpen in elkaar zitten. Nu worden er regelmatig
wijzigingen gedaan of regels opgesteld vanachter een bureau waaruit blijkt dat er geen enkele
lokale betrokkenheid is. Als dat voor elkaar is zorgen de inwoners zelf voor de beste reclame.

•

Dat is nergens voor nodig. Het is een gebied waar je woont, werkt, of doorheen komt op een
fietstocht

•

Dat ze zich in blijven zetten om het landelijke en dorpse karakter van de gemeente te
behouden voor de volgende generaties

•

De afstand van de groteb steden, die toch goed bereikbaar zijn (als er geen spits is)

•

De gewoon grenzeloos zin wegdoen. Zegt niemand iets. Landelijk dichtbij of zoiets dekt meer
de lading
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•

De kernen verbinden met mooie fietspaden een bootverbinding met Rotterdam en Gouda

•

De kracht van de gemeente Zuidplas is de openheid van polderlandschap en de nog aanwezige
natuur. Om die reden komen mensen naar de Zuidplas. Ook in reclames voor verkoop van
woningen wordt verwezen naar het 'Groene Hart' en die ruimte. Zorg als gemeente dat die
open ruimte en die natuur aanwezig blijft!

•

De oorsprong van het gebied en wat er nu nog van over is. Kortom een eigen gezicht geven
en alle nieuwe ontwikkelingen daarna en in de toekomst als een geheel zien.

•

De publiciteit op zoeken in een RTL recreatief programma.

•

Deze vraag is te breed, bedoelen jullie op gebied van wonen, recreatie, veiligheid,
ondernemen e.d.????

•

Dichtbij Gouda

•

Doe aan marketing en breng zuidplas onder de aandacht

•

Doe wat aan het hondenpoep. Dat valt echt op als je uit een andere plaats komt. Zodra je van
station wegloopt moet je direct scherp zijn en opletten. Onnavolgbaar dat dit zo is in Zuidplas.
Investeren op hardlooproutes? Prachtige omgevingen tussen de dorpen.

•

Doe wat met de Hollandse ijssel

•

Doelgroepspecifieke inzet van social media

•

Door de straatverlichting altijd te laten functioneren en geen 4 weken moeten wachten voor er
iemand komt om een nieuwe lamp te monteren, terwijl dat door meerder buren is gemeld aan
jullie

•

Door de wat vreemde naam weten buitenstaanders niet waar ze Zuidplas moeten plaatsen

•

Dorps karakter behouden. Geen 5de dorp. Geen nieuwe nieuwbouw er meer bij.

•

Draag zorg voor de bewoners bijvoorbeeld door geluidsoverlast van de A20 terug te dringen.
Investeer in groen.

•

Duurzaam, goed openbaar vervoer, veiligheid,

•

DUURZAAMHEID gaan uitwerken, gasloos bouwen en laadpunten plaatsen

•

Duurzaamheid verbeteren (afval scheiding verbeteren, informatie voorziening). Doorstroming
in het verkeer. Mooiere dorpskernen (Moerkapelle is wel mooi. Zevenhuizen erg lelijk met de
nieuwe straat en de parkeerplaatsen rondom de Jumbo).

•
•

Een andere slogan. Deze vind ik een beetje lachwekkend.
Een duidelijk recreatiebeleid waarin de waarde/historie van het gebied duidelijk naar voren
komt

•

Een duidelijke informatie over de diverse

•

Een goed subsidie beleid en een goed vereniging leven creëren waar burgers de kansen
krijgen om iets te ontplooien in de hun gemeente zonder tegen een berg van regels aan te
lopen.

•

Een Lidl en een Action. Roeibootverhuur in de Ringvaart. Iets leuks in de steenovens. Een
festival voor iedereen bij de roeibaan.

•

Een stadsmarketeer aanstellen

•

Een theater, bioscoop

•

Een wandelpad buitendijks aanleggen

•

Een wandelpark zoals Hitland. Meer promotie van het blauw/groen zone.

•

Een Zuidplas-"regatta" op en rond de roeibaan. Gebruik de mogelijkheden in de
eendrachtspolder om daar evenementen te organiseren.

•

Eenheid van de kernen bewerkstelligen. Er gebeurt weinig buiten de kern van Nieuwerkerk.

•

Eigen middelbare school. Betere infra structuur. Geen 1 weg tunnels. Meer geld voor de
sportverenigingen
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•

Energie-neutraal bouwen

•

Er alles aan doen om het dorpse karakter te behouden. Wat ook geldt voor de dorpen
onderling die samen Zuidplas zijn. Elk van de vier dorpen heeft zijn eigen karakter, z'n plussen
en z'n minnen. Probeer er alles aan te doen om niet de Provincie Zuidplas te worden met als
hoofdstad Nieuwerkerk a/d ijssel. Tot slot: niet te bang zijn voor Rotterdam!

•

Er gaat niets boven dorp zijn met goede verbindingen met de steden eromheen.

•

Er voor zorgen dat de gemeente het infrastructuur beter op orde heeft. Zevenhuizen wordt te
groot en de wegen zijn daar niet op berekend. Ook er voor zorgen dat er meer "goedkopere"
supermarkten komen.

•

Evenementen

•

Fiets- en wandelroutes (nog) duidelijker aangeven. Grotere borden?

•

Fietsroutes door de gemeente verbeteren, als er een kruising is met een gewone weg, de
haaientanden andersom plaatsen, dus de fietsers hebben voorrang boven de auto's. Voor
fietsers is afstappen lastig, vooral als je veel boodschappen op de fiets vervoert. Daardoor
wordt ook het milieu ontzien en kan de gemeente aanbevelen om zoveel mogelijk de fiets te
gebruiken i.p.v. De auto.

•

Fietsverbinding Hitland - Rottemeren verbeteren. Waterrecreatie ringvaart verbeteren.

•

Frequenter groen-onderhoud.

•

Ga echt iets doen aan Duurzaamheid. Ik vind het nu vooral een kreet en helaas is het

•

Ga iets doen aan de staat van de fietspaden en fietsvoorzieningen (en strooi minder zout!!
Vreselijk, deels onnodig en heel slecht voor het milieu!). Doe bijvoorbeeld iets met tegengaan

Waterbusverbinding met Gouda

tegenwoordig al snel en vooral een economisch begrip i.p.v. Iets echt met milieu.

van kleine (boodschappen-)ritjes met de auto.
•

Geef eens aandacht aan gewoon consuminderen: waarom van alles ruime hoeveelheden, te
veel, verspilling, restjes weggooien, enzovoort. Je kunt als gemeente aangeven en uitdragen
dat het op allerlei momenten best ietsje minder kan of je geeft goede informatie door over
tegengaan van bijvoorbeeld voedselverspilling. Gewoon een button en paar goede links op je
site werken hiervoor al prima.

•
•

Ga het landelijk gebied alstublieft niet helemaal vol bouwen!!!!!!!!!
Ga inzetten op de fietsgemeente in Zuidholland met attractieve routes, themaroutes en veel te
vinden op een klein fiets-gebied en altijd openbaar vervoer dichtbij - NS Gouda, Nieuwerkerk
en Alexander en metro Nesselande dichtbij

•

Ga zo door

•

Geconcentreerd blijven bouwen en niet in alle uithoeken weer iets nieuws neerzetten

•

Geef aan hoe mooi de natuur is. Je kunt hier bijv ijsvogeltnes en uilen zien en wandelen

•

Geen idee na deze vragenlijst

•

Geen idee, maar ik was bijvoorbeeld niet op de hoogte van het platform Zuidplas grenzeloos.
Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik kan me voorstellen dat er wel meer gedaan kan
worden om dit onder de aandacht te brengen via o.a. Social media en krant.

•

Geen informatie verspeiden via 2 afzonderlijke internetdomeinen. Op zuidplas staat geen
vewrijzeing naar grenzeloos

•

Geen metro

•

Geen nieuwbouwprojecten starten en het wegen net op sommige plekken beter reguleren (bij
rotonde Hornbach)

•

Goed en ruim sportbeleid. Speciaal voor die sporten die door de jarenlange onderbelichting
niets kunnen organiseren. Voorbeeld: een turnwedstrijd kan hier niet plaatsvinden omdat de

Rapportage Inwonerspanel – Gemeente Zuidplas – december 2017 – DUO Market Research

46

Resultaten Inwonerspanel
zalen, ondanks veelvuldig vragen, nog steeds niet zijn toegerust voor plaatsing van
hedendaagse turntoestellen. (NGV moet nu uitwijken naar Woerden!) Als Nieuwerkerk
evenementen kan organiseren maken mensen van buitenaf kennis met wat er in Nieuwerkerk
leeft.
•

Goed openbaar vervoer...Metro

•

Goed verkeersbeleid, schonere buitenruimte. (verkeersborden zijn vreselijk groen). Zwerfvuil
opruimen.

•

Goede winkels in de dorpen, goede parkeerplekken, verwaarloosde of lelijke stukken grond
aanpakken, mensen erop wijzen

•

Groen behouden en niet volbouwen, meer gemeenschappelijke voorzieningen tussen dorpen

•

Groen blijven en niet vol bouwen

•

Groen en landelijk wonen behouden. Dorps gezelligheid

•

Groen groen en nog eens groen behouden!

•

Groot sportevenement voor de jeugd, openluchttheater, klassiek concert op Raadhuisplein
(bijvoorbeeld bij opening nieuw gemeentehuis), HIJM: museum in steenovens Klein Hitland.

•

Hart van Holland met een aantal onderwerpen die voorbereid zijn

•

Heel goed de bebouwing te overwegen, de vormgeving van de gebouwen en de Natuur.

