Spelen, Groen en Parkeren
Enquête Katwijk 2019
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De enquête en het onderzoek is uitgevoerd rond de zomer van 2019 door Hank Groenhof (algemeen projectleider), Thomas Varekamp (data-analist) en
Jasper de Jong (projectleider veldwerk, I&O Research).

Voor vragen of meer informatie over dit onderzoek of wat er mee wordt gedaan kunt u contact opnemen met de gemeente Katwijk.
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1. Inhoudsopgave
1. Inhoudsopgave en leeswijzer

blz. 3

2. Inleiding, aanleiding, aanpak en resultaat

blz. 4

3. Uitkomsten enquête
- Respons
- Uitkomsten vragen (oplopend) inclusief een eerste interpretatie van de uitkomsten

blz. 5

4.

blz. 53

Bijlagen
- bijlage 1: opsomming van de gegeven interpretaties
- bijlage 2: definitieve vragenlijst (los aangeleverd)

Leeswijzer
We starten met een korte beschrijving waarom deze enquête is uitgevoerd, wat het doel daarvan was en welk resultaat in dit rapport wordt gepresenteerd. Vervolgens zijn van alle
enquêtevragen oplopend (van 1 t/m 30) de antwoorden gevisualiseerd in tabellen, grafieken en een aantal kaarten. Bij veel vragen en antwoorden is ook een beoordeling van uitkomst
gedaan. In bijlage 1 zijn alle relevante beoordelingen samengevat.
Het doel van dit rapport is om de gemeente en geïnteresseerden inzicht te geven in de uitkomsten van de enquête. Springco heeft bij de meeste vragen en antwoorden ook een eerste
interpretatie gegeven.
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2. Inleiding, aanleiding, aanpak en resultaat
Inleiding en aanleiding
De gemeente Katwijk wil een integraal beeld hebben over hoe mensen in Katwijk Groen, Parkeren en Spelen gebruiken, wat hun wensen zijn en hoe ze het op dit moment ervaren.
Een belangrijk speerpunt van de gemeente is om bewoners nauw te betrekken bij hun beleidsvorming. Naast het organiseren van bewonersbijeenkomsten of het benaderen van
bestaande bewonersraden, is het ook van belang om zoveel mogelijk mensen te bereiken die niet direct actief zijn in het meedenken en –doen in het beleidsvormingsproces. Een
enquête biedt daarvoor een uitkomst. Met behulp van een enquête wil de gemeente inzicht krijgen in de beleving, gebruik en voorkeuren van huishoudens rondom de thema’s
Groen, Parkeren en Spelen.
Het doel is om de uitkomsten van een representatieve enquête mee te nemen in een integrale aanpak rondom Groen, Parkeren en spelen. Immers, de drie onderdelen zijn in veel
gevallen met elkaar verweven. Bijvoorbeeld meer parkeerplekken in een straat realiseren kan betekenen dat er minder ruimte overblijft voor groen en spelen.
Aanpak
Op basis van de wensen en inzichten uit eerder uitgevoerde onderzoeken is samen met de gemeente, het veldwerkbureau I&O research en Springco een vragenlijst samengesteld
van ongeveer 15 minuten waarin de drie thema’s Groen, Spelen en Parkeren voldoende aan bod kwamen. Voor de zomer van 2019 is het veldwerk gestart langs de volgende drie
sporen:
- een steekproef onder alle huishoudens in Katwijk middels het versturen van een brief. Dit heeft geleid tot voldoende respons waarmee het onderzoek representatief is op
gemeenteniveau;
- op een aantal plekken in Katwijk mensen werven om de vragenlijst in te vullen;
- een open link op de website van de gemeente.
Vervolgens zijn alle antwoorden van de respondenten verzameld en gewogen om daarmee de representativiteit te waarborgen.
Resultaat
Springco heeft de uitkomsten gevisualiseerd in tabellen, grafieken en kaarten en vervolgens een eerste interpretatie gegeven van de resultaten. Het resultaat is dat alle vragen en
antwoorden die door de respondenten zijn gegeven in beeld zijn gebracht. Er worden geen conclusies of aanbevelingen gedaan aan de hand van dit onderzoek. De gemeente gaat
met behulp van deze uitkomsten een eigen verdieping aanbrengen door enerzijds meer relaties te leggen tussen de uitkomsten van dit onderzoek en anderzijds een verbinding te
leggen met andere onderzoeken en participatietrajecten. Dit zal leiden tot een integrale analyse en advies die de basis vormt voor de beleidsplannen Groen, Spelen en Parkeren.
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3. Uitkomsten enquête Spelen, Groen en Parkeren
Leeswijzer hoofdstuk 3
We starten eerst met de respondenten: wie waren dit en hoeveel zijn er dit? Maar ook op welke wijze zijn ze benaderd en welk apparaat hebben ze gebruikt om de vragenlijst in te
vullen? Vervolgens zijn vanaf 5 t/m 30 alle antwoorden gevisualiseerd middels tabellen, grafieken en een aantal kaarten. Bij vragen 8 en 9 zijn kaarten toegevoegd die uit de De Grote
Omgevingstest uit 2018 komen. Een grootschalig kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de woon- en leefambities uitgevoerd onder circa 50.000 respondenten in de provincie
Zuid-Holland, waarvan 609 respondent uit de gemeente Katwijk.
Representativiteit en weegfactor
Dit onderzoek is representatief. We kunnen met 95% zekerheid zeggen dat de antwoorden van dit onderzoek met maximaal 3% afwijkt. Kortom, dit onderzoek is representatief met
een betrouwbaarheidsinterval van 95% en een foutmarge van 3%. Doordat bepaalde bevolkingsgroepen minder aanwezig zijn onder de respondenten, wordt er een weegfactor
toegepast om hen een sterkere mening te geven die overeenkomt met de werkelijkheid.
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Respons

Wie zijn de respondenten?

Samenstelling huishoudens

Geslacht
paar met kinderen

43%

paar zonder kinderen

57%
alleenstaand zonder kinderen

alleenstaand met kinderen

Man

vrouw
anders / onbekend

0

•

Gemiddelde leeftijd:

•

Bij alle vragen is een weegfactor meegerekend,
waardoor de representativiteit wordt verhoogd.

100

200
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400

500

600

700

49
26% is 61 jaar of ouder
11% is 30 of jonger
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Respons

Hoe zijn de respondenten benaderen en welk apparaat heeft men gebruikt?

