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Hieronder alle ingezonden antwoorden van de vragenwandelroute Frisse Blik op het Oude Dorp,
zowel online als offline, per locatie ingedeeld. De antwoorden zijn rechtstreeks uit de database
gehaald en staan hier ongecorrigeerd vermeld.

LOCATIE 1: MUZIEKTENT
Vindt u het belangrijk dat het Oude Dorp een historische uitstraling heeft?(*)
Geen mening

3

Nee
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288

Toelichtingen
Categorie: Suggesties/tips (voor verbeteringen)
Tips: Op zondag staan er zeker 10 zeer grote zwarte kliko's met geel deksel op het Plein. Dat kan toch
ook op een parkeerterrein? Waarom op dat mooie historische plein? Ook de niet-mobiele
afvalcontainers voor glas zijn vreselijk ontsierend op die plek. Waarom niet op het parkeerterrein?
Het lijkt mij mooi als de geschiedenis beter zichtbaar gemaakt wordt. De stadshistoricus van Houten
vertelde erover en liet foto’s zien.
Oudheid bewaren, oudste deel v houten, met wat groen erbij en plein zeker behouden
Vooral het dorpse karakter vind ik erg leuk. Wel graag minder autoverkeer. De "muziektent" vind ik
niks. Onbruikbaar symbool. Te klein om wat mee te doen. Misschien een paar mooie bankjes en
bloemvakken erbij?
De muziektent geeft daar geen toegevoegde waarde aan. [red.: aan het historische karakter]
Houten heeft veel nieuwbouw en weinig oude bebouwing. Het Oude Dorp is een unieke plek, en
herbergt de oorsprong van Houten en is het waard om bewaard, beschermd en zoveel mogelijk zonder ook jongere bebouwing af te breken en te historiseren - in de huidige toestand te houden.
Wat mij het hart moet, en wat ik erg ontsierend vind, zijn de luifels van de winkels van de Passage.

Maar niet ten koste van alles. Het moet geen Openluchtmuseum worden.
Onderhoud de oude panden die leeg staan en geef ze een passende nieuwe bestemming, bv
museum over geschiedenis Houten annex VVV-punt.
Erg belangrijk om de grote bomen te behouden en graag ook de karaktervolle gebouwen (de
Roskam! maar ook de muziektent, de AH, het Kruidvat en de kerken).
Monumentenzorg verbeteren en handhaven
Het bijzondere aan Houten is dat met de uitgroei er voor is gekozen een geheel nieuw centrum te
maken en het oorspronkelijke Houten als 'het oude dorp' voort te laten bestaan. De historische
uitstraling maakt het uniek en zou behouden en eventueel versterkt moeten worden.
Het heet niet voor niets Oude Dorp. Logisch dus dat het een historische uitstraling heeft. Waak
ervoor dat er moderne her- of nieuwbouw plaatsvindt.
Via aankleding maar ook niet te uitbundige winkelpuien.
historische gevels behouden / herstellen
Het is uniek dat het oude dorp en dit plein er nog zo mooi uitzien. De doorgaande weg zou behouden
mogen, maar parkeerplekken weg, of terugbrengen naar 4 voor apotheek en AH voor mensen die
slecht ter been zijn. AH niet groter laten worden en zeker niet meer autoverkeer naar het oude dorp
toe genereren.
Niet parkeren op het plein maar alleen achter de bebouwing
-------------------------------------------------------------------------------------Overige toelichtingen
Dat maakt het Oude Dorp uniek tussen modernere winkelcentra als het Rond en Castellum.
Ouwe dorp straalt door het historische karakter gezelligheid uit.
Er zijn niet zoveel historische plaatsen in Houten.
Graag geen zelfde uitstraling als het Rond
Voor de sfeer
Het is het OUDE dorp...
Wat zou anders de meerwaarde van het dorp zijn, het heeft nu nog een onderscheidend karakter
Het is mooi als de historie van het oude dorp terug te vinden is in het oude dorp. Er is al te veel
afgebroken.
Voor de sfeer, (die ontbreekt in Het Rond en Castellum)
Er zijn niet veel historische plekken in Houten, reden om dit te koesteren
Een dergelijke uitstraling heeft karakter en geeft het Oude Dorp een knusse sfeer. Houten heeft
elders al moderne plekken (denk aan het Rond). Ik zit hier graag met een drankje te genieten van de
zon en de gezelligheid en de historische uitstraling draagt daar heel erg aan bij!
Dit draagt bij aan de sfeer van Houten. Mede een reden dat we terug zijn verhuisd naar Houten.

Het oudste deel moet zo blijven, een van de weinige écht gezellige plekken, het hele jaar door.
Het Oude Dorp is de kern van het historische Houten. Het is verstandig dit zo te behouden. Elders in
Houten is veel ruimte voor vernieuwende ideeën en nieuwe manieren van inrichtingen.
De historische uitstraling moet zeker behouden blijven, er is al te veel verdwenen. Laat het oude
dorp ,het oude dorp.
Geen moderne nieuwbouw op het plein.
Het feit dat Houten meer is dan een Vinex locatie maar een oude kern heeft, moet worden
benadrukt.
Het mooiste stuk van Houten en dat moet zo blijven
Er is in Houten weinig ouder dan 50 jaar.
Houten heeft van oorsprong een klein oud centrum. Ik zie graag dat dat behouden wordt. Het
nieuwe centrum hoeft dat niet te behouden.
Dat geeft toch nog wat karakter aan een plaats met zoveel nieuwbouw
Het Oude Dorp IS Houten.
Dit plein is het oude, historische hart van Houten en moet dit ook blijven uitstralen. Moderne
uitstraling kan op het Rond of Castellum, niet alles moet modern worden.
Historie moet bewaard blijven.
Er is al genoeg nieuwbouw. Verlies de uitstraling van een dorp niet!!!
Wanneer nieuwbouw dan in oude stijlen.
We hebben met het Rond al een modern centrum dus het dorpse karakter behouden in het Oude
Dorp is zeer gewenst. Mensen van buiten Houten kennen Houten er zelfs van en roemen het Oude
Dorp
Als het Oude Dorp al geen historische uitstraling heeft... wat dan nog wel in Houten? Historie is
belangrijk en daar mag best meer verhalend bij stil worden gestaan. Vertel het verhaal van Houten in
de straat.
Geeft sfeer aan het oude dorp
Het Is belangrijk de mooie dingen uit het verleden te bewaren en te verrijken met mooie nieuwe
dingen die erbij passen. Zo blijft Houten voor jong en oud aantrekkelijk. Het Oude Dorp is zo speciaal
en zo anders dan de andere twee kernen, dat moet echt behouden worden!
Houten heeft verder niets historisch en dit plein heeft sfeer.
Het grootste gedeelte van Houten is al behoorlijk nieuw. Daarom erg belangrijk. Ook voor behoud
´dorps´ karakter.
Dit is zo'n plaats die voor de inwoners en de bezoekers van Houten een "krent in de pap" is en
historische belangstelling oproept.
Moet mooi en gezellig zijn...hoeft niet historisch.
Historisch en autovrij. Meer winkels/ horeca zou gezellig zijn

Kenmerkend voor Houten
Sfeerbepalend
Panden zoals De Roskam en De Zwijger geven het plein een mooie uitstraling. Jammer dat zo’n pand
van schildersbedrijf Ossendrijver zo aan het vervallen is.
Dit is een van de weinige authentieke plekken in Houten. Lijkt me wenselijk en verstandig dat te
bewaren
Het is één van de laatste stukjes oud Houten
Voor de volgende vraag geldt: wat bedoel je met een groen karakter, net zo groen als nu, of groener
of met gras of juist duurzaam en verantwoord?
Intact laten zoals het is, het is al zo vaak veranderd.
Het Oude Dorp bepaalt voor een belangrijk deel de identiteit van Houten
Houten is heel erg nieuw en dit stukje is de geboorteplek van ons dorp. Laten we het dorpsgezicht
koesteren.
Het bijzondere aan Houten is dat er een oud centrum en een modern centrum, het Rond, is. Het
Plein vertelt iets over de geschiedenis van Houten, dat eens een heel klein boerendorpje was.
Houten is 'zichzelf' niet meer als je de historische uitstraling van het oude dorp weghaalt.
Historische uitstraling is belangrijk voor het toerisme en het nageslacht mag ook zien hoe Houten
vroeger was.
Ik vind het wel mooi als het er een beetje historisch uitziet om het karakter te houden.
De oude uitstraling geeft het iets gezelligs en maakt het onderscheid van t Rond en Castellum.
dit hoort bij het dorpse karakter
Het heet niet voor niets het OUDE Dorp. Dat moet een authentiek karakter houden.
Juist mooi contrast tussen het oude en het nieuwe Houten, verenigd in één dorp.
Geeft een veel gezelliger sfeer als al die moderne centra zoal Het Rond en Castellum
Dus laten zoals het is en niet onnodig zuurverdiend geld van de inwoners eraan verspillen
het is het oude gedeelte van houten en het ziet er gezellig uit
De geschiedenis en de charme van de historische details is wat het Oude Dorp zo mooi en leuk
maakt.
Al zou ik niet weten hoe, bv op het Plein is de passage geen aanwinst.
Houten is rondom het oude dorp gebouwd. deze historische uitstraling moet behouden blijven
er is weinig historie in houten, binnen de gemeente, wat er is moet bewaard blijven. goed
onderhouden en bordjes met info erbij.
De historische uitstraling doet recht aan de ouderdom/historie van Houten
"Juist een nostalgische uitstraling zorgt ervoor dat het oude dorp anders is als bv het rond, castellum,
city plaza, .....

Utrecht city heeft het uiteindelijk ook ""gewonnen"" van Hoog Catharijne
Niet vanwege doelmatigheid, maar de uitstraling."
Het sterke punt van het Oude Dorp is het historische karakter (in tegenstelling tot Het
Rond/Castellum). Goed om dat te behouden/benadrukken.
Juist het historische karakter geeft het Oude Dorp haar charme. Anders kan ook de naam aangepast
worden. Het Oude Dorp geeft een prettige en gemoedelijke sfeer. Het Rond heeft al een moderne
uitstraling. Laten we beiden behouden.
"na alle nieuwbouw, is het juist mooi dat er nog een ""oud"" historisch centrum is.
Heeft veel meer sfeer dan al die nieuwe aangelegde pleinen."
Ik vind het belangrijk dat hetgeen waar het allemaal ooit begon, het oude centrum van Houten
bewaart blijft.
Geeft een leuke sfeer
De oude sfeer maakt het mooi.
Mooi trefpunt van oude handelswegen
Er staan zoveel oude gebouwen die het oude dorp zo bijzonder maakt
Heet niets voor niets Oude Dorp. Prieeltje laten staan iig.
Het geeft een gevoel zoals het altijd geweest is en alles nog rustig was
Dat verwacht je van de naam Het oude dorp.
Ik vind het belangrijk dat het oude dorp ook echt het oude dorp blijft doordat de kern behouden
wordt. Het plein en de wijk eromheen ademt nostalgie. Zeer sfeervol en belangrijk dat dit behouden
blijft.
Omdat het het mooiste stukje van Houten is en moet blijven
Het is de oude kern van Houten, met zichtbare geschiedenis en daar mag Houten best trots op zijn.
Trekt ook toeristen, zorgt voor een gezellige "tijdloze" uitstraling die aantrekkelijk blijft.
Eigen karakter behouden, geen "eenheidsworst", dus geen moderne fratsen
Historie is een wezenlijk onderdeel van je beleving van je woonplaats
Het oude dorp is karakteristiek voor Houten. Een authentieke ontmoetingsplaats voor jong en oud. In
al het 'vinex-geweld' is het Oude Dorp een verademing. Ruimte, rust, groen en fijne voorzieningen.
Karaktervol. Gemoedelijk. Een absolute verrijking voor de gemeente Houten.
Het OD vormt de oudste kern van de gemeente, heeft een historisch karakter en sfeer en dat dient
gekoesterd te worden
Dat geeft een gezellige sfeer en hoort bij een oude plaats.
de muziekkoepel past in het Oude Dorp
Het is de enige plek in houten die nog een sfeervolle dorpsuitstraling heeft.
Die historische uitstraling is juist de charme. Moet absoluut zo blijven

Het plein is het historische hart van Houten, het rond en castellum mogen modern maar historie mag
best gezien worden. Dat maakt ook de aantrekkingskracht.
Het karakteristieke van het Oude dorp moet behouden blijven. Die historische uitstraling is prachtig
De historische stijl geeft sfeer en uitstraling. Zorgt voor warmte en gezelligheid.
Leuke sfeer en past mooi bij de huidige panden
Het geeft karakter aan houten
De prachtige oudheid bewaren
Het is de oude kern en dat mag je uitstralen. Heeft ook aantrekkingskracht en gezelligheid.
Er is al veel historisch verdwenen en panden als Bij Teus helpen er niet aan mee.
Heet niet voor niets Oude Dorp.
Ja zeker
Maakt het uniek
Minder auto’s
Oude dorpskern kenmerkend voor Houten. Erg belangrijk. Ook de monumenten moeten een
prominente en opvallende plaats innemen.
Houten is al zeer veel gegroeid de afgelopen jaren. De oude kern is belangrijk zodat de identiteit
gewaarborgd blijft
Uniek in houtendooroude gebouwen, al dan niet monumentaal
Toch moet er wel wat veranderd mogen worden, dus niet teveel belemmeringen
Geen beschermde dorpsgezichten.
Maar geen beschermd dorpsgezicht
Het is belangrijk dat de oude kerk behouden blijft. Er is al genoeg nieuwbouw in Houten.
Dat maakt ons dorp.
Ja. Ik heb het altijd een goed idee gevonden dat het tot dusver het Oude Dorp is gebleven.
De historische uitstraling is de charme van het Oude Dorp en het Plein in bijzonder. De midden van
de uitgebreide nieuwbouw van Houten.
Ja zeker. Het geeft veel sfeer aan het Oude Dorp en op het plein. Je gaat sneller op een terras zitten
dan bij het Rond.
Proberen vast te houden aan wat nog resterend is van Oude Dorp
Ja, omdat daar een oude kerk staat oude herbergen, oude panden. Het is een historische plek en dat
moet je wel behouden.
Geeft warmte

Ja, een dergelijke historische plek onderscheidt Houten van andere groeisteden. En juist de varieteit
in bouwjaar van de historische monumenten representeert de ontwikkeling van Houten in de loop
der eeuwen.
Zoals het nu is is prima
Verschillende monumentale panden aanwezig (oa kerken). Deze moeten benadrukt blijven.
goed voor de sfeer en op die manier aantrekkelijk voor iedereen
Houten is grotendeels een nieuwe gemeente; het kleine historische deel moet gekoesterd worden
om te onthouden wat de geschiedenis is
Het Plein is belangrijk als middelpunt van het Oude Dorp. Goed dat daar ook het monument voor de
Tweede Wereldoorlog staat.
Een historische uitstraling past bij het oude dorp. De sfeer wordt hier tevens gemoedelijker en
uitnodigender. Een historisch karakter is ook minder onderhevig aan herinrichtingen.
Liefst een plaats waar verleden en heden samengebracht worden. Daarbij denk ik aan historische
gebouwen met een hedendaagse functie, functioneel en sfeervol.
"Historische uitstraling geeft veel Sfeer. Hoe deze plek nu is is prima."

Vindt u het belangrijk dat het Plein een groen karakter heeft?
Geen mening
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Toelichtingen
Categorie: Meer groen (bloembakken, heggen)
Bloembakken erbij. Ook hangende bloembakken om de lantaarnpalen.
Bloembakken aan de lantaarnpalen maakt het nog vrolijker
Wat meer struikjes, plantjes. Verder niet
Mag wel meer groen zodat het een idyllische uitstraling krijgt
Naar de toegangswegen naar het Plein moeten bomen blijven en bomen bij komen."
De mooie oude bomen moeten zeker blijven staan. Er kan wel wat groen bij. Bijvoorbeeld langs de
fietsenstalplaats bij het Kruidvat, aan de pleinkant een anderhalve meter hoge heg zodat het
rommelige gezicht op de fietsen vanaf het plein minder is.
Meer bloembakken op het Plein ipv de muurtjes of op de muurtjes plaatsen of hangend aan de
lantaarnpalen

Meer planten en bloemen zou geen kwaad kunnen. Al zijn het bakken aan de lantaarnpalen.
Persoonlijk mag er nog wel wat groen bij d.m.v een perkje hier en daar.
Was het van oorsprong ook niet. Beperkte groentoevoegingen wel gewenst
Categorie: Geen bomen kappen
Bomen behouden dit geeft de nodige verkoeling, zorgt voor geborgenheid
Voor de sfeer. Prachtig die oud bomen die er al zijn. Zeker niet kappen!
het karakteristieke beeld is verdwenen als de grote bomen weg gehaald worden
Het karakteristieke beeld is weg als de grote bomen voor de Roskam weg gehaald worden
Maar alleen mbt monumentale bomen. Suffe plantsoentjes waar allerlei troep in beland dragen niet
bij tot een beter gevoel.
De oude bomen horen hij het karakter van het Oude Dorp
Vanzelfsprekend wel de oude bomen behouden, maar er hoeft geen park aangelegd te worden
Absoluut. Dit voorkomt een ongewenst klinische omgeving. Bovendien veel bomen is goed voor
milieu en geeft in zomer fijne schaduwplekken.
Behoud van of zelfs meer bomen voor natuurlijk groen uitzicht.
De prachtige oude bomen moeten blijven en wat mij betreft mag er meer groen komen. Ook in
verband met het veranderende klimaat (wateroverlast en hittestress).
Prachtige bomen moeten behouden blijven
Bomen zijn de longen van de aarde en ze zorgen voor schaduw, gezelligheid en een plaats voor
dieren. Mens en dier moet samenleven, dus groen bij stenen.
De oude bomen zorgen mede voor de sfeer.
De bomen geven heel veel sfeer en zijn bepalend voor de uitstraling. Ander groen is niet echt nodig
Bomen zijn belangrijk voor het welzijn van de mens.
Niet teveel groen, maar de (oude) bomen die er staan zijn prachtig
Oude bomen hebben een monumentale u uitstraling. Bomen horen bij het oude centrum.
Maar alleen met de bomen aub.
De oude bomen horen bij de gezellige en historische uitstraling.
Bomen geven zuurstof en veel groen verhoogt de leefbaarheid. Bakken met bloeiende planten staan
juist leuk.
De grote bomen geven het oude dorp schaduw en een fijne groene uitstraling.
"Behoud de oude bomen.
De grote bomen moeten blijven.

Ik vind groen een heel positief aspect, het moet alleen niet te veel worden. Ik vind het nu al wel goed
met de bomen.
De bomen maken het af, maar er hoeft van mij niet méér groen bij. De vogels in de bomen geven
trouwens wel overlast/veeeel poep. Dat is soms wel een reden om maar op het Rond naar een
terrasje te gaan.
Een deel van de parkeerruimte bij Ah voor met groen en rest van de ruimte parkeerplaatsen voor
invaliden. Daarmee kan de weg ook iets breder worden tbv de doorstroming."
vooral in deze tijd van hittestress, laat de platanen aub staan
bomen, vooral oude, maken of breken een plein. bloemen zien er vrolijk en verzorgd uit.
Oude bomen die er nu staan zijn prachtig! Het zou leuk zijn als er wat bloembakken bijkwamen, bijv.
in staande bakken en hangend rondom lantaarnpalen (zoals in Utrecht).
Prachtige oude kastanjes graag behouden, er mogen wel meer bomen komen.
De bomen, maar de bestrating moet gewoon blijven. Geen bloemperken en gras!
De bomen, maar de bestrating moet gewoon blijven. Geen bloemperken en gras!
Categorie: Minder bomen
Gezellig groen...die bomen zijn veeeel te groot geworden voor dit kleine plein...vervangen zeg ik.
Categorie: Divers
Groen doet goed zeggen ze toch?
Groen is altijd belangrijk en geeft mooie sfeer
Idem, voor de sfeer, vanuit milieu- overwegingen en omdat er een gebrek aan groen is in de rest van
bebouwd Houten (met name in delen van Zuid)
Groen is fris. Het liefst zou ik het Plein als een voetganger/fietser-only zone zien. Een plek waar je
met je kinderen bij de fontein kan spelen en achter bomen verstoppertje kunt spelen etc. Een plek
waar men kan genieten van een uniek stukje Houten, zonder op verkeer te hoeven letten. (er wordt
redelijk doorgereden...)
!
Groen hoort van ouds bij het oude dorp.
Groen verhoogt de sfeer en uitstraling en is goed voor het milieu
Ook dit hoort bij een ouder centrum.
Groen zorgt voor leefbaarheid, tevens reduceert het de warmte in een stad/dorp. Met lede ogen zien
we de uitbreiding van horeca waarbij langzaam het groen wordt afgeknepen op het Plein. Eeuwig
zonde..
Beton genoeg in de nieuwbouw wijken, hou het plein fris van uitstraling. Er is al zo weinig groen
meer rondom het Plein.
Stenen zijn er genoeg.

