Kern Kind Centrum de Groene
Loper
Resultaten eerste ronde, maart 2021

RuimteGIDS enquête

Doel enquête
• Inzicht krijgen in hoeverre de criteria voor gezonde ruimtelijke
ontwikkeling/bebouwde omgeving helder en begrijpelijk zijn (begrip
van de items) voor beleidsmakers, bewoners, onderzoekers,
ontwerpers en andere professionals.
• Eerste inschatting t.a.v. de toepasbaarheid van dit instrument op
ruimtelijke ontwikkeling KKC
• Achterhalen hoe belangrijk de verschillende thema’s en criteria
gevonden worden in relatie tot de ontwikkeling van het KKC

De enquête (zie ook bijlage 1)
Thema 1. Lichaamsbeweging

}

Thema 2. Ontmoeting en inclusie
Thema 3. Sociale veiligheid

Thema 4. Samenwerken aan een
gezonde leefomgeving

Onderdeel x. Belangrijkste criteria
(max. 5)

a. Hoe belangrijk? (1-5)
b. Duidelijk?
c. Houdt u zich hiermee bezig?
d. Mist u criteria?

Hoofdbevindingen enquête
• De checklist lijkt bruikbaar en geschikt. De criteria zijn over het algemeen
begrijpelijk en het belang lijkt duidelijk.
• De belangrijkheid van de enkele criteria is door de verschillende stakeholders op
een uiteenlopend gescoord en veelal in lijn met wat je zou verwachten. Dit is een
indicatie dat de criteria helder zijn en deze verschillen in perspectief zullen de
basis zijn voor de vervolgactiviteit.
• Algemeen geformuleerde criteria (bv. doelen) worden belangrijker gevonden dan
hele concrete criteria die specifieke (ruimtelijke) uitwerkingen beschrijven.
• De schaalgrootte zal in overweging genomen moeten worden bij de toepassing
van de checklist (”niet alle functies kunnen worden ingepast op deze schaal”)
à De volgende pagina’s bevatten de gedetailleerde resultaten

Wie hebben gereageerd?
5x Gemeente

1x School/jeugd
3x Groen/omgeving
1x Bewegen/sport/recreatie

3x Bewoners

2x Niet helemaal ingevuld

3x UM

2x Gezonde school/kinderen
1x Omgeving

14 reacties
5-60 min, gemiddeld
20min (m.u.v. 2x >24 uur)