•

Het aller- allerbelangrijkste wat ik echt een groot gemis vind is: het OV !! De bereikbaarheid.
Er is nauwelijks tot geen goede aansluiting vanuit ZEVENHUIZEN naar andere plaatsen/steden!
De trein loopt lángs Zevenhuizen. Mijns inziens zou er prima een station/halte gemaakt kunnen
worden nabij de tunnel (bij de Bredeweg/Noordelijke Dwarsweg). Verder zou het mooi zijn als
de metro vanuit Nesselande doorgetrokken zou worden naar Zevenhuizen, dwars door het
polderlandschap! Veel mensen werken in bijv. Rotterdam en Den Haag: dit is zeer slecht
bereikbaar. Ik ben voorstander van het OV gezien de drukte op de snelwegen. Regel dan ook
dat het echt te doen is voor de mensen, met name de mensen uit Zevenhuizen.

•

Het bouwen in het poldergebied beperken

•

Het dorpse karakter blijven benadrukken en vooral handhaven, ook op de langere termijn.

•

Het groen behouden en geeniet hoogbouw erbij. Goede doorstroming van het auto en fiets
verkeer.

•

Het groen beter onderhouden. De bruggen schoonmaken zoals het houtwerk en de
verkeersborden zijn soms nauwelijks te lezen

•

Het idee van 17000 woningen erbij is echt absurd. Haalt een dikke streep door het landelijke
karakter en drijft het woongenot tot een dikke onvoldoende. Bouw woningen aan de westzijde
van de gemeente, het is daar toch al vol. Houd de oost en noordgrens schoon.

•

Het is een mooie omgeving om te wonen en te recreëren. Nieuwerkerk moet een politiebureau
terug. Er komen steeds meer hang- en hasj-jongeren bijvoorbeeld die lawaai maken en veel
troep. Politie Waddinxveen bellen heeft geen zin, als die er zijn, zijn ook de jongeren weer
weg. Zo zijn er nog meer dingen: veel hondenpoep overal. Je kunt een bekeuring krijgen
straks. Maar wie geeft die?

•

Het is het laagste punt maar ik zou graag de gemeente Zuidplas als een gezonde gemeente
waar rekening met kinderen, jonge en oudere en waar men heerlijk kan wandelen, zonder
door de auto's te worden omver gereden.

•

Het is het natuurlijkste dieptepunt van Nederland. In Vaals staat Nieuwerkerk op het infobord,
maar voorts is er nauwelijks bekendheid.

•

Het Guiniss book of records zou een optie zijn en anders een leuk spotje op lokale tv: rond
gaan in Zuidplas (wat overigens voor de gemiddelde Nederlander heen enkele associatie heeft,
temeer daar Noordplas je situeert in het Noorden en wij zijn in het midden.,,,
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•

Het raadhuisplein vinden we best wel lelijke architectuur en oogt onaantrekkelijk, dat mag van
ons wel wat moderner en gezelliger.

•

Hitland zo veel mogelijk groen/onbebouwd laten (met de nieuwe houten toegangspoorten en
borden en speeltoestellen etc. Vinden wij een bezoek aan hitland overigens flink
aantrekkelijker en uitnodigender overkomen).

•

Het dorpse karakter vasthouden en de dorpse evenementen in het Oude Dorp en andere
dorpskernen blijven toestaan/mogelijk maken.

•

Het schaarse groen beter beschermen (Nieuwerkerk). 2. Meer eigen karakter ontwikkelen door
dorpskernen te versterken en te verlevendigen. Meer cultuur aanbod. Voor cultuur is men nu
op omliggende grotere gemeenten aangewezen. (Zal wel moeilijk worden gelet op de
geografische ligging)

•

Het wonen in recreatiewoningen toestaan

•

Het zou helpen als het nut van de vraag wordt toegelicht..

•

Hoe het landelijk en groen, niet te veel recreatie

•

Hoeft niet zonodig.

•

Horeca

•

Hou contact met de bewoners, ga er me rond de tafel!!! Ik ben zelf dan molenaar van de
Molenviergang en wil graag meedenken, c.q. Helpen!!!

•

Hou de criminaliteit, jeugd etc onder controle, dan een pizzabezorger op zijn fiets overvallen,
dan een jongen die de hond uitlaat bedreigt, dan vechtpartij in het park fiets in de sloot
gegooid, zakkenrollers, inbraken, gestolen auto,s, meer toezicht is nodig anders wordt er aan
een kant hard gewerkt en de andere kant verziekt het.

•

Hou de voorzieningen op peil: winkels, recreatie, sport en scholen

•

Hou het groen! En landelijk met dorpen met ver gezichten! Het Nederlandse landshap!

•

Hou het overzichtelijk en groen; Geen 5e "verzonnen" dorp;

•

Hou vooral het dorpse karakter van de kernen. Hou het groene deel groen. Hou alle
verstedelijking buiten de deur. Daardoor ontstaat er vanzelf een gebied waarin men graag wil
vertoeven.

•

Houd bij ontwikkeling van nieuwe gebieden oog voor 'rust', qua uitstraling en daadwerkelijke
rust. Hiermee kan Zuidplas zich onderscheiden van drukke metropool gebied dat begint bij
Zoetermeer/Berkel/Rotterdam. En dit ook zo uitdragen.

•

Houd de buurt school, geen hondepoep, afvalbakken netjes op order.
Meer te doen voor jeugd

•

Houd het dorps. Bouw niet alles vol.

•

Houd op met dat "grenzeloos". Dat valt niet in te vullen.

•

Houd Zuidplas schoon en de lijnen kort naar de burgers. Zorg dat het landelijke en het dorps
karakter behouden blijven !

•

Houden zo het nu is. Geen stedelijk karakter.

•

Houdt het rustig

•

Houdt waardevolle objecten in stand. Het mag best wat geld kosten

•

Iets leuks voor kinderen, boerderij om te kijken en leren of iets...

•

Iets meer meegaan met de tijd. Minder conservatief.

•

Ik ben niet zo thuis in marketing van gemeentes, kijk naar je doelen en kijk hoe andere
gemeenten dit organiseren.

•

Ik ken dat 'gewoon grenzeloos' helemaal niet, en de website vond ik ook niet echt handig ofzo.

•

Ik vind dit lastig om hier vatbare ideeën over te geven
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•

Ik vraag me af of Zuidplas meer op de aart gezet moet worden. Dat het hier zo lekker rustig is,
is juist de reden dat ik er ben komen wonen

•

Ik vraag me hierbij af waarom moet Zuidplas zo nodig op de kaart gezet worden

•

Ik zie het nut van "op de kaart zetten" niet in. Vooral geen "attracties" toevoegen. Wel goed

•

Ik zie weinig voordelen voor Zuidplas om zich meer 'op de kaart' te zetten. Zorg gewoon dat
alles in de hele gemeente goed geregeld is voor haar inwoners, inclusief de benodigde

voor het landschap en de inwoners zorgen.

uitbreiding maar niet door plannen als een nieuw dorp of bovenmatige groei. Luister vooral
naar bewoners en druk, als bestuur, geen plannen door die onvoldoende draagvlak hebben
(denk aan plaats van een Liddl).
•

Ik zou de gemeente mee willen geven om samen met de bewoners te bepalen wat de kaders
zijn van een dorps karakter. Uitbreiding met zoveel woningen, vanuit de gedachte 'behoud van
dorps karakter' vraagt om een heel goed besef van wat de identiteit dan maakt. Vooralsnog
staan nu al in de ochtend en de avond de wegen bomvol met auto's, rijd je de wijk in tussen
alleen maar blik en parkeren mensen inmiddels gewoon langs de openbare weg. En daar
komen alleen maar meer mensen en auto's bij. Niets dorps maar simpelweg hoogstedelijk met
beperkte voorzieningen. Armoede.

•

Ik zou de kaart niet te druk maken

•

Ik zou juist de huidige situatie koesteren. Meer op de kaart zetten betekent vermoedelijk ook
meer aantrekkingskracht op de woningmarkt (nog meer bebouwing ) wat ten koste van het
nog wel aanwezige landelijke. Karakter van de streek gaat!

•

In ieder geval geen grootschalige nieuwbouw, zoals een vijfde dorp of zeker 5000 huizen
bijbouwen bij de kernen. Het benauwt mij ten zeerste.

•

Ik vind dat we niet extra op de kaart gezet hoeven te worden, dat zijn speeltjes van
wethouders. Goed is goed.

•

Inperking honden en kattenbezit door het handhaven van quota per vierkante kilometer. 2
Voorziening van en behoud van landschapsbomen - zie Gouda.

•

Instagram en fb

•

Investeer in dingen die er écht toe doen!

•

Inwoners beter bereiken

•

Inwoners een bindings gevoel geven. Dit gaat waarschijnlijk nu voor ons gebeuren, nu er een
nieuwe wijk naast ons gebouwd gaat worden. Eerder voelden wij ons een soort aanhangsel
van Zuidplas

•

Je mag best meer de gemeente Zuidplas promoten, we moeten trots zijn op wat de Gemeente
Zuidplas heeft te bieden aan toeristen e.d., je mist ook een paar mooie grote evenementen. En
als er een evenement is dan wordt deze heel lokaal gepromoot.

•

Kan ik nu geen antwoord opgeven

•

Kijk, accepteer gewoon dat Zuidplas een slaapstad van Rotterdam is (al werk ik zelf in a'dam).
Bereikbaarheid is alles. Toerisme of recreatie bevorderen heeft alleen zin als je iets
binnenhaalt dat r'dam (oost) niet heeft, en dan komen er gelijk zoveel mensen dat de
infrastructuur het toch niet aan kan.

•

Kom nu eens met een duidelijke visie omtrent het gehele gebied.