Klimaatadaptatie
geeft sfeer
Voorkomen van rommel bij Fontein.
Het Plein, een brink, is een historische ontmoetingsplaats waar bomen en water altijd een
belangrijke plaats innemen.
Historisch karakter wordt mede door groen bepaald
Belangrijk voor de natuur, betekenisvol voor jeugd
Dorp is voor mij niet per se groen. Behalve mooie bomen.
"Van groen worden mensen blij van, geeft rust.
In ieder geval met mooie bomen. Er moet ook voldoende ruimte zijn voor kramen/evenementen
Bomen
Wel passend groen bij een dorpsplein
Het groen/ de bomen moeten het historische karakter ondersteunen. Het moet niet zijn dat dit
overheerst ten opzichte van het historische karakter.
"Autovrij
Parkeren niet op het plein"
prettiger leef omgeving en fijner als men op de terrassen zit
Groen geeft sfeer en is van belang voor toekomstbestendigheid van een stad ihkv hittestress
Karakter moet historisch zijn aangevuld met groen.
Het groen zoals het nu is is voldoende
Bomen genoeg
We zijn er dicht bij : maak van houten een 'brink-dorp' zoals bv Laren (nu)
Kerk - horeca - winkels"
Groen maakt gelukkig :)
Het Oude Dorp mag wat mijn man en mij betreft liefst autovrij worden. (Nog) veel meer het karakter
van een gezellig, levendig Frans dorpje, waar wandelen, flaneren, hapje en drankje de boventoon
voeren. Winkelen en de boodschappen doen we op Het Rond.
Groen zorgt voor aankleding en koelte
Het is een dorpsplein, geen park, de nadruk moet m.i. liggen op de historische gebouwen rondom het
plein.
zonder groen word alles heel steriel en mist uitstraling.
De sfeer is belangrijker dan het groen. Zoals het nu is, is het prima
Is het al

Groen maakt het oude dorp aantrekkelijk en gezellig. Groen is goed voor het milieu
Hoort bij het plein
Door middel van de bomen die er nu al staan. Laag/grond groen werkt op het Plein denk ik averechts.
Meer groen in bakken bv. Staat gezellig en is goed voor t milieu, zeker in tijden van
klimaatverandering..
Bomen zijn genoeg. Plein moet wel functie hebben
Het hoort bij de dorpskern
Het plein hoeft niet autovrij te zijn.
Niet alleen zomaar groen, graag speciale aandacht voor die grote, oude bomen.
"Er staan nu een aantal bomen en dat is rustgevend in het beeld van het plein.
Het hoeft geen grasveld te zijn, maar bomen horen zeker bij een oud dorpsaanzicht en bieden ook
een prettig klimaat voor zomerse terrasjes.
Heeft nu een groene uitstraling door hoge bomen. Zo houden
Bomen voor De Rock am zijn karakteristiek voor het aanzicht van het Plein. Alleen manier vinden om
de mouwtjes (kauwtjes?) te verjagen.......
Bij een oud dorpsplein horen hoge bomen. Geen struiken of plantsoen.
Groen geeft rust en dat is in deze jakkerende maatschappij een onmisbaar.
De bomen geven sfeer aan het oude dorp. Daar waar het rond een betonnen kolos is, geven de
bomen op het oude dorp het dorpse karakter. Absoluut onontbeerlijk.
het groene karakter vormt mede de uitstraling van het Plein, dat dient behouden dan wel versterkt
te worden, bv. door auto’s, en m.n. parkeren zo veel mogelijk te beperken
Bomen horen bij een Dorpsplein
mits in goede harmonie met het historische karakter.
Geen betonweide zoals het Rond of Castellum
Anders wordt het wel een kale bedoeling.
Ja, maar wel met beplanting die past bij het oude dorp
De bomen zijn prachtig
ja, voor schaduwrijke natuurlijke terrassen en schone lucht
Groen is per definitie heel belangrijk.
Ja, maar zonder de zwermen vogels die in de bomen neer strijken en het plein bevielen.
Een paar bomen zoals nu is prima
Groen is altijd belangrijk.
Zie de foto's uit 1957. Het is dan een kaal gerenoveerd plein, vergelijkbaar met Het Rond

Grote bomen staan er al.
Groen is mooi
Graag meer groen dan op dit moment. Het plein mag groen zijn...gras en planten.
Door al het bebouwen de afgelopen jaren is er steeds meer groen verdwenen.
Er staan veel bomen die moeten blijven daarnaast is het vooral een gebruiksplein, met zo weinig
mogelijk auto's
Bomen zorgen ook voor de sfeer
Maar geen eiken
De bomen zijn erg belangrijk.
Mooie oude bomen geven het plein een authentieke uitstraling.
Niet echt, de bomen zijn voldoende en erg mooi. Een dorpsplein hoort niet verder groen te zijn.
Ja dat groene karakter is mooi, geeft sfeer.
Het plein is het groene centrum van het Oude Dorp en geeft het een intiem kleinschalig karakter.
Ook van groot belang voor de horeca op het plein.
Ook dit geeft sfeer, ook schaduw. Mag van mij nog wel meer.
Naast de bestaande bomen zijn extra groen en bloembakken welkom
Ja, omdat dat past bij het oude beeld van het dorp. Het geeft extra accent aan de historische
uitstraling van het Oude Dorp.
Veel gezelliger
Ja maar dat kan nog beter
maakt het sfeervoller dan bijvoorbeeld Het Rond
Het Plein heeft het in zich om een rustpunt voor bewoners en langskomende fietsers te zijn.
Groen is daar bij van groot belang.
Deels een groen karakter als dorpskern, maar ook de spuitfonteinen behouden om het plein levendig
te houden.
zoals dat nu is met de mooie oude bomen is prima

Zou u het op prijs stellen als er op het Plein een weekmarkt zou zijn?(*)
Geen mening

68

Nee

77

Ja

143

Totaal

288

Toelichtingen voor ‘nee’:
Categorie: nee, plein is te klein / geeft overlast
Daar is het plein veel te klein voor, de marktkoopmannen moeten ook nog de vrachtwagens parkeren
en als er veel personen naar de weekmarkt komen is er ook voor hun een verkeersprobleem
Daar is het te klein voor
De kleine zaterdagmarkt is perfect. Het is te klein voor een grote markt, er komt dan ook teveel
verkeer
Een normale weekmarkt is dermate grootschalig dat dit strijdig is met boven vermeld uitgangspunt.
Kleinschalige kunst- of boekenmarkt zouden wel een positieve invloed kunnen hebben, maar zeker
niet wekelijks."
Daarvoor is het rond meer geschikt wie ruimte en voorzieningen
Veel te klein
Beetje weinig ruimte.....
Daar is het plein te klein voor
Te klein voor weekmarkt, laat die maar op het Rond blijven
Liever op Rond houden, meer ruimte aldaar.
"Te klein voor een echte weekmarkt. Genereert bovendien weer veel autoverkeer.
te klein, er is een weekmarkt op het rond
Er is er al een op het rond en de ruimte is er niet voor een uitgebreide week markt
Voor de weekmarkt is het plein te klein. Zoals nu, met een paar stalletjes op vrijdag, is voldoende. Is
ook gezellig.
Ik ga nooit naar een markt. Als die er wel zou komen, verwacht ik meer overlast (parkeren, aan- en
afreizen van marktkooplui met hun waren) en geen voordelen.
Het is al behoorlijk druk in het Oude Dorp door alle winkels en voorzieningen die er nu zijn.
Herenweg kan niet meer vrachtverkeer en consumentenverkeer aan.
Dat genereert meer autoverkeer. Er staan nu een paar kramen en dat is genoeg
Categorie: nee, niet goed voor klandizie winkels
het heeft geen meerwaarde voor het dorp, en de winkels van het rond kunnen wel meer klandizie
gebruiken, de leegstand van het rond wordt er niet beter op met het verplaatsen / toevoegen van
een markt"
Ik heb de vrees dat een weekmarkt concurrentie vervalsing oplevert voor de bestaande winkeliers.
Daarnaast is er de kans dat een weekmarkt extra eisen stelt aan de ruimtelijke ordening en daarmee
het huidige karakter wordt aangepast.
Er zijn voldoende winkels en deze hebben steun nodig.

Levert altijd ongewenste concurrentie met de gevestigde detailhandel. Dat moeten we niet willen.
Als we een weekmarkt willen zouden de gezamenlijke ondernemers van het Oude Dorp dat zelf
moeten invullen.
"Uitgangspunt bij de uitgroei van Houten was en is dat het Oude Dorp zijn karakter moet behouden,
uiteraard niet als een museum maar wel als een kleinschalige eenheid die niet concurrerend moet

Categorie: ja, maar liever een boeren/biologische/streek/ambachtelijke markt
Boerenmarkt, hoeft niet wekelijks , maar bijvoorbeeld maandelijks
Misschien leuk om daar een streekmarktje te hebben. Hoeft niet persé iedere week, 1x per maand
zou al heel leuk zijn.
Geen standaard weekmarkt! Maar één passend bij het historische karakter: een boerenmarkt met
(biologische) streekproducten en lokale ambachtelijke producten.
Graag in het weekend een kleine streekmarkt. Eten, drinken, wellicht creatieve spullen die mensen
uit de buurt maken
Biologisch en streekproducten als tegenhanger van de wekelijkse markt op het rond. Liefst op
zaterdag.
Streek markt
"Biologische markt. Op markten kun je veel beter verpakkingsvrij kopen dan in supermarkten.
Biologische groente, brood, bloemen en vis.
Een kleine weekmarkt met lokaal gekweekte levensmiddelen, duurzame middelen ( tweedehands )
en lokale kleine bedrijfjes
Hou het kleinschalig en bijzonder. Bijvoorbeeld met biologische verse producten nu de
Natuurvoedingswinkel gesloten is
Boerenmarkt met streekproducten
Biologische en duurzame producten.
Maar klein, b.v. een ecomarkt. De kramen door de week heen voldoen trouwens ook prima.
streekproducten
Streek producten.
Op een doordeweekse dag / vrijdag/donderdag
Van alles wat
Divers. Een markt verhoogd de levendigheid van de oude kern.
"Dat mag veelzijdig zijn van bloemen fruit/ kaas, tassen en mode.
Leuk om te combineren met een terrasje pakken."

Categorie: divers
De paar kramen die er nu zijn .... dat is prima."
De kraampjes op zaterdag zijn voldoende
Het huiseigenaren marktaanbod voldoet
Kan ook ergens anders. Castellum of het rond
"waar moeten de marktkoopmannen en bezoekers hun vervoersmiddel stallen ?
Ik denk dat deze beter plaats kan vinden op het Rond. Daar zijn meer faciliteiten. Daarnaast kan de
markt de rol van het Rond als belangrijkst winkelgebied van Houten versterken.
"Niet direct nodig.
Het kleinschalige zoals nu op de zaterdag heeft juist zijn dorpse charme."
Is al op het Rond
Die is er al op het Rond.
Ik kan er niet naar toe omdat ik dan werk.
De paar kramen die er nu zijn zijn genoeg. Voor een tweede grote markt zou ik eerder Castellum als
locatie inzetten
Te druk
Maken we geen gebruik van. Bovendien is er al een markt op het rond
zijn met het Rond en het Castellum.

Geen behoefte aan
Ik vind dat een weekmarkt in het centrum van Houten moet zijn, en dat is het Rond. De gemeente
moet - en doet dat ook - kiezen voor het Rond als centrum van Houten.
Genoeg zo. Alleen svp wat langer aanwezig zijn.
Het rond is een prima plek
De marktkramen op elke dag is beter. En niet alleen in de ochtend aub.
Weekmarkt t rond is al genoeg
Geen interesse in een markt.
Een weekmarkt op het Rond is voldoende en daar is het al niet super druk. Op zaterdag een aantal
kramen moet wel blijven
Dit kan prima op het rond
hoort niet thuis op zo'n mooi oud plein
Winkelen en boodschappen zijn in onze ogen voor Het Rond. Kleine standjes zoals de bloemenkiosk
geven op zaterdag wel een leuke levendigheid. Sfeervol aanbod zoals een 'verzamel-/ antiek/kunstmarkt' die regelmatig terugkomt kan Het Plein bekendheid en levendigheid geven.

Is al op het Rond
Op het Rond is voldoende
Ga ik toch niet heen
Ik geloof meer in het maximaal uitbreiden van het aantal standplaatshouders. En de
standplaatshouders langer te laten staan. Zowel op vrijdag als op zaterdag zijn (op de vis- en
kebabwagens na) begin van de middag alle standplaatshouders weer vertrokken. Terwijl er toch
steeds meer eind van de middag gewinkeld word.
De week markt is al op fietsafstand bereikbaar
volgens mij zijn er verspreid over de week al voldoende marktkramen voor dagelijkse
levensbehoeften zoals: kaasboer, groenteman, bloemen, vis en brood.
Kan ook op andere plek, parkeerplek of straat
Ik ga naar de supermarkt
Daar hebben wij het manifestatie terrein en het rond en castellum voor
Enkele kramen prima, grote markt op het Rond
zoals hij nu op vrijdag/zaterdag is, is het prima
Zeer welkom
Nu staat er bijna elke dag wel wat. Misschien meer combineren zodat ze elkaar kunnen versterken en
van elkaars klanten profiteren. Het hoeft van mij niet echt zo'n markt te worden als donderdag op
het rond.
Markt zou ik niet noodzakelijk vinden (=er al op het rond) maar wel fijn"
Groente , fruit , zuivel , kaas, noten, bloemen etc. leuke kraampjes
Eten, bloemen en fournituren.
Naast huidige samenstelling van vrijdag mag er wel een wisselende samenstelling komen, waarbij
kansen worden geboden aan nieuwkomers en niet alleen voor jaarvergunninghouders.
Zoals een markt bedoeld is door de jaren. Voedsel. Kleding. Stoffen etc.
Allerlei
Levensmiddelen.
Liever hier dan op het Rond
Vis, vlees, kip, kaas, bloemen ed
Volgens mij is er elke week markt en de kramen die er staan voldoen aan de behoefte.

Ik twijfel. Maar misschien komt het de leefbaarheid en aantrekkelijkheid wel ten goede.
Aanvullend op de huidige winkels...noten, slager, kleding, hobby, wol, fruit,
Huidige markt is prima

Soortgelijk aan de kramen die er op zaterdag staan. Dus met name eten, bloemen, etc. Geen kleding.
Sfeervol hoort bij het dorp
Geeft gezelligheid en meer keuze
Maakt niet uit.
Een kleine markt waar groenten en fruit te koop is.
een markt voor dagelijkse producten zoals kaas en fruit en bloemen etc
een markt zoals op het rond maar met stoffen.
Allerlei
met van alles kleding eten van alles
De huidige markt is al prima. Verse groenten, fruit, bloemen, en wellicht ambacht/lokale producten.
Een uiteraard kleine voedingsmarkt met veel ruimte voor Bio- en streekproducten.
Alles is welkom, voornamelijk voedsel
In de trend van wat er nu staat.
Een algemene markt zoals deze ook op het rond wordt gehouden.
Een kleinschalige markt. Trekt mensen
Gezellig
Een voedsel en warenmarkt.
Zoals er nu is.
Van alles wat
Wat nu al zaterdag is, met etenswaren en bloemen
Uitbreiding van kramen op de zaterdag zou dat leuk zijn.
Alleen etenswaren, net zo als nu al op vrijdag en zaterdag is.
een markt met allerlei kramen. niet alleen bloemen en eten.
Kleinschalig, groente/fruit, vis enz
Verse groentes, fruit, vis, kaas, bloemen en planten
Een markt hoort thuis op het dorpsplein. Er wonen genoeg klanten in de directe regio.
Geeft levendigheid aan je woonomgeving
Wat gebruikelijk is op een weekmarkt. Food en Non-Food
Een normale markt met de dagelijkse behoeften. Niet voor kleding, telefoonhoesjes en dergelijke
Zoals nu is al heel leuk. Elke dag wat. En zeker de zaterdagmarkt is prima! Mis alleen nog een slager
oid.

etenswaren en bloemen
Verschilde eet en drink kraampjes
Groente, fruit, vis en vlees. Fournituren.
Warenmarkt zoals nu op ,zaterdagmorgen maar dan iets uitgebreider. Brengt ook gezelligheid.
Zoals nu op zaterdag
"Nu al brood, kaas bloemen en later ook nog vis op vrijdag.
Ook op andere dagen staan er kraampjes.
Verdeeld 9ver meerdere dagen is beter."
Voedsel/algemeen
Heel fijn, maakt het Oude Dorp nog gezelliger.
Het geeft leven en gezelligheid.
Op een doordeweekse dag / vrijdag/donderdag
geen behoefte aan. De huidige kraampjes zijn leuk.
Is prima om die op het Rond te laten. Er staan iedere dag sowieso al een of meerdere kraampjes op
het Plein, en dat is goed zo.
Ik denk dat er niet zoveel behoefte is aan een weekmarkt. Het is wel aantrekkelijk om op bepaalde
dagen van de week een aantal vaste kraampjes te hebben, zoals de viskraam, bloemenkraam etc.
Weekmarkten lopen in Nederland moeizaam. Het huidige systeem met dagelijks een
gezellige/levendige aanvulling op het winkelbestand functioneer prima. Er is een leuke weekmarkt op
;t Rond. Houten is te klein voor 2 weekmarkten. Bovendien breng je de ondernemers die er nu staan,
vaak al tientallen jaren in de problemen.

Wilt u dat de muziektent meer gebruikt gaat worden? (*)
Geen mening

103

Nee

21

Ja

164

Totaal

288

Toelichtingen:
Categorie: ja, in te zetten voor (…)
"voor kleinschalige activiteiten, de herrie op het dorp is vanaf april tot en met de zomermaanden
meer dan genoeg.
koffieconcert op zondag

poppenkastspel voor kleine kinderen"
Maar niet voor feesten met veel geluidsoverlast die tot middernacht duren. Kleinschalige zoals
volksdansen of een koffieconcert op zondag, poppenkast spel voor jonge kinderen.
Muziekoptredens zonder versterkers
In de zomer kleine muzikale impressies zoals eerder is gedaan met de lazy sunday
Speakers Corner, optredens, tentoonstellingen, promotie van sportvereniging etcetera. Iedere
zaterdag wat anders.
Staat nu maar te verpieteren...leuk voor optredens plaatselijke artiesten, muziekverenigingen,
koren....mag de gemeente wel stimuleren...
Leuk om verenigingen en lokale bands op die plek te laten optreden. Misschien zelfs een kleinschalig
festivalletje?
De muziektent kan gebruikt worden net zo als dat men op het NS station Utrecht doet. Piano met
dwarsfluit klinkt best mooi.
Het zou leuk zijn als er (met genoeg aankondiging) zo nu en dan muziek gemaakt wordt. Zoals er
muziek is met de cultuurnacht. Maar misschien vindt de buurt dit meer iets voor t Rond.
Bandjes of andere muziek op zondagmiddag, lazy sunday afternoon
Als Het Houtens Muziek Collectief in de zomer 'Concerten/Muziek in de Buitenlucht' geeft, waar een
hapje en drankje mogelijk zijn, wordt het helemaal een feest!
Zomeravondconcerten met Houtens talent, kleinschalig.
's Zomers kan er zeker vaker iets gebeuren. Ook leuker voor de mensen op de terrasjes. Je kunt
bijvoorbeeld KNA vragen daar regelmatig iets te doen. Of wat jonge musici van Houten via
bijvoorbeeld enter.
Koren, muziek, politieke discussies
Bijvoorbeeld; Op zondagmiddag leuke lokale muzikanten.
Muziek uitvoeringen bijvoorbeeld kunst na arbeid of een fanfare festival.
Er wordt veel gesproken over eenzaamheid van mensen. Elke mogelijkheid tot onderling ontmoeten
is welkom.

Categorie: divers
Ik weet niet hoe vaak de muziektent nu wordt gebruikt. Ik vind het wel een blikvanger op het plein.
De keren dat ik 'm gebruikt zag worden, gaf het direct een sfeer.
Het plein zelf wordt niet veel gebruikt... wat wellicht veranderd als de muziektent vervangen wordt
door iets anders.
Trekt meer bezoekers voor de horeca
Per kwartaal een concert zou leuk zijn

Er gebeurt te weinig nu
Leuk bandje erin zetten in de weekenden, terrassen open wat een leukheid dan
Hiermee wordt het Oude Dorp nog levendiger. Gezelligheid, verbinding.
Te klein. Sta-in-de-weg voor betere benutting.
De gemeente moet een inschrijving houden voor bv kleine muziek groepjes om hier bv 2* per week
te kunnen spelen bij goed weer.
Hij staat er niet voor niets. Zo nu en dan een evenement.
Ik zou er graag komen luisteren.
Een leven zonder muziek is een kaal leven. En muziek brengt mensen bij elkaar.
Leuk om daar mini optredens te geven bijvoorbeeld in de zomer
Klassieke muziek.
"De muziektent is een leuk element op het Plein en het zou goed zijn als er in de periode aprilseptember maandelijks een of twee maal gebruik van gemaakt wordt.
De muziektent is echter vrij klein en dus alleen te gebruiken door klein muziekgroepjes en door grote
orkesten indien een beperkte instrumentengroep, bijvoorbeeld het slagwerk, in de tent plaats neemt
en de rest van het orkest buiten de tent."
We hebben veel koren in Houten, uitvoeringen in de zomer?
Ik speel bij kna, muziektent is te klein.
Dat kan ik wel willen, maar iemand moet dit wel organiseren. Draagt wel bij aan de levendigheid van
het Plein.
Heeft voor mij geen toegevoegde waarde
Zonde om dit niet te doen als deze er toch al staat
Hij wordt daar waar nodig gebruikt. Hij hoeft niet expliciet méér gebruikt te worden.
Laat het plein leven
Zou wel leuk zijn
Maar het hangt er wel van af voor wat. Mag niet te veel overlast geven voor omwonenden. Geen dj
bijv.
Daar is deze toch voor!!
zonde dat er zo weinig mee gedaan wordt
Vaker feesten op het dorp aub
De muziektent moet absoluut blijven. Maar meer gebruikt niet perse, kinderen vinden het ook erg
leuk om in te spelen.
Ja leuk. Regelmatig muziek uitvoeringen. Niet te laat natuurlijk anders is de lol voor de omwonende
snel voorbij.

Hij staat er tenslotte niet voor niets
Ik vind in ieder geval dat deze karakteristiek genoeg is om te blijven staan
Een muziektent zal nooit intensief gebruikt worden. De tent leidt af van de historische bebouwing en
mag wat mij betreft het veld ruimen. Een mooie fontein daarentegen of een mooi standbeeld zou
wel een verrijking zijn.
Geeft sfeer
Dan wordt het nog leuk gebruikt
Zolang het geen harde muziek is, zou het leuk zijn.
Misschien Ja met de activiteiten op het dorp?
Staat er toch, dus.....
Zomeravondconcerten bv.
Het zou leuk zijn om de zomermaanden muziek te spelen
Sfeerverhogend! Wel met de kanttekening dat ik dan vooral akoestische muziek (niet versterkt) in
gedachten heb. Versterkt wordt het al gauw te luid. Ik wil wel nog graag zonder veel moeite een
gesprek kunnen voeren op het terras ernaast.
Muziek maakt je vrolijk
Het is een leuke tent, maar wordt nauwelijks gebruikt.
het ding staat er niet voor niks, dus de (oorspronkelijke) functie mag gezien worden
Geeft levendigheid aan het plein.
Meer evenementen op het dorpsplein
Levendigheid
Heerlijk live muziek
Prima zo
Gezellig
Maar dan wel zo min mogelijk versterkt.
Gezellig
Dat geeft gezelligheid, jong talent gelegenheid geven.
Ja is prima, hij staat daar mooi centraal.
Met speciale gelegenheden is het leuk
Ja hoor hoe meer optredens hoe gezelliger
Is helaas wel erg klein
Hij staat er, dus gebruik hem dan ook!

