Resultaten buurtterrassen
Schansen-Zuid
Verkenningsfase

Om kennis te maken met de bewoners, hun ideeën voor de buurt te inventariseren en mensen
met elkaar in contact te brengen zijn vlak voor de zomervakantie 4 buurtterrassen
georganiseerd. Deze laagdrempelige bijeenkomsten waren op verschillende momenten en
locaties in Schansen-Zuid. In totaal zijn bijna 200 bewoners, jong en oud, bij een van de
buurtterrassen geweest. Dit is ongeveer een kwart van de in totaal circa 800 inwoners van de
buurt.
Datum
Dinsdag 9 juli 18.00-20.00
Zaterdag 13 juli 14.00-16.00
Woensdag 17 juli 15.00-17.00
Vrijdag 19 juli 18.00-20.00

Locatie
Pleintje Laarderschans
Bogen Abstederschans
Speelveld Mokerschans
Groenstrook Holterschans

Opkomst
±75
±25
±40
±60
±200

Positieve punten van Schansen-Zuid
Bewoners vinden het prettig wonen in Schansen-Zuid. Veel
mensen vinden het gezellig in de buurt, doordat zij prettige
contacten hebben. Het vele groen en de ligging nabij het
park en supermarkt worden gewaardeerd. Het wordt fijn
gevonden dat er een verscheidenheid aan bewoners woont.
Verder vinden bewoners Schansen-Zuid een rustige en
veilige buurt en wordt de speelgelegenheid gewaardeerd.
Men ervaart dat het imago van de buurt beter wordt.
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Dromen voor de toekomst
Voor de toekomst hebben bewoners een schone en veilige
buurt voor ogen. De buurt moet groen blijven en het
groenonderhoud moet op orde zijn. Belangrijk wordt
gevonden dat de jeugd prettig kan opgroeien en dat het
toegankelijk is voor ouderen. Een groep jongeren droomt
van een muziekstudio in de wijk om hun talent verder te
kunnen ontwikkelen.