•

Krik het imago op van suf dorp voor ouderen of jonge gezinnen. Naar iets wat ook
aantrekkelijk is voor jongeren, feesten in de zomer, meer mogelijkheden voor jongeren om
goedkoop te huren. Veel jongeren gaan weg om te studeren en komen niet meer terug.

•

Laat 'zuidplas' blijven zoals het is, geen vijfde dorp en beperkte bebouwing in de huidige
kernen.
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•

Meer groenbuffers of waterpartijen om de verstedelijking tegen te gaan. Van mij hoeft zuidplas
niet zo nodig op de kaart gezet te worden.

•

Laat bewoners meedenken met de ontwikkeling van het gebied.

•

Laat de mooie natuur met rust! Het is prachtig zo. Niet nog meer bebouwing!!! Onderhoud van

•

Laat de nieuwe bebouwing gewoon aan de bestaande dorpen gebouwd worden waar er al
voorzieningen zijn. Veel meer nadruk op gewenste duurzaamheid in de zin van gasloos maken

parken etc . Ruimte zo laten.

nieuwe en bestaande woningen. Meer bedrijven naar Zuidplas halen die deze nieuwe
(innovatieve) technieken in huis hebben. Bestaande molens elektriciteit laten opwekken.
Betere glasvezelnetten laten aanleggen. Digitale wereld is de toekomst.
•

Laat het lekker rustig blijven en breng het niet te veel in de aandacht.

•

Langs de ijssel wordt veel gefietst, leg waar mogelijk folders neer, ook in Zevenhuizen etc. Ook

•

Lastig, misschien een festival met landelijke aantrekkingskracht of een aansprekend museum

•

Lastige vraag, ik werk veel buiten Zuidplas en woon er gewoon. Verdiep me niet zo erg in de
gemeente

•

Let op dat de uitbreiding (met woningen) niet te SNEL gaat.

•

Let op het groene hart

•

Leuke winkeltjes in centrum Nieuwerkerk

•

Leukere feesten, zoals laatst de foodtrucks.

•

Lijkt mij niet nodig.

•

Luister goed naar de bewoners

•

M.i. Weinig mogelijkheden daartoe. Beter onderhoud van de groenvoorziening zou Zuidplas in
ieder geval een beter aanzien geven. Het grondgebied van Zuidplas leent zich prima voor het

de VVV in Rotterdam en Gouda kan verwijzen voor recreatie in de Zuidplas. In lokale kranten.

maken van fietstochten, maar er zijn her en der nog wel wat onveilige situaties voor fietsers
die verbeterd zouden kunnen worden.
•

Maak de mooie plekken en leuke dorpskernen bekender. Veel mensen weten niet wat Zuidplas
allemaal te bieden heeft.

•

Maak een duidelijke keuze. Doe mee met voorzieningen vanuit gouda of capelle. Door elkaar
zorgt voor los zand

•

Maak er geen bureaucratische moloch van. Behoud het landelijke karakter in de
buitengebieden; niet teveel nieuwbouw met opoffering van de natuur! Zet meer in op

•

Maak er iets moois van. Alle pleinen staan vol met auto's en alle grasvelden vol met
hondenpoep (gechargeerd) Leuke terrasjes zijn er nauwelijks rondom het water

duurzaamheid en niet zozeer (alleen) op groei.

•

Maak het wat aantrekkelijker bouw in mooiere stijl en bouw wat luxere woningen en laat er
meer groenruimte tussen niet alles op en in elkaar. Repareer de gaten in de wegen en zorg
dat de groenstroken er beter uitzien, het aanzicht wordt steeds armoediger helaas. Zo trekken
mensen weg Rabobank in Moordrecht staan nu 4 afschuwelijke huizen, waarom is daar geen
winkelruimte gerealiseerd en waarom wordt de oude Rabobank in nieuwerkerk geen Lidl, staat
nu al jaren leeg?? Het posthuis in Moordrecht ook echt vreselijk doe er iets aan dat het staat
te verpauperen dit is toch vreselijk. Doe iets aan de sportvelden zorg voor je inwoners!!!

•

Maak meer werk van recreëren. Duurzaam biedt ook veel meer kansen

•

Maak van Zuidplas één van de meest duurzame woonplaatsen van Nederland en zorg dat dit in

•

Maakt Zuidplas niet te groot, dan wordt het stadser en onpersoonlijker. Door een Liddl of Aldi

wijde omgeving bekend wordt.
kan de Zuidplas nog aantrekkelijker worden
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•

Meee activiteiten voor jongeren. Een jongere gemeente worden. Huizen/flats toewijzen aan
jongeren anders vertrekken ze en vergrijst het gebied enorn

•

Meer aandacht aan groenvoorziening en onderhoud wegen en vooral straten.

•

Meer aandacht aan openbaar groen als visitekaartje, ook voor daggasten/toeristen. Meer
recreatie in de verschillende dorpskernen.

•

Meer aandacht besteden aan mooie sportvoorziening en de groen omgeving. Door
voornamelijk hondenpoep en slechte sportveldjes (die onder water staan bij regen) maakt mijn
gezin hier vrijwel geen gebruik van. Het ziet er allemaal wel groen uit maar op het moment
dat je er 'gebruik'van wilt maken valt het tegen.

•

Meer aandacht geven aan de verouderde speeltuinen. Niet alleen groter willen worden, maar
juist het dorpse karakter blijven behouden.

•

Meer aandacht voor alle woonkernen, dan wordt men vanzelf positief

•

Meer aandacht voor behoud cultuur van de vier dorpen.

•

Meer accent op cultuurhistorie: contrast met Nesselande dus.

•

Meer activiteiten die de band onderling stimuleert

•

Meer activiteiten voor jong en oud

•

Meer reclame maken in lokale kranten

•

Meer attrakties. Meer rekreatieve mogelijkheden zoals afwisselende wandelgebieden, vooral
meer bos. Meer fiets- en wandelverbindingen tussen de gebieden waar snelwegen en
spoorlijnen doorheen snijden.

•

Meer bekendheid aan laagste punt geven.

•

Meer bekendheid voor je gemeente vragen ook in landelijke en regionale media en aangeven
van dat het hier goed toeven is. We zijn thans nog te onbekend.

•

Meer bekendmakingen van aktieviteiten,en betrokkenheid in de gehele zuidplas

•

Meer bijdragende horeca voorzieningen. Beter ov of metro

•

Meer bijzondere blikvangers zoals een uitkijktoren op het laagste punt en het fietspad van
Moordrecht naar Nieuwerkerk er langs doortrekken, met aftakking naar een mooie fietsbrug
over de A20 ter hoogte van Spoorweglaan (zoals De Groene verbinding over de A15). Meer
duurzame initiatieven, helemaal energie neutraal en een circulaire economie worden.

•

Meer contact

•

Meer cultuur en een nieuwe dorpskern.

•

Meer diversiteit qua winkels

•

Meer duurzaamheid en onderhoud aan plekken zoals bijvoorbeeld het oude dorp waar de
bankjes niet terug geplaatst worden net voor basisschool de terp. Dit is een prachtig stukje
Nieuwerkerk maar door het slechte onderhoud ziet dit er minder uit.

•

Meer energie op het gebied van duurzaamheid, inzetten op groen en minder op nieuwbouw,
energieneutrale woningen.

•

Meer evenementen en of feesten.

•

Meer evenementen met aandacht voor omgeving, dus geen heavy metal concert in de

•

Meer evenementen voor een bredere doelgroep ipv een dance parade. Vooral sport en

eendragtspolder, maar een lokaal roeievent?
fietsevenementen en gezinsevenementen organiseren in het Hitlandbos. Bv bij de oude
schaatsbaan. Daar kan je een mooi gezinsevenementen terrein van maken.
•

Meer evenementenwaarbij jong en oud betrokken zijn

•

Meer groen en minder bouwen. Momenteel gaat het dorpse eraf.

•

Meer groen, meer speelplaatsen in woonwijken voor kinderen, Meer 3 kamer appartementen
voor senioren in Nieuwerkerk a/d ijssel, Koop en huur. Parkeer plaatsen op het dorp in
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Nieuwerkerk a/d ijssel is te weinig, voor al na woensdag tot zondag is het erg moeilijk.
Problemen met auto s die rijden op de kerklaan geeft dan moeilijkheden.
•

Meer horeca, grotere verscheidenheid aan winkels

•

Meer interactie met de andere kernen

•

Meer inzet, adverteren etc. Kost geld. Vraag is allereerst wat Zuidplas wil bereiken met meer
bekendheid? Meer inwoners, meer ondernemers, meer recreanten (alleen aanwezig zijn levert
weinig op, meer inkomsten voor gemeente of voor lokale ondernemers?)? Afhankelijk van de
redenen / doel, je doelgroepen bepalen en meest effectieve communicatiemiddelen bepalen.

•

Meer mogelijkheden tot huren van betaalbare ruimte voor organisatie van culturele (breedste

•

Meer natuurbehoud. Een groene poort naar Groene Hart van Nederland blijven. Zuinig zijn op
monumenten en beeldbepalende objecten in landschap.