Hij staat er niet voor niets, en hij wordt niet veel gebruikt om muziek in te maken.
Er zouden vaker evenementen op het plein gehouden kunnen worden. Hierbij kan tevens de
muziektent gebruikt worden. De muziektent geeft tevens een nostalgisch karakter aan het plein.
Optredens van de plaatselijke muziekverenigingen

Wilt u meer terrassen in het Oude Dorp?
Geen mening

35

Nee

129

Ja

124

Totaal

288

Toelichtingen:
Categorie: locatiesuggesties
Hooguit op de plek van de huidige parkeerplaats voor de AH. Die hoort daar echt niet!
Voor AH op de plek van het parkeerterrein en voor Oste. Het lijkt mij mooi als er een cirkel van
terrassen (gedeeltelijk overdekt) komt rond het Plein
Verfwinkel Ossedrijf weg en daar leuk eettentje v maken. Heb je een hoek aan eten drinken daar
Maar een uitbreiding bij de nu niet in gebruik zijnde panden van v. Rossum en Schildersbedrijf
Ossendrijver zou mogelijk zijn.
Meer rondom het Plein. Dus ook bij de AH/Readshop en in de rij bij het Kruidvat
"In elk geval behoud van huidige terrassen , is er geen ondernemer die het ‘gat ‘ tussen de Roskam
en Plein 22 kan opvullen ?
Bijvoorbeeld aan de kant waar de roskam zit. Geeft nog een gezelliger uitstraling
Er is nog ruimte voor wat meer terrassen als de parkeergelegenheid op het plein verwijderd wordt
Tussen De Roskam en Plein 22 mag horeca komen met een terras.
Bij Opoe Spronk is het terras klein en je hebt last van herrie en uitlaatgassen van de auto's die er
rijden. Graag de auto's weg en het terras groter.
Het was veel gezelliger geworden op 't Oude Dorp als er een groot terras was ontstaan van De
Roskam t/m Plein 22. De drie verwaarloosde panden tussen De Roskam en Plein 22 zijn een
aanfluiting voor 't Plein. Wel ben ik van mening dat het achterterras van Plein 22 veel geluidsoverlast
geeft op de Kostersgang als daar een feest wordt gegeven door de veel te harde dreunmuziek. De
gemeente geeft wel toestemming voor feestactiviteiten met muziek maar die muziek dreunt door in
de huizen van de Kostersgang. De eigenaar er wel eens op aangesproken, maar het verandert niet.
Vijf terrassen is prima, maar ontwikkel het terras bij Coco Pazzo. Tussen de Roskam en Plein 22 mag
ook nog eventueel een terras komen, maar that’s the limit.

m.i. voldoende. Nog meer terrassen zou druk/toeloop op oude dorp vergroten. M.i. is logistiek
hierop niet uitgerust
Categorie: overlast/rommel
te druk, lawaai en mogelijk overlast door dronken mensen
Is voldoende, zoals het nu is. Anders komt er teveel geluidsoverlast.
Teveel overlast qua geluid
Laten we het houden bij het huidige. Bij nog meer terrassen ontstaat er verrommeling. Neem als
voorbeeld de Korenmarkt in Arnhem. Een afschuwelijke plek. Schreeuwerig, lawaaiig. De balans
tussen winkels en terrassen moet juist goed bewaakt worden.
meer terrassen > meer bezoekers> meer parkeerproblemen = meer parkeerplaatsen maken> geen
goed alternatief
Categorie: divers
Het verhoogt de gezelligheid
Er zijn voldoende terrassen aanwezig.
Dit is voldoende wat er staat
Is al genoeg
Het is prima zo
Ik denk dat er genoeg zijn. Bij feesten kan er een uitbreiding plaatsvinden.
Aantal is prima zoals het is
Er zijn er nu precies genoeg, er is een mooie balans
De huidige terrassen voorzien mijns inziens voldoende in de behoefte. Het is nu een juiste balans van
winkeltjes/boetiekjes/horeca.
Er zijn nu een viertal terrassen, lijkt me voldoende voor de grootte van het plein.
Er zijn er nu voldoende. Het is niet prettig als het hele plein volgebouwd wordt met terrasjes.
"Niet te veel uitbreiding.
B.v. een wijn-tapas restaurant met terras."
Zijn er voldoende
Wel toezien op gebruikte materialen. (Als dieptepunt de lelijke schotten die Coco Pazzo ooit op de
stoep om z'n terras zette)
Meer variatie is beter.
Er zijn er op dit moment genoeg.
Terrassen zat zou ik zeggen
In ieder geval niet minder

Wat kleinere horeca. Een fijn bruin café. Niet alles hoeft eten of trendy te zijn.
Zijn er nu voldoende.
Altijd gezellig
Het oude dorp heeft een hele grote gezelligheidspotentie.
Niet per se meer, maar houd het niet tegen!
Aantal terrassen is prima zo. Niet te veel aan willen sleutelen
Ik denk dat die er al genoeg zijn.
Op zich zijn er al veel terrassen maar het schept gezelligheid, zeker als de auto's voor de Albert Heijn
verdwijnen.
Genoeg terrassen.
Als het Plein een ontmoetingsplaats moet blijven zijn komende en gaande personen onmisbaar. Dit is
het best te bereiken door kopend publiek en minder door het langer zittend terraspubliek. De eerste
groep is bovendien minder afhankelijk van het weer dan de tweede groep. Terrassen zijn leuk al ze
bezet zijn, anders zijn het dode wanden.
Prima zo..moet goede balans blijven tussen horeca(avond) en winkels(dag)
Er is ruimte voor meer horeca en afwisseling.
Er zijn voldoende terrassen. Belangrijk is dat er ook voldoende winkels blijven om het levendig te
houden op minder mooie dagen.
Ook zou het veel beter zijn als het plein geheel autovrij wordt, geen geparkeerde auto’s mee op het
plein"
Het moet niet te groot en druk worden.
Voldoende. Het Oude Dorp moet een afgewogen mix blijven van winkels, woonhuizen, horeca en
bijvoorbeeld onderwijs en kerken. De huidige verhouding is goed.
Waar mogelijk wel. Dit geeft sfeer.
Het is nu genoeg. Niet te veel en niet te weinig.
Er zijn al terrassen genoeg
Zijn er voldoende, teveel horeca weinig mogelijkheden om lekker te winkelen
Maar wel met mate, kijk goed naar zonligging en teveel terrassen kunnen ook negatief uitpakken.
Dit betekent niet dat het gehele plein vol moet komen met terrassen, maar er mogen wel wat meer
terrassen bij.
Er zijn al best veel terrassen op het oude dorp.
Er zijn genoeg terrassen en horeca op het plein.
Prima zo.
Er zijn nu al terrassen genoeg denk ik.

Meer terrassen zou nog gezelliger zijn. Genoeg ruimte voor bestemmingsverkeer en de
veiligheidsaspecten voor calamiteiten behoren wel in acht genomen te worden.
Voldoende capaciteit
De terrassen die er zijn, zijn al goed. Er hoeven niet per se meer terrassen bij, maar het zou ook niet
erg zijn; het maakt het Plein wel gezellig bij mooi weer. Ik zie alleen niet waar hiervoor een goede
plek is. En, ik heb er gewoond, zorg wel dat er duidelijke eindtijden zijn. Doordeweeks 1 uur sluiten is
voor bewoners in die gehorige woningen vreselijk. De aangeschoten gasten kletsen buiten, maar het
klinkt alsof ze naast je staan. Voordat ik daar toen woonde had ik er zelf geen erg in.
Genoeg
is voor mij gevoel al voldoende aanwezig
Geeft sfeer en levendigheid
Het zijn er nu genoeg. De open ruimte moet vrij blijven in het karakter van open plein te blijven
houden.
In de winter moet er ook leven zijn en dat zou niet zo zijn als er allemaal terrassen komen en de
winkels weg zijn
Voor 50.000 inwoners veel te weinig terrassen in Houten
Er zijn al genoeg terrassen
Op het plein zelf zouden terrasjes niet misstaan, ik snap dat dat niet permanent kan ivm eventueel
weekmarkt.
ja maar wel allemaal met een dezelfde uitstraling. niet het ene terras met een geel gekleurde parasol
en de ander met lelijke neonverlichting
Die zijn er genoeg
Genoeg nu, anders wordt het dorp ‘te massaal’
Zolang er animo voor is.
"Terrassen geven levendigheid.
En zonde dat dit plein voor een deel gebruikt wordt voor parkeren!! Net als in Utrecht op het
Vredenburgplein, lijkt me dat iets voor het verleden. Zo'n mooi plein moet je koesteren / verder
ontwikkelen. Hoe minder auto's, hoe beter. Misschien een knip? En/of het autoverkeer naar
parkeerplaatsen rijden, voordat ze op het plein komen?"
Liever terrassen dan auto's, maar het hoeft geen Vrijthof a la Maastricht te worden.
zijn er genoeg
terrassen zijn er m.i. voldoende.
Zijn er al genoeg
Met zeven terrassen (incl. De Engel en Dinner at Six) is het aanbod prima. En het zit nu al niet altijd
vol.
Er zijn er genoeg

Zijn er genoeg
Genoeg terrassen
Zou mooi zijn als het echt een soort Leidseplein wordt.
Volgens mij zijn er genoeg terrassen
Daar wordt het plein levendig van
De terrassen die er nu zijn is genoeg. Het is er druk op een mooie zomeravond maar het plein hoeft
iet volgepropt te worden met mensen. Dat doet af aan de sfeer.
"Als het qua bezoekersaantallen loont, kan het geen kwaad. Oogt gezellig, is voor de omwonenden
misschien minder leuk.
Wel fijn als er ook een redelijke portie gewone winkels blijft zitten."
Terrassen zitten bij mooi weer altijd bomvol. Iets uitbreiden zou fijn zijn.
Er zijn er genoeg naar mijn mening. Meer terrassen betekent waarschijnlijk ook meer verkeer. Het is
oergezellig maar het is genoeg zo.
er zijn er genoeg
Terrassen zorgt voor meer gezelligheid en samenhang en meer keuze uit wat/waar je wilt gaan eten.
Het plein is heel geschikt om gezellig aan te zitten en te recreëren.
Hoe het nu is is goed en gezellig. Voor ieder wat wild
We hebben al 5 terrassen dat is voldoende. Alleen Coco Pazzo terras heeft een waardeloze
uitstraling, daar zou echt iets aan gedaan moeten worden, maar dat geldt voor het gehele restaurant
Dat plein is zo mooi! Kan nog beter benut worden.
ja, versterkt karakter. Meer plek creëren door niet meer te parkeren op het plein.
Ja, veel meer terrassen en mogelijkheden voor de horeca. Laat het plein bruisen.
Geeft sfeer op het plein
Het zou leuk zijn als er meer terrassen zouden komen
Het aantal terrassen is nu prima. Bij een andere inrichting zouden sommige terrassen misschien
groter kunnen.
Het is nu in evenwicht. Horeca, winkels en veiligheid. Niet teveel aan sleutelen.
Daar is toch helemaal geen ruimte voor
Er staan er genoeg
Zal de uitstraling enorm ten goede komen. Zeker indien oude dorp autovrij is
Genoeg is genoeg. Leuker om ook nog andere ondernemers en bewoners een plek te bieden.
Meer mensen trekken die met de fiets een drankje en hapje kunnen doen.. vooral met de fiets
Er zijn er genoeg

Ik denk dat er voldoende zijn, bij een evenement mag er best een extra tijdelijk (lege terrassen
hebben geen sfeer).
Zijn voldoende terrassen
Er zijn al veel terrassen, volgens mij genoeg.
Ik denk dat er voldoende zijn.
Ik denk dat het plein al voldoende horeca voorzieningen heeft.
Het is heel gezellig om op een terras te zitten.
Bij goed weer al snel alles bezet. Dus kan waarschijnlijk nog bij.
Nee, ik vind dat er genoeg horeca is. Horeca is wel gezellig, maar teveel niet!
Er zijn nu terrassen maar deze zijn niet allemaal vol, de kant v.d. Roskam wel zou uitgebreid kunnen
worden.
Ja hoor, terrassen geeft altijd een goede sfeer en gezelligheid. Dat mag best nog wel wat meer.
Voldoende horeca
Is al genoeg horeca op het Plein en Burg. W.weg
Op het plein zelf meer terrassen,
Lijkt me voldoende op dit moment. Er is ook meestal nog wel een plekje te vinden.
Terrassen zijn niet meer weg te denken uit een ontspannen kern van een dorp dat veel fietsende
passanten kan trekken.
"Er zijn genoeg terrassen. Het terras bij Opoe Stronk is hinderlijk en blokkeert de doorgang als je naar
de apotheek of de supermarkt loopt. Het terras bij Coco Pazzo wordt zelden gebruikt, mag weg wat
mij betreft, en ik vind het ook een lelijk terras.
De terrassen bij de Zwijger en de Roskam zijn gezellig, zo ook het terras bij Teus en bij de Engel."
De terrassen dragen bij aan een uitnodigend karakter van Houten voor bv toeristen en bewoners. Er
zal daardoor minder vaak naar omliggende gemeenten (bv Utrecht) worden uitgeweken waardoor dit
tevens zorgt voor meer sfeer en meer omzet in het bedrijfsleven.
Het zou jammer zijn als het oude dorp puur een horecafunctie zou krijgen. Er zijn voldoende
terrassen op dit moment.
Het huidige situatie volstaat. Dit geld voor heel Houten Waak voor overkill, zie Utrecht en IJsselstein.
We hebben nu verschillende keuze maar je mist nog iets voor samen met kleine kids.

LOCATIE 2: VAN HARTESCHOOL
Vindt u het belangrijk dat het schoolgebouw zoals deze er nu staat, behouden
blijft?

Geen mening

57

Nee

123

Ja

82

Totaal

262

Toelichtingen:
Categorie: Niet mooi/past niet bij dorp
"Totaal niet. Lelijk oud gebouw, neemt reuze veel ruimte in beslag, staat voor een groot deel
leeg.
Misschien wel beeldbepalend, maar zeker geen sieraad.
Het pas niet in de stijl van het oude dorp
"Het bestaande schoolgebouw mag verdwijnen.
"Het bestaande schoolgebouw mag verdwijnen.
Geen mooi gebouw (2x)
Slopen
Verouderd gebouw
Ik heb de school van alle kanten bekeken. Het is geen bijzonder gebouw vind ik, en heeft
geen monumentale uitstraling. Wat de plek wel bijzonder maakt dat er midden in de
samenleving, in het oude centrum van Houten een school is en zou moeten blijven.
Kwalitatief is de grote open ruimte - schoolplein - en het 'ensemble' met de kerk en de
Loerikseweg. Een nieuwe school op deze locatie zou compacter kunnen. Een idee is om de
school op de begane grond te doen, en daarboven appartementen voor met name senioren.
Bij de nieuwbouw zouden oude elementen van de school kunnen worden teruggeplaatst
plus rekening houden met de karakteristieken van de bouwstijl van de jaren vijftig. Ik stuur
een aantal foto's mee. Je zou op die manier de school kunnen terugbouwen. Een architect
weet er wel raad mee.
De school zelf moet zeker blijven maar de uitstraling kan echt beter
Stug behouden wat er is, is niet altijd het beste. Kan me voorstellen dat het gebouw aan een
aardige opknapbeurt toe is (isolatie etc). Het is een hele mooie locatie voor herontwikkeling.
Alleen zet er dan geen vrijstaande woningen neer, maar een leuk hofje met woningen (géén
(sociale) huur op deze toplocatie, maar wel betaalbare woningen).
Het is een lelijk gebouw.
Gebouw behouden, maar wel moderniseren.
Snel vervangen voor sociale nieuwbouw.

Een afschuwelijk gebouw. Verhuizen van die school mag. Zet hier kleinschalige, laagbouw
zorgwoningen neer.
Het gebouw is niet echt bijzonder. Dat er hier een school moet zijn, dat wel.
lelijk gebouw, mooi plek voor ontwikkelen van huizen
lijkt me niet zo'n belangrijk en of mooi gebouw
Vind het niet mooi, weinig aan toe te voegen
Het is niet echt een gebouw van grote schoonheid..
Oud gedateerd gebouw . Slopen en mooie appartementen voor senioren bouwen.
Ik vind het gebouw niet mooi. Als het als school geen dienst meer doet, is er vast een
mooiere/efficiëntere toepassing voor dit stuk grond te bedenken en dat mag zeker in een
moderner gebouw, waarin gemakkelijker faciliteiten zijn in te richten (klimaatbeheersing,
internet, modern sanitair, energieneutraal?). Uitbreiding voor de muziekschool? Theatertje?
Zaal voor orkesten/ensembles
De school heeft qua uiterlijk weinig toegevoegde waarde
Onooglijk pand. Beter is te bouwen wat aansluit bij omgeving

Categorie: Divers
Tip: prima locatie voor ouderenhuisvesting of verzorgingshuis (lekker dicht bij het dorp).
Tip: School verhuizen naar de locatie bij de brandweer."
maar als hij vervangen dient te worden mag hij wat meer matchen bij de rest van het Oude
Dorp
De school voldoet aan de behoefte van de omgeving
Combinatie van school , kinderopvang en verzorging
Het deel aan de Loerikseweg behouden en verduurzamen. Het is belangrijk dat er betaalbare
ruimtes komen/blijven voor Houtense not-for-profit initiatieven zoals Wereldhuis,
Krachtfabriek, Voedselbank en andere activiteiten uit de Grund. Ook is het leuk als er overal
in Houten zwembaden komen.
Zeker behouden, is een aangezicht voor het dorp, tevens binding met de jeugd, wie is er nou
opgegroeid in het Dorp van Houten
voor het dorpse karakter wel
Staat er van oudsher. Moet zeker blijven, hoort bij de katholieke kerk. Overweging waard is
nieuwbouw met daarboven appartementen voor mix ouderen en starters. Liefst sociale
woningbouw met een ontmoetingsruimte voor koffie enz. die ook voor feestelijke

bijeenkomsten kan worden gebruikt (bijvoorbeeld verjaardagen o.i.d. waarvoor ruimte in
eigen woning ontbreekt.
Het gebouw is op zich niet mooi maar wel bepalend voor het karakter van het Oude dorp.
Moderne scholen en appartementsgebouwen zijn er al volop. Zo’n schoolgebouw als dit niet.
Onze jeugd daar, het blik van het oude dorp. School wat op pimpen en moderner maken.
Nergens zulke grote en hoge klasruimtes gezien. Heerlijk
HEt heeft m.i. weinig historische waarde. Naast de school zit ook nog veel open ruimte, die
gebruikt kan worden om nieuwe gebouwen te plaatsen.
Maar als er nieuwbouw terug komt moet men de bebouwing een dorps karakter geven, dus
geen moderne nieuwbouw.
De nieuwbouw moet wel bestaan uit een school met daarboven mogelijke
huurappartementen voor geboren en getogen Houtenaren."
Die school behoort bij 't Oude Dorp!!!
Nog de enige school in het Oude Dorp. Bij weinig kinderen misschien een deel van de school
gebruiken voor andere doeleinden, bv. workshops, kunst tentoonstelling, etc. Over een paar
jaar zijn er weer jonge gezinnen met kinderen.
Heb er zelf op gezeten, het is de oudste school in Houten en dit moeten we behouden!
Gedateerd gebouw. Waarschijnlijk te groot voor de behoefte aan schoolruimte.
Oud gebouw op een a locatie voor woningbouw. Daarnaast wonen er niet veel kinderen
meer in het oude dorp. Daarnaast is het gebouw te groot voor het huidige aantal leerlingen.
Ze kunnen beter naar een nieuw gebouw in de buurt van hun leerlingen.
Als een school als Montessori uit de wijk moet dan ook deze
De voorkant, uitstraling naar de Loerikseweg in ieder geval behouden
In ieder geval de voorkant op de Loerikseweg. Kan de naam ook nog worden gewijzigd?
Gebouw is gedateerd.
Als de lokatie word gebruikt als school dan ja.
Deels wel, maar bij verbouwing oude structuur handhaven
Geen binding mee
Het is een standaard , lelijk schoolgebouw. Hier zou een gebouw in ouderwetse stijl voor
terug kunnen komen dat kan dienen als school of woningen.
Beetje rumoer van kinderen en ouders altijd goed
Een school midden in het dorp is geen overbodige luxe. er is nog maar 1 school op dit
moment in het oude dorp

Als het geen dienst meer doet als school is het niet nodig deze intact te houden
Wel groot oud kolossaal gebouw...moet wel een school op het dorp blijven...een beetje
leven! Maar mag wel kleiner. Wellicht combineren met wonen..werken...school...kleinschalig
sporten
Het is een bijzonder gebouw is architectonisch van waarde voor bijvoorbeeld lichtvolle
appartementen, kunstenaarsateliers. Daarbij is het niet duurzaam het te slopen en daardoor
niet 21e-eeuws om dat te doen. Groet, een 31jarige.
Ik vind het voor het Plein belangrijk dat er in de directe omgeving van het Plein een
basisschool aanwezig is. Het gebouw zelf moet wel in die omgeving passen
Jonge gezinnen houden het dorp levend. Hier hoort ook een school bij. Hij behoeft wel enige
renovatie en een openbaar schoolplein van deze tijd.
Niet echt een toonaangevend gebouw.
Mijn zoon zit daar op school. Een fijne goede school, maar wel verouderd.
Maak er woningen in en behoud de buitenkant, schoolplein wordt gezamenlijke tuin en
parkeerplaatsen met berging
Kijk naar Houten Zuid, zulke kleine klassen met zoveel leerlingen per klas. Zou volgens de
wet wel mogen maar worden de kinderen daar blijer van??
School heeft geen bijzondere uitstraling, wel belangrijk dat er een school is in het oude dorp
Ik ben inwoner van het oude dorp met een jong gezin. Ik ben bang dat de van harte school
verdwijnt en wij veel verder moeten om ons kind naar school te brengen. Echter dit gebouw
is al zo lang hetzelfse en ouderwets. Kan wel een opknapbeurt gebruiken.
Het betreft een oud gebouw, wat ook bij de geschiedenis van Houten hoort. Restauratie is
wel noodzakelijk.
Geen band mee en niet echt mooi gebouw
School is oud en volgens mij veel te groot, zeker qua oppervlakte. De school verplaatsen
naar een minder druk deel van het oude dorp zal ook minder verkeersoverlast geven.
Is volgens mij toe aan vernieuwing. Pas dat toe op deze plek en zorg voor bijbehorende
woningbouw bijvoorbeeld.
Het is de oudste school van Houten en vooral het originele deel is het waard om te
behouden.
School wel behouden maar mag wel gemoderniseerd worden in de stijl van de andere
huizen aan de loerikseweg
Ruimte kan efficiënter benut worden, school in huidige vorm te groot, ligt een mooie kans
voor woningbouw evt icm school

Kan volgens mij wel een opknapbeurt gebruiken. Maar daar kan het beste zelf over
oordelen. Zolang er maar geen hoger gebouw komt te staan
Deze school staat er al zolang dat hij bijna bij de uitstraling van het oude dorp hoort.
Oud en veel te groot.
Geen bijzonder gebouw, bovendien niet echt duurzaam.
De school is een stuk historie van het oude dorp. Modernisering is mogelijk, maar het zorgt
voor een belangrijke levendigheid van het dorp en moet daar dus blijven
moet toch een school zijn
Zolang er genoeg schoolgaande kinderen zijn wel. Mocht de school ooit verdwijnen, dan kan
er meer goede woonruimte/redelijke appartementen gemaakt worden.
School op deze plek is karakteristiek voor oude dorp. Zou jammer zijn als dit verdwijnt
mag best op een andere locatie staan
Maar aangezien de gemeente alle scholen in oud houten ;rond1980)al heeft gesloopt dan
maar zo laten
Levensgevaarlijke situaties voor de kinderen met geparkeerde opleggers van 18 meter, en
met haast wegscheurende ouders! Aub op donderdagmorgen rond 8 uur kijken wat er
gebeurd, heb dit al meerdere keren gevraagd aan de ambtenaren die hier over gaan,
gebeurd niets, ook geen terugkoppeling, moed zakt mij in de schoenen............
Buitenkant behouden. Hooguit andere bestemming geven (huizen, winkels)
niks moois aan.
past in de sfeer en historisch karakter van het oude dorp, in tegenstelling tot ander nieuw
gebouwde gebouwen(hart van houten bv)
Deze school is n wezenlijk onderdeel van het Oude Dorp.
Fijn dat er een school in de buurt is.
En school is leuk in het oude dorp voor levendigheid
Prima, geeft jeugdig elan
Het gebouw is totaal niet meer van deze tijd. Onnodig groot, waarschijnlijk met energielabel
Z en chaotisch met verkeer rond begin- en eindtijden van de school.
Het lijkt mij een typerend pand voor het dorp als 'dorpsschool'.
Hoort bij de kern van het oude dorp
Is maar gebouw. Beter op die plek huizen neerzetten. Hoeft Houten Oost ook niet meer.
Houten (en de hele aarde) is al overbevolkt.
Authentiek en vertrouwd. Wellicht wat renoveren

Wel even de verkeersveiligheid Juliana straat verbeteren. Teveel auto’s rijden hard en weg is
te smal oor hoeveelheid auto's
School in oude dorp moet blijven, maar gebouw moet of geïsoleerd worden, of er moet een
nieuw, eigentijds gebouw op dezelfde plek komen
Het is een prachtig pand waarin men ook een cultureel centrum kunnen vestigen.
Geen bezwaar tegen nieuwbouw, heeft voor mij persoonlijk geen beeldbepalend karakter,
ligt ook wat uit de kern van het Oude Dorp.
Is kenmerkende bouwstijl voor scholen uit die periode. Niet afbreken. Een deel kan een
andere functie krijgen als buurthuis b.v. Er is ook een groot tekort in Houten aan locaties die
zalen verhuren aan sport- of kunstverenigingen.
Niet als school, maar kan verbouwd worden tot dorpshuis of andere sociale activiteiten.
Liever geen woningen!
Niet als school, maar kan verbouwd worden tot dorpshuis of andere sociale activiteiten.
Liever geen woningen!
Het is een lelijk gebouw dat niet past in de sfeer van het Oude Dorp. Verplaats de school
naar net buiten de rondweg. Vlakbij het zwembad bijvoorbeeld. En bouw een leuk wijkje
zoals Dubbelzand, rekening houdend met senioren. En laat een ontwikkelaar niet klakkeloos
zijn gang gaan, probeer grip te houden op de verdeling van woningen.
"Geschikt boor seniorenwoningen /
Project groepswonen in de koopsector. / of vrije sector huur. In de sociale sector zijn al een
paar projecten in Houten zoals Dorpserf,
Maar ouderen met meer pensioen vinden dat ook prettig om zo te wonen."
Het is een ideale plek voor een centraal parkeerterrein
Huidige school is niet bepaald sfeervol en neemt veel ruimte in beslag (schoolplein aan de
voor- en achterzijde). Kortom, kan veel praktischer.
Appartementen voor starters en ouderen in het oude schoolgebouw lijkt me prachtig om
met een nieuwe functie de sfeer van het dorp te behouden.
een school hoort bij het OD
School wel belangrijk maar mag moderner
alleen bijzonder jammer dat de naam is veranderd
Een school zorgt mede voor toeloop, en aantrekkingskracht en misschien ook wel wat
verjonging in de omliggende buurten.
Hoort bij het karakter van het oude dorp. Wellicht van binnen een modernisering
Locatie van de school is ideaal plus dit geeft ook sfeer aan het dorp.

