Dashboard Kruizemuntweg
www.eenfijnebuurt.nl/kruizemuntweg
Reacties op het ontwerp
Periode: 7 mei 2020 - 19 mei 2020
Doelgroep: 700 adressen
Bezoekers van het platvorm: circa 150 gebruikers (20%)
Bezoekers met een reactie: circa 75 gebruikers (10%)

Kies de bollen die jij mooi vindt
Keuze

aantal

percentage

•

Leiden

35

40%

•

Antwerpen

28

32%

•

Voorschoten

25

28%

88

100%

Totaal

Ko rte ev al uatie

een fysieke
Veel meer respons dan bij
bijeenkomst
bereikt, ook veel
Er is een brede doelgroep
jongere mensen reageren
wijk
Ook mensen in deze PACT
itaal
communiceren graag dig
een prettige
Mensen geven aan dat dit
n is, op hun eigen
manier van communicere
tempo
moment en in hun eigen

Kies de struiken die jij mooi vindt
Keuze

aantal

percentage

•

Krentenboompje

44

42%

•

Kardinaalsmuts

31

30%

•

Gele kornoelje

29

28%

104

100%

Totaal

Kies de spellen die jij leuk vindt
Keuze

Kies de sporten die jij leuk vindt
Keuze

aantal

percentage

aantal

percentage

•

Boomklauteren

38

19%

•

Evenwichtsbalk

37

18%

•

Speelboom

34

17%

•

Zigzag
(balanceer)palen

34

17%

•

Hardloop/skeelerbaan

34

50%

•

Bordspel

21

31%

•

Stapstenen

30

15%

•

Handbal

13

19%

•

Stapstammen

29

14%

68

100%

202

100%

Totaal

Totaal
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Reacties op de open vragen
Jouw idee voor het sporten
"Wij zouden het super gaaf vinden als jullie met de boomstammen van de eventuele bomen die weggaan een leuk
plekje maken waar ze komen te liggen zodat de kinderen er lekker op kunnen klauteren, spelen, zitten e.d
Wat wij ook erg leuk zouden vinden is als er ergens een vast hinkel pad voor de kinderen komt."
Wanneer er geen snor en bromscooters meer worden toegestaan op het naastgelegen fietspad en er een, natuurlijke,
afzetting komt richting het water is een extra skeeler, hardloop baan niet nodig. Je zou ook een extra pad daarnaast
kunnen maken wat zich daarvoor aandient! Minder saai dan steeds dezelfde rondjes rijden?
Trampoline
Speeltuin voor kleinere kinderen
Skatebaan zou ook fijn zijn in combi met skeeleren
Skatebaan zou hier ook fijn zijn kan ook op geskeelerd worden
Skate baan
"Sensory path!
Op de paden hinkelpad, lijnen die gevolgd moeten worden, opdrachten als springen als een kikker, abc leren
doormiddel van springen over bv een rups, zie foto's in de link voor diverse voorbeelden:
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1072084389644435&id=477039932482220
Een onwijs mooie manier om kinderen motorisch te ontwikkelen."
Misschien kan er ook iets gemaakt worden voor stunt steppen
Misschien een paar stalen fitness apparaten? Zie je in Spanje heel veel en daar wordt ook heel veel gebruik van
gemaakt! Voor het hele lichaam een oefening zou super zijn! Bij het verzorgingshuis in mijn eerdere woonplaats
stonden er ook een aantal. Echt leuk voor de senioren! En dan wel minstens voor boven de 18 jaar, anders zit er
aldoor jeugd op te klieren en kunnen senioren er nog niks mee. Het lijkt er nl nu een beetje op dat er alleen aan de
jeugd gedacht wordt!
"Mijn idee:
Buiten fitness hoek"
Iets voor de wat oudere kinderen en ook de kleinere kinderen waar ze kunnen rondrennen zonder iedere keer een
hartverzakking te krijgen. Ongeveer 1-10
Houdt het op zijn minst gedeeltelijk toegankelijk voor honden. Eventueel hond depo zakjes dispenser bij de honden
losloop veld (deze ook eventueel opfrissen en leuken?). En aan het begin, einde en midden van waar je met je hond
mag lopen.