•

Meer op de kaart zetten zou moeten beginnen met onderhoud van de huidige voorzieningen.
Zo is in Moordrecht het Moerhoutpark veel te nat, het gras is onbegaanbaar. Picknicken of

zin) doeleinden. Gezellige dorpskern.

spelen is geen optie, te drassig of je zit onder de hondenpoep. De stoepen in het dorp zijn
allemaal verzakt waardoor deze voor mensen die slecht ter been zijn of een rolstoel/rollator
hebben niet veilig te gebruiken zijn. Het mooie nieuwe park bij Westergouwe is niet compleet
zolang er geen ruiterpaden zijn en vanuit Moordrecht. Vanuit de wijde omgeving komen
mensen met trailers met daarop grote boten om bij het gemaal in Moordrecht hun boot te
water te laten. Dit geeft veel overlast voor bewoners aan de smalle Wesrtringdijk maar ook
aan de beschoeiing in de Ringvaart. Een mooie vaarroute en een mooi gebied voor
waterrecreatie zoals de Zuidplas wil, zou een deugdelijke plaats hebben waar direct in de ijssel
de grote pleziervaartuigen te water kunnen worden gelaten en er parkeerplaats is voor de
auto's met trailers
•

Meer optreden tegen hondenpoep

•

Meer onderhoud kinderspeelplaatsen

•

Meer promoten in kranten buiten zuidplas

•

Meer reclame maken voor alle dingen die te doen zijn

•

Meer recreatie was goed is

•

Meer sociale woningbouw in t lage segment, echte starters koopwoningen. Wat nu groen is
groen laten, Beter OV tussen de kernen vooral busverbinding. Minder bestrating waar kan,
vervangen door groen.

•

Meer sportieve mogelijkheden aanbieden, bijv: klimbos, varen/suppen

•

Meer voorzieningen en meer denken aan de jongeren.

•

Meer wandel en fietspaden tussen Moordrecht en Nieuwerkerk. Gouda Rotterdam 4 sporig met

•

Meer werkgelegenheid.

•

Meer zorg voor reinheid. Meer aandacht aan hondenpoep en paardenpoep op de openbare
weg.

soort metro met meerdere stops oa ook in Moordrecht en Westergouwe

•

Geen zwerfvuil in de straten enz. Enz.

•

Mensen hebben behoefte aan rustig en veilig wonen, daar moet de focus op alvorens verder
uit te breiden.

•

Metro aansluiting

•

Metro doortrekken

•

Misschien nog wat meer of grotere braderie of brocante markt in het voorjaar en najaar, meer
van dit soort festiviteiten voor de inwoners
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•

Mn in Moerkapelle: niet zo kerkelijk ( zeg: reformatorisch) denken en niet zo Moerkapels
kerkelijk gebonden beleid maken als het nu bv om wonen, hospice , zorgcentrum, woningen

•

Nee. Het moet "ddorps" blijven. Moet geen stad worden. Uniek in zn soort

•

Niet (te) snel (vol)bouwen, blijf rekening houden met milieu en recreatie.

•

Niet alleen in theorie maar het ook ik praktijk brengen

•

Niet alles op Nieuwerkerk richten. Ik weet de meeste dingen gebeuren in NK daar zijn meer

•

Niet alles wat nu nog groen is vol bouwen

•

Niet doen! Het is slechts in het belang van de inkomens van het gemeentebestuur om Zuidplas
verder op de kaart te zetten. Nogmaals: niet doen dus.

•

Niet doen, geen geld uitgeven aan onnodige marketing die niet werkt. Waarom moet zuidplas

•

Niet intern en voor zichzelf bezig zijn (zoals bv. Nieuw gemeentehuis) maar echt voor de
gemeente, het gemeentelijk gebied en haar burgers aan het werk zijn.

•

Niet te bescheiden, VVV (achtig) info punt. Folders e.d. Bij VVV;s in de buurt voor zover die er
nog zijn.

•

Niet te veel, het moet wel landelijk blijven en ook weer niet te veel toeristen trekken

•

Niet verder uitbreiden en proberen de dorpse characteristieken van de verscillende plaatsen te
behouden

•

Niets er is geen reden dat zuidplas bestaat het is een gedrocht

•

Niets, gewoon de sullige woongemeente zijn zij al zijn.

•

Niets. Zuidplas moet niet te groot worden.

•

Om nog meer van de dorpen etc. Door de media aan een ieder die wat wilt weten te laten

(van Cedrah) enz gaat.

mogelijkheden, maar de andere dorpen doen ook veel

nog meer op de kaart gezet worden dan?

zien.
•

Omdat het steeds drukker wordt, met wandelaars, fietser, mensen die skeeleren , fietsploegen
met race fietsen, zouden wij de gemeente aanraden om naar het toenemende autoverkeer te
kijken, bijvoorbeeld 30km zone op de smalle weggetjes te plaatsen. Bij de school in oud
verlaat is er een 30km zone, maar een paar meter verder om de bocht richting Rotterdam
staat er een bord 60km en wordt je bijna van de sokken gereden en dat is maar ongeveer
40meter van de school af.

•

Onderhoud plantsoenen slecht wandelpaarden in zuidplas (Nieuwerkerk)

•

Ontwikkel eerst een realistisch eigen beeld van de gemeente ipv een grenzeloos zelfingenomen
beeld.

•

Verbeter de leefbaarheid door terugdringen van het alom opdringerige autoverkeer. Geef

•

Ook het onderhoud buiten de doorgaande routes niet vergeten. Bijv. In het Buckeburgpark is
het al jaren alleen met lieslaarzen mogelijk na regenbuien.

•

Ook hier kan ik helaas geen antwoord op geven.

•

Ook woningen bouwen voor vitale ouderen, dus niet alleen hoogbouw, maar ook met een

ruimte aan voetgangers en fietsers. Zorg voor meer groen. Verminder de hondenoverlast.

tuin..Bij alle nieuwbouwplannen zorgen voor gasvrije en duurzame woningen en niet pas over
een paar jaar.
•

Op welke kaart??? Ik ben zelf happy met de ligging van Moordrecht (trek nog veel naar Gouda
voor inkopen, cultuur), er is goed openbaar vervoer in en rondom Moordrecht, het
winkelbestand is goed. Ik begin Nieuwerkerk een beetje te ontdekken. Ik zou kiezen voor de
duurzame kaart; dus vooral een toekomstvisie ontwikkelen t.a.v. Nieuwbouw (geen
gasinfrastructuur meer aanleggen) wijkinitiatieven richting duurzaamheid ondersteunen.
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•

Openbaar vervoer naar Capelle aan den ijssel enz. Regelen

•

Organiseer, presenteer. Maar er iets leuks van.

•

Pak verrommeling aan, bijvoorbeeld de lelijke vakantieparken bij Moordrecht en in Hitland.
Maak daar weer natuur van!

•

Parkeergelegenheid bij toegang Bentwoud.

•

Probeer authentiek te blijven, niet teveel huizen en bedrijven bij bouwen. Zorg voor een
basisniveau aan voorzieningen, winkels e.d.

•

Probeer de combinatie van factoren zoals benoemd bij eerdere vraag te bewaken.

•

Combinatie van polder, dorp en stad.

•

Probeer iets op de kaart te zetten wat anders is dan in andere gemeenten. En dan niet we
hebben andere historische gebouwen maar op een conceptueel niveau iets anders.

•

Profileren als een innovatieve groene en duurzame gemeente met recreatieve voorzieningen

•

Promoot het varen : ijssel - Ringvaart - naar de Rotte ; en dan door naar de Kralingse Plas Nieuwe Waterweg ; met aanlegsteigers nabij Oude Dorp. Veel meer 'wandelknooppunt-palen' ;
EN dat ze onderhouden worden. Camperplaats, of op Hoogeveenenweg of in Hitland.

•

Qua wonen: niet volbouwen, openbaar groen goed beheren (zo dat het er verzorgd uitziet).
Zorgen dat basisvoorzieningen net verdwijnen uit de dorpen en dat het openbaar vervoer goed
functioneert.

•

Qua bedrijven: de huidige bedrijventerreinen niet verwaarlozen (leegstand) door steeds
nieuwe bedrijventerreinen te bouwen. De lokale middenstand waar mogelijk steunen zodat
niet alleen grote ketens aan de stadsranden overblijven. Woonkernen zonder middenstand zijn
niet aantrekkelijk.

•

Qua recreatie: het "recreatiegroen" goed beheren en bij de dorpen voor verschillende
doelgroepen aantrekkelijk houden (Hitlandbos is volgens mij aardig op de weg), bereikbaar

•

Recreatie mogelijkheden uitbreiden

•

Recreatie voor kinderen, meer mogelijkheden voor de jeugd, een grote middelbare school,

•

Recreatieve mogelijkheden stimuleren (onder de aandacht brengen), meer organiseren om
inwoners te binden (voor en door de inwoners, maar gemeente moet start maken met een

•

Richt het aantrekkelijk in, waarbij (kleine) evenementen de aantrekkigskracht vergroten.

•

Rust en ruimte tussen de grote steden

•

Schoonheid ligt niet in bekendheid, voor mij staan we zo wel genoeg op de kaart.

•

Slordige aspect vd gemeente: denk aan groen, bestrating, gemeentehuisuiterlijk, oostringdijk

•

Sorry snap niet dat jullie hiermee bezig zijn ? Alles maar monitoren...Zorg voor dat alle
normale dingen goed geregeld zijn, sociale activiteiten, bewustzijn van elkaar, betrokkenheid,

houden, aansluiten op regionale wandel-, fiets- en waterroutenetwerken.

uitgaansgelegenheden, winkels (een groot warenhuis)

dergelijk initiatief).

voor oud en jong. Goed klimaat om te wonen, werken, leven. Dan komt het vanzelf goed,
mondelinge reclame werkt het best. Wij zijn namelijk blij met de gedachte dat we in een dorp
wonen, in een straat waar iedereen elkaar kent, groet en er is om elkaar te helpen. Dat groot
denken is prima om de dorpen met elkaar te laten samenwerken maar kijk uit dat jullie het
kleine niet vergeten. Succes!
•

Staat het dan al op de kaart?

•

Stappen zetten met duurzaamheid. Meer zon, wind, ambitieus plan voor vermindering gebruik
aardgas. Subsidie bevs. Verbod op nieuwe niet elektrische brommers. Handhaving
geluidsnormen. Meer en hogere bomen op plekken waar de 100 jaar kunnen blijven staan.

