Werken aan een nóg mooier, beter Kerckebosch
In november 2017 hebben we onderzocht hoe tevreden bewoners zijn over wonen in Kerckebosch.
Uit het gehouden onderzoek volgen verschillende acties en thema’s. Samen met het wijkplatform*
willen de WOM en de gemeente kijken welke acties we kunnen oppakken en wanneer. En ook
duidelijkheid geven over wat niet kan. In sommige gevallen kunt u zelf stappen ondernemen.
Hieronder vindt u een samenvatting per thema. Met het wijkplatform willen we deze thema’s verder
bespreken en kijken waar verbeteringen mogelijk zijn.
* Eén van de eerste acties is de oprichting van een wijkplatform voor én door bewoners. Uit het
onderzoek komt duidelijk naar voren dat behoefte is aan meer betrokkenheid bij ontwikkelingen in
de wijk. De gemeente Zeist wil de bewoners die hebben aangegeven dit platform (mede) op te
richten graag ondersteunen en neemt op korte termijn contact op met deze 16 bewoners.

Samenvatting uitkomsten tevredenheidsonderzoek Kerckebosch Zeist
Sterke punten
Bosrijke, groene en mooie woonomgeving.
Dichtbij de natuur en het bos.
Voorzieningen in de buurt (school,
winkelcentrum) en infrastructuur (wegen)
Mooie architectuur
Locatie/centraal gelegen
Veel ruimte en rustig
Inrichting van de wijk
Gezellig, sociaal, goede sfeer
Nieuwe woningen

Verbeterkansen
Inrichting wegen, fietspaden en wandelpaden
Verkeersveiligheid (snelheid) en verlichting
Groenonderhoud
Veiligheid
Speeltuinen/speelgelegenheid
(Zwerf)afval, afvalverwerking
Parkeergelegenheid
Samenhang, verbinding bewoners
Aanbod horeca & winkels
Informatievoorziening

Verkeersinrichting en –veiligheid
In heel Kerckebosch geldt een maximaal 30 kilometerzone. Omdat de snelheid er relatief laag is, zou
het verkeer veilig gemengd moet kunnen worden. Je vindt in een 30 km-zone dus doorgaans geen
aparte fietspaden/-stroken en op kruisingen is de voorrang niet geregeld door borden of tekens op
de weg (de kruisingen zijn gelijkwaardig). Ook kom je er geen verkeerslichten tegen. Toch blijkt uit
ons onderzoek dat bewoners de (verkeers)veiligheid niet overal als goed ervaren. Veel genoemde
probleempunten zijn: hard rijden, onoverzichtelijke verkeerssituaties en parkeren.

Groenonderhoud
Bijna 90% van alle ondervraagden is tevreden over wonen in een groene omgeving. Toch is bijna een
derde ontevreden over de beplanting rond de eigen woning. Het kruidenmengsel dat is geplant
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valt bij veel mensen niet in de smaak, omdat het na de bloei op onkruid lijkt. Daarom heeft de WOM
besloten het kruidenmengsel twee keer per jaar bij te houden door het te maaien. Met het
wijkplatform willen we kijken welke beplanting rondom de woningen wel gewenst is. Ook het
onderhoud van groen in de openbare ruimte is onderwerp van gesprek met het wijkplatform.

Verlichting
Bewoners geven in het onderzoek aan dat de verlichting langs fietspaden een verbeterpunt zijn.
Verlichting is een onderwerp voor gesprek met het wijkplatform.

Sociale veiligheid en overlast
De meeste bewoners voelen zich veilig in Kerckebosch. Dat neemt niet weg dat een kleine groep zich
soms niet veilig voelt, met name ’s nachts, of door spanningen tussen bewoners.
Veiligheid staat voorop in Kerckebosch. Alle geluiden over onveiligheid nemen de gemeente Zeist en
haar partners zeer serieus. Bij alarmerende zaken kunt u het beste 112 bellen. In het onderzoek is
ook overlast door hangjongeren genoemd. De gemeente zoekt samen met Woongoed Zeist,
wijkagenten en scholen naar oplossingen.
Heeft u vragen, kom dan vooral langs bij het wijkteam. Iedere woensdag is er een inloopspreekuur
van 9.30 – 10.30 uur in het Binnenbos, Hoog Kanje 186.