Ja deels.. Met name de kant van de Albert Heijn is heel mooi! Maar de school kan wel wat
vernieuwing gebruiken.
Heeft geen emotionele waarde voor mij, vind het gebouw ook niet mooi.
Een school hoort hier niet. Qua infra structuur veel te gevaarlijk
Als deze school verdwijnt zit er niet echt meer een school in de buurt
Al is de school wel aan vervanging toe
De school is sterk verouderd. Modernisering lijkt noodzakelijk.
Ik heb geen kinderen, dus ik vind het niet belangrijk.
"Wel een schoolgebouw maar misschien van deze tijd.
Eventueel gecombineerd met goede aula/ oefenruimtes voor school, koren kerk en KNA
mocht de Grund plat gaan."
Als de school weg gaat, valt er een gat voor koren en andere verenigingen en bso die nu
gebruik maken van de school
Het is belangrijk dat er een school in het oude dorp blijft
Historisch erfgoed.
Geen mooi gebouw
Belangrijk voor de levendigheid van het Oude Dorp. Mensen van alle leeftijden kunnen het
oude dorp benutten.
Prima zoals het nu is. Er zijn al genoeg scholen plat
Behouden blijven. Er zijn genoeg scholen dicht gegaan.
Gebouw moet voldoen aan moderne eisen.
Deze dient gerenoveerd te worden maar de locatie dient zeker behouden te blijven
Geen mooi gebouw
Ik heb geen binding met deze school.
Indien het gebouw niet meer functioneel is als school, kan ik me mooiere bebouwing
voorstellen. Bv kleinschalige laagbouw woningen met sfeer a la Oude Dorp (zie dit jaar
opgeleverde woningen aan Julianastraat).
Geen mening, ik weet niet of de school behouden blijft
Er moet een school in het midden v/h dorp behouden blijven. Dit hoort bij een dorp.
Hoeft niet zoals het daar staat. Het is geen historisch fraai pand. Maar wel moet de school
blijven op die plek. Schoolbestuur moet beslissen over nieuwbouw of renovatie.

Alhoewel een school een belangrijk deel avn de geschiedenis is voorveel bewoners is het
gebouw niet uniek
Ik vind het wel belangrijk dat er een school blijft bestaan in het Oude Dorp. Wel zou de
school van buiten en van binnen gemoderniseerd kunnen worden.
Het is belangrijk dat er een basisschool in de buurt is. Op het moment dat dit niet meer
nodig is, kan op deze plek een andere bestemming komen die past bij de behoefte van
Houten. Waarschijnlijk zullen dat appartementen zijn in een mooie stijl.
Deze school zal verbouwd moeten worden, erg gedateerd. Wellicht een idee om op de
plaats van de grund opnieuw te bouwen
Jazeker dit is echt een gebouw van het oude dorp. Ik hoor dit vaker.

LOCATIE 3: BANKMUURTJES
Maakt u gebruik van de bankmuurtjes?
Nooit

66

Regelmatig

42

Soms

154

Vaak

10

Totaal

272

Toelichtingen:
Categorie: ijsje eten
Bij het eten van een ijsje favoriete plek.
Fijne plek om even te kletsen, ijsje te eten
om een ijsje te eten, bij de herdenking van 4 mei, koningsdag,
Om een ijsje, visje oid te eten
Ik zie er vaak mensen op zitten, ijsjes eten, kletsen. Leuk!
Soms een ijsje eten
Deze muurtjes zijn wel in trek bij de mensen. Ouders met kinderen voor een ijsje of het speelse
fontein.
Ik zit er als we ijs eten. Beton is niet mooi voor een muurtje. Gemetselde bakstenen zijn mooier en
passen beter bij een oud plein.
Om er een ijsje eten.
Even een ijsje eten. .gezellig

Visje, ijsje, loop door Houten cetera
Even een ijsje eten of gewoon zitten zonder gebruik te hoeven maken van de horeca.
Als we een ijsje of een visje eten
Heerlijk een ijsje halen bij Oste en dan daar opeten. Iets van een zitje moet behouden blijven.
Om een ijsje te eten
Alleen als ik een ijsje haal en het daar opeet. Maar het zit niet per se lekker.
Ijsje eten
met mooi weer ijsje eten
Lekker ijsje eten
ijsje eten en lekker zitten bij de fontein
Gezellig even zitten met een ijsje en mensen kijken of even kletsen met een bekende. Heel fijn.

Categorie: vies / zit niet lekker
Ze zijn vaak te vies om te zitten.
Omdat het zitvlak vaak niet schoon is
"7.

Zelden, omdat het zitvlak vaak niet schoon is"

Zitten niet fijn/onhandig, te hoog.
Misschien houten zittingen? Zit fijner.
Ik zit liever op een bank met rugleuning. Graag uitbreiden want er is er nu maar een
Bankjes zijn te hoog.
Het huidige ontwerp nodigt niet echt uit om op te zitten. Als er iets nieuws wordt gedaan met
bankjes kan hier een thema als eenzaamheid in worden meegenomen. Er zijn bijvoorbeeld
gemeenten die op een speelse/kunstzinnige manier gespreksonderwerpen aandragen voor degene
die op het bankje zitten of een model bankje neerzetten waardoor je wel naast elkaar moet gaan
zitten (ipv aan het einde van het bankje).
Ik ben lang. Maar voor kortere mensen zijn ze te hoog
Zit niet echt lekker!

Categorie: divers
Even een appje of mail antwoorden en gewoon even zitten. Het is een prima plek om alles om je
heen door te laten gaan en zelf stil te zitten. Ik gooi van zulke muurtjes. Altijd plek.
zitten meestal op terras
Zeker een rustpunt voor onszelf en andere passanten, nooit weghalen

Ik maak er zelf nooit gebruik van. Ze worden wel veel gebruikt door mensen die er een ijsje eten en
ouders die hun kinderen in de gaten houden die bij de fontein spelen.
Het is prettig zitplaatsen te hebben los van de terrassen, bijvoorbeeld als je een ijs je haalt.
Heb er zelf geen behoefte aan, maar het doet wel gezellig aan als daar mensen zitten. Dus wel laten
staan!
Plek voor ontmoeting.
Alleen met dodenherdenking
Lekker chillen met een ijsje en een praatje maken
Leuk plekje, jammer dat er zo veel autoverkeer vlak langs gaat.
Ik wist niet dat het bankjes waren.
Houden, vergroot kans op informele contacten zonder dat je op terras hoeft te zitten.
Er mogen meer bankjes komen. Dit stimuleert samen zijn.
Maar ik vind ze wel mooi en zie met mooi weer met plezier de mensen er zitten met een ijsje geen
Osté
Als onze dochter bij de fontein aan het spelen is. Veel lunchpauze wandelaars maken hier ook
gebruik van.
Mag ook anders ingericht als de functie maar blijft
Ik fiets er langs, maar zie wel vaak dat er mensen zitten, het mag wel wat uitnodigende om mensen
te verleiden om te gaan zitten op het plein . Dr banken staan ook redelijk dicht op de weg, daar
minder aantrekkelijk om te zitten, zeker met jonge kinderen
Graag behouden. Passen in het straatbeeld, zijn niet te opvallend, en hebben een functie.
Wanneer we een ijsje halen
Ik kom er niet zo vaak. Ik vind houten bankjes wel uitnodigender
Met mooi weer is het lekker om er te zitten.
Ik zie je niet als bankje. Als je er op gaat zitten is het vrij oncomfortabel. Of een bankje of een
muurtje
Met mooi weer zeker. Ijsje van de kwalitaria of visje van Schaap
Als ik in het oude dorp ben en het is mooi weer dan leun/zit ik graag even op de muurtjes. Zeker ook
met een ijsje erbij.
Mooie plek op het hart van het plein
Tegenwoordig niet maar vroeger met een ijsje is het heel handig en mooi
Fijn om even op te zitten na een wandeling met een ijsje.
Terwijl mijn zoon speelt in de fontein!
Ijsje eten of vis eten

Maar genoeg mensen wel dus prima zo
erg leuk met de loop door houten of andere evenementen
te ver weg, maar wel handig als ik er zou zijn of voor wie er is.
Ik zit liever op een terras
Heerlijk om op te zitten tijdens het eten van een ijsje, of als de kids in de fontein spelen, of om een
boek te lezen in de zon.
"Nu alleen als ik moet wachten op iemand.
Als er ijs verkocht zou worden van de kwaliteit van Italia op Het Rond zou ik op de bankmuurtjes
heerlijk mijn ijsje opeten (in de schaduw). Ik moet bekennen dat ik graag zou zien dat Italia naar Het
Plein gaat, want ik vind het niet zo gezellig op Het Rond. Dan kan de banketbakker (die ook ijs heeft,
maar iets minder lekker) naar Het Rond, voor de 'boodschappen'."
Ik ga nooit zitten op het plein. Ik vind wel dat de bankjes er moeten zijn/blijven.
Altijd leuk om wat zitgelegenheid te hebben.
om ijsje te eten
gezellig en handig om even iets te nuttigen wat je hebt gekocht bij de winkels
Zijn ideaal om op te zitten en een lekker ijsje te eten terwijl kindjes in de fontein spelen
Ik zie er wel vaak mensen op zitten
Als je een ijsje eet leuk om op te zitten!
Ijsje eten en kletsen
Geeft een vriendelijke uitstraling, past bij het plein
Ze geven wél een gezellige uitstraling
Met mooi weer is het prima toeven op de muurtjes met een ijsje of een visje van Jan Schaap.
Het is gezellig om er met de kinderen even een ijsje te eten. Ze spelen dan vaak in de fontein.
Zit gelegenheid is wel fijn op het oude dorp. Bij ijsje/visje eten. Maar bankjes zitten lekkerder.
De allerbeste plekken om 's zomers een ijsje te eten :-)
Als er evenementen op het plein zijn dan maak ik wel gebruik van de bankmuurtjes
Bij de dodenherdenking of koningsdag, incidenteel op een zomerse dag voor een versnapering.
Zeker, bij evenementen! Ziet er uitnodigend en gastvrij uit!
Het is er vaak gezellig met al die mensen op de muurtjes. Houden zo.
Algemeen: Dorp autovrij. In ieder geval geen doorgaande route.
Uitbreiding kan
Gebruik het regelmatig om een ijsje te eten. Wordt volgens mij ook veel gebruikt door ouders die
kijken naar spelende kinderen.

bankjes welkom
prima die bankjes, zo laten
Als we een ijsje halen bij Marco Oste
om een ijsje te eten
Soms tijdens een wandeling of om te wachten of om een ijsje te eten.
Lekker om een ijsje op visje op te eten en rond te kijken.
Met ijs! :-)
Bij een lekkere zomerse dag zijn er te weinig bankjes op het plein
Ze zitten vooral in de zomer, altijd vol
Bij ijsje eten
Na bezoek aan winkels of horeca gaan we wel eens zitten, ijsje eten en mensen ontmoeten
Na bezoek aan winkels of horeca gaan we wel eens zitten, ijsje eten en mensen ontmoeten
Heerlijk genieten van de levendigheid
Het is een prima plek om even je ijsje te eten of om te kijken hoe de kinderen mrt de waterstralen
spelen
Ijsje eten
Af en toe een praatje maken of mensen kijken. Maar gezellige zitjes zijn van harte welkom.
Laten staan.
Bankjes creëren om muziektent
Ijsje eten
Als er minder verkeer zou zijn zou het nog prettiger zijn om te verblijven.
Om een ijsje op te eten.
Ik maak er geen gebruik van, omdat ik al op het plein uit kijk.
Zie ze nu pas bewust.
En ik niet alleen. Regelmatig zitten er dorpelingen, ouders van spelende kinderen, rustende
fietstoeristen.
Bijvoorbeeld om op te zitten om een ijsje te eten.
Functioneert wel als omsluiting van het Plein.
Ik vind het leuk om erop te zitten en rond te kijken. Op oude foto's van het plein zie je ook al bankjes
staan. Ze horen m.i. dus bij het historisch beeld van het Oude Dorp.
Je ziet er af en toe mensen zitten het is even een rustpunt.
Om bijvoorbeeld een ijsje te eten.

IJsjes eten in de zomer, bij manifestaties zoals Sinterklaas zijn ze ook handig
Ik zit graag in een stoel, of iets met een rugleuning. De muurtjes zijn toch eerder omheining dan om
op te zitten?!
Het is een mooie plek om naar spelende kinderen (als je die heb) te kijken
De muurtjes zijn gewoon mooi om te zien, en handig om even op te zitten.
Nodigt niet uit om lekker op te zitten.
Banken verhogen de leefbaarheid van het oude dorp en nodigen uit om hier wat langer te vertoeven,
zonder dat je meteen op een terras hoef te gaan zitten.
zo houden, is toch keurig en gezellig. bovendien erg veilig.

Vindt u het belangrijk dat de fontein behouden blijft?
Geen mening
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Toelichtingen:
Categorie: leuk voor kinderen
"Leuk voor kinderen.
Het ziet er verkoelend uit, kinderen spelen er in. Water is fijn om je heen te hebben.
kids spelen er graag
Ziet regelmatig kinderen spelen.
Geeft levendigheid aan het plein. Leuk ook voor de kinderen
Leuk om kinderen erin te zien spelen.
Speels element, trekt de aandacht van jonge kinderen, moet wel bijgehouden worden
Kinderen vinden het heerlijk om in te spelen in de zomer
Speelplezier voor kinderen. Fontein geeft levendigheid. Zou er ik anders uit mogen zien.
Niet persé, ik vind het wel een leuk element op het plein, speels en stijlvol, origineel
Super leuk voor de kinderen.
een speels element op het Plein. Kinderen genieten er van bij warm weer.
Een fontein geeft een speels karakter dus als deze verdwijnt dan wel een terug welke voor de
kinderen een uitdaging blijven.

Leuk voor de kinderen om in te spelen!
Het is leuk voor kleine kinderen.
Plek voor kinderen om te spelen.
Lokt veel gezelligheid uit. Kinderen die daar plezier hebben.
Is een leuk speelobject voor kinderen. Sfeer verhogend
Leuk voor de kinderen om in te spelen
hoort bij oude dorp en speelplek voor kinderen, waarvan ouders op terras zitten
Mijn dochter van 6 vind van wel. Als het erg heet is, is het wel erg leuk voor kinderen.
Zorgt voor verkoeling, spelende kinderen en drinken voor dieren. Ziet er gezellig uit
Leuk dat de kinderen er in spelen. Al vin ik het niet de mooiste fontein die er is, maar het past wel bij
het plein.
Speels, leuk voor kinderen

Categorie: kost geld / is vaak stuk / is gevaarlijk
Deze is al zo vaak stuk geweest...kost zoveel geld...gevaarlijk voor bacteriën en ziekten door water
dat niet vers is maar telkens rondgepompt wordt. Een leuke waterfontein is prima..met vers
drinkwater ....laat dat water meer wegspoelen in wat plantjes...niet te groot want graag nog de
markt...
Vies water kost alleen maar geld...beter niks...armoe

Dit hoort bij het Plein
Erg leuk. Er moet wel meer onderhoud aan gepleegd worden, de stenen worden spekglad en
gevaarlijk voor spelende kinderen. Maar wel behouden, het 's zomers een trekpleister voor
kinderen. (Vooral in combinatie met bank en ijssalon)
Een speels element is fijn. Maar onderhoud moet beter, anders heeft het geen toegevoegde waarde.
Vrolijk als het warm is.
het speelse karakter is zo leuk
Is een levendig element en trekt mensen aan.
Leuk, vanwege de verschillen in hoogte en kracht.
Brengt leven en kinderen hebben veel plezier hiervan.
Leuk voor de kinderen en geeft afwisseling op het plein
Die hoort daar gewoon.
Vooral met kleine kinderen is het echt een onding.

Niet perse in deze vorm, maar iets van water is wel erg leuk
Is wel gezellig
Zoals reeds vermeld bij vraag 2 is water op zo’n plek erg zinvol. Zorg er dan wel voor dat er nog wat
meer hufterproof speelplezier voor de kinderen komt. Het voordeel is dan bovendien dat de ouders
onderling sociaal bezig zijn!!
Gezellig en leuk voor kinderen. Mag wel iets meer sfeer omheen komen.
"Leuk voor kinderen,
Speels karakter"
Mooi speels element op het plein, zeker behouden
Mooi ding, zorgt voor levendigheid en verkoeling, neemt niet al te veel plek in, en is leuk voor
kinderen, en voor anderen om daar naar weer te kijken.
Vinden de kids fantastisch
Kinderen spelen op warme dagen graag in het water.
Een fontein heeft wel uitstraling. Hoeft niet perse deze te zijn
"Geeft overlast.
Ook onhandig als er iets georganiseerd word op het Plein."
Zoveel kinderen die erbij spelen en ik vind het echt bij het plein passen
Sfeer en leuk wanneer de kinderen erin spelen
De huidige fontein hoeft niet perse behouden te blijven, maar iets van een fontein/ watertje geeft
extra sfeer aan het plein.
Als ik zie hoeveel plezier kleine kinderen er aan hebben als ouders op terras zitten dat moet blijven.
Ook voor de honden in de hitte!
Is volgens mij vaak stuk.
Iets van water op het stenige plein is wel lekker verkoelend bij warm weer. Leuk voor kinderen ook
om mee te spelen.
De fontein mag wat mij betreft ook in een andere vorm blijven, bijv meer afgekaderd door een
muurtje
Een mooiere fontein zou leuker zijn
Mooie toevoeging
Geeft meer smoel aan het plein."
Ja, mag er wel anders uitzien maar ik vind het wel een goed iets om een fontein te hebben. De
fontein ziet er best natuurlijk uit, dat vind ik mooi.
Mag ook andere invulling cq lokatie op t plein
Gezelligheid

voor de gezellige uitstraling en plezier van de kinderen
Het geluid van de Fontein draagt bij aan de sfeer op het dorp.
Leuk voor de kinderen voor verkoeling en zorgt voor variatie.
Niet echt een fontein, meer een grote waterstraal
Leuke speelplaats voor kleine kinderen
kids vinden dit prachtig
leuk voor de kinderen die er mee spelen
water voegt toe, mag wel wat meer water te zien zijn, een water tappunt zou ook mooi zijn
Is leuk voor de aanblik van het plein in de zomer
Misschien niet zozeer deze fontein, maar een water ornament kleed de omgeving extra aan
Hij is erg leuk voor kids, en brengt sfeer. Maar iets anders wat een dergelijke functie heeft mag ook
hoor.
Ik vind het een ontzettend leuke, speelse fontein. Helemaal een feest als kinderen ermee/in spelen.
Ik vindt deze fontein te klein. Een klassieke fontein zou beter aansluiten op het historische karakter
van het plein.
sfeervol
Geeft sfeer
Leuk als er iets met water is, maar mag ook wat anders
Lekker in spelen als het warm is
Spelende kinderen
"Zorgt alleen maar voor overlast.
En waarschijnlijk wil niemand weten wat het onderhoud kost.... (storingen etc.)"
Voor kinderen is het een leuke speelplek. Die zijn er helaas niet veel in het Oude Dorp.
Goed voor spelen kinderen
Het is een leuke plek, leuk om hier naar spelende kindjes te kijken. Ook fijn om gedachtenloos naar
het water te staren.
Geeft sfeer, kinderen vinden het heerlijk bi mooi weer, is niet te modern, juist wat rustieke
uitstraling.
Je ziet dat kleine kinderen het heel leuk vinden.
Kinderen spelen er graag in!!!
De fontein geeft een leuk en speels karakter. In de zomer zijn er toch veel kinderen die spelen met de
waterstralen.
geeft levendigheid

Water geeft altijd levendigheid.
Maakt onderdeel uit van de sfeer op het plein, kinderen spelen ermee en zorgt in een bepaalde mate
voor verbinding.
De uitstraling
Leuk vertier voor kinderen
Prachtig voor kinderen en honden. Altijd een leuke verzamelplek in de zomer. Gebeurt altijd wat.
"Prachtig speelgoed voor kinderen in de zomer.
Versterkt het karakter van het plein."
Leuk voor kind en dier.
Gewoon aanzetten als het warm weer is. En niet zoals nu dat er gezegd wordt dat het verspilling is.
Bij warm weer werkt de fontein niet, de overige dagen is het alleen maar onhandig.
Voegt echt iets toe.
Leuk element op het Plein, waardoor er iets gebeurd.
Kinderen vinden het geweldig
Onderdeel van het dorp
Meer water partijen waar mogelijk
Ja kinderen hebben altijd plezier bij dat fonteintje
Spelen met water. Oor de kinderen
Leuk speels element met kenmerkend geluid.
Leuk element in een dorps kern.
Helemaal top, het gekletter van het water en zomers het plezier dat de kinderen hebben.
Altijd blij als het uit staat - niet mooi!
Het is een speels element op het plein. Er spelen veel kinderen in/mee. Samen met de dorspomp, de
4 mei bank en de muziektent zorgt het voor de aankleding van het plein.
Kinderen beleven veel plezier aan de fontein. Het is verder ook leuk om naar te kijken als je op het
terras zit.
Sfeervol en goede speelplek voor kinderen.
Nee, is niet per se nodig, voor de jonge kinderen is her wel leuk
Geeft wel wat beweging aan het plein
Nee die spuiten hoeven niet, wel een wat uitgebreider en creatiever waterballet (zoals bij
Rijksmuseum Amsterdam) is wel leuk!
Fontein mag weg. Te veel kosten voor het onderhoud en gevaarlijke, gladde ondergrond

Helemaal top, het gekletter van het water en zomers het plezier dat de kinderen hebben.
Altijd blij als het uit staat - niet mooi!
Het is een speels element op het plein. Er spelen veel kinderen in/mee. Samen met de dorspomp, de
4 mei bank en de muziektent zorgt het voor de aankleding van het plein.
Kinderen beleven veel plezier aan de fontein. Het is verder ook leuk om naar te kijken als je op het
terras zit.
Sfeervol en goede speelplek voor kinderen.
Nee, is niet per se nodig, voor de jonge kinderen is her wel leuk
Geeft wel wat beweging aan het plein
Nee die spuiten hoeven niet, wel een wat uitgebreider en creatiever waterballet (zoals bij
Rijksmuseum Amsterdam) is wel leuk!
Fontein mag weg. Te veel kosten voor het onderhoud em gevaarlijke, gladde ondergrond
Maak het Plein speels en ook aantrekkelijk voor kinderen
Zorgt voor levendigheid en levert speelsituaties op.
Het geeft leven in de brouwerij. de kinderen spelen er graag bij warm weer. toen de fontein er niet
was, wat het een stuk saaier.
Het is een speels element en kinderen vinden het geweldig.
Een levendig element dat je ogen trekt verhoogt de aantrekkingskracht
Geeft sfeer en levendigheid aan het Plein.
Het verhoogt de leefbaarheid van het oude dorp.

