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INLEIDING
Deze rapportage geeft een weergave van de antwoorden, die zijn
gegeven naar aanleiding van de droomavond te Meedhuizen. Er
zijn zeven thema’s doorlopen. Het thema ‘veiligheid’ maakt een
onderscheid tussen de voetganger, de fietser en de automobilist.
•

•
•
•
•

Veiligheid
• voetganger
• fietser
• automobilist
Parkeren
Groen
Routes en Toegankelijkheid
Openbare ruimte

5

Vragenlijst Meedhuizen | Veiligheid - voetganger

Kunt u de plekken, die als voetganger onveilig voelen, aangeven op de
kaart?
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Vragenlijst Meedhuizen | Veiligheid - voetganger
Conclussie
•
•
•
•
•
•
•

Er is geen duidelijke stoep.
Kunt u de plekken, die als voetganger onveilig voelen, aangeven op
de kaart?
De auto’s rijden te snel.
Er zijn geen duidelijke oversteekplaatsen.
Bij de opritten van huizen kan het onoverzichtelijk zijn en hierdoor
onveilig voelen.
Het ophalen en brengen bij de school wordt als onveilig ervaren. De
weg is smal, er ligt een bushalte en er zijn veel auto’s.
De afslagen zijn onoverzichtelijk, want je hebt er weinig zicht.

Hoe ervaart u de verkeersveiligheid als voetganger?
a. Veilig
b. Redelijk veilig
c. Onveilig
d. Zeer onveilig
e. geen antwoord

N=11

Indien u c of d heeft geantwoord, waar zit dan die onveiligheid?
(meerdere antwoorden mogelijk)
f. Bij de brug
a. Bij oversteek mogelijkheden
g. Anders namelijk...
b. Bij de afslagen
h. Geen antwoord
c. Bij de opritten van huizen
d. Auto’s die te snel rijden
e. Er is geen duidelijke stoep

N=11

7

Vragenlijst Meedhuizen | Veiligheid - fietser

Kunt u de plekken, die onveilig aanvoelen voor de fietser, aangeven op
de kaart?
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Vragenlijst Meedhuizen | Veiligheid - fietser
Conclussie
•
•
•

Het is redelijk veilig om te fietsen door Meedhuizen.
De oversteekmogelijkheden zijn onveilig.
De route naar het voetbalveld is niet veilig voor de kinderen.

Hoe ervaart u de verkeersveiligheid als fietser?
a. Veilig
b. Redelijk veilig
c. Onveilig
d. Zeer onveilig
e. geen antwoord

N=11

Indien u c of d heeft geantwoord, waar zit dan die onveiligheid?
(meerdere antwoorden mogelijk)
a. Bij de oversteekmogelijkheden
f. Bij de brug
b. Bij de afslagen
g. Anders namelijk...
c. Auto’s die te hard rijden
h. Geen antwoord
d. Bij de opritten van de huizen
e. Slecht zicht door veel begroeiing

N=11
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Vragenlijst Meedhuizen | Veiligheid - automobilist

Kunt u de plekken aangeven, die onveilig voelen voor de automobilist.
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Vragenlijst Meedhuizen | Veiligheid - automobilist
Conclussie
•
•
•
•
•

De bewoners voelen zich afwisselend veilig en onveilig in
Meedhuizen.
Bij de kruising Hoofdstraat- Schaapbulterweg wordt als onveilig
ervaren.
Tijdens het ophalen en brengen wordt het bij de school als onveilig
ervaren.
Doordat de geparkeerde auto’s half op de stoep en half op de weg
staan, is de weg onveilig en onoverzichtelijk.
Spiegel bij de kruising met de kerk.

Hoe ervaart u de verkeersveiligheid
als automobilist?
a. Veilig
b. Redelijk veilig
c. Onveilig
d. Zeer onveilig
e. geen antwoord

Indien u c of d heeft geantwoord, waar zit dan die onveiligheid?
(meerdere antwoorden mogelijk)
a. Bij de oversteekmogelijkheden
f. Langs het water
b. Bij de afslagen
g. Bij de brug
c. Bij de opritten van de huizen
h. Auto’s die te hard rijden
d. Onduidelijke snelheidsaanduiding i. Vangrail bij de bocht
e. Bij de school
j. Anders namelijk...
k. Geen antwoord

N=11

N=11
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Vragenlijst Meedhuizen | Parkeren

Indien u c of d heeft ingevuld, waar zou u behoefte hebben aan meer parkeerplaatsen?
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Vragenlijst Meedhuizen | Parkeren

