
he[mans

Omgevingsenquête - ring Jagershoef groot
onderhoud - Gemiddelde resultaten

Totale respons - 38

Gegevens respondent

lk ben een

Bewoner 8st

Bewoner en weggebruiker 18 0Á

Weggebruiker

Bedrijf (bijv. winkel, horeca) 5Va

Organísatie (bijv. school) 5E6

Geen anwvoord

communicatie



Hoe bent u geinformeerd over de werkzaamheden?

Bewonersbrief 29 o/o

Bewonersbrief + Bewonersavond + Social medi¿ (bv. Facebook) + Via vrienden/familie/collega's 3 o/o

Bewonersbrief + Persberichten + Social media (bv. Facebook) + Anders, namelijk .. (vul opmerking

¡n)
3 o/o

Bewonersbrief + Bewonersavond + soc¡al med¡a (bv. Facebook) 5 8/o

Bewonersbrief + Digitale nieuwsbrief (update ondernemers en gemeente) + Persoonlijk contact 3Vo

Anders, namelijk .. (vulopmerking in) a o/^

lnformatiepaneel, bouwbord, verkeersmaatregelen + Persoonlûk contact + Sociãl media (bv

Facebook) + Anders, namelijk .. (vul opmerking in)
3 o/o

Bewonersbrief + Bewonersavond 11 o/o

Digitale rrieuwsLrrief (up<.late orrtJerrrerners en gerrreerrte) + Persur.¡rrlUk corìLdLL 3Vo

Digitale nieuwsbrief (update ondernerlÌers en gemeente) + Social media (bv. Facebook) 3%

Bewonersavond + Social med¡å {bv. Facebook) 3 o/o

Bewonersbrief + Bewonersavond + Digitale níeuwsbrief (update ondernemers en gemeente) '3 o/o

Bewonersbrief + I nformatiepaneel, bouwbord, verkeersmaatregelen 3Yo

lk trerr Lijdìg geitrfi.¡r t r reet d uver de lrir rtler r,líe ik kt-¡t r vet w¿clrterr tijdetrs üe we¡ kz¿¿r lrlretJe¡r.

Helemaal eens (10) 32 o/o

Eens (8) 26 n/o

Neutraal (6) I o/o

Oneens (4) 3 olo

Helemaal oneens (2) 3 o/o

Geen antwoord



Helemaal eens (10) 26 o/o

Eens (8) t8 o/o

Neutraal (6) 160/o

Oneens {4) 8Vo

Helemaal oneens (2) 3 0/6

Geen antwoord

lk ben volledig geinformeerd over de hinder die ik kon verwachten tijdens de werkzaamheden

lk ben volledig ge¡nformeerd over de bereikbaarheid van bestemmingen tijdens de werkzaamheden

Helemaal eens {10) 26 o/¡

Eens (8) 16 Vo

Neutraal {6) 18 Vo

Oneens (4) 896

Helemaal oneens {2) 3%

Geen antwoord

Welk rapportcijfer geeft u voor de communicatie omtrent de werkzaamheden?

Zeer slecht
<.

3%l
Matig ,l 13 0Ã

Voldoende ( 11 Va 'ra,o

Goed fl 24 a/o

Zeer goed
lCI 13 o/o

Geen antwoord

Heeft u suggesties ter verbeterjng van de communicatie over de werkzaamheden?

text

Geen gemiddelde

beschikbaar voor dit

vraagtype



Bent u tevreden over de inspraakavonden en het resultaat daarvan?

Ja, zeet tevreden (1 0)

Ja, tevreden (8)

Neutraal (6)

Nee, ontevreden (4)

Nee, zeer onlevreden (2)

Niet van toepassing; ik was niet aanwezig of uitgenodigd.

Geen antwoord

Bereikbaarheid & doorstroming

lk kon m:jn bestemming(en) tijdens de werkzaamheden goed bereiken.

Helemaal eens (10) 16o/o

Eens (8) 29 o/o

Neutraal (6) 16 Vo

Oneens (4) 5Vo

Helemaal oneens (2) 5 o/o

Niet van toepassing

Geen antwoord

De omleidingen en wegafzettingen (verkeersmaatregelen) waren duidelijk aangegeven en logisch.

Helemaal eens (10) 16%

Êens (8) 37 Vo

Neutra¿l (6) 5Vo

Oneens {4) 5Va

Helemaal oneens (2) 89l

Niet v¿n toep.rssing

Geen antwoord



Heeft u suggesties ter verbetering van de bereikbaarheid tijdens de werkzaamhedenT

text

Geen gemiddelde

beschikbaar voor dit

vraagtype

Leefbaarheid

Hierna volgen diverse vormen van hinder. Kunt op schaal 2 tot 10 aangeven in welke mate u onderstaande hinder heeft

ervaren?

text

Geen gemiddelde

beschikbaar voor dit

vraaBtype

Geluidshinder tussen 07:00 uur en 19:00 uur (overdag).