Methode
900
800
700
600
500

400
300
200
100
0
Brief

Apparaat en benadermethode

Face-to-face

Open link

Totaal aantal respondenten: 1480

De gemeente en het veldwerkbureau hebben op diverse manieren de
respondenten benaderd en de respondenten hebben op verschillende
wijzen de vragenlijst ingevuld. In de twee tabellen is weergegeven hoe dit
over de respondenten is verdeeld.
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Vraag 5: stellingen

Beoordeling groen en woonomgeving

gevarieerd

Uitleg grafieken vraag 5, 6 en 7
•

Het meest linkse getal is het percentage van de twee antwoorden aan de linkerkant opgeteld.

•

Het middelste getal is het percentage neutrale antwoorden.

•

Het meest rechtste getal is het percentage van de twee antwoorden aan de rechterkant opgeteld.
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Vraag 5: stelling in kaart

kaart stenig - groen

Groen of stenig in de omgeving van je woning?
In de wijk Katwijk aan Zee vindt men het vooral stenig in de omgeving.
Dit geldt ook voor delen van de wijk Rijnsburg en Katwijk aan den Rijn.
In Katwijk Noord vindt men de omgeving vooral groen.
In de tabel op pagina 8 van vraag 5 is goed te zien dat 40 % van Katwijk
aangeeft hun directe omgeving groen te vinden, 35% zijn directe
omgeving stenig vindt en dat 25% het zowel stenig als groen vindt.
Ook geeft een groot deel van de Katwijkers aan dat de bermen (57%)
en over het algemeen het groen (48%) niet divers/gevarieerd en
functioneel is.

Uitleg kaart
•

Elke respondent heeft zijn zescijferige postcode ingevuld en
aangegeven of zijn omgeving stenig of groen is.

•

De kaart toont het oordeel van al deze respondenten en is
vervolgens in een kaart geïnterpoleerd. Hiermee komen plekken
naar voren waar het volgens de respondenten met name ‘stenig’ of
‘groen’ in Katwijk is
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Vraag 6: stellingen

•

Circa 1/3 van de Katwijkers vindt dat er bijvoorbeeld meer
wandel- en fietspaden of meer aanbod voor sport, spel en
bewegen moet komen. Maar het overgrote deel is tevreden
of staat hier neutraal in.

•

49% geeft ook aan dat ze nu prettig buiten kunnen sporten
en bewegen, 23% is hier niet positief of negatief over. 27%
vindt dat het nu onprettig is om buiten te bewegen en
sporten.

Bewegen, spelen en sporten
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Vraag 7: stellingen

•

Katwijk is volgens de meeste huishoudens goed bereikbaar
met de auto. Het Openbaar Vervoer scoort wat lager, maar
nog steeds is 56% tevreden, 20% niet negatief of positief en
24% vindt dat hun woonomgeving met OV slecht bereikbaar
is.

•

Parkeren is niet iedereen tevreden over; circa de helft geeft
aan dat er onvoldoende ruimte is om te parkeren

Bereikbaarheid en parkeren
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Vraag 8: belangrijk thema’s in de openbare ruimte
Welke drie thema’s vindt u het meest belangrijk voor de openbare ruimte in uw directe woonomgeving
90%
80%
70%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Schoon, heel en veilig

Sociale Veiligheid
Iedereen

Groene en natuurlijke
buitenruimte

Alleenstaand met kinderen

Alleenstaand zonder kinderen

Parkeren

Bewegen, sporten en spelen

Paar met kinderen

Anders

Paar zonder kinderen

•

Katwijkers geven aan dat ze de openbare ruimte schoon, heel en veilig belangrijk vinden.

•

Het valt op de gezinnen en paren zonder kinderen groene en natuurlijke buitenruimte belangrijker te vinden dan sociale veiligheid.
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Vraag 8: relatie met De Grote Omgevingstest
Net voor de zomer van 2018 heeft Springco op initiatief van verschillende overheden (40),
corporaties (40) en marktpartijen (10) een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de
woon- en leefambities uitgevoerd onder circa 50.000 respondenten in de provincie ZuidHolland, waarvan 609 in de gemeente Katwijk. In dit onderzoek hebben we de respondenten
onder meer gevraagd naar de waardering van de huidige woonsituatie, openbaar groen,
parkeren, voorzieningen en de voorkeuren met betrekking tot specifieke woonmilieus,
mobiliteit en duurzaamheid. De uitkomsten van dit onderzoek zijn goed te combineren met
de verdiepende enquête Spelen, Groen en Parkeren in de gemeente Katwijk .
•

Rechts zien we een kaart uit het onderzoek De Grote Omgevingstest (DGOT). De kaart
toont aan hoe tevreden men is over de hoeveelheid groen in hun omgeving. Nummer 3
(van de 6 thema's) wat huishoudens in Katwijk als thema belangrijk vinden in de
openbare ruimte. Dit vraagt op een aantal gebieden in Katwijk aandacht.

•

Over het algemeen is men in Katwijk redelijk tevreden over het onderhoud en netheid
van de openbare ruimte (belangrijkste thema). Ook voelt men zich – op een aantal
gebieden na – relatief veilig in Katwijk (2e thema dat men belangrijk vindt). Voor meer
informatie verwijzen we de gemeente door naar de CartoTool voor de
tevredenheidskaarten van Katwijk.

•

Relevant is ook om de positieve en negatieve associaties van bewoners en nietbewoners mee te nemen in de beleidsvorming. In de factsheets van de buurten Katwijk
aan Zee, Rijnsburg en Katwijk Noord hebben respondenten van De Grote
Omgevingstest dit aangegeven. Voor deze informatie verwijzen we de gemeente
Katwijk door naar de uitkomsten van de Grote Omgevingstest.

•

Algemeen geven respondenten aan dat ze in Katwijk aan Zee zeer tevreden in hun
woning wonen, maar ze zijn minder tevreden over het parkeren en over de hoeveelheid
groen. Ook de wijk Rijnsburg scoort hoog als het gaat om tevredenheid over hun
woning. Over de bereikbaarheid van OV is men minder tevreden dan het gemiddelde in
heel Katwijk. In Katwijk Noord valt op dat men zich minder veilig voelt dan het
gemiddelde van Katwijk.
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Vraag 9: heel Katwijk
Hieronder staat een aantal uitspraken over het (fiets)parkeren in uw directe woonomgeving.
Ruim onvoldoende

Het aantal parkeerplaatsen in de buurt is...