Ideeën van bewoners voor verbetering
Tijdens de buurtterrassen en via de website www.ikbennieuwegein.nl konden bewoners hun
ideeën en verbeterpunten voor de buurt opgeven. Dit heeft zo’n 150 verbeterpunten opgeleverd.
In verschillende straten wordt de bestrating als verbeterpunt genoemd, vanwege verzakkingen of
wortelopdruk. Daarnaast komen er in de hele buurt klachten en ideeën naar voren over het
groen en groenonderhoud. Verder komen verschillende speelplekken naar voren voor
verbetering. Op een aantal locaties wordt een andere functie voor weinig gebruikte
parkeerplaatsen voorgesteld. Bijplaatsingen bij ondergrondse containers zijn een grote ergernis.
Daarnaast is veiligheid een terugkerend onderwerp.
Hieronder volgt een toelichting van de ideeën van bewoners per straat.
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Laarderschans
Bewoners vinden de bloemperken erg mooi, maar missen een goede stoep voor de deur. Men
vindt het donker achter de woningen en ervaart een onveilig gevoel omdat er veel is ingebroken
in de buurt. De onderdoorgang kan mooier worden met plantenbakken. Iemand vindt dat de
straatlantaarns gemoderniseerd moeten worden. Bewoners zouden het fijn vinden als het
speelplekje tussen de Laarderschans en Zaanseschans wordt opgeknapt. Het is erg verzakt en de
grote berk geeft overlast.
Lemsterschans
Het leegstaande gebouw op de hoek mag van bewoners snel gesloopt worden. Voor de groene
zone langs de Jutphasestraatweg is het idee geopperd om er een groene speelplek van te maken.
Leuderschans
Veel mensen rijden via de Leusderschans de wijk in. Men vindt dat er in deze straat hard wordt
gereden, ook in het woonerfgedeelte. Op de kruising met de Zaanseschans ontstaan soms
onveilige situaties, omdat er geen voorrang wordt verleend.
De bijplaatsingen bij de ondergrondse container zijn erg storend. Het onderhoud van de
waterkanten verdient aandacht. Prullenbakken voor afval en hondenpoep worden gemist. Om het
buurtgevoel te versterken heeft iemand een jeu de boulesbaantje voorgesteld bij het grasveldje
op de hoek met de Lemsterschans.
Zaanseschans
Aan de Zaanseschans maken de bewoners zich vooral zorgen over het verkeer. Er wordt hard
gereden en verschillende bewoners vragen om drempels en eenrichtingsverkeer. De waterkanten
mogen beter onderhouden worden en de woekerende duizendknoop verwijderd. Het idee is
geopperd om het water beter bereikbaar te maken of bijvoorbeeld een verbinding over het water
te maken.
Abstederschans
Aan de Abstederschans vinden bewoners dat het oude deel moet worden opgeknapt. De 2 hoge
platanen worden te groot gevonden en geven veel bladafval in de herfst. Er zijn zorgen over het
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onderhoud van verschillende tuinen. Boombeugels maken het in en uitstappen uit de auto
moeilijk. De brandgangen moeten schoon gehouden worden en het water loopt hier niet goed
weg.
De speelplek aan de noordkant mag vernieuwd worden, zodat hij uitdagend wordt. Een
kabelbaan of fitnessplein voor 18+ zijn bijvoorbeeld genoemd. Er blijft veel water op dit plein
staan. Men zou deze plek graag groener zien, met bijvoorbeeld fruitbomen.
Ommerschans
Hier zijn parkeerplaatsen die nauwelijks worden gebruikt. Het idee is geopperd om deze
parkeerplaatsen te vervangen voor groen, zodat er een gevarieerde groenstrook met bloeiende
planten gemaakt kan worden. Vanaf de bushalte komt er zwerfafval de wijk in.
Hattemerschans
De Hattemerschans wordt volgens bewoners als sluiproute gebruikt. Vrachtwagens moeten
geweerd worden, want zij rijden de straat kapot. De parkeerplaatsen aan de noordzijde worden
zelden gebruikt. Het vervangen van parkeerplaatsen door mooie bomen en planten is
voorgesteld. Een doorgaande route voor de voetganger ontbreekt, het voetpad stopt opeens.
Orvelterdek
Er is veel afvaldump bij de ondergrondse container. Dit is een doorn in het oog. Het onderhoud
onder het dek kan beter. Sommige mensen parkeren de auto liever ergens anders vanwege de
veiligheid. Het verzoek is om de bomenkap tussen het Orvelterdek en Vledderschans te
compenseren met nieuwe aanplant van bomen. De aansluiting vanaf de groenzone naar het
Orvelterdek is verzakt. Een groene looproute naar het park is gewenst.
Vledderschans
Aan de Vledderschans zouden bewoners parkeerplaatsen in het midden van de straat graag
opofferen om er een groene ontmoetingsplek van te maken met een picknicktafel. De beplanting
bij de parkeerplaats naast nr 1. moet gesnoeid worden. De schuurtjes die aan de straat grenzen
zouden gepimpt kunnen worden voor een mooie uitstraling.
Mokerschans
Voor de speeltuin leven ideeën om het aantrekkelijker te maken, bijv. door klimbomen, een
kabelbaan of fruitbomen en het schilderen van de toestellen. Bij het voetballen komen er wel
eens ballen in de sloot. Het pad langs het voetbalveldje is vrij donker. Dit is een veelgebruikte
hondenroute, controle op hondenpoep tijdens uitlaattijden is gewenst. Verder is er het idee om
ringen aan lantaarnpalen te bevestigen voor het plastic afval.
Lierseschans
Bewoners vinden dat de groenstrook moet worden aangepakt. Ook kan de toegankelijkheid voor
rollators worden verbeterd. De bocht met de Glanerschans is te krap. Verruimen of plaatsen van
een spiegel wordt als oplossing voorgesteld.
Glanerschans
Hier is de beleving dat er hard wordt gereden. Bewoners stellen voor om drempels aan te leggen
om de snelheid eruit te halen.
Velperschans
De waterkant wordt met grote machines gemaaid. Hierdoor wordt de stoep kapot gereden.
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Leidseschans
Bij het plantsoentje aan het begin van de Leidseschans is overlast van hondenpoep. Bewoners
maken zich zorgen over de veiligheid vanwege (auto)inbraken. Het groenonderhoud bij de
Geinsche Hof laat te wensen over. Er zijn meer parkeerplaatsen gewenst, maar ook meer groen.
Ook ziet men graag meer en duidelijke containeropstelplaatsen.
Holterschans
Bewoners vinden het belangrijk dat het een groene buurt blijft, ondanks de bouw van
appartementen en de kap van bomen. Het onderhoud van het groen op de geluidswal kan beter.
Voorgesteld is om fruitbomen te planten. Men wil meer parkeerplaatsen, maar op de hoek
Holterschans/Leidseschans zou men in het ideale geval liever groen zien in plaats van parkeren.
Het speelplekje onder de poort door zit verscholen en is geen fijne locatie voor een speelpek. De
afvalcontainer moet schoongehouden worden. Er is een extra opstelplek voor kliko’s gewenst.
Cirkeltje Rond
Door de grote rietkraag is de visvlonder niet bereikbaar. Natuurlijke oevers zouden mooi zijn,
zodat je Cirkeltje Rond ook vanaf de weg kunt zien. Ideeën zijn een Tiny Forest, klimtouw over
het water en drijvende planten. De toegankelijkheid voor rolstoelen en rollators vanuit de
Geinsche Hof richting de Albert Heijn en park kan worden verbeterd.
Graaf Florisweg
Bewoners vinden dat er hard wordt gereden op de Graaf Florisweg. De oversteek bij de
Hattemerschans kan veiliger voor fietsers en voetgangers. De Wiersebrug staat in de zomer erg
lang open, waardoor file ontstaat.