•

Steun de vvv (of richt die op) en laat die het doen
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•

Steun op de sterke punten

•

Stimuleer het winkel aanbod.

•

Stimuleer meer kleinschalig dorpsactiviteiten

•

Stop de idiote uitbreidingsplannen. Als je alles vol gaat bouwen (5e dorp, Eagle driehoek),
blijft er werkelijk niets over van de ruimte die er nu (nog) is. Het verkeer slipt nu al regelmatig
helemaal vast (A12, A20, N207, Bredeweg). Laat de stokpaardjes van VVD en de wethouder
lekker op stal staan en geniet van wat er nu is, en verbeter eerst de situatie van de huidige
bewoners (Extra supermarkt in Zevenhuizen en Nieuwerkerk bv).

•

Stoppen met alles vol te bouwen.

•

Stoppen met bouwen extra huizen!

•

Stoppen met huizen bouwen om het landelijke karakter te behouden! Op de wijze waarop nu
gebouw wordt is er niets mee aan te bevelen aan anderen... Zie vorige vraag

•

Terug naar de feitelijke dorpen en geen 7 jaar doen over de beslissing tot bestemmingsplan
wijziging Van b.v. Rabobank !! Tot herinrichting van dat pand tot bv medisch centrum en
starterswoningen. Bestuurlijk zou men zich zeer ernstig moeten schamen.... Waar blijft de
uitleg aan inwoners daarover ?? Spierballen laten zien in belangrijke kwesties...
Parkeerproblematiek, geen feestjes voor vrijwilligers/mantelzorgers en de kosten daarvan ten
goede laten komen aan inwoners die hard hulp nodig hebben en tevergeefs daarop moeten
wachten... Zoals bv AMK / Jeugdzorg en onnodig duur uitbesteden van externe administratie
aan bv Capelle !! (SHV en WMO) en ingehuurde krachten (zeer duur) omdat de ambtenaren
zijn wegbezuinigd !!

•

Terughoudend zijn met alle stedelijke ontwikkelingen en zuinig omgaan met het kleine beetje
natuur dat er nog is. "Geen te grote broek aantrekken" om er maar bij te horen in Nederland
c.q. Bij de grotere gemeenten.

•

Toe gang

•

Trots zijn dat het mooiste gebied van de Rotte in Zuidplas ligt

•

Van Hitland een geweldig park maken i.p.v. Een modderpoel

•

Van mij hoeft Zuidplas niet op de kaart gezet te worden als recreatieve of winkel- bestemming;
juist liever niet. Het is juist fijn dat het rustig dorps is met vlakbij toch (de voorzieningen van)
grote(re) steden als Rotterdam en Gouda. Wel graag als groene duurzame gemeente:
(financieel) stimuleren van "ontstenen" van tuinen, meer openbaar groen in de nieuwere
wijken, groene daken, zonnepanelen en andere duurzame energie-opwekking, isoleren van
huizen en andere gebouwen, laadpalen tbv promoten elektrische auto's van inwoners én van
commerciële voertuigen (pakketbezorging, DHL rijdt momenteel al met eentje).

•

Veel actiever de gemeente promoten in andere delen van Nederland om toch vooral hier

•

Veel duidelijker benadrukken wat Zuidplas is, waar 't voor staat, wat je kunt doen, wat de
toekomstvisie is etc.etc.etc.

•

Verandering van naam

•

Verbetering aan de straten die er vooral in Moordrecht belaberd bij liggen, doe iets aan Cultuur

vakanties en/of weekenden door te brengen

in de vorm van beelden op rotondes en of muurschilderingen ( en niet die RVS zuilen waar
niets op houd omdat er geen zuigende ondergrond aanwezig is echt een fars weggegooid geld
! ) of graaf een groot water met zand bedding en recreatie mogelijkheden vlak bij de MC
Donald en Pleisterplaats langs de A20 dan krijgen deze 2 objecten ook wat meer aanvoer net
zoals voor dat de afritten er nog waren en vervul je ook de wensen van deze twee partijen.
•

Verbetering en vooral behoud van groen. Behoud van cultureel erfgoed.

Rapportage Inwonerspanel – Gemeente Zuidplas – december 2017 – DUO Market Research

55

Resultaten Inwonerspanel
•

Verbindingen tussen verschillende gebieden verbeteren en ook reclame binnen gemeente
maken. Ik heb bijv geen idee wat Moordrecht te bieden heeft

•

Via tv reclame en in een tv reis- of vakantie programma special over Zuidplas

•

Voldoende picknickplaatsen langs de ijssel, geluidswal A20, verbreden A20, meer gelijkvloerse
woningen voor ouderen, industrie langs de ijssel verplaatsen en daar woningen (ook
gelijkvloerse appartementen) bouwen, voorkomen "subcultuur" op het ijsselpark Hitland,
verbeteren infrastructuur wanneer het nieuwe (vijfde) dorp wordt gebouwd.

•

Vooral landelijk blijven

•

Vooral niet doen er is te veel groei en de dorps karakters verdwijnen

•

Voorop lopen met duurzaamheid, geen huis bouwen zonder een dak met zonnecollectoren,
geen gas aansluitin, windmolens. De jongeren kunnen nauwelijks een huis krijgen, te weinig
huurwoningen en ook nog te duur. Ook om te kopen moeten ze voor goedkope woningen naar
Gouda of elders.

•

Waarborg rustig en vrij wonen door goed te kijken naar de verkeersstromen. Het is zo zonde
dat Zuidplas dichtslibt met verkeer en trouwens ook met bebouwing. Behoud het platteland.

•

Waarom moet Zuidplas “op de kaart gezet” worden?

•

Waarom zou dat moeten? Laat de Zuidplassers gewoon genieten van hun woonomgeving. We
zitten toch helemaal niet te wachten op massa's toeristen bijvoorbeeld?!

•

Waarom zouden we de gemeente "nog meer op de kaart" willen zetten? Wie heeft daar profijt
van? Want wat wordt beoogd met "meer op de kaart zetten"? Nog drukkere doorgangs- en
verbindingswegen? Ik denk dat het gros van de bewoners dit helemaal niet wil en dat het
alleen "in de politiek en in het gemeentehuis" een item is.

•

Wandel routes. Evenementen

•

Wandelroutes/fietsroutes promoten, evenementen.

•

Wat een gelul "op de kaart zetten". Puur marketing praat zonder enig inhoudelijke

•

Wat is het praktische nut van het op de kaart zetten van een arbeiders dorp?

•

Wat Jammer is dat vaak toeristen Zuidplas (zevenhuizen) kennen van de files. Dat is geen

onderbouwing.

goede reclame. Dat houdt toeristen ook weg van de mooie natuurschoon die Zuidplas in het
buitengebied te bieden heeft. Aan wegennet zou ik echt wat doen. Daarnaast de natuur meer
promoten.
•

Website Zuidplas Gewoon Grenzeloos wat hipper maken en een link ernaar opnemen op de
website van de gemeente. Meer evenementen op de site plaatsen. Facebookpagina promoten
met targeted ads in facebook. Facebookpagina ook wat hipper maken.

•

Weer plaatselijke krant , zoals vroeger "het Kanaal", zodat je beter op de hoogte blijft van de
plaatselijke ontwikkelingen

•

Wees zuinig op at je hebt en bouw het niet vol. Mensen kiezen bewust voor het gebied zoals
het is, verpest het dus niet met een metro of andereningrijpende zaken

•

Wees zuinig op het groen wat we hebben/hadden en probeer te luisteren waar bewoners
tegenaan lopen.

•

Wellicht duurzaamheidsprojecten uitrollen in de gemeente zoals:

•

-

B.v. Smart grid uitrollen

-

Gezamelijke warmtepomp installaties in straten

-

Meer groen aanbrengen in de buitenruimte

Werk aan behoud van het mooie, de natuur die er is. De leuke dorpskernen. Bouw niet nog
meer vol. Werk aan goede infrastructuur. Luister naar de bewoners. Denk na voor er nog meer
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groen wordt opgeofferd. Bouw geen wegen/ hoogspanningskabels dwars door
natuurgebieden!! Plan dit soort voorzieningen langs/ bij de reeds bestaande wegen.
•

Wijsheid

•

Woongelegenheid, huurwoningen

•

Ze dienen de eenheid van de verschillende dorpen en buurtschappen te bevorderen door naar
de overeenkomsten te helpen zoeken en die te benadrukken. Gelijk gestemden uit die
verschillende woonlokaties bijeen brengen.

•

Zet meer in op de natuur, dat is de grootste toegevoegde waarde van de gemeente in een
overvolle randstad. De gemeente zou zijn bouwambities moeten beperken om verdere
onherstelbare schade aan het landschap te voorkomen.

•

Zet verder in op duurzaamheid en maak van Zuidplas een groene gemeente. Doe er alles aan
om veilige fietspaden te realiseren. Geef ruimte aan de fietser!

•

Zo groen mogelijk blijven (geen nieuw dorp erbij bouwen), een metro aanleggen, zodat we
niet meer op de A20 in de file hoeven aansluiten, openbaar vervoer voor 65-plussers gratis
aanbieden, muzieklessen verzorgen op alle basisscholen en kinderen de mogelijkheid bieden te
leren schaken.

•

Zondag sluiting winkels

•

Zorg dat de lege plekken op de bedrijven terreinen gevuld worden, minder leegstand

•

Zorg dat de voorzieningen goed blijven, zoals zwembad, politie, bibliotheek, winkelgelegenheid
moeten niet te ver weg zijn.

•

Zorg dat we veel groen houden en bouw niet alles vol. Door het volbouwen gaat het
natuurlijke en kleinschalige er af!