Het aantal plekken voor fiets parkeren bij OV-haltes in mijn buurt is...

Het aantal plekken voor fiets- parkeren bij winkels in mijn buurt is...

•

Onvoldoende

17%

26%

9%

6%

Neutraal

28%

17%

Voldoende

Ruim voldoende

16%

31%

24%

19%

11%

30%

47%

9%

11%

Over het algemeen scoorde elke wijk in Katwijk hetzelfde op deze uitspraken. Behalve in Katwijk aan Zee; daar was er een sterke verschuiving naar onvoldoende
voor met name het aantal parkeerplaatsen (zie volgende pagina).
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Vraag 9: wijk Katwijk aan Zee

Uitsplitsing vraag 9 naar 1 wijk

Hieronder staat een aantal uitspraken over het (fiets)parkeren in uw directe woonomgeving.
Ruim onvoldoende

Het aantal parkeerplaatsen in de buurt is...

Het aantal plekken voor fiets parkeren bij OV-haltes in mijn buurt is...

Het aantal plekken voor fiets- parkeren bij winkels in mijn buurt is...

•
•

Onvoldoende

Neutraal

25%

Ruim voldoende

32%

11%

9%

Voldoende

28%

20%

15%

22%

28%

20%

28%

41%

6%

5%

10%

Respondenten geven aan dat Katwijk aan Zee onvoldoende parkeerplaatsen heeft.
Op de kaart in De Grote Omgevingstest is zichtbaar dat met name het noorden van de wijk Katwijk aan Zee niet tevreden is over de parkeermogelijkheden (zie
volgende pagina).
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Vraag 9: in combinatie met De Grote Omgevingstest

•

Dit is een voorbeeld hoe de uitkomsten van DGOT te combineren zijn met de enquête. Hier zien we goed waar men meer of minder
tevreden is over de parkeermogelijkheden in Katwijk.
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Vraag 10: heel Katwijk
Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen:
Helemaal mee oneens

Mee oneens

...ervaar ik veel problemen met parkeren van mijn auto

Neutraal

13%

...parkeren veel strandbezoekers/badgasten

...ervaart mijn visite (familie, vrienden, mantelzorg, wijkzorg, etc.) veel problemen met parkeren

...heb ik behoefte aan deelauto's

•
•

Mee eens

23%

21%

43%

12%

20%

43%

Helemaal mee eens

23%

24%

18%

20%

11%

9%

28%

26%

13%

23%

22%

6% 3%

43% ervaart geen problemen met parkeren, 21% is hier neutraal over en 36% ervaart problemen met parkeren. Zoals we ook in de kaart op pagina 16 zien concentreert
dit zich op een aantal plekken in Katwijk.
Deelauto’s of deeleconomie wordt als een van de oplossingsrichtingen gezien om het autobezit en daarmee de parkeerdruk te verminderen. We zien dat in Katwijk veel
huishoudens hier nog niet echt warm voor lopen (69%). 22% is hier nog neutraal in (en wellicht te overtuigen) en 9% staat er voor open. We zien vergelijkbare patronen
terug in andere consumentenonderzoeken. Toch weten we ook dat een nieuwe ontwikkeling zoals deelauto’s (of zoals 20 jaar geleden mobiele telefoons) tijd nodig
hebben om een groter publiek te bereiken. Mits de propositie voor huishoudens aantrekkelijk is. Daarnaast kan het al heel veel schelen als een paar procent van de
17
autobezitters overstapt naar deelauto’s.

Vraag 11, 17 en 23: gemiddelde rapportcijfers per wijk

Heel Katwijk

Katwijk aan den
Rijn

Katwijk aan
Katwijk Noord Rijnsburg Valkenburg
Zee

V11 Welk rapportcijfer geeft u het parkeren in uw directe woonomgeving?
V17 Welk rapportcijfer geeft u spelen, sport en bewegen in uw directe
woonomgeving?

5.8

5.8

5.1

6.3

6.4

5.8

6.1

6.1

5.9

6.6

5.8

6.7

V23 welk rapportcijfer geeft u het groen in uw directe woonomgeving?

6.0

6.3

5.4

6.9

5.6

6.0

Noot: in de De Grote Omgevingstest zijn veel kaarten over de tevredenheid rondom groen, parkeren, verkeersveiligheid etc. Naast de rapportcijfers kunnen deze kaarten door de gemeente
gebruikt worden om te kijken waar het probleem zich in meer of minder mate voordoet.
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Vraag 12: autobezit t.o.v. samenstelling huishoudens

Respondenten

Hoeveel auto’s parkeert uw huishouden in de openbare ruimte?

Alleenstaand

Paren

Gezinnen

Mijn huishouden heeft geen auto

20%

3%

2%

Mijn huishouden parkeert alleen op eigen terrein of in een parkeergarage

13%

14%

5%

Één auto

61%

54%

65%

Twee auto’s

5%

29%

28%

Drie auto’s

0%

0%

1%

Meer dan drie auto's

0%

0%

0%

•

We hebben simultaan aan dit onderzoek ook voorspeld wat het verwachte autobezit is van Katwijk per bouwblok. Deze informatie is voor de gemeente te vinden in de
CartoTool.
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Vraag 13: maatregelen

Enkel gevraagd aan mensen in Katwijk aan zee

Wat vindt u van de volgende maatregelen?
Heel slecht idee

Slecht idee

Aantal parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven beperken tot max 2

Geen goed / geen slecht idee

8%

8%

Tarief voor tweede parkeervergunning verhogen

Invoeren van betaald parkeren op zondag

Stoppen met de verkoop van dagkaarten voor straatparkeren

Uitbreiden van het parkeervergunninggebied

De parkeertarieven van de automaat op straat verhogen

Goed idee

15%

33%

30%

15%

7%

22%

12%

14%

18%

21%

20%

36%

27%

9%

13%

Heel goed idee

51%

28%

16%

17%

15%

20%

26%

•

Aantal parkeervergunningen beperken voor bewoners en bedrijven vinden veel mensen een goed idee.

•

Het verhogen van het tarief voor een tweede parkeervergunning vinden mensen over het algemeen een slecht idee.