Is het Plein toegankelijk genoeg voor minder validen?
Geen mening/weet niet
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Toelichting toegankelijkheid
Toegankelijkheid Toelichting
Een gemeente moet zich niet in 1001 bochten wringen om in alles 100% toegankelijk te zijn. Dan krijg
je 1000en voorzieningen en dan wordt het er voor de valide mens ook niet prettiger op.
Weinig obstakels aanwezig

Teveel aan stoepranden, zijn ook nog eens ongelijk, egaliseren en vrije ruimte maken, veelal op
diverse stadsruimten gaan fietsers en voetgangers hun eigen weg
door alle verhogingen is dit een probleem
Heeft nogal wat drempels en stoepjes. Toegankelijkheid kan beter, maar is voldoende.
Over het algemeen lijkt het mij redelijk toegankelijk.
Met rollator is het op sommige plekken moeilijk oversteken. Met name het stuk van de makelaar
naar Opoe Spronk. Als je daar op de stoep loopt kun je niet oversteken met rollator of kinderwagen
want het staat vol met auto's en stoelen van Opoe Spronk. Zelfs de makelaar parkeert nog op de
stoep. Dat hele stuk moet verboden worden voor het parkeren van auto's. Maakt het oversteken een
stuk veiliger. Net als dat er bij de Readshop geen reclameborden buiten zouden moeten staan om
beter overzicht te hebben op het verkeer van Bernardweg, parkeerplaats AH en het verkeer vanaf
Plein naar Bernardweg en parkeerplaats AH.
Teveel oneffenheden naar ons idee
Zijn voldoende mogelijkheden zonder stoepen
"Over de bestrating van de directe omgeving: graag een beter, soms breder en horizontaler plaveisel!
De stoepen zijn erg scheef, slecht bestraat en vaak veel te smal. Om op het plein te komen word je
op diverse plekken gedwongen via de straat te lopen en die is vaak ook veel te schuin(gereden).
Vooral van de kant van de Lobbendijk af, vanaf De Engel, vanaf de Vlierweg en vanaf de Prins
Bernhardweg. Belangrijk, want er wonen veel ouderen in het oude dorp, lopen achter de rolstoel,
met elleboogkrukken of met rollator is erg lastig. Hier graag prioriteit aan geven!!!
Overigens zijn ook deze aangrenzende straten vaak schuin(gereden)."
Het oude dorp is compleet niet toegankelijk voor minder validen. Stoepen zijn hobbelig en lopen
dood. Route is onduidelijk en gevaarlijk. Klinkers vervangen voor “print” bestrating. Zadelstraat
Utrecht.
Met vriendin in rolstoel hier wel eens geweest.
Met een buggy/kinderwagen/rolstoel is echt een drama.
Voor zover wij kunnen inschatten is het plein lastig/moeilijk toegankelijk.
Te weinig op- en afgangen. Stenen liggen niet echt gelijk
Klote klinkertjes
De stoepranden zijn erg hoog. Met een kinderwagen kom je er moeilijk op. Omdat er zo veel wegen
van verschillende kanten komen is het best gevaarlijk. Je hebt met tijd nodig om over te steken.
Wel met de auto. Maar het is bijvoorbeeld met een rollator behoorlijk krap bij de AH.
Bij alle toegangswegen zijn de trottoirs, indien aanwezig (!!), rampzalig en moet een minder valide
zich meestal op de weg begeven.
Bij alle toegangswegen zijn de trottoirs, indien aanwezig (!!), rampzalig en moet een minder valide
zich meestal op de weg begeven.
Er mogen wel wat betere op en afrit mogelijkheden zijn voor rollators en rolstoelen

Met kinderwagen altijd lastig opkomen.
"Genoeg parkeerplaatsen, staan heel vaak leeg.
Genoeg stoep op en afgangen."
Er zijn stukken waar je als voetganger al niet uit de weg kunt, laat staan met een hulpmiddel. Hoek
AH Readshop, Hoek Apotheek, Stuk langs de kapper ( vroeger slagerij Ploeg)
Stoepen en klinkers dus ik vermoed van niet. Geen ervaring mee
Het is op sommige plekken wel ongelijk. Ik vermijd zelf altijd langs de gemeentetoren te lopen dat
loopt te schuin af. Maar of daar iets aan te doen is ?
Het zijn natuurlijk wel allemaal klinkertjes maar men kan goed parkeren en overal de stoep op en af.
Weet ik eigenlijk niet zo goed, maar de stenen om het plein geen zijn vervelend om over te fietsen. Ik
denk eigenlijk dat dat ook is voor mensen die met een rollator moeten oversteken om op het plein te
komen.
Veel stoepranden en soms verdwijnd kun je niet recht oversteken naar een stoep vanwege
parkeerplekken
mensen met een rollator kunnen bijna niet normaal over de stoep lopen
Ik weet het niet zeker, masr de stoepen zijn erg hoog. De toegankelijkheid kan denk ik wel beter.
Maar volgens mij is daar een vereniging of stichting voor die u kan laten inzien welke plaatsen
wel/niet goed bereikbaar zijn.
Veel oneffenheden, slechte trottoirs.
Door de stoeprand is de toegankelijkheid beperkt.
Misschien wat meer opritten van rijbaan naar stoep
Er mogen best iets meer geleidelijke overgangen zijn tussen stoepen.
bestrating is een ramp, ook voor valide fietsers.
Het plein is m.i. goed toegankelijk voor rolstoelers
Kan beter, door van vier kanten de toegankelijkheid te creëren
Overal zijn volgens mij wel op en afritten bij de stoepen. En ik heb het idee dat het aantal
invalidenparkeerplaatsen te veel is. De invalidenparkeerplaatsen op het terrein van de Bernhardweg
worden zelden gebruikt.
"Er zijn veel kleine hoogteverschillen, bestrating is niet overal even gelijkmatig.
Keertje opnieuw leggen en hoogteverschillen afbakenen met schuin aflopende (duidelijk zichtbare)
drempeltjes zou helpen."
Kleine klinkertjes lijken me niet echt toegankelijk voor minder validen. Ik zie ook steeds vaker dat er
sta tafels van de Roskam op het fietspad staan.
Rondom de kerk een aflopende bestrating
ik dacht het wel

Veel drempels smalle stoepen en oversteek paden.
Rondom de kerk sterk aflopende stoep
Stoepen zijn matig te bewandelen en slechte op en afstap mogelijkheden
Met een kinderwagen is de route richting bijvoorbeeld Albert Heijn niet heel handig. Daarbij ook erg
druk en onoverzichtelijk punt tussen bij de ah en de readshop. Ik kan mij voorstellen dat dit voor
minder validen hetzelfde geldt.
Hoge stoepen, onoverzichtelijk door auto's en fietsers van alle kanten.
Met de kinderwagen of rolstoel is het lastig bij het oude dorp te komen
Absoluut niet, met de kinderwagen is het een hele uitdaging om over het Plein/naar het Plein te
wandelen.
Ik denk dat er nog te veel hoge stoepranden zijn
"Voetpaden rondom oude dorp zijn zeer slecht toegankelijk.
Te veel auto's op plein."
Heeft vooral met bestratingstype te maken
Er zijn 2 invalidenparkeerplaatsen. Ik zou er voor zijn dat er voor de AH en apotheek alleen
invalidenparkeerpkaatsen komen. Rest van parkeerplekken weg zodat er meer ruimte voor fiets en
komt
Teveel hoge stoepen en randen.
Zou misschien beter kunnen. De stoep is soms smal.
ik ben 76 en woon op de Herenweg, maar ben bang bij het Plein. Geen goede stoep en lopen op de
oude steentjes breek ik bijna mijn nek. Ik vind het leuk staan maar verschrikkelijk voor ouderen om er
te lopen
Minder stoepranden.
Is wat lastig om op het plein zelf te komen.
Denk van niet.
Laat de stoepranden aub bestaan. Mindervaliden weten daar wel raad mee. Houd voetgangers en
verkeer van elkaar gescheiden.
Met name in de horeca
Ik denk dat dat beter kan. Aangezien ik zelf niet minder valide ben kan ik dat moeilijk beoordelen.
Vraag het aan de mensen die ervan afhankelijk zijn.
Geen ervaring mee
Dat kan beter. Er zijn nog een paar plekken die lastig zijn voor minder validen, bjv. Bij de Loerikseweg
te veel stoepranden.
Sommige stoepen zijn smal voor een rolstoel of rollator

Nee die stoepranden belemmeren dat. En als ik dat niet goed zie, dan zouden er wat meer
aanwijzingen moeten staan waar dan wel de minder-valide route is.
ik ben 76 en woon op de Herenweg, maar ben bang bij het Plein. Geen goede stoep en lopen op de
oude steentjes breek ik bijna mijn nek. Ik vind het leuk staan maar verschrikkelijk voor ouderen om er
te lopen
Minder stoepranden.
Is wat lastig om op het plein zelf te komen.
Denk van niet.
Laat de stoepranden aub bestaan. Mindervaliden weten daar wel raad mee. Houd voetgangers en
verkeer van elkaar gescheiden.
Met name in de horeca
Ik denk dat dat beter kan. Aangezien ik zelf niet minder valide ben kan ik dat moeilijk beoordelen.
Vraag het aan de mensen die ervan afhankelijk zijn.
Geen ervaring mee
Dat kan beter. Er zijn nog een paar plekken die lastig zijn voor minder validen, bjv. Bij de Loerikseweg
te veel stoepranden.
Sommige stoepen zijn smal voor een rolstoel of rollator
Nee die stoepranden belemmeren dat. En als ik dat niet goed zie, dan zouden er wat meer
aanwijzingen moeten staan waar dan wel de minder-valide route is.
Hobbelig, ongelijk en veel te veel autoverkeer. Volgens mij geen aanduidingen voor blinden en
mensen die slecht ter been zijn komen er ook bekaaid af.
Te hoge stoepranden, ongelijke stenen, onregelmatig oppervlak.

Zou u het op prijs stellen als er vaker evenementen op het Plein zijn?
Geen mening/weet niet
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Evenementen toelichting op antwoord ja
Food festival
Het zou leuk zijn als er op het plein zelf meer gedaan wordt
Zonder harde muziek en zonder alcohol bijv. sportactiviteiten Qigong, ruilbeurs kleding of plantjes
Braderie, muziekfeestjes

Braderie, foodtrucks, straattheater, silent disco feesten,
Er zijn er al wat natuurlijk maar t is een goede en gezellige plek voor evenementen. Juist omdat er
minder mensen zijn dan bijv op t manifestatieterrein.
Jaarmarkten, evenement bij feestdagen, mogelijkheid voor de ondernemers om gezamenlijk iets te
doen.
Pleinfeest, zoals dit jaar weer georganiseerd door Van Dort, Hemelvaartsfeest, midzomernacht,
bevrijdingsfeest, enz.
Muziek in de muziektent, straat theater, jazz festival
Koninginnedag, midzomernacht, cultuurnacht, weer dansen op muziek, kunstmarkt, activiteiten van
het Fladderen, kerstmarkt etc.
gebruik muziektent, kleinschalig
Braderie, eetfestijn, proeverij. Kleinschalig en gezellig
"Muziek leuke tentjes.
Kerst met stallen neem eens een voorbeeld aan nieuwegein zeer geslaagd."
Markten, jeugdevenementen.
Kermis
Evenementen voor kleine kinderen. Poppenkasttheater, mini circus. Maar ook concerten (van bijv.
Filmmuziek) met daarbij een groot scherm waarop de film zich afspeeld.
Vooral gezelligheid..zo nu en dan
Ligt wel aan wat voor evenement. We moeten het oude dorp wel rustig willen houden. Levendig
maar rustig
Grote Markt een keer keer week....kleine dag marktkramen voor elke dag. Leuke uitvoeringen van
Houtense muziekverenigingen,koren en (sport)verenigingen. Af en toe eens een (dorps)feestje...
Leuk als er dingen georganiseerd worden
Diverse evenementen voor verschillende doelgroepen, kan van klassiek tot pop en/of parade theater
achtig
"Markten, zie eerder
Meer gebruik maken van de muziektent workshops op het plein (heel houten schildert)
En veel ruimte geven aan ondernemers om evenementen te organiseren"
Dorpsfeesten zoals vroeger, ijsbaan, strandje in de zomer (bijv voor een week).
Bij feestdagen zoals Koningsdag, Bevrijdingsdag, etc. Op en rond het plein. Overdag gericht op
kinderen, zoals springkussens, vrijmarkt, toneelvoorstellingkjes, mini-kermis, activiteiten zoals
kooivoetbal, dansles, bungee springkussen. En soort van food- en drink festival. En een grote truck op
het Plein als podium voor concert.
Braderie, sportevenementen, muziek

Geen idee. Maar bij de ondernemers zijn ze wel creatief.
Maakt het dorp meer levendig
Maar dan moet de gemeente het ook eens ondersteunen en het de organiserende partijen het niet
zo moeilijk maken. Milieu (geluid etc.)
Kleine feestjes met wat muziek, cultureel.
Kleine muziekoptredens, foodtrucks, straatspeeldag, dans of tai chi
Ik weet het eigenlijk niet, ik weet niet wanneer evenementen zijn, misschien is dat omdat ik er niet
actief voor zoek maar ik heb geen idee waar ik zou moeten kijken.
Een dorpsfeestje die de laatste keren door Events2move werden georganiseerd. Of een keer een
'Italiaans' eetfestijn. Lange tafels en betaalbaar eten voor iedereen.
Dorpsfeest zoals het altijd was
"Wijn- of bierfestival.
Walking Dining
Food trucks"
Zoals vroeger met bijvoorbeeld Hemelvaart een gezellige/middag avond
Horeca gerelateerde evenementen, zoals proeverijen en streekmarkten
Doepsfeesten artiesten enz enz nu te vaak dooie boel
Braderieën, kleinschalige activiteiten.
een leuk dorpdfeest en met Bevrijdingsdag
Dat zou leuk zijn
"Muziek
Sport en spel ... (Jeu de boules ?, Schaken, )"
Verzamel/antiek/kunst-markten, Concert/Muziek in de buitenlucht, Kerstmarkt in de winter.
Culinair, feestjes, live muziek
Muziek b.v.
Muziek, proeverijen, themamarktjes bijv met lokale levensmiddelen
Markt, braderie, feestjes van de aanwezige horeca etc.
Antiekmarkt, (klassieke) concerten, kleinschalig festival.
Muziek
Muziek, braderie, ambachten, verenigingen, sport clinic.
Zoals nu al is, zeker niet minder.
geeft dynamiek aan het dorpsplein

Ja, dat maakt het plein levendiger. Echter, voor mij staat het huidige karakter van het plein centraal.
Als extra evenementen meer functionele aanpassingen vragen van het plein ben ik mordicus tegen.
Behoud karakter voor alles, ook als dit betekent dat er geen markt of extra evenementen komen.
DJ, bandjes, proeverijen etc.
Culturele evenementen, brocantemarkt, optredens
Indien het kleinschalig blijft.
muziekuitvoeringen en,koren( k.na,operettekoor,castellum singers.redflowers en de zingende
vuurtoren )
Ja zeker. Zoals met Hemelvaart dat soort feestjes maar ook met halloween toen. Heel leuk!
"Meer gelegenheid voor horeca.
Meer te doen voor jong en oud. Laat het weer bruisen, ook in de winter."
Er moeten veel meer evenementen en activiteiten georganiseerd worden.
Evenementen voor kinderen, muziek.
Muziek of foodtrucks of combinatie en de braderie wat meer variatie.
Concerten etc.
Culturele evenementen.
Muziek zowel versterkt als onversterkt
Meer variatie in aanbod voor jong en oud!
"Vorm en frequentie zoals dat enkele jaren geleden nog mogelijk was. Dus met meer medewerking
en ondersteuning van de gemeente.
Zeker niet minder dan de huidige situatie."
Maakt mij niet uit.
Gezelligheid
Rommelmarkt, muziek, foodtrucks
Tuinmarkt, kerstmarkt e.d.
Culturele activiteiten
Culturele activiteiten: kunstmarkt, uitvoeringen in de muziek tent.
Jammer dat het horeca-evenement (Preuvenement?) er niet meer is. Maar er moet wel een
evenwicht zijn met evenementen op het Rond.
Kleinschalige evenementen, optredens, kinderevenementen
Mag best, liefst niet te grootschalig.
Er zijn al aardig wat evenementen, maar het mag altijd meer.
Sport en spel; muziek.

beetje zoals gluren bij de buren
Kleine optredens van theatergezelschappen; intieme concertjes
Er zou vaker een muziekevenement gehouden kunnen worden. Dit draagt bij aan onderlinge
contacten van Houtenaren.
"Vaker een grote markt bv 1x p mnd.
Spelen voor kinderen (denk aan luchtkasteel/ klimmuur schminken.
Evenementen zoals de proeverij of bonnapetito"

Evenementen toelichting nee
"Teveel herrie.
Liever een mooi en rustig dorpsplein.
Geen grote festiviteiten, maar kleinschalige feesten (gedoseerd) kan."
Het moet geen festival plein worden. Dr huidige activiteiten zijn voldoende
Niet, helemaal eigenlijk niet, doe dat maar op een evenementen terrein aan de Lek
Is genoeg al
het is nu vanaf april tot en met de zomer meer dan genoeg
De plek is er niet geschikt voor
"Het moet niet teveel.
Overdaad schaad.
Authentiek dorps feest handhaven .
Max. 6 grote festiviteiten per jaar."
Evenementen zijn prima, maar heb vooral veel last van het muziekgeluid. Dat dreunt door tot in de
huizen aan de Kostersgang. Als de muziek dan wat zachter kan en zeker geen dreunmuziek heb ik
geen bezwaar tegen meer evenementen.
Geeft te veel rommel.
Al genoeg.
Het zijn vaak eet/drink evenementen die de rustige dorpssfeer verpesten. Evenementen passen
beter op het Rond of evenemententerrein.
Er zijn genoeg evenementen.
Geluidsoverlast 's avonds.
Daar is het rond geschikter voor.
Afhankelijk van de grootte. Wel voor kleine maar voor grote evenementen hebben wij het Rond of
het manifestatieterrein.

Afhankelijk van de grootte. Wel voor kleine maar voor grote evenementen hebben wij het Rond of
het manifestatieterrein.
Te veel overlast savonds laat
Het Rond is het centrum van Houten.
Er zijn evenementen genoeg op het plein.
Aan de ene kant zou het wel leuk zijn maar het geeft ook overlast. Het is voor mij niet alleen de
evenementen op het plein maar Plein 22 heeft ook steeds vaker feesten op het terras achter met
overschrijding geluidsnorm. Laatst trilde alles in huis.
Geluid staat vaak harder dan in de vergunning toegelaten zou zijn.
Liever goed investeren in de feesten die er al zijn
Ik denk genoeg evenementen. Rustpunt is ook fijn
Evenementen hebben niets te maken met het oude karakter van het plein maar zorgt er alleen maar
voor dat dit karakter niet zichtbaar is.
Vanwege de geluidsoverlast voor de bewoners rondom het plein.
Vind dat er voldoende aanbod is
te klein, lawaai, overlast, maar de herdenking is natuurlijk wel prima
Er zijn nu toch al vrij vaak leuke evenementen op het plein?! Een uitbreiding hiervan zou ik niet
bezwaarlijk vinden, maar volgens mij is het niet noodzakelijk.
brengt toch wel een aanzienlijk geluidsoverlast met zich mee en aangezien de gemeente niet bij
machte(?) is om dit te handhaven, lijkt me dit geen goed idee daar zijn wellicht andere plekken beter
geschikt,
Geluidsoverlast en verkeer-overlast is nu al aanzienlijk.
Genoeg dingen die er nu gehouden worden
De huidige frequentie is voldoende voor het behoud van het dorpsgevoel. Vaker hoeft niet, dan gaat
het speciale eraf en wordt het waarschijnlijk te commercieel naar mijn smaak.
Het aantal evenementen dat er al is is in mijn ogen genoeg. Er wonen veel mensen omheen en het is
echt niet fijn om het weekend veel geluid en mensen voor je neus te hebben staan tot laat in de
avond.
Overlast, herrie, vaak zijn evenementen te druk.
is thans voldoende.
Gelet op de omwonenden, ik denk dat er al behoorlijk wat evenementen zijn.
"Geluidsoverlast, ik woon op de schoolstraat.
Aantal evenementen is goed zo"
Is Het Rond meer geschikt voor
Plein is te klein.

Kleinschalige evenementen altijd leuk. Graag wel rekening houden met volume ( aangepast niveau).
Daar heb ik zelf geen behofte aan
Zijn al genoeg evenementen in het Oude Dorp
Wij maken hier zelf geen gebruik van
Het is een gezellig plein van en voor iedereen. Evenementen sluiten het plein af voor het gewone
gebruik.
Er zijn genoeg evenementen. Liever op het Rond, dan komen daar ook weer meer mensen naar toe
en dat ;ijkt me ook goed voor de winkels daar.
Er zijn voldoende evenementen.