•

Zorg voor behoud van bestaande natuur/groenzones en ruimte. Woningbouw (of
andersoortige bouw) in en rond de bestaande dorpen gaat ten koste van de leefbaarheid en
het karakter van Zuidplas.

•

Zorg voor evenredige verdeling van voorzieningen (winkel gelegenheid per dorp) en meer
activiteiten

•

Zorg voor goede starterswoningen ook voor jongeren. Dan blijven die in de gemeente.

•

Zorg ook voor goed openbaar vervoer.

•

Zorg voor mooi groene omgeving, mogelijkheden om te recreëren. Beplanting bij de weg langs
de tennisbaan is mooi, misschien bij de rondweg mooier maken en bij de kerklaan/het station?
Dan kom je Nieuwerkerk 'prettig ' binnen.

•

Zorgen dat het dorpse karakter behouden blijft.

•

Zorgen voor meer winkels in de kleine kernen, in verhouding met alle nieuwbouw. Nu gaan
bewoners naar andere plaatsen om te winkelen. Wegen verbeteren. Je komt nauwelijks je
dorp uit tijdens spitsuur. Openbaar vervoer verbeteren.

•
•

Zou het niet weten; er gebeurt al heel wat!
Zuidplas hoeft niet meer bekendheid. Zorg wel voor voldoende groene longen en laat het
buiten gebied open! Biodiversiteit en aantrekkingskracht voor vogels en insecten is belangrijk.
Laat de boeren, die er nog zijn, hun ruimte goed benutten en zorg voldoende middelen om
boer en burger te binden. Denk bijv.aan het stimuleren van bloemrijke akker en weilanden.
Voor advies kunt u altijd bij mij terecht.

•

Zuidplas is een bestuurlijke eenheid. Geen samenhangend gebied.
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Vraag 13
Heeft u nog opmerkingen of suggesties? U kunt ze hieronder noteren.
•

4e Tochtweg afsluiten voor sluipverkeer. Zeer gevaarlijk voor wandelaars en fietsers. Wordt
door sommige veel te hard gereden. Passeren wandelaars en fietsers met hoge snelheid

•

Als er gebouwd gaat worden, vergeet dan niet om woningen voor senioren te bouwen, vooral
in Moerkapelle, we hebben een hele nieuwe wijk erbij, maar nul seniorenwoningen in die wijk.
Dus ook geen mix van mensen. Een mooi appartementencomplex zou een mooi sluitstuk
kunnen zijn in de Jonge Venen.

•

Als ik ze had zou ik heel graag opmerkingen e/o suggesties doorgeven.

•

Als je iets doet doe het dan goed. De nieuwe zebra tussen de beide raadhuizen is na een week

•

Als Nieuwerkerkse geef je toch een eigen beeld van het totale gebied, omdat niet alles bij mij

•

Behoud het dorpse karakter. Dat is voor de meeste mensen de belangrijkste reden om hier te
wonen. Moet niet 1 grote stad worden. Behoud het groen!

•

Beter openbaar vervoer van zevenhuizen richting nieuwerkerk

•

Bewoners mogen absoluut actief gevraagd worden om initiatief te nemen. Dat is prima en

al voor de helft versleten.
bekend is.

maakt betrokkenheid en draagvlak groter. Maar kwaliteit van de woonomgeving is van groot
belang om mensen in goede harmonie samen te kunnen laten blijven wonen. Dat vraagt om
cultuur, sport, verenigingsleven, mooie parken en pleinen waar men kan ontspannen, samen
kan komen en kan vieren. Ga voor die kwaliteit! Ga niet voor korte termijn optimalisatie van
inkomsten om elk plekje groen/onbebouwd vol te zetten
•

Blijf de nodige aandacht (en middelen!) Geven aan Welzijn en Cultuur.

•

Bouw het niet te vol !!!!!

•

Buiten nieuwerkerk is er in de kernen van zuidplas weinig te beleven.

•

Communicatie laat veel te wensen over. Evenement laat en slecht gecomminiceerd. Teveel via
1 organisatie waarbij duidelijk veel te verbeteren valt. (opkomst, publkeksvriendelijkheid etc.)

•

Complimenten voor hoe jullie Hitland hebben opgeknapt. Groenonderhoud in de bebouwde
kom kan beter.

•

De diversiteit van de dorpen is nu zo groot, dat het Zuidplas-gevoel nagenoeg onmogelijk is.

•

De eerste drie vragen vond ik tamelijk vaag en algemeen. Multi-interpretabel ook.

•

De gemeente kan er voor zorgen en voorwaarden scheppen dat alles goed toegankelijk is, dus
gebouwen maar ook de omgeving, verharde brede paden zodat mensen in de rolstoel en

Laat ieder dorp zijn eigen identiteit behouden.

scootmobiel veilig kunnen rijden. Levenslooploop bestendig bouwen is aantrekkelijk voor de
huidige en toekomstige inwoners. Een goed en toegankelijk openbaar vervoerssysteem.
Zuidplas is voor iedereen.
•

De milieuschade als gevolg van de nieuwbouw van een nieuw gemeentepaleis waar de burger
niet op zit te wachten is enorm. De terugverdien tijd ligt op ca. 25 jaar en is niet meegenomen

•

De samenhang tussen de dorpen is er nog weinig. Er is niets om trots op te zijn

•

De zaak niet geheel volbouwen. Extra dorp te megalomaan idee.

•

Denk nog even na over het nieuwe gemeentehuis, over de benodigde werkplekken. Iedereen
weet dat thuis werken niet werkt (de namen van de ambtenaren kunnen zo gegeven worden),

•

Doe meer aan de openbare veiligheid door het verbieden van veel te grote

in de afwegingen.

het bedrijfsleven komt ervan terug.
landbouwvoertuigen die ook nog eens veel te hard, en rijden zonder wielafscherming.
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•

Doe wat aan het zwerfvuil en zorg voor een betere manier om plastic afval aan te bieden, ik
zie bij mij bv regelmatig zakken in de vaart liggen die toch weer te vroeg en niet goed aan de

•

Doe verstandig en geef die 500.000 per jaar uit aan ontwikkeling van Zuidplas, niet aan
handhaving dat niet gaat brengen wat men zoekt

weg gezet worden.

•

Door de huidige besluiten overwegen wij te verhuizen. Geen gemeenteloketten in de
dorpskernen, alleen aandacht voor nieuwbouw en niet voor onderhoud.

•

Duidelijk zijn in beleid van loslopen van honden.

•

Een ouderen- en jongerenpanel opzetten die kunnen meebeslissen over woningen voor deze
doelgroepen (kan zelfs één groep zijn, want belangen komen vaak overeen, denk aan niet al te
grote woningen, maar wel grondgebonden). Nu wordt te veel gebouwd voor gezinnen.

•

Een snelle kruisingvrije fietsverbinding (ook geschikt voor e-fietsen) maken langs de treinbaan
tussen Capelle en Gouda. Uitvoering als breed tweerichtingasfalt fietspad met een aparte
halfverharde wandelstrook ernaast. Provinciaal project natuurlijk, maar Zuidplas kan veel doen
door er aktief en enthousiast naar te streven.

•

Eerder benoemd

•

Er komt een nieuw gemeentehuis in Nieuwerkerk, in Zevenhuizen wordt het gemeentehuis
afgebroken. Waak ten tijde van de bouw c.q. Afbraak ervoor dat wij niet naderhand
geconfronteerd worden met financiele tegenvallers (betrokken wethouders nu zijn er dan
misschien niet meer (borstklopperij is dan voor hun voorbij) en de dan zittende wethouders
moeten het financieel oplossen over de rug van de burgers van Zuidplas.

•

Er worden nu nog te veel 'slaapwijken' gebouwd voor hoger middenklasse segment. Aparte
wijken relatief los van centrale dorpskernen. Daar is het wel mooi wonen, maar weinig sociale
cohesie. In volgende bouwplannen daar rekening mee houden.

•

Er zouden eens openbare toiletten in de Reigerhof in Nieuwerkerk moeten komen. Plastic zou
m.i. Elke week opgehaald moeten worden. Ook zouden er rolstoelen in bruikleen in w.c. De
Reigerhof moeten komen, zodat ouderen makkelijker zelf mee kunnen om te winkelen.

•

Fotowedstrijd, laat mensen hun eigen fietstochten met foto's in de gemeente maken en zet
deze routes op de website met vermelding van de lokale gidsen. Met Bed & Breakfast en
andere overnachtingsmogelijkheden op de route. Met historische informatie erbij.

•

Geef als gemeente het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid: gebouwen en
diensten.

•

Geen grootschalige huizenbouw, meer mogelijkheden voor 65+ o.a. Appartementen.
Scholenbouw voor leerlingen, die naar andere gemeente moeten om verder te gaan.

•

Geen uitbreiding naar 6 of 7 gemeenten.

•

Geen grootschalige woningbouw met nog meer infrastructuur. Dit gebied staat al onderdruk
met twee snelwegen en drukke provinciale wegen. Voorkom 'postzegelgroen'.

•

Geen nieuw stadhuis bouwen, maar de oude renoveren, zodat je geld over hebt voor de
burger en niet de straatbelasting omhoog brengen

•

Geen nieuwdorp erbij nemen

•

Geen verdere opmerking. Het wonen hier, vanaf mijn geboorte is fantastisch.

•

Geen verdere opmerkingen of suggesties

•

Geen verdere opmerkingen.

•

Geen verdere uitbreiding van huizen/bedrijven om het landelijke karakter te behouden.
Infrastructuur aanpassen aan huidige situatie! De hoeveelheid mensen die er nu bijkomt door
de uitbreiding gaat al problemen opleveren omdat de dorpskernen en omliggende wegen niet
berekend zijn op zoveel meer mensen.
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•

Geen verdere woningbouw aleer relevante vervoer/verkeersverbindingen op orde zijn. Niet
nodeloos een nieuw Raadhuis neerzetten.