•

Invoeren van betaald parkeren op zondag vinden mensen een goed idee.

23%

22%

21%

22%

17%

14%
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Vraag 14: wat voor activiteiten ondernemen mensen in de openbare ruimte?

•

Mensen gebruiken openbare ruimte voornamelijk voor wandelen / fietsen.
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Vraag 14: anders, namelijk:
•

"Dagelijkse wandeling met de hond"

•

"Met kind buiten spelen"

•

"Spelen met kinderen, helaas veel loslopende honden waar dit niet mag en dit is niet

Wat voor activiteiten ondernemer mensen in de openbare ruimte?

prettig voor ouders en kind“

•

"Mijn kinderen voetballen heel graag en zouden in het parkje bij de Noordwijkerweg
graag een Cruijf Court zien"
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Vraag 15: spelen, bewegen en sporten
Het is nodig dat er in mijn directe woonomgeving:
Helemaal mee oneens

Mee oneens

...meer ruimte komt om op de stoep en op straat te spelen.

7%

...meer voorzieningen komen voor kinderen ouder dan 12 jaar.

7%

...meer ruimte komt voor spelen / bewegen / sporten in de natuur.

4%

Neutraal

19%

•

Over het algemeen is iedereen het eens met deze stellingen.

•

Op de volgende pagina 3 kaarten die de uitkomst per plek weergeeft.

Helemaal mee eens

32%

14%

11%

Mee eens

24%

29%

29%

32%

35%

18%

17%

21%
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Vraag 15: spelen, bewegen en sporten

Waar is het nodig om meer..
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Vraag 16: stellingen

Spelen, bewegen en sporten

Het is nodig dat er in mijn directe woonomgeving:
Helemaal mee oneens

...meer speeltoestellen komen voor kinderen tot 12 jaar.

...routes worden aangelegd voor hardlopen of wandelen.

...sportvoorzieningen zoals trapveldjes en fitnessapparaten / rekken.

Mee oneens

7%

5%

7%

Neutraal

19%

22%

21%

Mee eens

24%

Helemaal mee eens

28%

22%

34%

26%

13%

33%

26%

13%
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Vraag 16: relatie met vraag 6 en 14
•

Hier rechts een correlatiematrix van vraag 6, 14 en 16. Het getal achter de streep (6_1 bijvoorbeeld) is de
eerste subvraag van de overkoepelende vraag. Bij 6_1 is dit: in mijn directe omgeving is het prettig tot
onprettig om buiten te bewegen en te sporten. Vraag 6 bestaat uit 3 subvragen, vraag 14 uit 5 subvragen
en vraag 16 uit 3 subvragen.

•

In de cellen worden bollen en getallen weergegeven. Blauw zijn de positieve correlaties (als men tevreden
is over een onderdeel, is men ook tevreden over een ander onderdeel) en oranje de negatieve (als men
tevreden is over een onderdeel, is men niet tevreden over een ander onderdeel). Verder zijn de bolletjes
een visuele weergave van de getallen: de matrix is gespiegeld. Bijvoorbeeld de correlatie tussen V6_2
met V6_1 heeft het blauwe cijfer 0.63, dat is een blauwe grote bol in de spiegeling (zie cellen met groene
omkadering).

•

Normaal gesproken is een correlatie (geldt ook voor negatieve correlaties):
•

Tussen 0 - 0.3 zwak (vb. V16_2 met V14_2, rode omkadering)

•

0.3 - 0.5 aanwezig ( vb. V16_1 met V6_3, oranje omkadering)

•

Tussen 0.5 – 1.0 sterk. (vb. V6_2 met V6_1, groene omkadering)

•

Enkel is een negatieve relatie tussen vraag 16 met vraag 6 aanwezig. Dat betekent dat als mensen bij
vraag 6 aangegeven hebben dat er voldoende aanbod is voor sport, spel en bewegen, ze bij vraag 16 ook
niet meer aanbod wensen. Dit geldt andersom ook als mensen niet tevreden zijn. In de vragen onderling
zijn de correlaties erg sterk. Dit getuigt van een goed uitgevoerde enquête.

•

Mensen die aangeven dat er meer speeltoestellen moeten komen voor kinderen tot 12 jaar geven ook aan
dat er in de directe woonomgeving onvoldoende aanbod is voor sport, spel en bewegen (correlatie V16_1
met V6_3).

•

Een correlatie werkt dus aan twee kanten; mensen die aangeven dat er niet meer speeltoestellen moeten
komen voor kinderen tot 12 jaar, geven ook aan dat er voldoende aanbod is voor sport, spel en bewegen.
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Vraag 18: stellingen

Spelen, sporten en bewegen

Het is een goed idee dat er in de groenstroken aan de rand van de wijk:
Helemaal mee oneens

...meer ruimte komt voor spelen/bewegen/sporten in de natuur.

...sportvoorzieningen komen zoals trapveldjes en fitnessapparaten / rekken.

...routes worden aangelegd voor hardlopen of wandelen.

Mee oneens

4%

11%

7%

5%

Neutraal

23%

Helemaal mee eens

42%

17%

13%

Mee eens

20%

28%

26%

34%

39%

•

Over het algemeen is iedereen het eens met deze stellingen.

•

Zie volgende pagina waar mensen het meer of minder belangrijk vinden dat er ruimte komt voor spelen/bewegen/sporten in de natuur.

15%

17%
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Vraag 18: Relatie met vraag 6 en 14
•

Hier rechts zie je een correlatiematrix van vraag 6, 14 en 18.

•

Blauw zijn de positieve correlaties en oranje de negatieve. Verder zijn de bolletjes een
visuele weergave van de getallen: de matrix is gespiegeld. Normaal gesproken is een
correlatie (geldt ook voor negatieve correlaties):
•

Tussen 0 - 0.3 zwak (vb. V18_1 en V6_3, zie rode omkadering)

•

0.3 - 0.5 aanwezig ( vb. V14_2 en V14_1, zie oranje kadering)

•

Tussen 0.5 – 1.0 sterk. (vb. V6_3 en V6_2, zie groene kadering)

•

Een relatie van vraag 18 met vraag 6 en 14 is zwak aanwezig.

•

Er zijn wat zwakke correlaties te trekken tussen vraag 18_1 en 6_3 waar mensen
aangeven het een goed idee te vinden dat er in de groenstroken van de wijk meer ruimte
komt voor spelen / bewegen / sporten in de natuur, geven ze ook aan dat er onvoldoende
speeltoestellen zijn voor kinderen tot 12 jaar.