Is de supermarkt belangrijk voor het Oude Dorp?
Geen mening/weet niet
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Toelichting Supermarkt
"Wel als ontmoetingsplek, maar dan in de vorm van een KLEINE buurtsuper.
De grote AH genereert teveel autoverkeer op dit moment. Zo krijg je Houten niet autoluw. De
parking aan de voorzijde van de AH is weerzinwekkend en past totaal niet bij de rest van het plaatje
van het Oude Dorp.
Alles qua parkeren bij AH naar achteren of beter nog op de plek van de volkstuinen. Liever een
volkstuin in het Oude Dorp dan een Mega AH die veel verkeer trekt.
Het Oude Dorp zou meer specialistische shops aan moeten trekken in de food branche bijvoorbeeld,
zonder de exorbitante hoge huren die op het Rond gelden. De gemeente zou liefst verhuur in eigen
beheer moeten nemen.
Een natuurvoedingswinkel zou perfect bij het Oude Dorp passen. De huur was voor de Groene
Winkel te duur op het Rond, maar zou goed op het Oude Dorp passen....minder klanten die met de
auto komen maar juist met de fiets komen."
Dat zorgt voor wat extra leven
de huidige grote van de albert heijn is prima voor een buurt super.
Een buurtsuper is handig. Maar de grote van deze supermarkt is te groot en niet nodig als
buurtsuper.
De huidige AH voldoet. Uitbreiding is niet wenselijk ivm verkeershinder die er nu al vaak is.
In z’n huidige vorm

Fijne AH die betrokken is bij Houten
Totaal niet, weg ermee, aan en afvoer van Trollopes en containers, buiten de rondweg. Kleven teveel
aan risico's m.b.t. vrachtwagens en overige kwetsbare groepen verkeer deelnemers.
De beste AH die er is. En leuk boodschappen doen in het dorp. Moet bereikbaar blijven met auto.
Bewoners dichtbij het OUDE dorp moeten ook hun boodschappen kunnen doen en niet iedereen is
mobiel genoeg om naar het rond of cadtellum te gaan
"Wel prettig om bezoekers te trekken naar de andere winkels, en voor de ouderen die in de wijk
wonen. Maar het is niet wenselijk dat de supermarkt uitbreid om meer klanten aan te trekken of om
parkeerplaatsen uit te breiden
Het aanzien van de supermarkt moet niet bepalend zijn voor het dorp"
Het is de enige supermarkt op het oude dorp. Om zelfstandig te kunnen blijven wonen is het zaak dat
die er blijft. Hoeft wat mij betreft niet groter te worden. Trekt daardoor meer verkeer aan en dat
hoeft voor mij niet.
Enorm belangrijk om een goede, fijne supermarkt in de dorpskern te hebben. Behouden!
Ja!! Het houdt de plek levendig en het is bijzonder handig om in de buurt boodschappen te kunnen
doen. De winkel heeft een echte dorpssfeer, buurtgenoten komen elkaar tegen. Het zou echt
vreselijk zijn als die weg ging!!!!!
Er heeft altijd al een kruidenier of supermarkt gezeten, leuk om dit te behouden.
Veel mensen komen naar het Oude Dorp om even naar de supermarkt te gaan. Dan gaan ze ook
langs andere winkels. Als deze vertrek zullen de overige winkels niet kunnen overleven.
"Moet blijven op het oude dorp.
Toegang winkel mogelijk laten verplaatsen naar de zijkant of achterkant van de parkeerplaats."
Er zijn in het Oude Dorp nogal wat seniorenwoningen. Dus daarvoor is het fijn als boodschappen in
de buurt kunnen worden gekocht. Tevens is het een plek van ontmoeting van oud-Houtenaren.
Belangrijk voor de boodschappen en ontmoeting, levendigheid. Maar de supermarkt moet zeker niet
verder uitbreiden, dat zou het oude dorp te veel aantasten.
Geeft aanloop
Geeft dit deel van Houten een 'dorps' karakter. Fijne supermarkt, handig voor de buurt.
Maar kan kleinschalig voor eerste behoeften
Kom er dagelijks. Vind het een goede supermarkt en de eigenaar doet veel voor Houten. Is
maatschappelijk betrokken.
Ja maar moet niet groter worden. Deze is naar mijn mening al te groot geworden
Goede trekpleister. Daarnaast zou het fijn zijn om er nog wat kleinschalige winkeltjes bij te hebben.
GÉÉN winkelketens, makelaars, belwinkels!!!
Ja, voor de omwonenden voor hun dagelijkse boodschappen en voor de levendigheid. Het is niet
altijd terras weer!

Het wordt voor veel ouderen anders onmogelijk hun eigen boodschappen te halen. Ze komen
daardoor meer in een sociaal isolement.
Alleen parkeren mag iets beter geregeld. Of maak buiten de rondweg een grote supermarkt zoals in
Frankrijk met voldoende parkeergelegenheid
Grote invloed op de drukte rondom het Plein, opheffen of verplaatsen.
Ingang moet ergens anders, grote verkeersdrukte vooral door auto's. Dit is wel de reden waarom
veel mensen naar het dorp komen en de andere winkels profiteren mee.
Mensen zonder vervoer in oude dorp is dit praktisch. Ook voor oudere.
Ja, waar zouden de ouderen anders hun boodschappen moeten doen?! Het Rond is écht te ver!
Dat denken wij van wel
Houdt voor veel mensen in Noord de supermarkt nabij. Anders zit men gelijk aan het rond vast of aan
de Plus (duur)
Ik kom er meerdere keren per week. Wandelend met de kinderwagen. Als de AH er niet meer zou zijn
zou ik dat heel jammer vinden.
Dit is de enige plek in het oude dorp nog waar je boodschappen kunt doen nu alle zelfstandige
ondernemers het plein hebben verlaten. Belangrijk voor de ouderen die hier naar toe kunnen lopen.
Is heerlijke ah
Ik denk het wel, het is een publiekstrekker en voorziet in behoeften van omwonenden.
Natuurlijk..maar met dorps karakter...hoeft zeker niet nog groter te worden...is groot zat!
Voor de sfeer en de dagelijkse boodschappen. Maar regel de parkeerplaats toegang op een andere
manier.
Fijne supermarkt en lekker dichtbij en zorgt voor een " levendige" sfeer ".
Een supermarkt (=”rupsje-nooit-genoeg”) moet echter wel passend zijn voor het Plein. Met andere
woorden het Plein is bepalend voor de grootte ven de supermarkt en het parkeeroppervlak en het is
niet omgekeerd!! (zie ook antwoord 3).
Een supermarkt (=”rupsje-nooit-genoeg”) moet echter wel passend zijn voor het Plein. Met andere
woorden het Plein is bepalend voor de grootte ven de supermarkt en het parkeeroppervlak en het is
niet omgekeerd!! (zie ook antwoord 3).
Zorgt voor veel mensen. Mag wel veter gefaciliteerd worden wbt parkeren en routing
Maak er veel gebruik van, aantrekkingspunt voor oude dorp, zou leuk zijn voor ouderen als daar er
een koffietafel zou zijn.
Absolute vereiste om dorp levendig en winkelend publiek te behouden
Zonder supermarkt geen oude dorp leefbaar voor andere winkels...
Een supermarkt in het oude dorp is van belang voor de levendigheid en de aantrekkelijk voor de
omwonenden, maar dan wel in de opzet als ‘ dorpswinkel’ , geen supermarkt XL!
"Is een trekker, ook voor andere winkels, en zorgt voor levendigheid.

Overigens heeft de winkel een prima grootte. Groter geeft problemen voor bevoorrading en
parkeren. Daar is in het Oude Dorp geen ruimte voor."
Heel makkelijk in de buurt. Hij moet niet groter.
Zonder supermarkt gaat het Plein langzaam ten onder.
Zeker belangrijk, de locatie is prima. Ik vind dat de supermarkt een té groot aandeel heeft in de
plannen rond het plein. Zij veroorzaken de noodzaak om de hele boel weer eens op de schop te
nemen en drukken een té grote stempel op het plein en de wijken erom heen. Bij de huidige plannen
die er zijn, welke dan ook, moeten alle bewoners inleveren voor de welvaart van AH.
Hoort bij het oude dorp
Belangrijk voor dagelijkse boodschappen
Kan er niet buiten
Rond het oude dorp wonen veel oudere mensen. Denk daarbij aan de Bejaardenwoningen in den
oord. Om deze mensen zelfstandig te laten wonen is dit nldig. Ook kom ik graag in de huidige
supermarkt
Zonder familie Steenman geen levendig Oude Dorp.
De AH is het kloppend hart van het Oude Dorp! Zeer vriendelijke en servicegerichte mensen.
Betrokken bij verschillende evenementen voor houtense inwoners en modern. Prachtige lichtshow in
december!
Trekt mensen aan
Voor mij wel omdat het rond toch net iets te ver is om eventjes heen te gaan. Het is heel handig en ik
zou eigenlijk amper op het oude dorp komen zonder de supermarkt.
Er wonen best veel oudere mensen in de buurt. Lekker om de hoek boodschappen doen. De
buitenkant past bij de rest van het Plein. Gezien hoe goed het loopt, moet het wel belangrijk zijn.
Maar ik ben bevooroordeeld. Heb er een tijdje gewerkt en ik vind het een topsupermarkt.
Trekt mensen aan, levendig, goed voor andere winkels om op mee te liften
Maar niet verder groeien
"Ja, maar dan in de grote zoals deze nu is. Niet groter. Is en blijft dorps supermarkt.

Graag ook aandacht voor andere delicatessenzakem denk aan slager, traiteur etc"
anders is het een plein met alleen kroegen en minder leven dan is het voor mij een plek om niet
meer te komen doe er graag mijn boodschappen bijna dagelijks terwijl ik in de velden woon
Publiekstrekker
Zorgt voor veel bezoekers en heeft een duidelijke functie als buurtsuper.
Heel belangrijk voor bewoners van de omliggende wijken en ouderen. Heeft ook een sociale functie.
Mag NIET weg!!!!!

Zeer belangrijk voor de levendigheid en buurt en ze zijn ook goed betrokken bij houtense
samenleving
trekt mensen, dan levendig
Doe graag boodschappen in het oude dorp
Zorgt ervoor dat mensen naar het oude dorp komen.
Zonder supermarkt bloedt het plein waarschijnlijk snel dood.
Maar hoeft niet op zo'n prominente plek op plein!
is er altijd druk en heeft een sterk sociaal belang voor de wijk voor bepaalde groepen.
"De AH heeft aantrekkingskracht. Dit is ook belangrijk voor de overige winkels die er zijn gevestigd.
Dit alles bij elkaar brengt ook levendigheid overdag.
Dat is erg belangrijk."
Groter hoeft de supermarkt niet te worden. Het moet gezien de locatie een dorpswinkel blijven.
Onmisbaar!
Het is fijn dat er een winkel in de buurt is waar je vanuit het oude dorp met de auto kan komen.
Bereikbaar voor oudereb
Vanwege de vele oudere bewoners op het dorp en dichtbij voor velen
Zonder moderne supermarkt is het Oude Dorp niet compleet. Je zal dan ook gaan merken dat andere
winkels ook niet meer levensvatbaar zijn en dat het plein allen nog in de avond en met terrasweer
levendig is.
Het is functioneel, maar een supermarkt heeft ook een sociale functie: ontmoeting, gezelligheid,
levendigheid etc.
Makkelijk te bereiken
Hoeft niet perse op die plek, maar een supermarkt in die buurt is wel fijn (mag ook op terrein van
Van Harte school komen.
Supermarkt is vaak de aanleiding om naar het Oude Dorp te komen.
Van grote waarde voor omwonenden en ook andere middenstand.
De winkels en de horeca zijn onderdeel van een levend plein. Als zij er niet zouden zijn dan gebruikt
men het plein en de directe omgeving ook niet optimaal. En komen er dus ook geen mensen meer
naar het plein.
Maar het mag ook een kleine supermarkt zijn. Liever geen grote, deze AH is eigenlijk al te veel
gegroeid
Zorgt voor activiteit als winkelcentrum.
Kan een kleinere super zijn.
Punt van treffen van dorpsbewoners, voor het sociale gebeuren van de mensen onderling.

"De supermarkt heeft een echte buurtfunctie. Maar geef ze niet de gelegenheid groter te worden.
Het voegt niets toe want het assortiment is groot genoeg. Het geeft extra verkeersdrukte terwijl nu
de situatie op het hoekje vaak al levensgevaarlijk is. Ik hoop het niet maar het gaat een keer flink mis
daar.
Ook hun verzoek om een groter parkeerterrein met uitrit aan de Julianastraat moet niet gehonoreerd
worden. Te veel drukte, te gevaarlijk. Het is een dorpssuper en dat moet zo blijven."
"Maar de verkeerssituatie is ookvoir voetgangers slecht.
Dit door te veel fietsen klemmen op verkeerde plek en het twee richting verkeer, tussen AH en
Readshop. ik zou daar graag verandering in zien."
Wandeltje naar oude dorp, boodschapje, ijsje.
De supermarkt heeft ook een functie van ontmoetingsplek van de bewoners. Het zou anders wel saai
worden.
Ja, er wonen veel oudere mensen in het oude dorp. Om het plein levendig te houden ben ik voor
behoud van de supermarkt. Echter, het moet geen mega-supermarkt worden, want dan wordt het
karakter van het oude dorp te veel aangetast.
brengt levendigheid en hoort erbij, maar wel met beperkt autoverkeer
Vaak gedoe om auto kwijt te raken, druk (auto)verkeer van alle kanten. Ik rijd net zo lief even door
naar de Hoogvliet. Is goedkoper ook!
Trekt mensen naar het Dorp, brengt levendigheid, is een ontmoetingsplek en bewoners van het Oude
Dorp kunnen makkelijk te voet en met de fiets boodschappen doen. Het vormt mede het hart van
het Oude Dorp.
Prima in de huidige situatie, maar niet uitbreiden
Gezien de dagelijkse bezoekers lijkt mij dat een supermarkt op het plein thuis hoort.
Deze supermarkt is in zijn huidige vorm prima voor het oude dorp en omgeving. Zeker niet uitbreiden
Heel belangrijk
Maar zoals de supermarkt nu is, is het prima. Hoeft niet groter. Het parkeren zou anders mogen.
Gezien dit het bij de readshop en ah erg onoverzichtelijk maakt. Te krap daar.
Op loopafstand en in een mooi pand!
Ja! Ik kom er veel. Is ook een echte trekpleister en houdt het dorp levendig.
Natuurlijk moet er een supermarkt zitten. Anders moeten al de mensen die rond het dorp wonen
uitwijken naar andere supermarkten
De andere supermarkten liggen te ver van het oude dorp vandaan, zeker voor oudere omwonenden.
Veel minder mobiele mensen maken gebruik van parkeerplek voor de deur
Vanwege het hoge aantal ouderen moet er op korte afstand een supermarkt zijn.
Voor de mensen in de omgeving is het belangrijk. Niet iedereen wil naar het Rond en naar een
onmogelijke parkeergarage Kruitmolen. (Boodschappen haal je met de auto).

Maar autos laten rijden via achterliggende straten
Veel nensen zijn skecht ter been en kunnen alleen bij die supermarkt terecht
Bewoners van Oude dorp hoeven geen milieubelatende auto te rijden voor boodschappen op het
ongezellige rond. Tevens heeft de supermarkt een sociaalmaatschappelijke functie, bewoners komen
elkaar daar tegen en maken een praatje. De supermarkt zorgt er ook voor dat mensen na hun
boodschappen een andere gelegenheid op het Oude Dorp bezoeken.
EEN BUURTSUPERMARKT ! !
Is m.i. een noodzakelijke voorziening voor omwonenden
Is m.i. een noodzakelijke voorziening voor omwonenden
Heeft een belangrijke maatschappelijke en sociale functie.....en zorgt ook voor de nodige traffic voor
andere ondernemers
De supermarkt is zeker bekangrijk. Ik ben echter vsn mening dat deze niet griter moet worden, daar
leent het oude dotp zich niet voor. Ik zie nu al genoeg bijna ongelukken omdat de prins bernhardweg
haakse bochten heeft. Alle wegen rondom het plein zouden fietsstraten moeten worden waar de
auto te gast is.
Heel erg belsngrijk
Onze leverancier voor de dagelijkse boodschappen. Wel is het verkeer een lastig item.
"Ja maar groot genoeg en belangrijk dat er een winkel is.
Misschien nog kleine winkels erbij"
In z’n huidige vorm
Basisvoorziening
Ik denk wel dat de supermarkt zich nog meer op het thuis brengen van de boodschappen zou kunnen
richten, mensen komen dan op de fiets en gaan eerder ook naar de andere winkels.
Ik doe er vaak de dagelijkse boodschappen. Het is op loopafstand, ik heb er geen auto voor nodig.
Maar niet groter.
Er wonen in het Oude Dorp veel oudere mensen die graag dichtbij hun boodschappen doen.
Geeft ook reuring en ontmoeting.
Onmisbaar. De bevolking in het Oude Dorp is wat meer op leeftijd. Het assortiment van de
supermarkt is daar op aangepast. Bovendien kan men lopend of per fiets inkopen doen.
Kleinschaligheid behouden, niet uitbreiden ook i.v.m. aanvoer, gevaarlijke situatie bij lossen
Julianaweg.
Jazeker! Geeft veel mensen overdag en 's avonds op het plein.
Ik doe er heel regelmatig boodschappen. Heerlijk op loopafstand en goed assortiment. Het is ook
duidelijk een plek waar mensen elkaar tegenkomen en een praatje maken.
Voorziet in behoefte. Beloopbaar. Mis een goede slager.

Voor de levendigheid en de leefbaarheid voor het Oude Dorp.
Je kunt dichtbij de boodschappen doen.
En het is ook nog een hele actieve ondernemer. Dus prima. En winkelen is ook een van de dragers
voor de gezelligheid van het Oude Dorp.
Zonder supermarkt wordt het een dooie boel!
Belangrijk onderdeel van het dorpse karakter. Sociale ontmoetingsplaats. Gezien de verkeersdrukte
(bevoorrading) in omgeving is uitbreiding niet gewenst
Onmisbaar. Andere supermarkten zijn te ver weg.
Erg belangrijk voor de dagelijkse boodschappen en om mensen naar het Oude Dorp te laten komen.
handig en draagt bij het reuring op het plein
Niet zozeer VOOR het oude dorp. Het is wel handig een supermarkt aan die kant van Houten. Maar
eerlijk gezegd, zou het beter zijn als de AH net iets meer naar de rand van het Oude Dorp zat. Weg
van het Plein
De supermarkt zorgt voor bezoek en beweging. De parkeerplaats aan de voorkant zou echter
verwijderd moeten worden om minder 'blik' aanwezig te hebben
Ik vind het fijn dat ik er nu lopend naar toe kan. De supermarkt trekt mensen naar het Oude Dorp en
daardoor ook weer naar de andere winkels, denk ik. Parkeren is wel een probleem. Er komen veel
mensen met de auto, die ook net zo goed met de fiets zouden kunnen komen.
Het voorziet in de behoefte en is per fiets en lopend goed te bereiken. Het zou fijn zijn als de
parkeerplaats direct voor de Albert Heijn zou verdwijnen en er elders parkeerplaatsen komen die
gemakkelijker te bereiken zijn.
"Maar deze is al aan de grote kant. Het Oude dorp is te grijs van stenen/ asfalt"

LOCATIE 4: AMALIAPARK
Maakt u gebruik van het Amaliapark?
Nooit
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Amaliapark Toelichting
Nooit
"Geen bankje te vinden
Niets voor de kinderen
Wel een groot woest veld....Niet echt aantrekkelijk."
Het is een mooi park maar nodigt niet snel uit om daar te gaan picknicken oid
Saai, ziet er meer uit als een groenstrook en niet als een park
Zit niet in mijn systeem
Ik ken het niet
Ziet er mooi uit,, ik maak er alleen geen gebruik van
Wat extra groen in het dorp is altijd goed, maar ik hoef niet door het " park" te wandelen
Dat ik het niet gebruik betekent niet dat het niet nodig is. Ik ben erg voor groenbehoud
"Als men hier aan bebouwing denkt, dan geen dure koop woningen.
Denk meer aan betaalbare huurwoningen voor ouderen."
Kinderweide
Paar speeltoestellen met bankjes erbij.
Ik zie daar nooit iemand maar geeft wel een weidse indruk dus niet volbouwen
Het park verbindt de route van poorten naar oude dorp niet, dus ik kom er nooit. Het nodigt zeker
ook niet uit om daar te zitten. Nu een honden uitlaatplaats.
Het parkje ligt er voor mijn gevoel wat verloren bij, maar voor direct omwonenden is het misschien
wel fijn. Ik heb niet het idee dat er veel kinderen daar wonen, anders zouden daar speeltoestellen
geplaatst kunnen worden.
Ongeacht dat ik er nooit gebruik van maak (woon te ver daarvoor) vind ik wel dat deze moet blijven
zodat Houten wel zijn groen behoud!
Amaliapark? ken het niet. Misschien bekender maken?

Ik weet niet welk park dit is.
Ik wee niet eens van het bestaan van dit park! ik woon al 20 jaar in houten en 14 jaar in het oude
dorp
Vijver, bankjes, speeltoestel, aanplant van mooie border.
Maar kan vanwege de archeologische waarde niet bebouwd worden. Dit is dus wel een alternatief
voor een parkeerplaats.

"Nooit, maar kan vanwege de archeologische waarde niet bebouwd worden. Dit is dus wel een
alternatief voor een parkeerplaats."
Ik zou het bebouwen. Dat was destijds toch al de bedoeling.
Meer 'hoekjes'
"Totaal niet aangesloten op het oude dorp. Verbeteringen : 1. Fietspad aanleggen door het park 2.
Omvormen tot boomgaard"
Speeltuin erin.
"Ik wilde net schrijven meer bomen, maar toen drukte ik waarschijnlijk op een verkeerde toets. Ik
denk dat er niet meer dan 'eer' stond.
Ik vind het park vrij kaal en lelijk. Te veel zicht op de rommelige achterzijde van de Prinses
Beatrixweg."
Communicatie...ik wist niet eens dat t bestond
Verplaatsen school..
Het is nu meer 'een pad door het groen'. Door middel van een watertje/ bankjes/ een middelpunt
creëren wordt het meer iets waar mensen even blijven ipv doorheen lopen.
Woningen bouwen in groene setting
Woningbouw.
Het is nu meer een groene plek waar je toevallig langskomt. Het is niet echt een gezellig park met
bankjes waar je even gaat zitten. Al denk ik dat het voor mensen met honden wel leuk is. Ik kom er
alleen met koningsdag. Wel goed trouwens dat er nog wat groen overblijft. Misschien iets meer
bloemen plaatsen op sommige stukken (natuurmonumenten geeft mensen nu allemaal
bloemenzaadjes voor de insecten).
Woon er ver vanaf
Ik vind het er een beetje dood uit zie, meer bloemen, wat water/fonteintje en een kleine in/uitgang
zou handig zijn. Ik dacht vroeger altijd dat ik er niet in mocht.
Meer groen, nu kaal. Ideale plek voor meer biodiversiteit.
waar ligt dit?
Minder open zodat het wat knusser wordt?
Geen idee.
Bankjes, bomen, kleurige borders, kunst, beter toegankelijk voetpad, t is nu erg saai.
al onze parken in Houten worden niet gebruikt waar ze bedoeld voor zijn. alleen park schoneveld
voldoet. plaats wat grote bomen en leuke zitelementen.
bordje er naar toe, wandeling uitzetten die de moeite waard is, leuk voor kids, spannende route met
houten paden en kronkelig
Geen idee. Ik ken het park niet.

Maar er geen gebruik van, maar het ziet er wel mooi uit.
Ik woon gewoon niet zo dichtbij dat ik er speciaal ga wandelen. Geen idee wat er verbetert zou
moeten worden.
Saneren en woningbouw
Zet hier de AH neer met parkeerplaatsen, dan rijd je er langs naar huis en hoef je niet de wijken in.
Voegt niets toe. Kan je beter volbouwen of zo.
Uitspanning voor koffie/gebakje/ijsje? Picknicktafel?
ik zou het niet weten.
Speeltuintje
Meer fruitbomen plaatsen ter herinnering aan de oude boomgaard van de burgemeester die hier een
boomgaard had.
"Sport gelegenheid, jeu de boules baan. Fontein. Meer bankjes.
Grotere bomen."
Ik bindt het bloemenpark lelijk, het nodigt niet uit daar iets te doen.
Niet erg uitnodigend en zichtbaar aanwezig.
Geeft wel wat rust en wat ruimte als je het Oude Dorp in gaat.
Zou niet weten wat ik daar zou moeten doen. En het niet er ook niet verzorgd uit. Dus het nodigt ook
niet uit.
Nodigt niet uit om te wandelen daar
geen idee, ik kom er niet.
Dit vind ik een loos park. Hier zou de supermarkt prima passen!
Bomen en mooiere planten er neerzetten. Bankjes plaatsen.
Betere uitstraling waardoor het aantrekkelijker wordt te bezoeken. Meer bloemen, speeltoestellen
etc.
Ik kom er nooit omdat er niets te doen valt in tegenstelling tot het kleine speeltuintje bij de Oranje
Nassauweg.
Leuke speelplaats voor kinderen maken en een apart plek om honden uit te laten zodat het niet op
de stoep rond het oude dorp ligt
Soms
meer festivalletjes
Ik loop er soms doorheen maar ervaar het niet als een park, de beplanting is niet aantrekkelijk, er is
geen hart. Suggestie: waterpartij, meer bomen
Ik kom er te weinig om hier een inhoudelijk antwoord op te kunnen geven.
Meer bomen en kleurige beplanting en fatsoenlijk wandelpad.