Hardloop/skeelerbaan misschien beter ergens anders, langs het fietspad bijvoorbeeld en dat veiliger maken, scooters
misschien verbieden?
"Graag zou ik voor de wat jongere kinderen ook een aantal speeltoestellen willen. Zoals bijvoorbeeld een schommel,
duikelstang en/of een glijbaan.
De kaarenweening speeltuin is te ver om mijn dochter daarheen te laten gaan, maar buiten dat feit om.. er hangen
erg vaak hangjeugd rond die daar alcohol en/of drugs nuttigen. Hierdoor is het voor mijn dochter niet veilig om
daarheen te gaan. Mijn dochter bereikt bijna de leeftijd van 11 jaar dus wil meer zelfstandigheid en wil dus zonder
mij gewoon ergens kunnen spelen. Hier wonen meerdere kinderen van jong tot pubertijd die daar erg van balen dat
het niet voor hun deur is. Voor ons als ouders zou het erg prettig zijn als hier wat speeltoestellen komen zodat ze voor
of na het sporten even bij kunnen komen op bijvoorbeeld de schommel.
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Overigens wel super tof dat jullie het hier aan gaan pakken en ook naar de jongeren kijken ipv alleen naar de ouderen
die alleen maar bloemetjes en plantjes willen."
Fitnessapparaten die zowel jong als oud kan gebruiken.
Een rek om je aan op te trekken.
dit lijkt me leuk word de honden uit laat ook aangepakt ja of nee ik zou het leuk vind om een honden speeltuin er bij
te doen
Cardio/fitness
"1 speelplek voornkinderen met schommel, klimrek en glijbaan evt.
Of klein kinderboerderij"
Naam voor het Krajicek playground
Play West
Kruizemuntje
Kruidentuin
Kruidenpark
kruidenbuurtveld
Kruiden park
het kruidje
Het gras ( Zegt mijn dochter van 3 jaar)...
Herbal play
De kruidentuin
Cross town
Jouw idee voor spellen
Wellicht ook een paar bewegingsapparaten t.b.v. juist de oudere bewoners !
Wat ook erg leuk is voor de kinderen (heeft mijn dochter namelijk op hun schoolplein, Jan ligthartschool rendierhof)
is een soort van klim/klauter baan. Het lijkt op een tokkelbaan maar dan op een acceptabele hoogte van de grond af.
Dit is gemaakt van houdt palen, planken en touw.
"Wat een geweldige ideeen!!
Onze voorkeur gaat uit naar spelen met natuurlijke materialen en dus bv bomen, takken, e.d"
Speeltoestel met glijbaan
Schommels
Nogmaals, leuk voor de jeugd! Denk aub ook aan de senioren!
Kickboksbal
Houten speelhuis/klimrek zandbak voor de kleinere kinderen...
Houten speelhuis/klimrek zandbak voor de kleinere kinderen...
Een sport spel circuit te gebruiken voor jong en oud
dat lijkt me leuk hoor
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Hoe vind je het ontwerp?
Ziet er super uit
Ziet er prachtig uit!
Ziet er heel leuk uit!niet alleen het park. De opzet van het geheel,het betrekken van mensen hierbij. Vooral jongeren
en kinderen. Veel sucses.
Ziet er goed uit. We zijn blij dat er iets met het park gedaan gaat worden!
word de hondenuitlaat ook aan gepakt het zal leuk zijn voor de honden speeltuin en een pad goed goed gehard is en
meer honden baken want er word maar weinig op geruimt dat doen ze niet zo het hoord
"Wat meer speelgelegenheid voor peuters en kleuters.
Denk bv aan een zandbak of tunnel om doorheen te kruipen."
Vrij algemeen, maar goed uitgevoerd kan het een topper worden.
Topper plan voor het park
"Superblij dat er vernieuwing gaat komen. Ziet er goed uit.
Succes met de werkzaamheden"
Super mooi
Ontwerp is heel erg leuk! Goed voor de wijk!
Mooie verbeteringen, hopelijk zorgt dit voor meer saamhorigheid in de wijk. Fijn dat het hondenspeelveld blijft