•

Een correlatie werkt aan twee kanten: ook wanneer mensen aangeven het een slecht idee
te vinden dat er meer ruimte komt voor spelen / bewegen / sporten in de natuur, geven zij
aan dat er voldoende speeltoestellen zijn voor kinderen tot 12 jaar.

•

Algemeen kunnen we stellen dat mensen in Katwijk de openbare ruimte nog beter voor
spelen en bewegen willen gebruiken waarmee de aanwezige behoefte nog beter kan
worden gefaciliteerd.
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Vraag 19: welke activiteiten onderneemt de Katwijker in het groen?

•

Groen is voor veel Katwijkers om te ontspannen of om de hond uit te laten. Ook om even te zitten op een bankje en te genieten van de omgeving.

•

Er zijn ook veel andere activiteiten die men onderneemt in het groen, zie volgende pagina.
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Vraag 19: anders, namelijk:
•

"Spelen en picknicken met kinderen"

•

"Kinderboerderij bezoeken"

•

"Werken in eigen tuin"

•

“Wij wonen vlak bij het strand, er is geen groen bij ons in de buurt behalve stranden
en duinen, waar wij vaak te vinden zijn voor sport of ontspanning"

•

"Voornamelijk wandelen, langs additioneel kanaal een rondje, richting Leiden over

Valkenburgerweg, maar ook iets verder weg. Wandelen door Zuid-Duinen bij
Katwijk en over strand. Fietsen naar Meyendel en Scheveningen vaak terug langs
Wassenaar en Valkenburgse meer"
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Vraag 20: stellingen

Groen, onderhoud en diversiteit

Het is nodig dat er in mijn directe woonomgeving:
Helemaal mee oneens

Mee oneens

...er meer groen komt gericht op het versterken van de biodiversiteit.

3%

...er meer recreatief groen komt om te ontspannen.

3%

...het groen beter wordt verzorgd en schoongehouden.

3%

•

10%

Neutraal

29%

14%

18%

Mee eens

Helemaal mee eens

31%

32%

27%

27%

32%

30%

19%

22%

Men is het over het algemeen eens met deze stellingen.
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Vraag 21: gebruik groen en natuur
Hoe vaak bezoekt u onderstaande groene of natuurlijke plekken?
Nooit

Zelden

Een plantsoen/groen in de buurt

14%

Het park (bv. bij gemeentehuis, parkstroken Rijnsoever, Duinpark, Dorpsweide)

Soms

12%

20%

De duinen

5%

Het strand

4%

Vaak

31%

16%

9%

27%

33%

27%

35%

•

Het strand en de duinen zijn de meest populaire plekken van de Katwijkers.

•

Een stadspark of een plantsoen in de directe omgeving wordt voor 60-70% van de huishoudens in Katwijk bezocht.

15%

21%

33%

8%

Een andere groene plek 1%2%

Heel vaak

10%

35%

35%

18%

26%

42%

19%
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Vraag 21: Relatie met vraag 20
•

Hier rechts zie je een correlatiematrix van vraag 20 en 21.

•

Blauw zijn de positieve correlaties en oranje de negatieve. Verder zijn de bolletjes een visuele
weergave van de getallen: de matrix is gespiegeld. Normaal gesproken is een correlatie (geldt
ook voor negatieve correlaties):
•

Tussen 0 - 0.3 zwak (vb. V21_1 en V20_1, zie rode omkadering)

•

0.3 - 0.5 aanwezig ( vb. geen)

•

Tussen 0.5 – 1.0 sterk. (vb. V20_2 en V20_1, zie groene omkadering)

•

Er zijn wat zwakke correlaties te trekken tussen vraag 21_1 en V20_2 , waar mensen
aangeven dat ze vaak een plantsoen / groen in de buurt bezoeken en het nodig vinden dat er
in hun directe woonomgeving meer recreatief groen komt om te ontspannen.

•

Een correlatie werkt aan twee kanten: ook wanneer mensen aangeven dat ze niet vaak
plantsoen / groen in de buurt bezoeken, vinden ze het ook niet nodig dat er in hun directe
omgeving meer recreatief groen komt om te ontspannen.

•

Algemeen kunnen we stellen dat mensen Katwijk graag nog meer verzorgd groen willen ten
behoeve van de biodiversiteit en ontspanning om daarmee nog beter te worden gefaciliteerd
in hun huidige gebruik van de openbare ruimte.
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Vraag 22

Rapportcijfers groen

Heel Katwijk

Katwijk aan den
Rijn

Katwijk aan Zee

Katwijk Noord

Rijnsburg

Valkenburg

De hoeveelheid groen

6.1

6.4

5.4

7.3

5.6

6.2

De hoeveelheid bomen

5.7

6.2

4.7

6.7

5.6

5.4

Het onderhoud van het groen

5.9

6.1

5.6

6.3

5.7

6.0

Hoe de gemeente communiceert over
het groen

4.1

4.3

4.0

4.3

3.8

3.9

•

Men geeft over algemeen een voldoende voor de hoeveelheid groen, het aantal bomen en het onderhoud ervan. Wel zijn er
verschillen per wijk te zien; Katwijk aan Zee en Rijnsburg en Valkenburg scoren laag t.o.v. Katwijk aan den Rijn en Noord.

•

Katwijkers geven de gemeente een ruim onvoldoende over de communicatiewijze over het thema groen .
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Vraag 24: wat heeft uw voorkeur
Meer parkeerplaatsen

Meer groen

Meer parkeerplaatsen

Meer
bewegen/speelruimte

Meer groen

•
•

Gemeente Katwijk

Meer bewegen/speelruimte
groen

Over het algemeen heeft men een voorkeur voor meer groen in Katwijk. In eerste instantie t.o.v. van meer
bewegen/speelruimte en vervolgens parkeerplaatsen.
Op de volgende pagina zijn twee wijken uitgelegd die een sterke mening hadden over de stellingen.
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Vraag 24: wat heeft uw voorkeur

Per wijk

Katwijk Noord

Rijnsburg

Meer parkeerplaatsen

Meer groen

Meer parkeerplaatsen

Meer
bewegen/speelruimte

Meer parkeerplaatsen

Meer bewegen/speelruimte

Meer groen

Meer bewegen/speelruimte

Meer groen

Meer bewegen/speelruimte

•

Deze twee wijken hadden vrij sterke meningen over de stellingen.

