Samenvatting enquête Pastorenbuurt – september 2019
De waarderingscijfers voor de Pastorenbuurt zijn op dit moment:
Verkeersveiligheid
7
Uitstraling en sfeer
6
Groen in de buurt
6
Parkeergelegenheid
7
Openbare verlichting
7
Wij vroegen u of er nog andere zaken zijn die wij moeten weten over de Pastorenbuurt. We kregen
onder andere de volgende reacties: meer speelgelegenheid voor kinderen, slechte riolering, meer
groen en bomen, meer parkeervakken, veel sluiproutes en te hard rijden.
Meerdere malen werd de slechte riolering en waterafvoer genoemd als aandachtspunt. Maar in de
uitslag van de enquête zien wij dat 41% van de inwoners nooit problemen ervaart met de riolering,
32,5% zelden, 21,7% soms en slechts 4,8% vaak. Daarnaast ervaart 48,2% nooit wateroverlast na
(hevige) regenval, 15,7% soms, 27,7% zelden en 8,4% vaak.
Ook vroegen we welke aanpassingen wenselijk zijn op gebied van verkeersveiligheid. We kregen
onder andere de volgende suggesties: meer verkeersdrempels en oversteekplaatsen,
éénrichtingverkeer invoeren, snelheidsbeperkende maatregelen, meer parkeervakken, kruispunten
overzichtelijker maken en voorrangswegen maken.
We vroegen ook om uw mening over het parkeren. Over het algemeen is iedereen tevreden over de
parkeermogelijkheden. Wensen die overblijven zijn: parkeren aan 2 zijden van de straat, wegen
versmallen zodat er meer parkeervakken kunnen worden gemaakt en meer schaduw door het
planten van bomen.
Het idee om in sommige straten éénrichtingsverkeer in te voeren om zo meer parkeerplaatsen te
kunnen aanleggen werd door 34,9% van de inwoners toegejuicht, terwijl 42,2% dit een slecht idee
vindt.
We zijn van plan om meer groen aan te leggen in de Pastorenbuurt. Bijna 70% vindt dit een goed
idee, maar dan moeten we daarna wel goed onderhoud uitvoeren. Verder willen bewoners extra
aandacht voor groene speelveldjes en meer variatie in de beplanting, zoals struiken en kleurige
bloemenperken.
We willen de Pastorenbuurt graag voorbereiden op klimaatveranderingen. Bijna 90% vindt dit ook
een goed idee. Ideeën die de inwoners aandroegen zijn onder andere: minder bestrating in de
tuinen, groene daken stimuleren, betere afwatering, opvangmogelijkheid voor regenwater,
gescheiden rioolstelsel aanleggen. Bijna 50% vindt ook dat de werkzaamheden zo duurzaam mogelijk
uitgevoerd moeten worden. Het idee om de bestaande klinkers te gebruiken voor de herbestrating
werd positief ontvangen.
We willen u nogmaals hartelijk danken voor het invullen van de enquête. De uitkomsten zijn voor ons
erg waardevol! Mocht u meer willen weten over de enquête, neem dan gerust contact op met
projectleider Tim Hinssen, E tim.hinssen@goirle.nl, T (013) 531 05 46.