Speeltuinen/gelegenheden
Kerckebosch is een wijk waar kinderen vrij horen te kunnen spelen. Daar horen ook speelplekken bij.
Hoewel een ruime meerderheid daar tevreden over is, is een kwart van de deelnemers van het
onderzoek zeer ontevreden over de speelvoorzieningen voor kinderen. Voor de speelgebieden
bestaat het speelplan. Elke buurt heeft zijn eigen speelplek of diverse speelaanleidingen in de directe
omgeving. Dat aantal kan per buurt verschillen. Ook zijn er tussen de buurten speelaanleidingen te
vinden. Met het wijkplatform duiken we nog eens in de speelvisie en bespreken we de
mogelijkheden voor optimalisatie van deze visie en inrichting van de gebieden die voor spelen zijn
gereserveerd.

Loslopende honden en hondenpoep
In Kerckebosch mag uw hond alleen aangelijnd mee, met uitzondering van een aantal aangewezen
plekken. Op dit moment worden deze plekken bepaald door de gemeente. Binnenkort plaatst de
gemeente hiervoor bordjes in de wijk. De regels voor de groengebieden van Utrechts Landschap leest
u op het toegangsbord bij de ingang van elk gebied.
De gemeente heeft Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst die toezicht houden,
onder andere op het gebied van verkeer en milieu en dus ook honden en de uitlaatgebieden.

Zwerfafval
Een schoon en mooi Kerckebosch. De wijk is omringd met zoveel natuur, dat het zonde is om
vervuiling op straat te zien. In de wijk is Meander Omnium gestart met een actie om ook samen met
jongeren zwerfvuil tegen te gaan. Vele handen maken licht werk en Kerckebosch schoon. Dus doe
ook mee! Vanuit de WOM en de gemeente Zeist werkt Papito Reigina vanuit het bedrijf R&B ook
hard mee aan onder meer schone straten in Kerckebosch. Lees hier wat Papito nog meer doet.

Afvalbeleid
In het onderzoek vragen bewoners om ondergrondse containers ook voor de eengezinswoningen in
plaatst van de huidige containers. De vraag of deze er komen is afhankelijk van de uitkomst van de
gemeente met de pilot omgekeerd inzamelen van afval. In 2018 is de evaluatie van deze proef. Op
grond van de evaluatie van deze proef en de proeven uit Soest en IJsselstein, besluit de raad over het
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wel of niet gemeentebreed invoeren van het omgekeerd inzamelen. Naar verwachting valt dat
besluit rond de zomer van 2018.

Parkeren
Bewoners laten weten dat er te weinig parkeergelegenheden zijn in Kerckebosch. We zien ook dat
niet alle parkeerplaatsen even goed worden gebruikt. Zo staan bijvoorbeeld veel verdiepte
parkeerplaatsen bij appartementen veelal leeg. Gemeente, WOM en Woongoed Zeist hebben
afgesproken dat bij de nieuw te bouwen appartementen de parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor
iedereen. En er geen slagboom meer is. De parkeerplaatsen onder de gebouwen blijven wel alleen
voor bewoners toegankelijk. We hopen dat dit de parkeerdruk zal verlagen.

Horeca en winkels
Dit jaar wordt de openbare ruimte rondom het winkelcentrum aangepakt. Met de nieuwe Albert
Heijn en het buitengebied op orde, is het winkelcentrum in ieder geval weer wat aantrekkelijker.
Verdere herontwikkeling van het winkelcentrum is een besluit van de eigenaar.

Informatie
Bewoners waarderen de informatievoorziening over werkzaamheden, groenvoorziening en updates
van de WOM. De e-nieuwsbrief is voor velen een prettige manier om op de hoogte te blijven. De
WOM wil vanaf nu vaker een nieuwsbrief versturen met updates en informatie. En ook de
samenwerking met het wijkplatform draagt hopelijk bij aan uitwisseling van ideeën en informatie.

Weet u waar u terecht kan?
Via de bewaarkaart met handige adressen kunt u snel zien bij wie u melding kan maken
van overlast of waar u terecht kan met uw vraag. Bewoners zijn de ogen en oren in de
wijk. Ziet u iets in de wijk wat niet ok is. Meld het dan.
Download de bewaarkaart

Meer downloads
Speelplan: informatie over de speelgebieden in Kerckebosch Zeist
Onderzoeksrapport bewonerstevredenheid met alle resultaten
Of download de stukken via www.kerckeboschzeist.nl
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