2x Architecten
1x Anoniem

Het meest belangrijk
Het gemiddelde per criterium op
een 5-punts likert-schaal
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Het meest belangrijk
Het gemiddelde per criterium op
een 5-punts likert-schaal,
uitgesplitst naar type respondent:
• Sociaal/jeugd gemeente
• Sociaal/jeugd UM
• Ruimte/omgeving gemeente
• Ruimte/omgeving UM
• Architect
• Bewoner
• Anoniem
(zie ook volgende slides)
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Lichaamsbeweging
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Lichaamsbeweging: opmerkingen
"aantrekkelijk" subjectief begfrip
Aansluiting bij het ontwerp van de school dat in zichzelf ook uit kan nodigen tot beweging en ontmoeting. Maar zeker ook de verbinding naar "gezond eten" en gezond groen
(tiny forest), natuurontmoetingsplek
alleen punten 3 en 4 zijn mogelijk wat dubbel te interpreteren: het gaat om stimulering beweging en vermindering passieve bewegingen met de auto & veiligheidsaspect bij
beweging.
'Belang school en beweging mis ik: voor de school en haar omgeving ruimte bieden voor beweging: kindcentrum dient bijvoorbeeld ook een duurzame buitenspeelplaats te
krijgen, zodat het buiten zijn/bewegen ook gestimuleerd wordt. Maar mogelijk ook een sportruimte in de school die ook voor de buurt beschikbaar kan worden.
Ja de gemeente wil de speelvoorzieningen voor kinderen verminderen en dat is een slechte ontwikkeling
Onderscheid lichaamsbeweging vs. actief transport is misschien niet helemaal duidelijk ; M.b.t. parkeerplaatsen: minder leidt waarschijnlijk vooral tot meer parkeeroverlast in
de buurt.
Groen kan ook een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van beweging, dat mis ik hier.
1 is wel heel breed.
dit is allemaal vrij veel gericht op 'erbuiten'. mist misschien nog wat focus op bewegen stimuleren ook binnen. Denk aan stickers op de grond die uitnodigen om te springen, of
andere vormen van bewegen.
Ik begrijp het belang van OV verbindingen met de locatie niet helemaal voor de doelgroep van het KKC (kinderen van basisschool leeftijd).
De criteria zijn vooral gericht op specifieke fysieke kenmerken. Als ik iets aan zou moeten geven wat ik zou missen, dan zouden dat de 'softere' factoren zijn die invloed hebben
op fysieke activiteit/actief transport, zoals bijvoorbeeld de sociale veiligheid in de buurt van het KKC.
1. verschillende stedelijke functies dicht bij elkaar plaatsen, op loopafstand. 2. sociaal veilige routes maken
Redelijk algemeen van aard
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Ontmoeting & inclusie
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Ontmoeting & inclusie: opmerkingen
Het belang van ouderbetrokkenheid voor school. Dus ontmoeting (ook van en met ouders) faciliteren bij school.
Houdt aub de schaalgrootte in het achterhoofd van dit 'pleintje', er moeten keuzes gemaakt worden, want iedereen en alle
wenselijke functies kunnen hier niet bij elkaar worden gebracht. Dus lijkt mij concentratie op kind &lt;13 jaar en ouders.
"De extra toelichting van punt 4 snap ik niet bij de hoofdtekst. Gaat het nu om samen ontwerpen of behoud van cultureel
historische aspecten? Punt 5 snap ik deze proces/beheer vraag niet i.r.t. thema ontmoeting en inclusie. Vooraf zaken je realiseren
is altijd belangrijk, maar t.a.v. sociale/interactie aspect ?
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de link naar inbreng van de het KKC naar haar omgeving mis ik nog."
een openbaar treras bij het trefcentrum
Ik snap niet helemaal hoe punt 5 bedoeld wordt. Op beleidsniveau vastgelegd? Zo ja, dan is het heel belangrijk. Maar niet zeker
of dit bedoeld wordt.
Bij nummer 1: toegang tot faciliteiten buiten de openingstijden van het KKC.
hoe zorg je dat mensen uit verschillende achtergronden, bubbels, elkaar ontmoeten? aanleidingen, feesten
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Sociale veiligheid: opmerkingen
Misschien voldoende afwisseling en uitdaging i.r.t. sociale veiligheid
mate van onderhoud: sjiek en schoen of goed ecologisch onderhoud?

1
2

"bij alcoholverbod zou dan ook rook- en druksverbod behoren ?
Misschien buurtinbreng/samenhang met de buurt t.a.v. veiligheid zoals buurt-whatsapp of buurtwacht ?"

3

Onder punt 1 zou ik niet alleen de veiligheid/criminaliteit in/rondom het KKC nemen, maar ook in de wijk
rondom het KKC.

4

noodzaak van onderhoud afhankelijk van ontwerp. Zorg vooral voor informele plekken zoals een grasveld

x

Samenwerken aan een
gezonde leefomgeving
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Samenwerken aan een gezonde
leefomgeving: opmerkingen

1

focusgroep / stakeholders / alle bewoners / the usual suspects
"Is wel een te veel omvattende vraag (te veel aspecten in één vraag, waardoor je niet echt antwoord krijgt waar mensen
betrokken bij willen zijn en op welke manier, zie ook gemiste criteria hierna), ook het belang is mij helder (voor mij; maar
mogelijk dien je wat meer toe te lichten (waarom dat zo is) en voorbeelden te geven t.a.v. wat ""psychologische gezondheid"" is.
Misschien is opsplitsing van de aspecten in deze ene vraag meer waardevol: ontwerp / implementatie / beheer & betrokken zijn
op welke manier : actief/informatief & met wie (KKC en/of buurt en/of overheid)"
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maak het park aantrekkelijk voor bezoekers dan is er ook sociale controle
Ik denk dat het niet alleen belangrijk is dat alle bewoners kunnen meepraten, maar ook dat de groep die meepraat een
afspiegeling is van de lokale gemeenschap. In het verleden zag je in de 'participatieve processen' rondom de Groene Loper vooral
hoger opgeleide, witte mannen van een zekere leeftijd. Ook lijkt me het dan goed om na te denken over criteria waarbij je dat
kan bereiken.
een plan maak je niet samen maar is voor een professional, maar gebruik en beheer vergen wel samenwerking
Vraag is wat "lokale" gemeenschap is hier. Zijn ook de "toekomstige" gebruikers. Dus inspraak niet beperken tot huidige
leerlingen of direct omwonenden (die moeten nog komen), maar ook "potentiële" leerlingen en hun ouders
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Over het algemeen: de belangrijkste criteria
• Respondenten konder er maximaal 5 kiezen
• Alle complete enquetes:
• 5 criteria gekozen