Nettere beplanting. Het oogt nu niet als een mooi park. Er staat vooral onkruid.
Minder validen toegankelijkheid
Geen idee
Meer gevarieerde beplanting. In het begin was er meer, daarna is er veel verwijderd.
Geen idee eerlijk gezegd.
Geen verdere inbreiding, is al klein, jammer dat er een flat bijgekomen is.
Hondenspeelveldje
Toegankelijk van de Beatrixstraat, meer speelmogelijkheden voor kleine kinderen en verbieden voor
honden
Bankjes om te zitten...en prullenbakken
Zou het zo laten
Speelelementen voor kinderen, meer zitmogelijkheden en proberen bij dorp te betrekken qua
routing
Oké pop hoort hier thuis. Leukste festival gerund door en voor vrijwilligers.
Prima zo met de kinderen, die kunnen heerlijk spelen
beter onderhoud
Voorheen om de hond uit te laten
Bankjes
beetje saai
wat bomen bloemen, .bankjes erbij
Er kunnen wel wat bomen bij en bankjes, bloemen
Speelgelegenheid voor kinderen
Beter drainage systeem verder laten zoals het is
Bankjes, bomen, water. Het is nu meer een onverzorgde berm
een paar bankjes
Bankjes en prullenbakken
Is een beetje saai.
"Een blote voetenpad door het ruige middengedeelte En een paar bankjes.
En iets bijzonders zoals een frisbeegolf parcours"
Afwisselender beplanting, meer kleur. Betere paden (bv met klinkers om oude deel Dorp te
benadrukken). Gebouw De Grund kan ook wel een modernisering, update gebruiken. Geen
toegankelijke, sfeervolle uitstraling.

Het park mag echt beter ingericht worden met meer hoge bomen en misschien het verleggen van de
wandelpaden. Nu is het een veredeld grasveld met een pad erdoor en mag de naam park eigenlijk
niet dragen vind ik. Ook wemelt het van de hondenpoep en kunnen kinderen er niet terecht om te
spelen.
Meer bankjes
"Er ligt veel hondenpoep, misschien valt daar een oplossing voor te vinden.
Het is wat kaal, misschien wat meer struikjes her en der, of vaste beplanting ipv
grasmaaiervriendelijke inrichting."
"BETER BEHEER/CONTROLE OP HET N I E T OPRUIMEN VAN HONDENPOEP !!!!
Zeker als er een evenement in het park is zijn er nog hondeneigenaren die hun hond de avond ervoor
of de ochtend laten poepen in het park, vlak langs, of op de paden! (Sowieso mag er in Houten daar
beter op gecontroleerd worden, door te weinig controle/beboetingen worden hondeneigenaren
steeds asosialer.)"
is in principe goed zo, (doorgaand) verkeer er langs zo veel mogelijk beperken
meer wilde bloemen
Geen, lijkt mij prima zo.
"Veelbloemige vegetatie verzorgen.
Zitplekjes."
Bij evenementen prima te benutten
Vooral bij festiviteiten dat vind ik altijd zo gezellig!!! Mag meer!!!
Ik vind het zo wel leuk. Niets aan doen spaart geld voor verbetering aan het Plein.
"Zo laten, lijkt mij een mooie toepassing vlak bij het oude dorp
Ook De Grund is goed zoals het nu is, diverse groepen maken er gebruik van."
Om met de hond door te wandelen.
We wandelen er doorheen, en met Koninginnedag zijn we er.
Het is nog erg nieuw voor mij als oudere ingezetene van het Oude Dorp.
Handhaven van fietsverbod in het park. Nu vaak fietsers.
Van mij mogen er wel wat meer bomen staan en bankjes om ervan te genieten.
Mooie groene plek om te wandelen
Meer bankjes/opstapjes/rekjes om bijvoorbeeld sport en spel te doen.
geen
Vaak
Het middenstuk omheinen en er een fatsoenlijke losloopplek voor honden van maken met
opruimplicht. Er wordt genoeg belasting betaald en er is niet in het Oude Dorp-gedeelte.

LOCATIE 5: DE GRUND
Stel: de gebruikers van De Grund verhuizen naar een andere locatie. Is
deze locatie geschikt voor nieuwbouw bijvoorbeeld woningen?
Weet niet/geen mening

25

Ja

157

Nee

93

Totaal

275

De Grund Toelichting
Geschikt voor nieuwbouw
"Liefst passend in de omgeving, ligt aan de oude provinciale weg, mooie 19e eeuwse villa's zouden
daar niet misstaan.
Perfecte locatie voor ouderenhuisvesting of verzorgingshuis (wel in 19e eeuwse stijl gebouwd!)"
Als het dan toch moet, dan op een plek waar al iets staat. Als het parkje er naast maar blijft bestaan.
Een combinatie van wonen en openbare voorzieningen
Zeer geschikt, belast Oude Dorp niet omdat het goed toegankelijk is. In het Amaliapark kan ook
nieuwbouw gerealiseerd worden. Graag laagbouw met veel gemeenschappelijk groen.
Maar wel graag sociale woningbouw omdat daar een flink tekort aan is. Niet te hoog, past niet in/bij
het oude dorp. Misschien kunnen sommige activiteiten verplaatst worden naar Van Harteschool (als
er bij eventuele nieuwbouw daar rekening mee wordt gehouden.
En betrek het Amaliapark dan maar in de bebouwing, want dat park stelt nu niets voor. Maar geen
hoogbouw. Wel appartementen voor senioren of gehandicapten maar hoogstens twee hoog.
"Maar verhuizen naar een andere locatie is niet eenvoudig. Daar moet de gemeente dan wel in
faciliteren!! Er zijn al bijna geen plekken meer over voor verenigingen en buurtfestiviteiten. Hier
moet terdege rekening mee worden gehouden.
Een appartementencomplex voor senioren zou hier m.i. passen."
Hele mooie locatie.
"Alleen als het kleinschalig en laag is. Géén patserige, ondorpse villa's en géén hoogbouw erbij!!
Geef niet de regie uit handen aan projectontwikkelaars."
Het is een erg gedateerd gebouw. Het nieuwe gedeelte, ooit een paar jaar gebruikt voor openbare
werken, had nooit gebouwd hoeven worden als de inzichten niet steeds zouden veranderen. Bouw
er appartementen voor een redelijke prijs waardoor ouderen doorstromen en gezinswoningen
vrijmaken. Dus geen kippenhokken voor een belachelijk hoge prijs. Combineer met ruimte voor KNA
e.d.

Voor jongeren woningen prima plek
Waarom niet de functie van buurthuis geven? Evt woningen erboven met jong en oud en een sociale
(buurt)functie met een verhuurbare zaal op de begane grond. Zo wordt er meteen aan een wens van
veel Houtenaren voldaan.
Geschikt voor nieuwbouw om de voorziening van de grund en voedselbank etc te combineren met
woningen erboven
Ook deze plek is bijzonder geschikt voor zorgwoningen, zo dicht bij het oude dorp. Geen flats maar
kleinschalige laagbouw.
"Graag nu ook eens betaalbare woningen voor
Modale 1-verdieners. Er wist in Houten zo enorm duur gebouwd :-("
Zorgwoningen, gecombineerd wonen van jongeren met eenzame ouderen. 2 vliegen in een klap.
Woningtekort onder de jongeren verdelen waardoor de jongeren anders buiten Houten kijken en de
eenzaamheid van de ouderen tegengaan.
Laagbouw vanwege het karakter van het dorp. Dit moer je niet verpesten. En denk vooral aan sociale
huur. Houten is zo goed als onbetaalbaar.
Jongeren en ouderen in 1 gebouw geniet mijn voorkeur. Zo hebben de jongeren meer mogelijkheden
en kunnen ze direct maatschappelijk betrokken zijn en een oog in het zeil houden voor de ouderen!
Appartementen complex
Betaalbare woningen voor starters.
Als de mooie oude bomen maar blijven staan.
Maar maatschappelijke functie is ook goed...
Starterswoningen voor jongeren die voor het eerst op zichzelf gaan wonen of senioren.
"Nieuwbouw school zou ook een optie zijn. Op huidige school
Locatie nieuwbouwwoningen"
Maar waar verhuizen de gebruikers van De Grund dan naartoe?
Ombouwen, maar goede suggestie als het betaalbare woningen zijn, anders heeft het geen zin.
Trek de stijl van de bestaande bebouwing door
Appartementen voor starters bijvoorbeeld, geen grote losse huizen
Het meest voor de hand ligt om er een aantal herenhuizen te bouwen zodat je vanaf de rondweg een
‘ statige laan’ krijgt naar het plein, beetje de stijl aanhouden van het ‘ notarishuis’. Niet nog eens een
appartementen gebouw neerzetten, ook het recente appartementengebouw past daar eigenlijk niet
Ik ben zelf lid van kna. En ik speel al 20 jaar in de grund. In 20 jaar is het gebouw nooit veranderd.
Maar wel heel prettig. Ik denk dat een heel goed alternatief gevonden moet worden. Mss samen met
de van harte school ?
Appartementencomplex met parkeergarage ter vervanging van parkeerplaatsen Prins Bernhardweg.

Wel graag in stijl van oude dorp...niet iets heel moderns/groots.....
Of de van harteschool
Alleen geen hoogbouw!
Passend bij het appartementengebouw dat er al staat zou dat goed kunnen.
Met behoud van historisch karakter van het dorp en het groen. Heel veel meer nieuwbouw zal daar
afbreuk op doen.
Is een unieke kans voor meer woningen nabij voorzieningen
Het gebouw is zo verouderd maar wellicht kan er een nieuw multifunctioneel gebouw geplaatst
worden
Seniorenwoningen
Als het laag bouw blijft
Appartementen voor jong en oud
Dit lelijke gebouw mag weg en de ruimte kan mooi voor woningbouw gebruikt worden. Er is ruimte
genoeg en groen genoeg in de buurt. Wel aandacht houden voor de uitstraling van de woningbouw.
Maar ook niet alleen maar huizen voor mensen met een dikke portemonnee. Die hebben we al
genoeg.
Alleen als het Amaliapark behouden blijft als openbasr park en de prachtige bomen niet gerooid
worden en dus het groene karakter bewaard blijft!
Gunstige ligging voor beperkte hoogbouw
Maar wel een goede plek voor de initiatieven
Betaalbare huizen of sociale huurwoningen zodat de jongere ook een kans krijgen.
geschikt voor de locatie van de van Harte school met erboven appartementen maar dan voor de
lagere inkomens want daar is niet veel voor
Toplocatie bij oude dorp. Vervangende maatschappelijke ruimte icm appartementen zou ook een
optie zijn. Het grasveld is erg leuk voor feesten zoals OkE pop
Geschikt maar het karakter van de weg langs de grund (gevoel van een laan door de bomenrij) moet
behouden blijven.
Voor starters of 55 plussers appartementen huur/koop aanbieden. Gunstig gelegen t.o.v. Oude Dorp
met winkels
goede plek om woningen te bouwen
tiny huizen of kleine patiowoningen, klimaatneutraal natuurlijk en laagbouw.
"Maar in dat geval géén hoogbouw of modern appartementencomplex.
Houdt het chique.
Appartement en ok, maar dan verpakt in een nostalgische villa in de trend van enkele omliggende
huizen in dit gebied."

Wel laagbouw, zoiets als in de stijl van de aanpalende nieuwbouw villa’s die er al staan.
De Grund slopen en appartementen voor senioren; ook sociale huur voor hen.
Mooi plek aan de rand van het dorp
Prima toch.
Mits het parkje er maat blijft
Een strook bebouwing maar parkje vrijhouden
Ideale plek voor seniorenwoningen/appartementen. Dicht bij allerlei voorzieningen.
Het huidige gebouw is lelijk, heeft geen uitstraling. Mooie appartementen zoals even verderop op de
plek van de voormalige Bogermanschool zijn gebouwd zou een verbetering zijn en tegemoet komen
aan de woningnood.
Mits het niet te hoog is. Maar een beetje groen is ook wel mooi.
Het gebouw De Grund is sterk verouderd. Nieuwbouw zou wat mij betreft prima kunnen (woningen
of sociaal/culturele toepassing voor muziekschool of andere verenigingen, zaalverhuur). Maar als het
een mooi (speel-?)park wordt: ook fijn.
"De functies van de Grund combineren met bouw nieuwe van Harte school .
Woningbouw op locatie van de Grond."
"Ik denk zeker dat hier woningen geplaatst kunnen worden alleen geen hoogbouw alstublieft zoals
Hart van Houten"". Deze bouw doet echt af aan het historische beeld van het oude dorp. Maar een
rijtje eengezinswoningen zou kunnen, Of kleine seniorenwoningen
Men kan het ook bij het park betrekken en er een speeltuin of bloementuin plaatsen."
Maar geen hoogbouw
"Ik zou het fijn vinden als de Grund blijft bestaan, zodat o.a. de muziekvereniging en de voedselbank
daar kunnen blijven zitten.
Als de huurders naar een andere plek moeten verhuizen en het pand vrijkomt, zou het wel een sjieke
plek zijn voor dure appartementen."
Een prachtlokatie voor bescheiden nieuwbouw. Zeker voor senioren/oud-Houtenaren die dichtbij het
Oude Dorp willen wonen en winkelen. Puntje van aandacht zijn de prachtige enorme bomen. Die
zullen wat lichtinval betreft een probleempje vormen. Maar zorg ervoor dat het park park blijft.
Appartementen met P- kelder. Senioren koop of vrije sector met bijvoorbeeld gezondheidszorg
(arts/apotheek )
Ja tuurlijk is deze locatie goed voor nieuwbouw en
Ja, graag zelfs. Maar bij voorkeur wel woningen waarbij het karakter van de Herenweg wordt
versterkt. Dus woningen in de stijl van de herenweg (karaktervol, hogere segment, behoud van de
bomen, jaren 20/30 stijl). Houten wordt al gekenmerkt door een overvloed aan monotone, vinex
woningen. Laten we aub ons best doen het oude dorps karakter te beschermen. Herontwikkeling De
Grund dus ook gebruiken om dit dorpse karakter te versterken. Geen sociale woningbouw op deze
plek. En ook geen hoogbouw. Slecht voorbeeld is Appartementen complex aan de schoolstraat

achter de kwalitaria. Een volstrekt onogenlijk gebouw, wat helemaal niets toevoegt aan karakter
oude dorp. Een misbaksel van een gebouw waarbij de gemeente haar zin heeft doorgedreven. Het
ontbreken van een welstandscommissie heeft zich hier laten gelden.
Uitsluitend als die nieuwbouw aansluit bij de bestaande bouw aan de andere zijde van de weg en
geen inbreuk maakt op het Amaliapark.
wel afstemmen op overige wonen/appartementen in de directe nabijheid van de Grund
Als je hier iets wilt, moet het kleinschalig zijn en zeker geen hoogbouw.. maar waarom de Grund niet
een gezicht 2020 geven.
Maar dan graag géén villa's, maar betaalbare starterswoningen.
Maar GEEN appartementen!
Maar wel in de stijl van het oude dorp.
"Ik speel bij KNA dus maak gebruik van de Grund. Wat voor alternatief gaat gemeente aanbieden.
Nu eens sociale woningbouw"
Laagbouw en niet weer zo'n lelijk appartementencomplex wat niet in het landschap past.
Welstandscommissie zou hier beter op moeten toezien.
Mooie huizen passend in de omgeving,
Mooi voor beeld ligt schuin achter de Grund aan het park. Appartementencomplex is prima
Prachtlocatie met veel potentie voor woningen passend bij de huidige uitstraling!
Op bestaande plek bebouwing
Zo een lelijk gebouw op zo'n mooi stuk grond en omgeving! Ja huizen bouwen of hoogbouw.
Maar dan wel betaalbare (alleenstaande jonge stellen, starters) en niet groter dan het terrein van de
Grund. Amaliapark niet aantasten.
Maar geen hoogbouw. Een appartementencomplex zoals is gebouwd bij het Oude Dorp is hier wel
geschikt.
Kleinschalige lage woningbouw. Soort entrée van Oude Dorp. Meer relatie tussen park en
woningbouw. Gevel als Herenweg. Geen appartementen/flat op de schaal van bestaande hoogbouw.
De woningen moeten wel in de stijl passen.
Ja hoor prima woningbouwlocatie, wel met goede architectuur die past bij de omgeving van de
Herenweg.
Een zelfde appartementencomplex als er staat, misschien iets eenvoudiger zodat mensen (oudere)
met een wat kleiner inkomen ook kunnen kopen (wel ook de ruime balkons)
Zeer geschikt voor nieuwbouw. De grund sterk verouderd. Voorkeur appartementen met op begane
grond mogelijk gebruikers. (wel beperken!)

Ondanks nostalgische gevoelens zou het een prima plek voor nieuwbouw zijn, MITS de gebruikers
inderdaad een GESCHIKTE andere locatie krijgen.
Of voor de supermarkt met daarboven appartementen
M.i. geschikt voor een kleinschalig en niet te hoog appartementengebouw.

Niet geschikt voor woningbouw
"zie er eerder graag een horeca/recreatie gelegenheid van worden gemaakt.
zonde om een groen strook te verwijderen voor te dure kleine huizen."
Daarmee verdwijnt ook een stukje park wat zonden is. Het is een mooie plek om iets recreatiefs /
horeca neer te zetten. Te vergelijken met speelbos Nieuw Wulven
De plek zouden algemene functie moeten houden.
Plant daar maar weer een boomgaard terug zoals deze op de Herenweg eventjes (illegaal)
weggehaald is
De weg er langs is te druk en je moet dan het amaliapark opofferen voor woningen.. dat is zonde van
het groen
Ik snap dat het vanuit woning perspectief interessant is maar het dorp en de sfeer bij binnenkomst
wordt er alles behalve beter van. Grund is een klein gebouw met veel groen er omheen. Als er
woningen weiden geplaatst verdwijnt het groene karakter. Leefbaarheid heeft ook met ruimte en
groen te maken. Als we in volgepropte gebieden willen wonen, waren we wel ik de stad gebleven
"Als je het Oude dorp gaat ‘verdichten’ dan gaat dit ten koste van de kwaliteit en het unieke karakter
van dit deel van Houten. Het wordt eenheidsworst.
Zet je alleen iets op het terrein van de Grund dan wordt dat een eiland. Neem je het park erbij dan
ontstaat er een nieuwe wijk. Dat zou een heel slechte keuze zijn. Er zou beter een ander kwalitatief
goed en mooi gebouw kunnen komen met een openbare functie."
De Grund staat langs een belangrijke toegangsweg tot het Oude Dorp. Dat is niet prettig wonen.
"Er is weinig groen zonder bebouwing in de buurt. Het park heeft een mooie functie voor ouderen
(klein wandelingetje), mensen met een hond, of gewoon even een groen stukje tijdens het wandelen.
In de buurt zijn al veel stukken volgebouwd (bijv. oude hockeyveld), hierdoor raakt het gevoel dat er
ruimte is steeds meer kwijt.
Er staat nu inmiddels een flatgebouw, dat geeft al een andere sfeer aan het park. Niet meer
volbouwen, alstublieft."
De vraag is nogal sturend. Ik wil niet dat de Grund weg gaat. Maar ja als ie weg zo gaan dan zou er
nieuwbouw kunnen. Jammer dat deze vraag zo sturend gesteld wordt terwijl bijvoorbeeld de van
Harte school vraag minder sturend is.
Beter om de Grund op de huidige locatie te behouden en te renoveren.
Oud houdt moet van af worden gebleven!!
Nog meer gebouwen is geva

Grund is een goed sociaal centrum met diverse gebruikers met een cultureel karakter. Tevens een
van de weinige locaties met voldoende "zaal capaciteit", veel andere gebouwen in Houten zijn of te
klein, of te groot. Opknappen en zijn functie behouden. Tevens gaat bij nieuwbouw weer groen
verloren gezien de (grote) bomen die rondom de Grund staan.
eerst de culture onderbouwing voordat er (weer) iets aangepast wordt wat niet meer terug gedraaid
kan worden....
Zodat er daar weer een villa gebouwd kan worden zeker. Nee. Laat de plek iets bijdragen voor de
maatschappij.
Niet nog meer bejaarden hoogbouw met lelijke gebouwen zoal Op Houten. Trek het Amaliapark door
en maak er een ontmoetingsplaats van voor iedereen
Alleen laagbouw van 1 laag. Anders zonde van het beeld.
Er is recent een appartementencomplex gebouwd in het park wat er totaal niet past. Nog een
nieuwbouwcomplex verstoort de groene omgeving. Er is al zo weinig groen rondom het Oude Dorp
te vinden!
Woningen oké maar dan oude stijl aanhouden. Nieuwbouw mag wel maar niet te modem en te strak
Er zijn geen andere gebouwen in het Oude Dorp die zo multifunctioneel gebruikt zijn en worden.
Bovendien is er In 1987 met subsidie van het Ministerie van OKW de unieke KNA-muziekzaal
tegenaan gebouwd. Deze zaal heeft mede door adviezen van technisch-akoestische specialisten van
het Radio Filharmonisch Orkest, uitstekende akoestische eigenschappen. Het gebouw zelf heeft
voldoende kastruimte om de kostbare grote instrumenten op te bergen. Het staat op een plek waar
geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt en staat bovendien op een voor jong en oud sociaal veilige
plek. Helaas is het onderhoud door de gemeente niet optimaal geweest!
"Er zijn geen andere gebouwen in het Oude Dorp die zo multifunctioneel gebruikt zijn en worden.
Bovendien is er In 1987 met subsidie van het Ministerie van OKW de unieke KNA-muziekzaal
tegenaan gebouwd. Deze zaal heeft mede door adviezen van technisch-akoestische specialisten van
het Radio Filharmonisch Orkest, uitstekende akoestische eigenschappen. Het gebouw zelf heeft
voldoende kastruimte om de kostbare grote instrumenten op te bergen. Het staat op een plek waar
geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt en staat bovendien op een voor jong en oud sociaal veilige
plek.
Helaas is het onderhoud door de gemeente niet optimaal geweest!"
Okepop zou dan niet meer mogelijk zijn
Als deze plek vrij komt dan zou ik het mooi vinden als het Amaliapark zou worden uitgebreid.
Ik denk dat de huidige gebruikers van de Grund een groot probleem hebben als ze geen gebruik meer
kunnen maken van deze ruimte. Er zal eerst een oplossing gezocht moeten worden voor vervanging.
Uit deze vraag blijkt niet dat die er is, dan kan de Grund blijven voor wat het is wat mij betreft.
"Het uitbreiden (bij sloop van De Grund) van het Amalia park zou mijn voorkeur hebben.
Woningen zullen ervoor zorgen dat het park kleiner gaat worden en ik ben hier geen voorstander
van.
Verder zou ik het leuk vinden als het park meer gebruikt gaat worden als ontmoetingsplek voor de
omwonenden.

