
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

A:	Koornmarkt	5			2611	EA	Delft	
E:	info@grachtengebieddelft.nl	
W:	www.grachtengebieddelft.nl	

 
 

Resultaten van de enquête onder leden OND  
(september 2016, respons 50%). 

 
1. Het bestuur heeft aandacht geschonken aan de onderstaande onderwerpen. U kunt 100 

punten verdelen over deze onderwerpen. Geef de voor u belangrijke onderwerpen meer 
punten. 

 

 
 
Respondenten 103/202 
  
Keuzes Score 
Verkamering van woonpanden 15,2 
Monitoring van overlast (geluid, rommel, etc.) 12,0 
Parkeren (vergunningen, parkeerdruk) 9,9 
(Grond)water (Effecten terugbrengen bemaling) 7,8 
Monumenten (o.a. hergebruik bijzondere panden) 7,2 
Veiligheid (Veilig wonen, cameratoezicht, etc.) 6,5 
Inrichting openbare ruimte 5,9 
Afvalinzameling in de binnenstad 5,9 
Festivalbeleid gemeente 5,4 
OWEE ontvangstweek nieuwe studenten 4,7 
Terrassenbeleid (omvang en tijden) 4,7 
Woonvisie 2016-2023 (o.a. rapport Deetman) 4,6 
Spoorzone (effecten op de binnenstad) 4,1 
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Omgevingswet (minder en eenvoudiger regels) 3,4 
Voetgangers in de binnenstad 2,6 
 
 

2. Wat is uw houding t.o.v. de onderstaande mogelijke activiteiten waarmee u het bestuur 
ondersteunt? 

 
Respondenten 96/202    
      
 1 2 3 4 5 
(organiseren) discussieavond over een onderwerp uit de vorige vraag 15 14 32 20 2 
gezamenlijke actie zoals bv tellen parkeerdruk of in kaart brengen verkamering 17 25 26 10 6 
Voor een specifiek onderwerp ontwikkelingen monitoren binnen de gemeente 24 25 26 4 4 
Het deelnemen aan een commissie (onderwerp naar keuze) 21 14 30 12 7 
 
Verklaring keuzes 
1: Dit heeft niet mijn interesse. Ik zal er nooit aan mee doen 
2: Leuk idee, maar verwacht niets van mij. 
3: Leuk idee, maar nu niet. Wellicht later. 
4: Ik doe graag mee als een ander het organiseert. 
5: Ik wil een actieve rol nemen 
 
 

3. Wat is uw houding t.o.v. de onderstaande mogelijke activiteiten, waarmee de sociale 
cohesie toeneemt? 

 
Respondenten 93/202    
      
 1 2 3 4 5 
Dag met meerdere huiskamerconcerten 22 18 21 17 9 
Bijeenkomst met politieke partijen (politiek café) 37 18 11 16 3 
Gezamenlijk maaltijd (groot- of kleinschalig) 24 18 19 18 5 
Excursies naar andere historische binnensteden 39 22 15 8 2 
Gesloten monumentendag door en voor leden (laat je eigen huis zien) 32 15 16 17 5 
Thema-avonden over bv de geschiedenis van de grachten 15 21 27 21 5 
 
Verklaring keuzes 
1: Dit heeft niet mijn interesse. Ik zal er nooit aan mee doen 
2: Leuk idee, maar verwacht niets van mij. 
3: Leuk idee, maar nu niet. Wellicht later. 
4: Ik doe graag mee als een ander het organiseert. 
5: Ik wil een actieve rol nemen 
 
 

4. Opmerking van leden, geschoond op namen 
 
• Actie	voeren	voor	een	breed	binnenstadoverleg.	Dat	wordt	nu	erg	gemist.	SCMD	is	veel	te	eenzijdig	samengesteld		
• Ben	heel	slecht	ter	been/	dit	kleurt	ook	de	antwoorden	van	deze	vragenlijst.	Geen	onwil	dus.	
• De	klokken	van	de	Oude	Jan	om	half	10	elke	zondag	vervangen	door	een	melodie.	Die	klokken	zijn	niet	meer	van	deze	

tijd.	
• Enquête	 alleen	 in	 te	 vullen	 vanuit	Uw	mail.	 Systeem	 schijnbaar	 handig.	Waarom	onmogelijk	 onderwerpen	 op	 -10	 te	

zetten?	
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• Herinvoeren	 FLS.	 Meldpunt	 overlast.	 Minder	 evenementen.	 Alleen	 uithangborden	 studentenverenigingen	 in	 de	 OW	
weken.	Fietsen	maatregelen	