Hoe waardeert u het huidige parkeeraanbod wat
betreft de hoeveelheid parkeerplaatsen?
a. Goed
b. Redelijk goed
c. Slecht
d. Zeer slecht
e. Anders namelijk...
f. Geen antwoord

N=11

Indien u c of d heeft ingevuld, wanneer heeft u behoefte aan deze
parkeerplaats? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Doordeweeks
b. Weekend
c. Ochtend
d. Middag
e. Avond / nacht
f. Als er bezoek langskomt
g. Geen antwoord

N=11
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Vragenlijst Meedhuizen | Parkeren

Heeft u overlast van de geparkeerde auto’s, zo ja, op welke wijze
heeft u overlast van de geparkeerde auto’s?
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Vragenlijst Meedhuizen | Parkeren - Conclusie
Straatparkeren
• Er zijn te weinig parkeerplekken, mensen parkeren willekeurig op de
stoep.
• De geparkeerde auto’s staan bijna altijd half op de stoep en straat.
Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties op voor het verkeer.
• De opritten bij huizen worden vaak gebruikt voor de bestelbusjes.
• Tijdens de drukte rond begin- en eindtijden van de school, kunnen
mensen hun auto niet kwijt. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties op
voor het verkeer.
• Auto’s van bezoekers parkeren altijd op de stoep.
Laden en lossen
• Het laden en lossen bij de winkel veroorzaakt problemen, het
wegdek is daar smaller. Dit veroorzaakt een onoverzichtelijke
situatie. Er wordt 6 keer per week geleverd.
Voetbalveld
• De parkeerplaats bij het voetbalveld is te klein. Niet alle bezoekers
kunnen hun auto kwijt.
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Vragenlijst Meedhuizen | Groen

Op welke plekken, waar nu geen of weinig groen is, zou u graag groen
willen zien?
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Vragenlijst Meedhuizen | Groen

Hoe waardeert u het groen in de buurt?
a. Goed
b. Redelijk goed
c. Slecht
d. Zeer slecht
e. Geen antwoord

Welke soort groen zou u op deze plekken graag willen zien?
a. Gras
b. Bomen
c. Hagen
d. Struiken
e. Vaste planten
f. Geen antwoord

N=11

N=11
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Vragenlijst Meedhuizen | Groen

Welk stukje groen moet absoluut blijven bestaan?
Licht oranje
Op welke plekken zou u het huidige groen graag veranderd zien?
Donker oranje
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Vragenlijst Meedhuizen | Groen - Conclusie
•
•
•
•
•

•
•
•

Over het algemeen moet het groen, dat er al is, blijven.
Meer kleur en fleur in het dorp.
Voorstel tot aanpassing omgeving Kerklaan en Maarkampen
Voor het veranderen van de groene strook, aan de Hoofdstraat, in
parkeerplaatsen, zijn voor- en tegenstanders.
Het kleine parkje tussen de Cereslaan en de Hoofdstraat (gift van de
NAM) is geliefd bij bewoners. Er is behoefte aan meer eigen karakter
aan deze plek, zodat het meer betekenis voor het dorp krijgt. Op dit
moment wordt het slecht onderhouden door de gemeente. Aan de
overkant staat een reclamebord, dat het uitzicht verstoord.
Toegang picknickplek bij de Meedhuizerweg beter en meer open.
Wellicht een strandje op die plek.
De bewoners willen de groene strook achter het voetbalveld, graag
behouden.
Groen rondom hoog gewaardeerd, in stand houden.
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Vragenlijst Meedhuizen | Routes en toegankelijkheid

Geef op de kaart veel door u gebruikte voorzieningen in het dorp aan.

20
N

Legenda

1

2

3

4

5

Vragenlijst Meedhuizen | Routes en toegankelijkheid

Welke route loopt u, naar veel door u gebruikte voorzieningen?
Stippellijn
Welke route loopt u naar het centrum?
Groene lijn
Wat is uw favorietje ‘rondje’ door het dorp?
Zwarte lijn
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Vragenlijst Meedhuizen | Routes en toegankelijkheid

Waar voelt u zich, op de meest door u gebruikte routes, beperkt door de omgeving van de straten?
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Vragenlijst Meedhuizen | Routes en toegankelijkheid

Welke plek heeft voor u veel betekenis?
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Vragenlijst Meedhuizen | Routes en toegankelijkheid

Zou u op de kaart aan willen geven, waar zich meer problemen
voordoen op gebied van toegankelijkheid?
Indien u c of d heeft geantwoord, waar is de straat niet goed
toegankelijk voor mindervaliden?
- Het gehele dorp is niet toegankelijk voor mindervaliden
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Vragenlijst Meedhuizen | Routes en toegankelijkheid - Conclusie
Routes

Verblijven

Onderhoud
• Over het algemeen is het dorp niet toegankelijk voor mindervaliden.
• Voetpad langs de Meedhuizerweg is slecht onderhouden. Het
voetpad wordt niet gebruikt.
• Het fietspad via de Essenlaan is niet veilig. Gaten door boringen en
verzakt door vrachtverkeer.