• Door 2 bewoners niet ingevuld
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Belangrijkste criteria
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Belangrijkste criteria (alleen ‘de belangrijkste’)
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1.1 Lichaamsbeweging
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1.2 Wandelen, fietsen, actief transport
1.4 Veiligheid drukke wegen en verkeer
2.1 Toegang voor inwoners en gebruikers met sport en recreatieve faciliteiten

3

2.2 Ontmoetingsplekken op straat
2.3 Openbare kunst
2.6 Middelen voor activiteiten, evenementen, buurtorganisatie

4

2.7 Geschiktheid voor subgroepen
3.1 Veiligheid, criminaliteit
3.2 Natuurlijk toezicht
3.4 Gemengd gebruik
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3.5 Duidelijkheid over mogelijkheden gebruik
4.1 Betrokkenheid lokale gemeenschap
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Algemene opmerkingen
De lijst van criteria zo bij elkaar ziende, is er overlap tussen de verschillende criteria.
Mogelijk dat de gekozen opsplitsing van thema's daarmee toch niet optimaal.
En ik heb dit ingevuld t.a.v. ontwikkeling KKC-Groene Loper. Daarmee zijn mijn
opmerkingen t.a.v. gemiste criteria vaak gericht op inbreng van een school/KKC op de
omgeving. Denk dat de inbreng ook t.a.v. andere gemeenschappelijk in te zetten
gebouwen zou kunnen gelden.
Tot slot is in het begin aangegeven dat deze criteria niet ging over andere
gezondheidsaspecten zoals geluidsoverlast en duurzaamheid. Denk dat dit zeker bij een
KKC wel belangrijke aspecten voor een omgeving (geluid), maar zeker ook de school
(duurzaam materiaal, gebruik en schoolplein) zelf zullen zijn.
Zorg voor plekken op het plein boulen sport enz
Probeer niet alles te bepalen, maak ruimte voor spontaniteit en toe-eigening
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Bijlage 1
Invulformulier RuimteGIDS Groene Loper
leergemeenschap
Voor het geven van advies op het plan voor het kernkindcentrum Groene Loper

Beeld: uit procesdocument KKC de Groene Loper PBA2.

Uitleg over de activiteit
In deze korte enquête willen we jullie vragen om voor 21 ‘criteria voor gezonde ruimtelijke
ontwikkeling’ aan te geven hoe belangrijk deze zijn voor de ontwikkeling van het kernkindcentrum
(KKC) aan het Leeuwenpleintje. Deze criteria richten zich op de (RuimteGIDS) thema’s bewegen,
ontmoetingsplekken, inclusie en samenwerken aan een gezonde leefomgeving.

Ter informatie: andere relevante en belangrijke gezondheidsthema’s zoals gezond eten, huisvesting,
luchtkwaliteit, geluidsoverlast en duurzaamheid worden in een korte aparte notitie benoemd in het
advies. In deze activiteit richten we ons dus op de leefomgeving, daarmee bedoelen we de
buitenruimte van het toekomstige KKC (zoals het Leeuwenplein) en het gebied daar verder omheen.

Zoals aangegeven in de begeleidende e-mail; er volgen na deze enquête nog een of twee
https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cILwc5ZwOgK2JsW
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activiteiten, waarbij we in ieder geval de ontwikkelingsplannen verder toelichten en een
vervolgactiviteit doen om tot een advies te komen over een ‘gezond ontwikkelingsplan’ voor het KKC.
U heeft dan de mogelijkheid om uw mening bij te stellen of toe te lichten.

Voor meer informatie over het plan zie: https://www.mijngroeneloper.nl/nieuws/nieuwsarchief/voorkeurslocatie-kernkindcentrum-aan-de-groene-loper-bekend

Uitgevoerd met Qualtrics A

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cILwc5ZwOgK2JsW
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Deze antwoorden zijn niet vereist, maar als u dit wilt vermelden, zou dit ons nog beter helpen met het
onderzoek.