bestaan. Maar jammer dat er niet naar mogelijkheden gekeken wordt om het fietspad veiliger te maken en te
betrekken bij het plan. Zoals al eerder aangegeven zou daar een verbod op snor en bromscooters geen overbodige
luxe zijn en is een, eventueel afgezette, verbreding van het fietspad veel leuker en interessanter om te skeeleren of te
hardlopen. Wel ook dan goed letten op de veiligheid aan de waterkant!
Mooi
Mooi
Mooi
Leuk. Is er plek voor een algemene kruidentuin voor de mensen zodat ze verse kruiden kunnen plukken
leuk,duidelijk en netter plek voor in buurt voor allemans jong/oud om te bezoeken
Leuk, ik hou van natuurlijke dingen gebruiken maar mis wel een bijbaantje of schommel en mis extra controle op de
hondenpoep. Alles ligt met hondenpoep, erg jammer voor de kl3ine kinderen die spelen in het gras en die onder de
loep thuis komen. Zodra het ook watmer wordt, ruikt het park naar poep ipv natuur.
"Leuk ontwerp aan bijna iedereen gedacht wat ontbreekt is meer verlichting langs wandelpad achter flats
bieslookweg is i.v.m. de veiligheid echt nodig zeker het stukje tussen de honden uitlaatstrook en de flats bieslookweg.
Wat gebeurd er met het plantsoen tussen de flats kruidenlaan meer bloemen en graag dusdanig inrichten dat er
gewoon gemaaid kan gaan worden zeker geen speel plekken tussen de flats i.v.m. geluidsoverlast."
Interessant
Ik zou graag ingetekend willen zien hoe het er dan uitziet beetje onduidelijk waar iets komt ja op de rode de stippen.
"Het ziet er leuk uit, een hele verbetering.
Gezien de al bestaande overlast zal het handhaven van de regels belangrijk zijn.
Dat moeten we met z'n allen doen anders zal het volgens mij vlug verpauperen."
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Het ontwerp ziet er goed uit, fijn ook dat er aan de kinderen gedacht wordt. Echter mis ik wel enkele speeltoestellen,
het hoeven er niet veel te zijn, al is het maar een schommel, duikelrek en een glijbaan. Zo kunnen alle ouders met
meerdere kinderen in het gezin gelijk al hun kinderen een plezier doen. De kleintjes kunnen spelen in/op de
speeltoestellen en de oudere kinderen kunnen sportactiviteiten doen.
Het is een goed ontwerp alleen de vraag is blijft het enigzins troep en hondenpoep schoon.
Heel mooi
Heel leuk gedaan
Hartstikke leuk, ik kijk erna uit om een leuke speelplek voor mijn kinderen waar mijn kinderen veilig kunnen spelen 7
en 1 jaar
Goed. Maar hebben we ook nagedacht over de verlichting en veiligheid naar het park toe.
Goed over nagedacht. De vraag is wel of er extra gelet kan worden op veiligheid: boomstammen tegen scooters is een
goed idee! Wel zou een hondenlosloopzone leuk zijn. In veel delen in de buurt zijn er slecht onderhouden kleine vieze
veldjes, vol met kuilen. Langs het kanaal bij etz is een losloopstrook die LEVENSGEVAARLIJK is voor mens en dier.
( geen hek tussen fietspad en losloopzone)
Goed maar teweinig verlichting in complete park ivm misdaad en drugs
Geweldig tot zo ver...we hopen wel, hoe gaaf het basketbalveld, nieuwe sportveld ook is, dat we meerdere aspecten
van het gedeelte met spelen terugkomen als boomklauteren, speelboom, stapstammen e.d zodat ook de hele jonge
kindjes (peuters/kleuters) zich uit kunnen leven!
Fitness plekken
Fijn maar de kleine kinderen zijn vergeten ? Ivm speelruimte..
erg leuk en vernieuwend. veel variatie.
Een speeltuin zou leuker zijn voor de kleine kinderen.
Een speeltuin zou leuker zijn voor de kleine kinderen.
De gestelde keuzes zijn mij om het even, hier heb ik geen mening over. Ik zou het wel bijzonder jammer vinden als