•
•

Missende schakels
• Ommetjes uitbreiden met twee Hoge Holtjes. Één aan de oostzijde
van het kanaal en één aan de westzijde. Voorkeur gaat uit naar de
historische locatie. De de oostzijde tussen Menno Bos en Siep Smit.
• Bij de brug moet de stoep doorlopen.

Hoe is het gesteld met de toegankelijkheid voor minder validen
(rolstoel / rollator / scootmobiel)?
a. Veilig
b. Redelijk veilig
c. Onveilig
d. Zeer onveilig
e. Geen antwoord

•
•

•
•
•

De routes in het dorp worden veel gebruikt.
Bewoners zien graag, dat het hek langs het water verwijderd
wordt. In het verleden was hier een mogelijkheid voor een ommetje
achter de kerklaan. Sinds het privéterrein is geworden, hebben de
eigenaren meer rust.
Parkeerplaats van het voetbalveld is donker en onoverzichtelijk.
De jongeren van 11 tot 16 jaar willen graag een eigen plek. Zij
willen graag een plek waar ze zouden kunnen voetballen en de
mogelijkheid om te kunnen schuilen. Er ligt al een voorstel, voor het
inrichten hiervan, naast het voetbalveld.
Een dorpsplein is een grote wens. Naast de BSO en de herberg wordt
als voorkeurslocatie genoemd.
Mogelijkheid om te voetballen voor de jeugd jonger dan 11 jaar.
De aanwezigheid van een reclamebord en glasbak vermindert het
uitzicht van de bankjes aan de Hoofdstraat.
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Vragenlijst Meedhuizen | Openbare ruimte

Van welke sfeer per straat droomt u?

Welke verharding ziet u het liefst per straat?
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Vragenlijst Meedhuizen | Openbare ruimte - Conclusie

•
•
•
•
•
•
•

Voorkeur gaat uit naar gebakken klinkers in de Hoofdstraat.
Het dorpsplein moet één geheel worden door middel van gebakken
klinkers
Meedhuizerweg: een combinatie met duidelijke verhoogde stoep.
Stoep verhogen dat het zichtbaarder is en er geen auto’s meer op
parkeren.
Zorgen over geluidsoverlast en viezigheid van en op de klinkers.
Verlichting die het Groningse dorpsgevoel versterkt. Bijvoorbeeld de
lantaarn in afbeelding i.
De bestrating van de brug gelijk aan als de Hoofdstraat.
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Vragenlijst Meedhuizen | Sfeerimpressie

Hier zou ik wel een spiegel willen neerzetten voor de veiligheid.

We zouden dit graag meer open willen zien.

Deze stoep is niet nodig en wordt slecht onderhouden.

Deze plek wordt veel recreatief gebruikt.
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Vragenlijst Meedhuizen | Conclusie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De bewoners willen graag een duidelijke, veilige stoep.
Een doorlopende duidelijke stoep, vanaf het paadje voorbij het
voetbalveld, langs de Meedhuizerweg, over de brug naar de
Schapenbulterweg.
Herkenbare ruimte voor parkeren.
Inrichting, die leidt tot lage snelheden.
Meer parkeerplaatsen. Zo dicht mogelijk bij de huizen.
Het gebied rondom de school moet veilig en overzichtelijk.
Wellicht de bushalte op een andere plek.
Wens voor een dorpsplein met programmalijn: verlichting,
voetbalplek etc.
Het liefst klinkers als bestrating, mits dit mogelijk is met het
landbouwverkeer.
Een plek voor de jeugd van 11 - 15/16.
Het gebied rondom de kerk meer groen en zichtbaarder.
Hoogholtje aan de oost en westkant van het kanaal om over te
kunnen steken.
Het gebied voor winkel goed inrichten voor het laden en lossen
zonder overlast voor de omgeving.
Wens voor glasvezel.
Gebied bij dorpshuis als verblijfsgebied inrichten.
Opknappen Cereslaan met behoud groen karakter.
Aansluiten voetpad brug.
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