•

Voorkeur voor meer groen ten opzichte van bewegen / speelruimte in Katwijk Noord.

•

Grote voorkeur voor meer groen in Rijnsburg.

Meer parkeerplaatsen

Meer groen
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Vraag 24: wat heeft uw voorkeur

Per wijk

Katwijk aan den Rijn

Valkenburg

Meer parkeerplaatsen

Meer groen

Meer parkeerplaatsen

Meer
bewegen/speelruimte

Meer parkeerplaatsen

Meer bewegen/speelruimte

Meer groen

Meer bewegen/speelruimte

Meer groen

Meer bewegen/speelruimte

•

Deze twee wijken hebben minder sterke meningen over de stellingen.

•

Over het algemeen is men voor meer groen t.o.v. parkeerplaatsen.

Meer parkeerplaatsen

Meer groen

37

Vraag 24: wat heeft uw voorkeur

Per wijk

Katwijk aan zee

•

Meer parkeerplaatsen

Meer groen

Meer parkeerplaatsen

Meer
bewegen/speelruimte

Meer groen

Meer bewegen/speelruimte

Huishoudens in Katwijk aan Zee denken verschillend over hun voorkeur. Er zit meer balans tussen meer parkeerplaatsen,
meer groen of meer bewegen/speelruimte. Het strand ligt voor deze huishoudens ook nabij en dit kan daar invloed op
hebben. Net als dat de parkeerdruk in deze wijk ook mee speelt.
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Vraag 25: verdiepende vragen

Aantal

•
•

Ja, ik wil graag de verdiepende vragen over bewegen en spelen invullen

145

Ja, ik wil graag de verdiepende vragen over groen invullen

275

Ja, ik wil graag de verdiepende vragen over groen, bewegen en spelen invullen

285

Nee bedankt, ik wil graag de vragenlijst afronden

531

Meerderheid geeft aan dat ze huidige vragenlijst willen afronden en geen verdiepende vragen meer wensen.
Groot aantal van de mensen willen graag vragen over enkel groen invullen en groen, bewegen en spelen.
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Vraag 26: gezinnen die verdiepende vragen willen

•

Leeftijdscategorie van thuiswonende kinderen
onder gezinnen die verdiepende vragen willen.

•

290 respondenten hebben deze vraag beantwoord.

•

De antwoorden die deze gezinnen hebben gegeven
moeten als indicatief worden beoordeeld. Het is
geen representatieve weergave van heel Katwijk.
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Vraag 27a_1

Kinderen van 5 tot en met 8 jaar

Speelt/spelen uw kind/kinderen (5 tm 8 jaar)
Nooit
...op daarvoor ingerichte speelplaatsen in de directe woonomgeving

6%

...op de stoep en-/of de straat

4%
13%

5%

26%

17%

...op privéterrein (tuinen, hofjes, etc.)

12%

6%

Anders 2%

26%

9%

34%

17%
13%

14%

15%

29%

11%

39%

20%

35%

33%
13%

16%
23%

17%

9%
9%

46%

18%
13%

Heel vaak
53%

19%

13%

...in de duinen of in het bos

•

10%

31%

...in het groen

Vaak

20%

23%

...op een trapveldje

•

Soms

17%

...op een schoolplein

...in een openbare grotere speeltuin

Zelden

29%

25%
36%

7%

27%
40%

Veel van de kinderen onder 8 jaar spelen vaak in de directe woonomgeving (circa 70%) , op eigen terrein zijn dit 64% van de kinderen en in openbare
grotere speeltuinen is dit 53%.
Ook geeft een groot deel aan dat ze op andere plekken spelen. Zie volgende pagina welke dit onder andere zijn.
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Vraag 27a_1: anders

Kinderen van 5 tot en met 8 jaar

Antwoorden van mensen op ‘anders’
•

Verschillende pleintjes in de buurt.

•

Op de speeltuin hierachter waar nu heel veel glas ligt en de stenen eruit getrokken zijn, en zeer gedateerd is.

•

Speeltuin.

•

Voornamelijk in eigen tuin of in de tuin van vriendjes. Er is geen leuke speelplaats in de directe omgeving. Schoolplein in de buurt gaat al vroeg dicht.

•

Op het strand.

•

Ik vind deze vragen lastig invullen. Mijn kinderen zouden dolgraag een grotere speeltuin in de buurt willen hebben. Nu hebben ze geluk als hun moeder met ze naar Rijnsburg/
Valkenburg/ Leiden met ze gaat voor een grotere speeltuin. Ze zouden het zo leuk vinden als ze een speeltuin hadden in de buurt om met vriendjes te kunnen spelen en af te
spreken. In de wijk Noord is zeer weinig voor deze leeftijd, terwijl de behoefte er wel is voor een leuke uitdagende speeltuin, wat meer is dan alleen een glijbaan en een schommel.
Ik bezoek wekelijks met mijn kinderen een andere speeltuin, maar moet daarvoor altijd een stuk rijden met de auto, dit vind ik heel jammer.
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Vraag 27a_2

Kinderen 9 tot en met 11 jaar

Speelt/spelen uw kind/kinderen (9 tm 11 jaar)
Nooit

...op daarvoor ingerichte speelplaatsen in de directe woonomgeving
...op de stoep en-/of de straat
...op een schoolplein

7%
3%

8%

9%

30%

...in het groen

13%

...in de duinen of in het bos

13%
9%

...in een openbare grotere speeltuin

Heel vaak
20%

28%

20%

19%

42%
24%

23%

27%

27%

17%

15%

30%
26%

12%

15%

34%

30%

10%

12%
0%4%

Vaak

31%

22%

...op privéterrein (tuinen, hofjes, etc.)

•

Soms

6%

...op een trapveldje

Anders

Zelden

16%

32%
26%

24%
32%

38%

12%
7%
17%

20%
57%

16%
16%

Veel van de kinderen tussen de 9 en 11 jaar spelen ook nog in de directe woonomgeving zoals bij kinderen onder 8 jaar, maar het valt ook op dat ze meer
op andere plekken spelen waar meer gerichte activiteiten worden aangeboden (zie volgende pagina).
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Vraag 27a_2: anders

Kinderen van 9 tot en met 11 jaar

Antwoorden van mensen op ‘anders’
•

Gaat vaak voetballen op het Kattuk veld. Verder geen trapveldjes in de buurt. Muv het trapveldje op het grasveld bij Camping De Noordduinen, maar daar staat geen hek omheen.
Steeds dus de bal ophalen op het grasveld, waar ook nog veel hondenpoep ligt.