Nooit hinderliik (10) 13%

Zelden, nauwelijks opgemerkte hinder {8) 21 t/o

5oms. acceptabele hinder {6) 32Vo

Vaak, irritant (4) 596

Heel vaak of ondraaglijk {2)

Geen antwoord

Geluidshinder tussen 19:00 uur en 23:00 uur {'s avonds)

Nooit hinderlijk (10) 53 o/o

Zelden, nauwelijks opgemerkte hínder (8) 16a/o

50ms, acceptabele hinder (6)

Vaak, irritant (4) 3 o/o

Heel vaak of ondraagliJk (2)

Geen anWvoord



Geluidshínder tussen 23:00 uur en 07:00 uur ('s nachts)

Nooit hinderlijk (10) 61 Vo

Zelden, nauwelijks opgemerkte hinder (B) 8Vo

Soms, acceptabele hinder (5) 3Vo

Vaåk, irr¡tant (4)

Heel vaak of ondraaglijk (2)

Geen antwoord

Trillingen

Nooit hinderlijk (10) 26 0Â

Zelden, nauwelijks opgemerkte hinder (8) 18 Vo

Soms, acceptabele hinder (6) 21 0/6

Vaak, irritant (4) 5Vo

Heel vaak of ondraaglijk (2)

Geen antwoord

Bouvurerkeer

Nooit hinderiijk (10) 16 0h

Zelden, nauwelijks opgemerkte hinder (8) 16 n/a

Soms, acceptabele hinder (6) 37 0h

Vaak, irritant {4) 3Vo

Heel vaak of ondraaglijk (2)

Geen antwoord



Sluipverkeer

Nooit hinderlijk (1 0) 13 o/o

Zelden, nauwelijks opgemerkte hinder (8) 24%

Soms, acceptabele hinder (6) 18 o/o

Vaak, irritant (4) 13 Vo

Heel vaak of ondraaglijk (2) 3Vt

6een antvvoord

Parkeerhinder

Nooìt hinderllk (10) 896

Zelden, nauwelijks opgemerkte hinder (8) 18%

50ms, acceptabele hinder {6) 13%

Vaak, irritant (4) 26Vo

Heel vaak of ondraaglíjk (2) 59ó

Geen antwoord

Lichthinder van bouwlichten

Nooit hinderlijk (10) 58%

Zelden, nauwelijks opgemerkte hinder (8) 5E6

Soms, acceptabele hinder (6) 8qt

Vaak, irritant (4)

Heel vaak of ondraaglijk (2)

Geen antwoord



Stank

Nooit hinderlijk (10) 55 8/o

Zelden, nauwelijks opgemerkte hinder (8i 13 o/o

sorns, äcceptabele hinder {6) 3%

Vaak, irriLarrL (4)

Heel vaak of ondraagl¡jk (2)

Geen antwoord

Stof

Nooit hindedijk (10) 29 ott)

Zelden, nauwelüks opgemerkte hinder (8) 13 Et

Soms, acceptabele hinder (6) 249b

Vaak, irritant (4) 3q5

Heel vaak of ondraaglijk (2) 396

Geen antwoord

Vuil of een niet opgeruimd bouwterrein

Nooit hinderlijk {1 0) 39 0/6

Zelden, nauwelijks opgemerkte hinder (8) 18 E6

Soms, acceptabele hinder {6) 119f,

Vaak, irritant (4)

Heel vaak of ondraaglijk (2) 3 o/o

Geen antwoord



Nooit hinderlijk (10) 21 0Á

Zelden, nauwelijks opgemerkte hinder (8) 160/o

50ms, acceptabele hinder {6) 26%

Vaak, irritant (4) 8Vh

Heel vaak of ondraagliik (2)

Geen antwoord

Langere reistijd

lk heb last gehad van hinder die niet in dit lustje staat, namelijk:

text

Geen gemiddelde

beschikbaar voor dít

vraa8type

Bij bouwwerkzaamheden ontstaat vaak enige hinder voor de omgeving. Heeft u begrip voor de opgetreden hinder?

Niet van toepassing: ik heb geen hÍnder ervaren 80h

Nee, ik begr'rjp niet waarom er hinder is opgetreden. 5%

Ja, ik begrijp wel waarom er hinder is opgetreden 58%

Geen anwvoord

Zo nee: waarom begrijpt u de hinder niet? Wat zouden we anders moeten doen?

text

Geen gemiddelde

beschikbaar voor dit

vraagtype

Welk rapportcijfer geeft u voor de ervaren hinder omtrent de werkzaamheden?

Heel va¿k of ondraaglijk (2) L

Vaak, irritant
T

5 o/o

Soms, acceptabele hinder ( 29 o/o I 7,&
Zelden, nauwelijks opgemerkte hinder 8 21 o/o

'=:>
Nooit hinderlijk lo I olo

Geen antwoord



Veiligheíd

lk heb de situatie rondom het werk als verkeersveilig ervaren.

Êens 53 o/î

Oneens 18 o/o

Geen antwoord

Klachtafhandeling

Heeft u ons eenvoudig en snel kunnen bereiken bij vragen, klachten of meldingen?

Niet van toepass¡ng: ik heb geen vraag. klacht of melding ingediend. 55 Vt

)a 5 t/B

Nee 11 0h

Geen antwoord

Bent u tevreden over onze afhandeling van de klacht, vraag of meld¡ng?

Niet van toepassing: ik heb geen vraag, klacht of melding ingediend. 53 o/o

Ja, zeer tevreden (1 0) 5 {Yo

Ja. tevreden (8) 3 o/o

Neutraal {6) 5Vo

Nee, ontevreden (4) 3Vo

Nee, zeer ontevreden (2)

Geen antwoord

Omgevi ngstevredenheid



Welk rapportcijfer geeft u voor onze lotale aånpak van de communicatie en de beperking van uw hinder(beleving)?

Zeer slecht L

Matig \ I o/o

Neutraal
¿

13 o/a

?
Goed I 34 o/o

'=>

Zeer goed lo 110/6

Geen antwoord

J.*.L-M- (1o--l{e;ò \].l'{ ¡wr/eus ,

Naam, Datum, Handtekening:

tt-i2-zotB

-i-ilooll€u^ì 
"Ì.t=lo\: T*T,rorT,.o= z.r, lo:3- {."