•

Grenzeloos geldt niet voor gemeente zelf, en dat is toch gek, ik zie niet wat zij er aan doen

•

Grenzeloos programma is mij totaal onbekend. Hoezo marketing?

•

Heb ik al gedaan

•

Het beleid van bewoning op parken ?? Het mist zijn doel waarvoor het opgezet is. Gemeente
Zuidplas luistert niet naar de bewoners wat er gaande is. Ze denken van wel maar helaas,
klopt niets van.

•

Het gaat nu niet over het ambtelijk apparaat ; dan verder geen opmerkingen.

•

Het groene gebied zo veel mogelijk groen houden. Geen bebouwing meer.

•

Het onderhoud van het openbare groen moet beter. En het groen zou hier en daar mooier
gemaakt moeten worden.

•

Het stimuleren van 'groene' tuinen d.m.v. Actie steenbreek sta ik echt vierkant achter maar ik
zie het zo weinig om ons heen. Ik ben wel benieuwd hoeveel mensen dit gedaan hebben en
wat hun reden daarvoor was. (alleen financieel of ook gemotiveerd?)

•

Het verdient aanbeveling om de inwoners buiten Nieuwerkerk ook de mogelijkheid te bieden
om gebruik te maken van gemeentelijke diensten in de eigen woonplaats, door daar op een

•

Het zou wellicht goed zijn om de binding van de bewoners van de verschillende dorpen met

middag een ambtenaar te detacheren.
Zuidplas te versterken door niet alleen dorpsgewijs evenementen te organiseren, maar ook af
en toe Zuidplasbreed.
•

Hou het dorps en maak er geen stad van, daarvoor ben ik er niet komen wonen!

•

Hou met de onzin van zuidplas op de kaart zeten op dit is totalen onzin

•

Ik ben inwoonster van Nieuwerkerk, voor de andere dorpen vind ik het moeilijk om suggesties
te geven

•

Ik dacht er hiervoor genoeg te hebben gegeven !!! Reductie van de WOZ !! Is broodnodig. De
komende verkiezingsverhalen oh oh ..... Nog 3 maanden en naar wat blijkt later nonsens of
allemaal niet te verwezenlijken, dus verkiezingsretoriek. Het is niet te verkopen dat er
meerdere dagen nodig zijn om de definitieve uitslag (in 2018 voor eerst !! Zie hvholland
persbericht,) te berekenen...te tonen. Dat kan zo niet.... Evenals de hele gang van zaken
rondom een niet noodzakelijk nieuw gemeentehuis.

•

Ik erger mij nog steeds met de rijrichting van de ronde parkeerplaats bij het gemeentehuis
(Reigerhof). Waarom is hier geen duidelijkheid ?!

•

Ik hoop niet dat dit in de lade terechtkomt. Maar ik heb nog vertrouwen in de overheid!

•

Ik lees nooit iets over sociale woningbouw, misschien wat beter over communiceren?

•

Ik zou graag meer bos in de zuidplas willen

•

Klachten en opmerkingen serieus nemen. En ik niet zoals pas ik zie niets dus we doen niets.

•

Komt er ook een enquete over het nieuwe gemeentehuis en de afstand tussen politiek en
inwoners die na gisteravond alleen maar groter lijkt te worden?

•

Koningskwartier ligt redelijk ver van het centrum van 7huizen. Wordt het niet eens tijd daar in
de buurt een school en een supermarkt te (laten) bouwen, zeker omdat het daar nog verder
wordt uitgebreid.

•

Laat alsjeblieft de open ruimte open en ga geen plannen zitten maken om in de polder heel
veel woningen te bouwen. Ruimte is het enige handelsmerk van Zuidplas. Houd dat zo!

•

Laat geld niet alleen de doorslag geven, de projectontwikkelaars willen geld zien,dat mag niet

•

Laten we zuinig zijn op onze natuur en deze niet vol bouwen.

ten kosten gaan van natuur, en maar raak bouwen.
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•

Maak de dorpen fiets vriendelijk. Verbeter in duurzaamheid. En maak de dorpskernen
gezelliger.

•

Maak de Gemeente verkeersvriendelijker/veiliger, dat wil zeggen, zorg voor snelheid
beperkende maatregelen!

•

Maak in elk dorp een moestuin waar iedereen gebruik van kan maken. Deze kan tevens dienen
als werkervaringsplaats en ontmoetingsruimte voor degene die behoefte aan sociale contacten
hebben.

•

Maak reclame voor de Eendrachtspolder als uniek buiten en natuurgebied

•

Maak Zuidplas hondvriendelijker. Ipv veel regels en veel kosten stimuleer mensen huisdieren
en het word juist stukke veiliger op straat

•

Meer aandacht voor verenigingen die geen subsidie of accomodatie hebben. Een vereniging
zoals NGV heeft geen permanent ingerichte turnhal, wat de meeste, veel kleinere gemeenten
wel hebben. Ook kunnen zij niets organiseren in Nieuwerkerk, omdat de zalen daartoe niet zijn
uitgerust. Ondanks dat presteert de vereniging goed, maar zou zich veel beter op de kaart
kunnen zetten door meer faciliteiten. De ongelijkheid binnen de diverse verenigingen (de een
krijgt een zaal en velden, de ander krijgt helemaal niets) is onverklaarbaar. Bekijk eens wat
iedereen nodig heeft en faciliteer dat beter. Een landelijk evenement organiseren kan voor
Nieuwerkerk positieve aandacht opleveren.

•

Meer aandacht voor verkeersveiligheid

•

Meer betaalbare woningen voor starters en voorrang voor inwoners van zuidplas zelf. Er komt
nu veel import die dure woningen kopen terwijl de inwoners zelf geen geschikte woningen
kunnen vinden en zodoende zuidplas uit moeten. Dit om te voorkomen dat zuidplas straks het
wassenaar van Rotterdam gaan worden.

•

Meer groenbuffers, waterpartijen om de verstedelijking tegen te gaan.

•

Meer bomen, niet alles kappen en meer groen in ons dorp.

•

Het is anders dan Capelle aan den ijssel die een voorstad is van Rotterdam. De Zuidplas moet
groen blijven en worden!

•

Meer huurwoningen voor de leeftijd onder senior

•

Meer sociale huurwoningen bouwen. Er is rujmte voor iedereen. Doorstroom huizen

•

Mogelijkheden om een aansluiting te krijgen op een metro/NS verbinding om makkelijker naar
buiten de regio te kunnen komen dan alleen de bestaande bus verbindingen die nu bestaan.
Het meer faciliteren van betaalbare senioren woningen/appartementen in de huur of
koopsector om de vergrijzing de mogelijkheid te geven om door te kunnen stromen en te
kunnen blijven genieten van hun omgeving.

•

Moordecht is fijn om te wonen, mis wel gezelligheid in het dorp, de eeuwige braderies,
koningsdag het is altijd het zefde zo saai, daar komen steeds minder mensen de deur voor uit.
Maak mensen enthousast om iets anders te verzinnen een minder stoffig emago.

•

Nee ga naar de zevenhuizerplas of ga naar alexandrium is lekker dichtbij

•

Nee, geen andere dan eerder aangegeven.

•

Nee, nutteloze research

•

Niet meer dan eerder vermeld.

•

Niet te veel voor expansie en geld gaan. Houdt karakter van Zuidplas in stand.

•

Nieuwerkerk heeft maar 3 u.s.p.'s : ligging t.o.v.. Den Haag, Rotterdam en Utrecht + de
treinverbinding naar Amsterdam CS en Hitland.. Meer is er niet. Saaie weilanden

•

Nog een manier om jongeren te houden is de ov verbinding verbeteren. Savonds na 8 kom je
nergens meer. En in het weekend is er een bob bus tot nesselande. Jongeren willen uit eten in
de stad met vrienden, ze willen stappen en veilig naar huis kunnen, ze willen werken in het
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weekend en dit gaat niet als er in het weekend voor 9 op zaterdag en voor 13.00 op zondag
geen bussen zijn.
•

Oplossing zoeken voor de file tussen Zevenhuizen en nieuwerkerk. Die wordt namelijk steeds
erger door de snelle uitbreiding van Zevenhuizen.

•

Opnieuw fusren moordrecht bij gouda Moerkapelle zoetemeer . Zevenhuizen rotterdam .
Nieuwerker Capelle

•

Probeer het eens met kunst en cultuur in de openbare ruimte

•

Probeer het landelijke karakter te bewaren door meerdere stroken groen zoals de roeibaan, de
weilanden, de rotte Hitland als buffer te gebruiken tussen de kernen.

•

Schiet nou toch eens op met die Lidl. De bovenverdieping van de Reigerhof toegankelijker
maken. Een vaste plek met zaaltjes voor de ouderen.

•

Smijt geen geld over de balk, zoals nu met nieuw gemeentehuis. Er is genoeg in de buurt wat
aandacht nodig heeft zoals bijvoorbeeld loopbruggetjes

•

Spookfietsers onder waterdrager en Batavierlaan aanpakken, verkeerd aangeboden afval bij

•

Stappen zetten met duurzaamheid. Meer zon, wind, ambitieus plan voor vermindering gebruik
aardgas. Subsidie bevs. Verbod op nieuwe niet elektrische brommers. Handhaving

Reigerhof aanpakken.

geluidsnormen. Meer en hogere bomen op plekken waar de 100 jaar kunnen blijven staan.
•

Stop met alle activiteiten die als doel hebben Zuidplas groot te maken qua inwonertal. Alleen
bouwen voor eigen inwoners, bij voorkeur op bestaande locaties binnen de dorpsgrenzen.
Maak duidelijk dat gemeenten als Rotterdam hier niets te zoeken hebben. Zorg ervoor dat er
geen bebouwing komt vanaf Vlaardingen tot en met Gouda.