•

KLIMTOREN, EN SCUM.

•

Skatebaan Rijnsburg.

•

Strand.

•

Regelmatig bij FC Rijnvogels, Quick Boys en Het Cruijff Court. Het voetbalveldje in het parkje dicht bij ons is niet aantrekkelijk met stoeptegels op de vloer. Het zou geweldig en
echt een aanvulling zijn als daar een Cruijff Court van gemaakt zou worden. Het andere Cruijff Court is vaak bezet, erg gewild en er zitten soms niet zulke aardige kinderen.

•

De kinderen hier in de straat willen vooral voetballen.
Bij de camping ziet het veldje er verwaarloosd uit en er is weinig toezicht, de bal belandt dan in de bosjes of het water. Hierdoor vinden de kinderen uit onze straat dit minder
aantrekkelijk.
Bij de Rijnsoever sporthal kunnen ze buiten ook voetballen, maar deze is niet altijd beschikbaar.
Een Cruijff Court in de buurt zou een enorme aanwinst zijn. Vooral omdat daar de regels gericht zijn op samenspel.
De kinderen in onze straat voetballen nu vooral buiten op straat, tussen de auto’s door, die te hard rijden.
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Vraag 27b: rapportcijfers voorzieningen spelen en bewegen

Welke rapportcijfer geeft u deze plekken

•
•

Gemiddelde
rapportcijfers

Op daarvoor ingerichte speelplaatsen in de directe woonomgeving

6.4

Op de stoep en-/of de straat

5.5

Op een schoolplein

7.0

Op een trapveldje

6.7

In het groen

6.2

In de duinen of in het bos

7.6

Op privéterrein (tuinen, hofjes, etc.)

6.8

In een openbare grotere speeltuin

7.2

De stoep en/of straat scoort net een voldoende. Men ziet dit niet als ideale plek om te spelen en te bewegen voor kinderen/jongeren.
Openbare speeltuin, het schoolplein en de duinen scoren een ruim voldoende.
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Vraag 28: motiveren om te sporten en te bewegen

•

12 jaar en ouder

Ouders van kinderen van boven de 12 jaar geven aan de ze hun kinderen vooral meer kunnen stimuleren als er meer openbare sporttoestellen aanwezig
zijn.
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Vraag 29: motiveren om te sporten en te bewegen

•
•

Heel Katwijk, alle leeftijden

Vooral meer toegang tot groen door meer wandel- en fietspaden zal mensen stimuleren om meer te sporten en te bewegen.
Maar ook openbare sporttoestellen, hiermee bereik je dus niet alleen jongeren boven de 12 jaar, maar ook andere leeftijdsgroepen.
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Vraag 30: participatiegraad
Wilt u een bijdrage leveren aan...
Zeker niet

Waarschijnlijk niet

Het vergroenen van uw woonomgeving? (geveltuinen, muren laten begroeien)?

7%

Het verfraaien en onderhouden van de grond rondom een boom of plantsoen in uw straat?

8%

Misschien wel / misschien niet

14%

14%

•

539 respondenten hebben deze vraag beantwoord.

•

Veel mensen zijn bereid om een bijdrage te leveren. Zie volgende pagina voor waar die mensen zich bevinden.

19%

22%

Waarschijnlijk wel

25%

Zeker wel

35%

26%

30%
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Vraag 30: waar is men meer of minder geneigd een bijdrage te leveren
Wilt u een bijdrage leveren aan het vergroenen van
uw woonomgeving?

Noot: indicatief

Wilt u een bijdrage leveren aan het verfraaien en
onderhouden van de grond rondom een boom of
plantsoen in uw straat?

Noot: indicatief
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Vraag 31: stellingen

•

Loopafstand tot…

Een groene omgeving is lopend voor 50% van huishoudens in Katwijk in 10 minuten bereikbaar.
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Vraag 31: stellingen

•

Fietsafstand tot..

Groene omgeving is fietsend voor 73% van huishoudens in Katwijk in 10 minuten bereikbaar.
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Vraag 32: achtertuin

•

39% van de tuinen is in geheel verhard (13%) of voor 2/3 verhard (70%)