bomen en planten die er al staan verwijderd moeten worden, totaal onnodig en erg zonde van volgroeide bomen. De
groenstrook tussen de flats van de kruizemuntweg en het kanaal is qua bomen en struiken ook flink uitgedund, echt
heel heel jammer en overdreven; we zijn in Nederland echt bang geworden van een beetje ongeordende 'natuur'.
Hopelijk blijft dit park mooi vol met groen in plaats van een fotogeniek plaatje.
"Beste Ilse
Graag de oude situatie herstellen nl het terugplaatsen van de klappalen in de fietspad van de kruizemunweg naar het
kanaal zodat ze niet met de auto naar de sportvelden kunnen.
In de hondenuitlaat zone 2 armaturen bijplaatsen voorzien van sensors zodat de gebruikers steeds zicht hebben op de
pad en hun huisdier daarnaast minstens 1 armatuur plaatsen tussen de hondenuitlaat zone en de flats bieslookweg
dat stukje is aardedonker.
De open ruimte naast het fietspad/basketbalveld bij het kanaal is bij uitstek geschikt voor het plaatsen van een
picniktafel met uitzicht op het kanaal.
Ik hoop dat deze suggesties kunnen worden meegenomen en uitgevoerd.
Met vriendelijke groet
Guus Claassens"
Belangrijk, het kan een gezellig parkje zijn.
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"1-Het ontwerp ziet er goed uit !! Echter een uiterst belangrijk punt is het structureel schoonhouden van het park incl.
het regelmatig ledigen van de prullenbakken , daarnaast het streng verbieden én met toezicht van uitlaten van
honden in het park e.e.a om de vaak grote hoeveelheden hondenpoep alsmede vernielingen te voorkomen !
2-Ook rekening houden met de ouderen waar een paar sport toestellen een gezonde aanvulling zou kunnen zijn , incl.
enkele makkelijke zittende schone bankjes t.b.v ouderen !"
Vind je het leuk om zo mee te denken?
Zeker!
Zeker
Prima
Leuk om erbij betrokken te zijn.
Jazeker! Ik ben erg benieuwd wat er uiteindelijk mee gedaan wordt en het eindresultaat.
Jazeker
Jazeker
Jazeker
Jazeker
jaa
Ja! Denk dat dit soort betrokkenheid bij veranderingen erg belangrijk is voor het vertrouwen van de bewoners in de
gemeente.
Ja, het is altijd prettig ergens bij betrokken te worden.
Ja, al is het wel beperkt.
Ja zeker, dit geeft mij het gevoel dat er geluisterd wordt en wij ook inbreng hebben in onze buurt waar onze kinderen
op moeten groeien.
Ja zeker leuk zo heeft iedereen een stem in wat er in de buurt gaat veranderen
Ja zeker
Ja zeker
Ja tenslotte wij wonen hier en wij gaan het gebruiken..
Ja hoor
Ja hoor
Ja het is altijd fijn om betrokken te worden bij de inrichting van je eigen woon en leefomgeving.
Ja er zijn veel mogelijkheden
Ja een prima initiatief al kun je nooit iedereen het naar de zin maken.
Ja
Ja
Ja
Input die gegeven kan worden is minimaal, in mijn optiek alleen voor de vorm.
IK vind het geweldig!!!
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Helaas wordt er mn door de jeugd drugs gebruikt alsmede ook alcohol gedronken in het park met alle viezigheid die
daarbij horen ! smerig / ongezond en geen fatsoenlijk voorbeeld voor de opgroeiende kinderen !! regelmatig Toezicht
is dan ook noodzakelijk !
Hartstikke leuk! Fijn ook dat je nog ideeën door kan geven.
Hartstikke fijn dat we erbij betrokken worden
Goed voor de omwonende om mee te kunnen denken en inspraak te hebben
Geen probleem met mee denken, zolang er maar ook nagedacht word over de aller kleinsten.
Fitness plekken
Fijn dat we mee mogen denken
en de doden bomen weg halen en leuke struiken neer zetten
dus