• Het	bestaan	van	een	buurtvereniging	is	zeer	gewenst	
• Hoeveel	bewoners	zijn	nog	niet	lid	van	de	bewonersverenigingen	?		
• musea	bezoeken	in	club	verband	
• speciale	stopvakken	aan	de	gracht	koeriers.	Meer	fiets	stallingen	binnenstad.	
• We	 wonen	 nu	 9	 maanden	 in	 de	 binnenstad.	 Grootste	 zorg	 op	 dit	 moment	 is	 geluidsoverlast	 van	

studentenactiviteiten/huizen	
• Aandacht	 voor	 Binnenwatersloor,,	 Phoenixstraat,	 Kloksteeg	 inz	 overlast	 geparkeerde	 fietsen	 en	 auto's.	 Svp	 minder	

rommel	Westvest/Phoenixstraat	
• architectuur	club	
• belang	is	groot,	maar	moeilijk	succesvol	
• Consequenties	veranderde	term	voor	fietsers	en	gedrag	fietsers	in	autoluw	gebied.	Controle	/	handhaving	aanwezigheid	

scooters	en	brommers.	
• De	vereniging	moet	zich	ernstig	hoeden	een	platform	te	worden	voor	leden	die	primair	zichzelf	graag	horen	praten	
• En	laten	we	vooral	niet	vergeten	dat	we	tot	de	2%	happy	few	behoren	wat	het	wonen	betreft.	
• Goede	vragen.	Wil	mij	in	komende	jaren	inzetten,	eerst	kennismaken	en	nadere	visie	vormen	
• Heb	veel	respect	voor	bestuur	en	organisatoren	
• Heel	goed,	deze	enquête.	Zet	hem	breed	uit!	
• Het	 oude	 FLS	 systeem	 moet	 voor	 studentenbewoning	 per	 straat	 of	 gracht	 gaan	 gelden.	 Reclameborden	 voor	

studentenverenigingen	verbieden.	
• Houdt	elkaar	op	de	hoogte	van	ontwikkelingen.	
• Ik	maak	me	druk	over	't	kappen	van	bomen	aan	de	Wateringsevest.	Ik	ervaar	dat	mijn	stem	geen	invloed	heeft	
• Ik	woon	op	het	ogenblik	voor	95%	van	de	tijd	in	Frankrijk.	Mijn	antwoorden	m.b.t.	deelneming	zijn	daar	op	gebaseerd.	
• Inzicht	afzonderlijke	initiatieven,	onderlinge	afstemming	coördinatie	op	gemeenschappelijke	doelstellingen,	initiatieven	

andere	verenigingen	
• Meer	 aandacht	 voor	de	 kwaliteit	 van	de	 stad.	Verkamering	 is	 niet	 erg	maar	wel	 de	 zeer	 rommelige	uitstraling.	Delft	

verpauperd	gebrek	onderhoud	
• Meer	groen	en	voor	kinderen	iets	om	te	spelen	
• Nieuwe	acties:	bijv.	Neem	uw	buren	mee	naar	de	bijeenkomst	.	
• Schoenmaker	hou	je	bij	je	leest	(belangenbehartiging	bewoners).	Dat	skipt	al	aardig	wat	onderwerpen	
• Succes!	
• Toevoeging:	wég	met	die	erwtensoep	in	de	grachten.	
• Tot	mijn	zeer	grote	teleurstelling	zet	de	bewonersvereniging	zich	niet	in	voor	schone	lucht	in	de	binnenstad	van	Delft.	
• veel	 te	 weinig	 tekens	 om	 ons	 ongenoegen	 uitdrukking	 te	 geven	 betreffende	 misbruik	 van	 de	 binnenstad	 door	

evenementen	en	horeca	
• Verkamering	groot	probleem	OD	120-140.	
• Voor	ons	op	de	Oude	Delft	 is	de	verkeersoverlast	groot.	Met	name	fietsers	die	tegen	het	verkeer	inrijden	en	scooters	

die	racen.	
• Wanneer	een	stad	bewoners	en	bezoekers	wil	ontvangen,	moet	zij	bereikbaar	zijn.	Dat	betekent	voor	iedereen	P	binnen	

100	m	van	de	woning.	