Hoe willen bewoners meedoen?
Een Betere Buurt maak je samen. Dit kan de gemeente niet alleen. Hiervoor is ook de inzet en
medewerking van wijkpartners en bewoners nodig. Tijdens de buurtterrassen is aan de bewoners
gevraagd op welke manier zij mee willen doen bij het verbeteren van hun buurt, bij welke
onderwerpen ze betrokken willen zijn en wat ze zelf willen en kunnen betekenen voor hun buurt.

Hoe wilt u meedoen bij het verbeteren van uw buurt?
Ik wil zelf initiatief nemen en samen met
buurtgenoten plannen maken
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Ik wil met de gemeente samen plannen maken

18

Ik wil de gemeente advies geven als er keuzes
gemaakt moeten worden

35

Ik wil mijn mening geven

51

Ik wil alleen informatie ontvangen

57
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% van de bewoners
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Bij welk onderwerp wilt u betrokken zijn?
Imago van de buurt

12

Toegankelijkheid voor ouderen

14

Ontmoeten

6

Schuttingen en tuinen

14

Spelen

16

Schone buurt

33

Groene buurt

34

Veiligheid

33
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Aantal bewoners

Ik ben goed in ...
Creatief

4

Fotografie

1

Buurtfeest organiseren
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Tuinieren

6

Helpen bij activiteiten
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(Kinder)activiteiten organiseren
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Aantal bewoners

Ik wil graag...
Iets anders
Kunst maken
Met buren koffie drinken

3
4
6

Klusjes doen voor anderen
Iets betekenen voor een buurtgenoot
ZAPPER worden
Aansluiten bij het Wijknetwerk
Helpen bij Cirkeltje Rond
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Een leuke activiteit organiseren
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Aantal bewoners
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