•

Stop met een angstcultuur dat Zuidplas te klein is om zelfstandig te blijven. Laat je niets
aanpraten door projectontwikkelaars of andere instanties die financieel belang hebben bij

•

Straten beter schoon houden (plastic flesjes die overal liggen), beter openbaar vervoer,
Schielandweg 50km weg maken

•

Suggestie worden in de linker lade gedeponeerd en later naar de papiervernietiger gedaan.

•

Uitbreiding van voorzieningen voor jonge gezinnen/kinderen

•

Vaker ophalen plastic afval, Wat meer politie op straat. Waar zijn de bikers gebleven?

•

Van mij hoeft niet alle groene gebieden vol gebouwd worden dan word het veel te vol. Hou
het alstublieft zoveel mogelijk als het nou is.

•

Veel succes

•

Verbinding tot stand helpen brengen tussen alle Zuidplasinwoners. Fiets- of auto rondritten

uitbreiding. Zorg ook dat er geen foutieve invloed is van buitenaf.

door de andere dorpen dan de eigen woonplaats. Met bezichtiging van bijzondere plekjes en
een kopje thee/koffie aldaar. Scholen die bij elkaar op bezoek gaan in de klas, of op het
sportveld. Geen competitie maar saamhorigheid.
•

Verder zou het goed zijn als er in Zuidplas, bij voorkeur in Zevenhuizen, een grotere
kledingwinkel of discounter zou komen, zoals de Primark, C&A, Hema, Action, etc. Nu moeten
mensen hiervoor naar Zoetermeer of Gouda!!

•

Volgens mij gaat het om! Wat wil je bereiken met een doelstelling! En wat is de doelstelling?
Dat mis ik hier.

•

Voor ons niet interessant. We zijn na ons pensioen hier komen wonen, hebben dus geen
binding met de gemeente.

•

Vreemd dat Zuidplasbrede (!) Historie uit gemeentegids verdween. Alternatief ervoor?
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•

Vrije kavels voor bewoners zou prettig zijn. Een projectontwikkelaar voegt voor duurdere
huizen weinig toe. Er is een groot gebrek aan huizen van 200 m2 en groter in ons dorp, dan
moet je al snel naar Rotterdam nesselande kijken.

•

Wandelroutes promoten in buitengebied, vogelaars aantrekken rond de roeibaan, wandelingen
met een gids, de roeibaan meer gebruiken, beter wegennet want je rijd altijd in de file, komt

•

Zie mijn opmerkingen in de vorige vraag.

sommige dorpen niet in/uit.
•

Zie mijn vorige opmerking: waarom zouden we als inwoners van Zuidplas de gemeente "nog
meer op de kaart willen zetten"? Wat zijn daarvan de consequenties en wie heeft daar belang
bij? Politieke hobby's? Voor het gros van de bewoners hoeft dat echt niet.

•

Zoals zo net ingevuld bij vorige vraag, we moeten dit samen oppakken, immers wij zijn de
mensen (ik bedoel bewoners) van de "werkvloer" wij kunnen handvaatjes geven en info
overdragen.

•
•

Zorg voor meer blauw zichtbaar op straat
Zuidplas kent oude bewoning. Soms met karakteristieke waardes. Behoudt de oorsprong van
de Zuidplas.

•

Zuidplas vind ik typisch een gebied dat je opzoekt (en waar je gaat wonen) als je meer rust
zoekt van de drukkere steden zoals rotterdam, capelle aan den ijssel en gouda. Dat trekt
vooral ouderen en de jonge gezinnen, wat me prima lijkt en misschien ook een karakterstiek.
Qua werkgelegenheid zou ik zuidplas niet uitkiezen (het meeste beter betaalde werk vind ik
zelf in de grotere steden bijv. Rotterdam en ook in Amsterdam) maar omdat de
verbindingen/uitvalsroutes met trein en snelweg redelijk goed zijn, kun je bewust kiezen voor
rustig en veilig wonen in een groene omgeving in combinatie met elders werken waar de
bedrijvigheid en drukte is.

•

Zuinig en verantwoord omgaan met de beschikbare (bouw)grond.

•

Zult.
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5.4

Introductie e-mail en vragenlijst

E-mail introductie
Graag nodigen wij u uit voor het negende onderzoek van het Digitaal Inwonerspanel
We willen graag weten welk beeld u heeft van Zuidplas. Het gaat dan niet om de gemeentelijke
organisatie, of de wijk Zuidplas in Nieuwerkerk aan den IJssel, maar om het grondgebied Zuidplas.
Hiermee bedoelen we de dorpenMoerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Oud
Verlaat, Ver Hitland en Zevenhuizen, maar ook de rivieren, recreatiegebieden, (culturele)
evenementen enzovoort De gemeente wil dit graag van u weten in het licht van toekomstige
ontwikkelingen en trends op het terrein van wonen, werken, recreatie en duurzaamheid.
Het invullen van de vragenlijst vraagt circa 5 minuten van uw tijd. Natuurlijk is uw deelname
vrijwillig en verwerken wij uw antwoorden anoniem. De gemeente stelt uw mening zeer op prijs. U
kunt met het onderzoek starten door op de onderstaande link te klikken:
[!LINK!]
Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende. Dit kan via de e-mail
(a.van.grootheest@duomarketresearch.nl) of telefonisch (030-2631085).
Namens de gemeente Zuidplas wil ik u hartelijk danken voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Onderzoeksbureau DUO Market Research
Aart van Grootheest
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Vraag 1
In welke van de volgende categorieën valt u? Eén antwoord mogelijk
1.

Ik ben inwoner van Zuidplas

2.

Ik ben zowel inwoner van Zuidplas als ondernemer in Zuidplas

3.

Ik ben inwoner van Zuidplas en ondernemer buiten Zuidplas

Vraag 2
Welke beelden of associaties schieten u te binnen als u denkt aan ‘Zuidplas’? Voor de duidelijkheid:
het gaat hier dus om het gehele gebied waarbinnen de 4 dorpen zich bevinden.

Vraag 3 - 6
Kunt u aangeven in welke mate u het gebied Zuidplas op de onderstaande aspecten waardeert? U
kunt antwoorden met:
•

1=waardeer ik helemaal niet

•

2=waardeer ik nauwelijks

•

3=waardeer ik in redelijke mate

•

4=waardeer ik in hoge mate

•

5=waardeer ik zeer hoge mate

•

Weet niet/geen oordeel

Hoe waardeert u……

1–
helemaal

2nauwelijks

niet

3 – in
redelijke
mate

5 – in zeer Weet niet /
4 – in hoge
hoge mate
geen
mate
oordeel

3. het wonen in Zuidplas?

□

□

□

□

□

□

4. het werken in Zuidplas?

□

□

□

□

□

□

5. het recreëren in Zuidplas?

□

□

□

□

□

□

6. de duurzaamheid in Zuidplas?

□

□

□

□

□

□
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Vraag 7
De gemeente Zuidplas is een paar jaar geleden gestart met de gebiedsmarketing
‘Zuidplas Gewoon Grenzeloos’ ( zie www.zuidplasgewoongrenzeloos.nl &
www.facebook.com/zuidplasgewoongrenzeloos.)
Zuidplas Gewoon Grenzeloos geeft aan hoeveel mogelijkheden het gebied
Zuidplas in petto heeft voor inwoners, ondernemers en recreanten.
In welke mate biedt Zuidplas u ‘gewoon grenzeloos veel mogelijkheden’?
1.

1=Helemaal niet

2.

2=Nauwelijks

3.

3=In redelijke mate

4.

4=In hoge mate

5.

5=In zeer hoge mate

6.

Weet niet/geen oordeel

Vraag 8
In welke mate bent u er trots op inwoner te zijn van Zuidplas?
1.

1=Helemaal niet

2.

2=Nauwelijks

3.

3=In redelijke mate

4.

4=In hoge mate

5.

5=In zeer hoge mate

6.

Weet niet/geen oordeel

Vraag 9
In welke mate zou u een bezoek aan Zuidplas aanraden aan vrienden/kennissen/relaties?
1.

1=Helemaal niet

2.

2=Nauwelijks

3.

3=In redelijke mate

4.

4=In hoge mate

5.

5=In zeer hoge mate

6.

Weet niet/geen oordeel

Vraag 10 – indien vraag 9 is optie 2, 3, 4 of 5
Welke plekken die op het grondgebied van Zuidplas liggen, zou u aanbevelen bij uw
vrienden/kennissen/relaties ?
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Vraag 11 - indien vraag 9 is optie 2, 3, 4 of 5
Op welke manier zou u Zuidplas bij uw vrienden/kennissen/relaties aanraden? Meerdere

antwoorden mogelijk
1.

Mondeling

2.

Door ze te wijzen op het VVV ( we hebben geen VVV, wat nu?)

3.

Via sociale media ( Facebook, You Tube, Twitter, Instagram)

4.

Door ze een folder mee te geven

5.

Door ze te verwijzen naar www.zuidplasgewoongrenzeloos.nl

6.

Anders, namelijk:…………………………………..

Vraag 12
Wat zou u de gemeente mee willen geven om Zuidplas nog meer op de kaart te zetten?
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Afsluiting
Vraag 13
Heeft u nog opmerkingen of suggesties? U kunt ze hieronder noteren.

Dit is het einde van de vragenlijst. Heel hartelijk dank voor uw medewerking!
We houden u als panellid via e-mail op de hoogte van het resultaat.
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