•

39% van de tuinen is voor minder dan de helft verhard
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Bijlage 1: de gegeven eerste interpretatie (1)
Aan de hand van de uitkomsten van de enquête (vraag 1 t/m 30) hebben elke gegeven en relevante eerste analysen hieronder opgesomd en samengevat:
Groen
• Vinden Katwijkers hun directe woonomgeving groen of stenig? In de wijk Katwijk aan Zee vindt men het vooral stenig, dit geldt ook voor delen van de wijk Rijnsburg en Katwijk aan
den Rijn. In Katwijk Noord vindt men de directe omgeving vooral groen.
• In de tabel op pagina 8 van vraag 5 is goed te zien dat de 40 % van Katwijkers aangeeft hun directe omgeving groen te vinden, 35% geeft aan zijn directe omgeving stenig te vinden
en 25% vindt het zowel stenig als groen.
• Ook geeft een groot deel van de Katwijkers aan dat de bermen (57%) en over het algemeen het groen (48%) niet divers/gevarieerd en functioneel zijn.
• Katwijkers willen graag meer groen en diversiteit van groen in hun omgeving.
• Men geeft over algemeen een voldoende voor de hoeveelheid groen, het aantal bomen en het onderhoud ervan. Wel zijn er verschillen per wijk te zien; Katwijk aan Zee en Rijnsburg
en Valkenburg scoren laag t.o.v. Katwijk aan den Rijn en Noord.
• Katwijkers geven de gemeente een ruim onvoldoende over de communicatiewijze over het thema groen.
Spelen, sport en bewegen:
• Circa 1/3 van de Katwijkers vindt dat er bijvoorbeeld meer wandel- en fietspaden of meer aanbod voor sport, spel en bewegen moet komen. Maar het overgrote deel is tevreden of
staat hier neutraal in.
• 49% geeft ook aan dat ze nu prettig buiten kunnen sporten en bewegen, 23% is hier niet positief of negatief over. 27% vindt dat het nu onprettig is om buiten te bewegen en sporten.
• Voor de directe woonomgeving is het meest positief gereageerd op de stelling dat het nodig is om meer ruimte te maken voor spelen/bewegen en sporten in de natuur (56% vindt
het nodig, 29 % neutraal en 15% is het daarmee oneens.
Parkeren
• In Katwijk aan Zee zien we ten opzichte van andere wijken in Katwijk een sterke verschuiving naar onvoldoende voor met name het aantal parkeerplaatsen.
• Respondenten geven aan dat Katwijk aan Zee onvoldoende parkeerplaatsen heeft.
• Op de kaart in De Grote Omgevingstest is zichtbaar dat met name het noorden van de wijk Katwijk aan Zee niet tevreden is over de parkeermogelijkheden.
• 43% van de Katwijkers ervaart geen problemen met parkeren, 21% is hier neutraal in en 36% ervaart problemen met parkeren. Zoals we ook in de kaart op pagina 16 zien
concentreert dit zich op een aantal plekken in Katwijk.
• Deelauto’s of deeleconomie wordt als een van de oplossingsrichtingen gezien om het autobezit en daarmee de parkeerdruk te verminderen. We zien dat in Katwijk veel huishoudens
hier nog niet echt warm voor lopen (69%). 22% is hier nog neutraal in (en wellicht te overtuigen) en 9% staat ervoor open. We zien vergelijkbare patronen terug in andere
consumentenonderzoeken. Toch weten we ook dat een nieuwe ontwikkeling zoals deelauto’s (of zoals 20 jaar geleden mobiele telefoons) tijd nodig hebben om een groter publiek te
bereiken. Mits de propositie voor huishoudens aantrekkelijk is. Daarnaast kan het al heel veel schelen als een paar procent van de autobezitters overstapt naar deelauto’s.
• Aantal parkeervergunningen beperken voor bewoners en bedrijven vinden veel mensen een goed idee.
• Het verhogen van het tarief voor een tweede parkeervergunning vinden mensen over het algemeen een slecht idee.
• Invoeren van betaald parkeren op zondag vinden mensen een goed idee.

Bijlage 1: de gegeven eerste interpretatie (2)
Tevredenheid
• Katwijkers geven aan dat ze de openbare ruimte schoon, heel en veilig belangrijk vinden.
• Het valt op dat de gezinnen en paren zonder kinderen groene en natuurlijke buitenruimte belangrijker te vinden dan sociale veiligheid.
• Over het algemeen is men in Katwijk redelijk tevreden over het onderhoud en netheid van de openbare ruimte (belangrijkste thema). Ook voelt men zich – op een aantal gebieden na –
relatief veilig in Katwijk (2e thema dat men belangrijk vindt).
• Algemeen geven respondenten aan dat ze in Katwijk aan Zee zeer tevreden in hun woning wonen, maar ze zijn minder tevreden over het parkeren en over de hoeveelheid groen. Ook de
wijk Rijnsburg scoort hoog als het gaat om tevredenheid over hun woning. Over de bereikbaarheid van OV is men minder tevreden dan het gemiddelde in heel Katwijk. In Katwijk Noord valt
op dat men zich minder veilig voelt dan het gemiddelde van Katwijk.
Gebruik (huidig en wens)
• Mensen gebruiken openbare ruimte voornamelijk voor wandelen / fietsen.
• Katwijkers willen meer ruimte en voorzieningen voor kinderen om te spelen en te bewegen, ook het slim gebruik maken van groenstroken langs de wijk ziet men als goede plekken om dit
te realiseren.
• Groen is voor veel Katwijkers om te ontspannen of om de hond uit te laten. Ook om even te zitten op een bankje en te genieten van de omgeving.
• Het strand en de duinen zijn de meest populaire plekken van de Katwijkers.
• Een stadspark of een plantsoen in de directe omgeving wordt voor 60-70% van de huishoudens in Katwijk bezocht.
• Huishoudens in Katwijk aan Zee denken verschillend over hun voorkeur; er zit meer balans tussen meer parkeerplaatsen, meer groen of meer bewegen/speelruimte. Het strand ligt voor
deze huishoudens ook nabij en dit kan daar invloed op hebben. Net als dat de parkeerdruk in deze wijk ook meer speelt.
Verdiepende vragen over groen/spelen/bewegen (indicatief, niet representatief)
• Meerderheid geeft aan dat ze huidige vragenlijst willen afronden en geen verdiepende vragen meer wensen.
• Groot aantal van de mensen willen graag vragen over enkel groen invullen en groen, bewegen en spelen.
• Veel van de kinderen onder 8 jaar spelen vaak in de directe woonomgeving (circa 70%) , op eigen terrein zijn dit 64% van de kinderen en in openbare grotere speeltuinen is dit 53%
• Veel van de kinderen tussen de 9 en 11 jaar spelen ook nog in de directe woonomgeving zoals bij kinderen onder 8 jaar, maar het valt ook op dat meer op andere plekken spelen waar meer
gerichte activiteiten worden aangeboden .
• De stoep en/of straat scoort net een voldoende; men ziet dit niet als ideale plek om te spelen en te bewegen voor kinderen/jongeren.
• Openbare speeltuin, het schoolplein en de duinen scoren een ruim voldoende.
• Ouders van kinderen van boven de 12 jaar geven aan dat ze hun kinderen vooral meer kunnen stimuleren als er meer openbare sporttoestellen aanwezig zijn.
• Vooral meer toegang tot groen door meer wandel- en fietspaden zal mensen stimuleren om meer te sporten en bewegen.
• Maar ook openbare sporttoestellen, hiermee bereik je dus niet alleen jongeren boven de 12 jaar, maar ook andere leeftijdsgroepen.
• Veel mensen zijn bereid om een bijdrage te leveren.
• Een groene omgeving is lopend voor 50% van huishoudens in Katwijk in 10 minuten bereikbaar.
• Groene omgeving is fietsend voor 73% van huishoudens in Katwijk in 10 minuten bereikbaar.
• 39% van de tuinen is in geheel verhard (13%) of voor 2/3 verhard (70%). 39% van de tuinen is voor minder dan de helft verhard

Bijlage 2: vragenlijst
Definitieve vragenlijst is los toegevoegd