Wat zijn uw voor- en achternaam?

Wat is uw emailadres?

Wat is uw telefoonnummer?

Uitgevoerd met Qualtrics A

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cILwc5ZwOgK2JsW

Pagina 1 van 1

RuimteGIDS KKC

25-02-2021 09:23

Thema 1: Lichaamsbeweging
Voldoende lichaamsbeweging heeft veel voordelen voor de gezondheid. Het verlaagt de totale
mortaliteit, de kans op diabetes type 2 en verschillende vormen van kanker. Daarnaast vermindert het
stress en depressieve klachten. Verschillende kenmerken van de bebouwde omgeving beïnvloeden
lichaamsbeweging. Deze komen terug in onderstaande criteria.

Wanneer we het hebben over het plan, de locatie of het plein bedoelen we het Leeuwenpleintje en de
ontwikkeling van het kernkindcentrum de Groene Loper. Voor meer informatie over het plan zie:
https://www.mijngroeneloper.nl/nieuws/nieuws-archief/voorkeurslocatie-kernkindcentrum-aan-degroene-loper-bekend

Hoe belangrijk vind je dit criterium voor de ontwikkeling van het kernkindcentrum op het
Leeuwenpleintje?
Het is voor ons vooral interessant als uw voorkeur voor bepaalde criteria duidelijk naar voren komt.
Ben dus niet bang om criteria die voor u niet interessant te beoordelen als onbelangrijk.

Zeer
onbelangrijk

Redelijk
onbelangrijk

Niet
belangrijk,
maar ook
niet
onbelangrijk

Redelijk
belangrijk

Zeer
belangrijk

1. Het bevorderen
van
lichaamsbeweging
Extra
toelichting

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cILwc5ZwOgK2JsW
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2. Het bevorderen
van wandelen,
fietsen en actief
transport
Extra
toelichting

3. Het aantal
parkeerplaatsen
verminderen

4. Aandacht voor
de veiligheid van
drukke wegen die
de school van
ander wijken
scheidt en
aandacht voor
druk wandel-,
fiets- en
autoverkeer

5. Openbaar
vervoer
verbindingen om
de locatie te
verbinden met de
wijdere omgeving
Extra
toelichting

In hoeverre zijn deze criteria onder dit thema (lichaamsbeweging) duidelijk? Zijn ze helder
beschreven en begrijpt u het belang van de criteria?

In welke mate houdt u zich met dit thema (lichaamsbeweging) bezig? U kunt zich hier
bijvoorbeeld mee bezig houden vanwege uw beroep, maar het kan ook een onderwerp zijn
waar u persoonlijk in geïnteresseerd bent in uw eigen leefomgeving.
https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cILwc5ZwOgK2JsW
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Mist u criteria onder dit thema (lichaamsbeweging)?

Uitgevoerd met Qualtrics A

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cILwc5ZwOgK2JsW
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Thema 2: Ontmoeting en inclusie
Het ontmoeten van andere mensen en het aangaan van sociaal contact draagt bij aan een betere
fysieke en mentale gezondheid. Sociale verbindingen kunnen ontstaan uit spontane ontmoetingen
(zoals in parken of tijdens het boodschappen doen) of gestructureerde ontmoetingen (deelnemen aan
geplande, zoals bij buurtactiviteiten of sportclubs). Sterke sociale verbondenheid is gerelateerd aan
lagere incidentie van chronische ziekten, depressie, angst en stress-stoornissen, suïcide en
overmatig drankgebruik.

Wanneer we het hebben over het plan, de locatie of het plein bedoelen we het Leeuwenpleintje en de
ontwikkeling van het kernkindcentrum de Groene Loper.
Voor meer informatie over het plan zie: https://www.mijngroeneloper.nl/nieuws/nieuwsarchief/voorkeurslocatie-kernkindcentrum-aan-de-groene-loper-bekend

Hoe belangrijk vind je dit criterium voor de ontwikkeling van het kernkindcentrum op het
Leeuwenpleintje?
Het is voor ons vooral interessant als uw voorkeur voor bepaalde criteria duidelijk naar voren komt.
Ben dus niet bang om criteria die voor u niet interessant te beoordelen als onbelangrijk.