Zijn we iets vergeten?
Zie opmerking over verlichting en de inrichting plantsoen tussen flats kruidenlaan.
We hopen als bewoners op de hoogte gehouden te worden
Voorzieningen voor de hondenbezitter. Het zou leuk zijn als er een honden losloop route zou komen. Vaak moeten
eigenaren het doen met vieze en te kleine veldjes. Dit ontmoedigd het gebruik ervan en honden worden zo elders los
gelaten. Zoals eerder gemeld is de loosloopzone net na het ETZ erg gevaarlijk. Suggestie: een hek tussen het fietspad
en de losloopzone.
Volgens mij niet
Volgens mij niet
Verlichting in de buurt zelf
Speeltuin voor kleuters
"NOu ik zit wel even terug te denken aan een klein stukje voor de senioren...
We hebben natuurlijk een jeu d boules veld maar wellicht dat er iets van een schaaktafel/plek zoals je in amerika veel
in parken ziet nog een leuk idee is???"
Niet zover ik zie
Niet echt, maar een paar wipkipjes voor de allerkleinste zou niet verkeerd zijn.
Niet dat we ons zo bedenken.
Niet dat ik zo kan opkomen
nee
Misschien!? Als ik met mijn kleine hondje een rondje maak en er zijn van die grote honden in het losloop veld, ben ik
altijd doodsbang dat er eentje over dat hek komt. Ik zou er een stuk rustiger van worden als dat met wat staaldraad
verhoogd zou worden. Geen idee of het kan, maar vragen staat vrij toch.
Minder snor- en bromfietsen in de buurt zodat de hinden vrij rond kunnen lopen zonder overhoop gereden te worden.
Een afscheiding tussen fietspad en groenstrook.
Maak het veilig voor jong en oud maar ook de huisdieren die mee lopen met hun gezin
Kruidentuin Tje!
Ja dat het gras gewoon gemaaid gaat worden het ziet er niet uit anders hoeven jullie het park niet te veranderen als
je het verschil toch niet ziet
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Ik hoop dat als jullie bestaande groenvoorziening gaan snoeien of verwijderen, dat er rekening gehouden wordt met
de konijnen en vogels die er nu huizen?
Geen idee. Hoop dat het een mooi natuurpark wordt
Evt bescherming/ omheining van het t sportveld, dat de bal niet steeds alle kanten op gaat
Er moet ook minimaal 1 ding komen voor de kleinere kinderen de peuters speel klimrek met glijbaan en/of zandbak..
geen speeltuin maar 1 of 2 aparaten zou moeten kunnen.. heb je een bredere groep tevreden..
en meer banken langs het water dat je kunt gaan zitten om uit te rusten en daar ook meer bakken neer zetten voor de
rommmel in te gooien
"Een zeer ongezonde en smerige situatie is het regelmatig te volle Glas en Afvalbakken waarbij het afval/glas naast
de bakken soms dagen staat hetgeen allerlei ongedierte o.a. muizen en ratten aantrekt soms zie ze aan het afval
vreten !
gevolg is ook veel zwerf afvalvuil [ papier/plastiek/ veelal lege bier flessen ] op de grasvelden en de straten , hetgeen
een ongezonde en smerige situatie creëert .
Ik hebt daarom omtrent 2 keer een klacht bij de gemeente ingediend , helaas zonder resultaat .
Willen we een fatsoenlijk én schone buurten en parken dan is dat een primaire voorwaarden !"
"Een feestelijk opening zou wel leuk zijn.🎊 🎉
Natuurlijk als de coronamaatregelen het toelaten.👍 "
De dieren die al in het park zitten. Egels, vleermuizen enz. Zijn er nog ergens voorzieningen om meer wild aan te
trekken?
Bouw dingen echt hufterproof, zorg voor veel vuilnisbakken en voor controle door buurtwachten, anders is het park zo
vervuild of gesloopt
Alles is zoals het hoort
Al met al, fijn dat er aandacht wordt besteed aan de buurt.
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