Zeer
onbelangrijk

Redelijk
onbelangrijk

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cILwc5ZwOgK2JsW

Niet
belangrijk,
maar ook
niet
onbelangrijk

Redelijk
belangrijk

Zeer
belangrijk
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1. Toegang tot het
plein voor inwoners
en gebruikers, met
sport en recreatieve
faciliteiten
Extra toelichting

2.
Ontmoetingsplekken
op straat
Extra toelichting

3. Openbare kunst

4. Het lokale
karakter in het
ontwerp van het
plein en behoud van
elementen van
betekenis of
culturele waarde
Extra toelichting

5. Een beschrijving
van hoe het plein en
de faciliteiten die het
biedt worden
gefinancierd,
inclusief het
onderhoud

6. Middelen om
activiteiten en
evenementen
mogelijk te maken
en de ontwikkeling
van
buurtorganisaties te
stimuleren

7. De geschiktheid
van het plein en de
faciliteiten voor
verschillende
subgroepen in de
populatie
Extra toelichting

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cILwc5ZwOgK2JsW
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In hoeverre zijn deze criteria onder dit thema (ontmoeting en inclusie) duidelijk? Zijn ze helder
beschreven en begrijpt u het belang van de criteria?

In welke mate houdt u zich met dit thema (ontmoeting en inclusie) bezig? U kunt zich hier
bijvoorbeeld mee bezig houden vanwege uw beroep, maar het kan ook een onderwerp zijn
waar u persoonlijk in geïnteresseerd bent in uw eigen leefomgeving.

Mist u criteria onder dit thema (ontmoeting en inclusie)?

Uitgevoerd met Qualtrics A

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cILwc5ZwOgK2JsW
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Thema 3: Sociale veiligheid
De sociale veiligheid beïnvloedt het gebruik van de openbare ruimte, en daarmee dus ook ontmoeting
en lichaamsbeweging.

Wanneer we het hebben over het plan, de locatie of het plein bedoelen we het Leeuwenpleintje en de
ontwikkeling van het kernkindcentrum de Groene Loper.
Voor meer informatie over het plan zie: https://www.mijngroeneloper.nl/nieuws/nieuwsarchief/voorkeurslocatie-kernkindcentrum-aan-de-groene-loper-bekend

Hoe belangrijk vind je dit criterium voor de ontwikkeling van het kernkindcentrum op het
Leeuwenpleintje?
Het is voor ons vooral interessant als uw voorkeur voor bepaalde criteria duidelijk naar voren komt.
Ben dus niet bang om criteria die voor u niet interessant te beoordelen als onbelangrijk.

Zeer
onbelangrijk

Redelijk
onbelangrijk

Niet
belangrijk,
maar ook
niet
onbelangrijk

Redelijk
belangrijk

Zeer
belangrijk

1. Veiligheid en
preventie van
criminaliteit

2. 'Natuurlijk
toezicht' en
duidelijke zichtlijnen
Extra toelichting

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cILwc5ZwOgK2JsW
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3. Veilige en
gemakkelijke
verplaatsing
Extra toelichting

4. Gemengd
gebruik van het
gebied
Extra toelichting

5. Duidelijkheid
voor gebruikers
waarvoor en door
wie het gebied
gebruikt kan
worden (privaat,
publiek, of
gemeenschappelijk)

6. Het niveau van
onderhoud

7. Eenvoudig
toezicht op de
speelplekken voor
ouders/verzorgers,
waar nodig met
zitmogelijkheden

8. Een eventueel
alcoholverbod in
het gebied

In hoeverre zijn deze criteria onder dit thema (sociale veiligheid) duidelijk? Zijn ze helder
beschreven en begrijpt u het belang van de criteria?

In welke mate houdt u zich met dit thema (sociale veiligheid) bezig? U kunt zich hier
bijvoorbeeld mee bezig houden vanwege uw beroep, maar het kan ook een onderwerp zijn
https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cILwc5ZwOgK2JsW
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waar u persoonlijk in geïnteresseerd bent in uw eigen leefomgeving.

Mist u criteria onder dit thema (sociale veiligheid)?

Uitgevoerd met Qualtrics A

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cILwc5ZwOgK2JsW
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Thema 4: Samenwerken aan een gezonde leefomgeving
De mogelijkheid voor bewoners om mee te denken over beslissingen die hun leefomgeving en hun
leven beïnvloeden zijn essentieel voor de psychologische gezondheid.

Wanneer we het hebben over het plan, de locatie of het plein bedoelen we het Leeuwenpleintje en de
ontwikkeling van het kernkindcentrum de Groene Loper.
Voor meer informatie over het plan zie: https://www.mijngroeneloper.nl/nieuws/nieuwsarchief/voorkeurslocatie-kernkindcentrum-aan-de-groene-loper-bekend

Hoe belangrijk vind je dit criterium voor de ontwikkeling van het kernkindcentrum op het
Leeuwenpleintje?
Het is voor ons vooral interessant als uw voorkeur voor bepaalde criteria duidelijk naar voren komt.
Ben dus niet bang om criteria die voor u niet interessant te beoordelen als onbelangrijk.

Zeer
onbelangrijk

Redelijk
onbelangrijk

Niet
belangrijk,
maar ook
niet
onbelangrijk

Redelijk
belangrijk

Zeer
belangrijk

1. Betrokkenheid
van de lokale
gemeenschap bij
het plan (zowel
in het ontwerp
van de ruimte,
implementatie
van het plan, als
het beheer van
de ruimte)
Extra
toelichting
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In hoeverre zijn deze criteria onder dit thema (samenwerken aan een gezonde
leefomgeving) duidelijk? Zijn ze helder beschreven en begrijpt u het belang van de criteria?

In welke mate houdt u zich met dit thema (samenwerken aan een gezonde
leefomgeving) bezig? U kunt zich hier bijvoorbeeld mee bezig houden vanwege uw beroep,
maar het kan ook een onderwerp zijn waar u persoonlijk in geïnteresseerd bent in uw eigen
leefomgeving.

Mist u criteria onder dit thema (samenwerken aan een gezonde leefomgeving)?

Uitgevoerd met Qualtrics A
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Nu u alle thema's en criteria gezien heeft; zijn er criteria die voor u extra belangrijk zijn?
Kies er maximaal 5.

Ik heb geen sterke voorkeur

1.1 Het bevorderen van lichaamsbeweging

1.2 Het bevorderen van wandelen, fietsen en actief transport

1.3 Het aantal parkeerplaatsen verminderen

1.4 Aandacht voor de veiligheid van drukke wegen die de school van ander wijken scheidt en
aandacht voor druk wandel-, fiets- en autoverkeer

1.5 Openbaar vervoer verbindingen om de locatie te verbinden met de wijdere omgeving

2.1 Toegang tot het plein voor inwoners en gebruikers, met sport en recreatieve faciliteiten

2.2 Ontmoetingsplekken op straat

2.3 Openbare kunst

2.4 Het lokale karakter in het ontwerp van het plein en behoud van elementen van betekenis of
culturele waarde

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cILwc5ZwOgK2JsW

Pagina 1 van 3

RuimteGIDS KKC

25-02-2021 09:24

2.5 Een beschrijving van hoe het plein en de faciliteiten die het biedt worden gefinancierd, inclusief het
onderhoud

2.6 Middelen om activiteiten en evenementen mogelijk te maken en de ontwikkeling van
buurtorganisaties te stimuleren

2.7 De geschiktheid van het plein en de faciliteiten voor verschillende subgroepen in de populatie

3.1 Veiligheid en preventie van criminaliteit

3.2 ‘Natuurlijk toezicht’ en duidelijke zichtlijnen

3.3 Veilige en gemakkelijke verplaatsing

3.4 Gemengd gebruik van het gebied

3.5 Duidelijkheid voor gebruikers waarvoor en door wie het gebied gebruikt kan worden (privaat,
publiek, of gemeenschappelijk)

3.6 Het niveau van onderhoud

3.7 Eenvoudig toezicht op de speelplekken voor ouders/verzorgers, waar nodig met zitmogelijkheden

3.8 Een eventueel alcoholverbod in het gebied

4.1 Betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij het plan (zowel in het ontwerp van de ruimte,
implementatie van het plan, als het beheer van de ruimte)

Tot slot: heeft u nog opmerkingen, suggesties, of wilt u nog iets kwijt?
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Extra toelichting criteria 1 en 2 thema 1 lichaamsbeweging

Extra toelichting criteria 1, 2 en 4 thema 2 ontmoeting en inclusie

Extra toelichting criteria 2, 3 en 4 thema 3 sociale veiligheid

Extra toelichting criterium thema 4 samenwerken aan een gezonde leefomgeving