Net zoals met Koningsdag, als iedereen gezellig staat te kletsen met een hapje/drankje erbij.
Muziek kan maar is niet echt noodzakelijk omdat dit eventueel voor geluidsoverlast kan gaan
zorgen."
Het is daar al een en al nieuwbouw. Nog zo'n hoog gebouw past niet bij de omgeving. Bovendien had
de gemeente er gewoon een goed 'buurthuis' van moeten maken, zoals Schoneveld voor HoutenZuid is. Een gezellige locstie waar men ook zelf een feestje kan organiseren. Nu is daar bijna geen
ruimte meer voor in Houten.
Liever een mooie uitbereiding voor het park ernaast, dat zou er veel mooier uitzien en een goed
karater aan de hele buurt geven denk ik. Dan kan je het ook een waardig park maken omdat het dan
best groot is.
veel te vol
Niet elke vrije ruimte volbouwen met woningen. Het open karakter van Houten moet behouden
blijven
Ik vind het belangrijk dat Houten een beetje een open karakter houdt en dat niet elk stukje ruimte
wordt volgebouwd
Zo wordt het wel erg vol in het Oude Dorp
De grund verbouwen en moderniseren centraal gelegen punt in houten en niet weg galen omdat er
niet alleen maar voor het geld gaan
Niet nog meer woningen daar. Dan liever groter park
Ligt eraan wat er gebouwd gaat worden, hoogbouw sowieso niet. wellicht seniorenwoningen maar
waarom dit deel niet terug geven aan de natuur en er weer een mooi park van maken? ik denk dat
houten wel weer wat weidse veldjes kan gebruiken na jaren van volbouwen............
Maak er een parkeerplaats voor mensen die naar oude dorp en omgeving willen
"Gaat zeker ten koste van de sfeer in het oude dorp als alles maar dichtgetimmerd wordt met
woningen. De Grund was een wijkgebouw/buurthuis. Dat zou het weer moeten worden. Er is
behoefte aan een dergelijke plek waar je wijkbewoners kan ontmoeten.
En het Amaliapark moet een echt park zijn en netjes worden bijgehouden. Sinds het
appartementencomplex er staat ziet het er wat netter uit, minder onkruid. Maar je kon vanaf het
begin al zien dat het verwaarloosd werd als park omdat de gemeente er liever woningen neer wil
zetten. Het valt ook op dat er bij deze vragenlijst (over het Amaliapark) alleen maar gevraagd wordt
hoe vaak je er komt en er geen ruimte is voor suggesties. Nogal wiedes dat bewoners er weinig
komen als het er niet aantrekkelijk uitziet. Ikzelf kom er dagelijks bij het uitlaten van de hond.
Eergisteren was er een concert van KNA in het parkje, was heel gezellig!
Nogmaals Grund en Amaliapark voor gemeenschappelijk gebruik en open houden en niet vol
woningen!"
dat haalt het mooie karakter van het begin van het oude dorp weg
Weer een stuk van het park verdwijnt, plus wat er van het park overblijft geen uitnodigende toegang
meer heeft, het zou dan teveel verscholen liggen. Ook is dan een evenementen terrein verloren...
Een plekje voor de KNA. Zou wel aardig zijn.

De Grund is van ons, afblijven! KNA forever!!! Dankuwel
Misschien een mooi plekje voor de kna
Het losse en groene karakter van het Amaliapark zou ernstig aangetast worden als er een groter en
hoger gebouw voor de Grund zou komen. Juist het ruime en vrije uitstraling van het park is
onmisbaar voor een vrije leefruimte
"zicht op groen verdwijnt voor omwonenden. Meer verkeersdrukte.
Amaliapark is nu een parel in het oude dorp evenals het plein."
te beperkt van oppervlakte en grenst aan kwetsbaar gebied (park)
Park behouden en juist groter maken als de Grund verdwijnt.
Geen nieuwbouw park moet zo blijven
De Grund ligt pal naast het Amaliapark. Dit park heeft een historische uitstraling met prachtige
bomen. Het zou prachtig zijn om dit in stand te houden en geen woningbouw te realiseren.
Deze plek is aan het Amaliapark en hoogbouw zou het groen erg verstoren. En het is een
gemeenschap/cultuurhuis dat goed bereikbaar is. Wellicht een nieuw cultuurhuis?
Daar is alleen zeer kleinschaligs iets mogelijk. Geef de Grund gewoon een goede upgrade
tast het karakter aan.
Dat zou misschien een geschikte locatie zijn voor het parkeer probleem.
Maak er dan een uitbreiding van het park van! Groene binnenkomst van het dorp
"Nee, zou zonde zijn van het Amalia park.
Beter om het Amalia park uit te breiden en te verfraaien."
Laten we het niet te vol bouwen.
Doet afbreuk aan het park
Het park dient behouden te blijven, er is al zo weinig groen rondom het Oude Dorp.
Waarom moet alles worden volgebouwd? Mag er groen overblijven?
Vergroot het park
Zo'n mooi rustig stuk grond met gebouw, past bij Amaliapark. Er is al zoveel gebouwd in deze
omgeving. Behoud wat lucht en behoud de Grund
Jammer, kapitaal vernietiging. Geluidsdichte zaal. Ga eens kijken of er meer of andere gebruikers
toegelaten kunnen worden.
"Echt alle gaatjes moeten worden ingevuld met woningen.
Als er gebouwd moet worden dan niet hoger dan 3 woonlagen."
Groen en open karakter behouden. Evenals mogelijkheden voor feesten en evenementen. Ook
binnen, dus gemeenschapsruimte behouden.
Alle hoekjes en gaatjes worden al volgebouwd, terwijl in alle wijken groen en water wordt ingepland.

Een multifunctioneel activiteitencentrum op loop/fietsafstand is belangrijk voor het Oude Dorp.
Niet alleen woningbouw maar ook ruimte voor voorzieningen, activiteiten. Het is ook een mooie
groen in de omgeving van de Grund.
Ik blijf er graag repeteren met de fanfare, Het is een voorziening die ook voor andere functie wordt
gebruikt. Bovendien is dit een druppeltje op de gloeiende plaat. Meter kunnen worden gemaakt door
transformatie van kantoren of leegstaande winkelpanden.
Gebruik de ruimte om het Amaliapark uit te breiden en mooi te maken. Niet alle lege plekjes
opvullen met (dure) woningen, zoals nu naar mijn smaak te veel gebeurt in Houten. Of zet er weer
fruitbomen neer. (Op de plek van de grote huizen op de Herenweg stond vroeger een boomgaard.)
Een boomgaard is karakteristiek voor deze streek.
Dan leveren we teveel groen in want dan is De Grund niet groot genoeg voor nieuwbouw. Dit
gebouw is een soort kern van het oude dorp, cultureel. Mijn ouders zijn er nog getrouwd 40 jaar
geleden. Maar ik ben het eens met een opfrisbeurt.

LOCATIE 6: SPEELTUIN
Zijn er voldoende speelplekken in het Oude Dorp?
Geen mening/weet niet
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Speelruimte Toelichting
Voldoende speelplekken
Het is leuk dat kinderen ergens kunnen spelen met elkaar.
Ja maar het voetbalveldje moet wel een voetbalkooi want de auto's die daar geparkeerd staan
lopen schade op, werd ons verteld.
Speelplekken wel beperkt maar in naaste omgeving weer voldoende
Onvoldoende speelplekken
Extra locaties met speelgelegenheid voor jeugd
Bij van Harteschool speelplein toegankelijk maken voor iedereen
Leuke speelplekken. Ook bij het plein iets
"VEILIGHEID, snelheid waarmee de auto s door de straat rijden mag gerust veel lager zijn.

Er wonen in mijn straat veel kleine kinderen die op straat spelen, de speeltuin is dichtbij maar wordt
door deze kinderen niet veel gebruikt"
Het nieuwe voetbalveld heeft aanzuigende werking uit andere wijken. Er komen veel oudere "jeugd"
die extra hard schieten. Kleinere kinderen die " mee mochten doen" haken af. Door het kunstgras ( of
liever de ondergrond) meer overlast van ballen in tuinen, tegen auto's en tegen de ramen. Bij oude
veld was daar amper sprake van.
"Speeltuinen zijn er- zeker ivm zuid- weinig. Ook vooral voor kleinere kinderen.
Speeltoestellen voor 8+ers zou tof zijn. Zijn tegenwoordig ook leuke deels digitale opties"
Kabelbaan
"Denk niet dat het onder oude dorp valt, maar in de wijk de hoven zou een upgrade van de
“speeltuin” tussen klaverhof en dovenetelhof erg welkom zijn. De wijk verjongd, maar schoolpleinen
verdwijnen en speeltuin verouderen.
Op bovengenoemde locatie zou prima een verhard veldje passen met wat speeltoestellen geschikt
voor elke leeftijd. Een echte speeltijd dus ipv enkel een paar schommels."
Voetbal/basketbal veldjes. Kleine klimtoren met schommel en glijbaan, klimboom. Daarnaast een
bankje om de Kids in de gaten te houden
Meer speeltoestellen, kijk naar Houten Zuid. De Grund zou een mooie locatie zijn voor een leuke
speeltuin, zoals het park bij de Plantage. Dit past ook in het groene karakter van dit gedeelte.
Speelmogelijkheden in het dorp zelf: bij het plein bijvoorbeeld dat kinderen kunnen spelen terwijl
ouders op het terras zitten.
Graag ook op het plein bij de fontein nog iets om mee te spelen zegt mijn dochter (6jr)
Meer klim en klauter/ sport en spel stimulatie
Maak bestaande speelplekken aantrekkelijker, meer toestellen
Dicht bij het plein zijn er weinig speelplekken, wanneer de Van Harteschool verdwijnt als
schoollocatie op die plek, zal er wel speelterrein voor terug moeten komen ( en een school op een
andere plek in het oude dorp)
Alleen op de bernhardweg een mooie speeltuin nu. Ik mis voor kleintjes speelmogelijkheden.
Spelen op het plein zodat de ouders lekker op het terras kunnen zitten met de kids in het vizier
meer speelplekjes, schommels ed en een groter trapveld.
Speelterrein bij de Emmaweg is erg karig. Trapveldjes en speeltoestellen.
Minimaal; er wonen niet heel veel kinderen
speeltuin voor wat oudere kinderen.
We missen nog een tafeltennistafel.
Een natuurlijke speeltuin (veel hout!) met uitdagende (klimtoestellen) en parcours. Meer in de stijl
van Nieuw Wulven. En betere, mooiere beplanting. Verder goed onderhouden en schoonhouden
(zwerfvuil etc.)

Een trapveldje met een hek erom heen
Laagdrempelig speeltoestel wat uitnodigt tot vrij spel, voor jonge kinderen. Er zijn op zich 2 mooie
speelplekken bij de oude brandweerkazerne en aan de Willem Alexanderweg, misschien een idee om
daar bewegwijzering naartoe te zetten voor de wat oudere kinderen.
iets leuks voor de kinderen ( wip kippen )
Glijbaan
Sommige speeltuinen rondom oude dorp stellen niet zoveel voor. Sommige speeltuinen mogen dus
wel iets uitgebreid worden.
Speelplek tot 6 jr
Meer speelruimte, de speeltuin bij het het nieuwe kunstgrasveld is op een zondag bomvol.
Meer speelvelden
Speelveldjes voor de kleinsten. Picknicktafels.
Extra ruimte, bijvoorbeeld het speelplein van de van harte school open stellen voor klein grut. Tot 6
jaar.
Meer fonteinen met speelplezier
Wat meer speeltoestellen voor peuters (1-3) aub, schommels met veilig zitje, niet zoals nu bij de
Bernhardweg.
Daarom behoud Amaliapark belangrijk
We maken nu ook gebruik van de speelplaatsen van de Van Harteschool, mocht deze verdwijnen dan
zou extra speelruimte in het Amaliapark wenselijk zijn
"Tokkelbaan?
meer klim en schommel toestellen (inspiratie google even op de leukste speeltuinen)."

LOCATIE 7 PARKEERTERREIN PRINS BERNHARDWEG

Dit parkeerterrein is
Geen mening/weet niet
Noodzakelijk
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Toelichtingen
Noodzakelijk
Parkeerterrein Toelichting
Zeker omdat het parkeerterrein voor de AH totaal niet in het historische beel van het Oude Dorp
past.
maar hij staat nooit vol. veel mensen parkeren nog steeds in de bocht van de readershop wat vaak
tot onveilige situaties leid voor fietsers
"Goed dat deze er is maar staat nooit vol!!
Wellicht handig om de parkeerplaatsen voor de AH weg te halen en de automobilist te wijzen op
deze parkeerplaats"
Deze parkeerplaats vangt de drukte vanAH bezoekers en bezoekers die langer dan2 uur verblijven
op. Is voldoende
Het dorp moet met de auto bereikbaar zijn. Dus parkeerplaats is belangrijk
Maar staat bijna nooit vol, door de weeks zijn er genoeg lege plekken, Op zaterdagmiddag kan het
wel eens vol staan, zeker als cateringsbedrijf UIttewaal ook wat auto's moet parkeren.
De ruimte wordt goed gebruikt. Zowel door bewoners als bezoekers horeca en winkels. Hoeft niet
groter maar ook niet kleiner.
De verkeerssituatie bij het Plein is niet best. Vanwege de voorzieningen heb je parkeerruimte nodig.
In hoeverre het parkeerterrein voldoet weet ik niet want ik ga altijd op de fiets naar het plein. Het is
met de auto een ramp.
Ondanks het vele gebruik van fietsen is het ook belangrijk dat winkels bereikbaar zijn met de auto.
Veel mensen gaan vanuit hun werk namelijk nog even 'langs de AH'. Overige parkeerplaatsen zijn
vaak vol op die tijd.
geen auto's meer op het plein parkeren ,allen hier laten parkeren.
Om de parkeerdruk op de Kostersgang te verlagen. Op de Kostersgang staan elke dag auto's van
horeca- of winkelbezoekers. Ook parkeren winkel/horeca eigenaren er hun bedrijfsauto's. Met als
gevolg dat bewoners hun auto's niet kwijt kunnen of parkeren op de weg of op de stoep i.p.v. in de
parkeervakken.
Voor de voorzieningen die er nu zijn lijkt het me wel goed. Ik kom zelf altijd met de fiets.
Noodzakelijk vanwege bezoekers van het Oude Dorp. Hiermee hoeven niet alle auto's door het
Pleingebied heen.
Er zijn nauwelijks parkeerplekken
Wel proberen het oude dorp zo autoluw mogelijk te houden. Met behoud van de supermarkt omdat
die het dorp ook levendig houdt.
Er is weinig parkeerruimte in het Oude Dorp.
Supermarkt.

Vaak niet voldoende plek in oude dorp ah
Hoewel parkeergelegenheid laag is, zou ik niet meer plaatsen maken. Dit trekt alleen maar
autoverkeer aan. De parkeerplaatsen vóór de AH en apotheek verwijderen en allen geschikt maken
voor laden/lossen en invaliden.
Maak Plein autovrij, met paar gehandicapten parkeerplaatsen
De catering naast de ah neemt te veel plaatsen in beslag
Ook mensen van buiten het dorp moeten hun auto kwijt kunnen
In de huidige opzet van het oude dorp heb je deze parkeerplaats echt nodig. Er is geen goed
alternatief in de buurt dat geen overlast voor omwonenden veroorzaakt.
De grote weet ik niet goed maar deze parkeergelegenheid is nodig door alle horeca.
Als je deze behoudt kan die voor de AH weg.
Noodzakelijk, maar niet gewenst.
Het parkeerterrein wordt veel gebruikt maar de verkeerssituatie is een ramp, dat moet echt anders (
bv eenrichtingsverkeer )
Voor bezoekers van de AH is het fijn als er genoeg parkeerruimte is. Ik zou deze plek liever behouden
en de parkeerplekken op het Plein, aan de voorkant van AH, weghalen. Dat maakt het Plein mooier.
Met de parkeerplekken naast de AH is er dan genoeg plaats om te parkeren denk ik
Ik zou eerder een parkeergarage maken als dat mogelijk is. Dus een stuk ondergronds. En dan de
parkeerplaatsen op Het Plein voor de AH weghalen ( op een aantal invalidenplaatsen na)
Voor het huidige winkel en horeca aanbod is wel voldoende parkeerruimte nodig.....
Er parkeren ook veel klanten van het Plein op de parkeerplaats. Ook veel bewoners en ondernemers
en personeel.
"Ik vind de supermarkt een goede toevoeging aan het oude dorp. Een parkeerterrein is daarvoor
noodzakelijk.
Verder vind ik het ook goed om het plein zelf autovrij te maken, maar daarvoor moeten er wel goede
parkeergelegenheden zijn aan de rand van het plein (zoals dit terrein)."
Staat meerdere malen per week vol. Maar ook veel langparkeerders.
"Het is noodzakelijk omdat er soms geen plek bij de AH is.
Echter, als de AH uit het Oude Dorp gaat (of moet), zal er misschien niet meer echt een noodzaak
zijn."
Dit parkeerterrein moet meer functie krijgen zodat de parkeerplekken op het plein kunnen
verdwijnen
Alle mensen die naar het Plein komen, moeten ergens parkeren. En dan kan men wel denken dat
mensen op de fiets komen als er te weinig parkeerplek is, maar dan blijven de mensen weg. Er
komen ook mensen van buitenaf of mensen die slechter ter been zijn.
Voor boodschappen doen. Nogal eens dringen bij parkeerplaats ah

waar laten we anders onze auto, ondanks dat we een fietsdorp zijn komen veel gasten van de horeca
met de auto`s
Het is de beste plek om te parkeren als je het dorp met de auto bezoekt.
t is onverzorgd en rommelig. Zou fijn zijn als de cateraar hier zijn auto,s neerzet en laadt en lost.
Er staan vaak auto's geparkeerd op de weg. Dat levert gevaarlijke situaties op. Parkeerverbod op
straat! En parkeren moet je weghalen van het Plein. Dan heb je deze parkeerplaats hard nodig. Zou
mooi zijn als je er een zonnepanelendak boven zou kunnen maken voor schaduw en duurzame
energie.
Prima
Beter hier dan op het plein. Prima plek dit, mooi uit het zicht
Met evenementen
Nu vooral als overloop terrein voor parkeren voor AH en de nabijgelegen horeca
Heel goed dat het er is. Maar ik heb het idee dat het niet heel goed gebruikt is. Laten we bedenken
hoe we het aantrekkelijker kunnen maken, zodat parkeren op het plein niet meer hoeft.
het parkeerterrein is noodzakelijk, maar vreselijk lelijk!
voor de middenstand zeer nodig, ga je dit weghalen dan ga je de buurt opzadelen met
parkeerproblemen. parkeerplekken zijn al schaars voor de bewoners van omliggende straten.
"Dit parkeerterrein is echt nodig en niet alleen voor de winkels aan de Passage.
Dichtbij kunnen parkeren is voor de consument heel belangrijk"
Plein autovrij, en laat mensen hier dan maar parkeren. Zou ook mooi zijn als vrachtwagens hier
rechtstreeks naar toe kunnen voor bevoorrading Albert Heijn (niet helemaal via Herenweg).
Voor de boodschappen te ver maar wel noodzakelijk. Zéker als er bruiloften of begrafenissen zijn.
(Horeca en kerken)
Als de andere parkeerplekken vol zijn ziet de consument van de winkels en horeca dit als een
alternatief om te parkeren. Er zijn relatief veel langparkeerders op dit terrein. Bij drukte in de horeca
(vrijdagavond) en bij evenementen zijn dit echter al te weinig parkeerplekken. De aan- en
wegrijroute zou veel efficiënter kunnen door De Poort door te trekken naar de Prins Bernhardweg.
Behalve op de zaterdagavond dat ik deze route liep, staat het terrein altijd vol. Het voorziet kennelijk
in een behoefte. Aan de andere kant is het een lelijke plek maar ik zou ook niet kunnen bedenken
waar anders geparkeerd zou kunnen worden tenzij er een parkeergarage komt.
Sta er regelmatig omdat achter/voor AH vol is. Wel nodig voor de grote boodschappen.
Helaas noodzakelijk omdat , er een prima aanbod aan winkels is, aan het plein gaat men graag
boodschappen doen hier en men komt vaak met de auto als men de wekelijkse boodschappen gaat
doen.
Lekker uit zicht en de mensen kunnen toch hun auto kwijt.
"Zeker als het parkeerplaatsje voor de AH verdwijnt, op enkele invalidenparkeerplaatsen na. (zou
mooi zijn om een betere inrichting van de verkeerssituatie te verkrijgen.)

Zeker als er nog zoveel woningen persé bijgebouwd moet worden wordt het alleen maar drukker!"
ivm de supermarkt nodig, maar wellicht is op iets verdere afstand van het Plein een alternatief te
creëren, dan heeft dat de voorkeur
Minder verkeer en drukte in het dorp.
Deze is nodig voor bezoekers van het Oude Dorp, zowel voor het bezoek aan winkels als aan
horecagelegenheden.
Staat al vaak vol.
Vanwege autoluw maken oude dorp, behouden.
prima toch !
Er is al met regelmaat een parkeer probleem, minder parkeerplaatsen is onwenselijk.
Hier kan je de auto’s laten parkeren als je het plein auto luw wil maken
Voor boodschappen doen en het oude dorp meer autoluw te maken. De parkeerplaatsen voor de ah
mogen van mij weg. Dan kunnen de parkeerplekken achter de ah en achter de passage gebruikt
worden. De rest moet maar op de fiets komen.
Parkeren op Plein moet vervallen. Daarom moet deze plek absoluut blijven.
De gemeente moet overwegen een parkeerverbod in de straat in te voeren
Liever hier parkeren dan op het plein zelf.
Een supermarkt heeft parkeerplekken nodig.
Dit omdat de Albert Heijn daarmee al wordt tegemoet gekomen bij zijn naar zijn zeggen korte
parkeer tekorten.. ook deze plaats staat nooit vol en geeft de bezoekers van t dorp de mogelijkheid
om te parkeren met de auto.. dus deze is noodzakelijk uitbreiding van de parkeerplaatsen van de ah
niet
Is een parkeergarage een optie?
Je zou de kanten kunnen verlevendigen met graffiti of groen.
Er wordt goed gebruik van gemaakt. Als er gebouwd gaat worden dan laagbouw in het karakter van
het oude dorp en met inpandige garages. Denk eigenlijk dat het parkeerterrein noodzakelijk is
Als de p-gelegenheid op het plein verminderd wordt is deze p-plek nog meer noodzakelijk. Mag niet
opgeheven worden!
Maar wel klein. Toch niet groter maken
Nodig voor bezoek aan ondernemers. Te weinig parkeerplekken zullen mensen naar andere
winkelcentra lokken
Houten is fietsstad, teveel parkeerterrein tast karakter aan maar opfrissen. En is al niet genoeg
parkeerruimte, is meer echt nodig!!!
Er wordt veel gebruik van gemaakt.
Hoge bezettingsgraat

De enige plek waar je rustig kan parkeren.
Het is noodzakelijk dat er genoeg parkeerplaatsen zijn. Is ook goed voor de verkeersveiligheid
Is vaak wel goed bezet, maar kan ook elders in het Oude Dorp. Het zit er nu niet uit op die plek. Je
kijkt aan tegen alle achterkanten van de panden aan het plein en dat is geen fraai gezicht.
Anders veel te weinig parkeerplekken! Dus laten zoals het nu is!
Bij autoluw/autovrij maken van het plein. Mogelijk beperkte uitbreiding nabij de oude Utrechtse weg
Staat vaak vol.
Noodzakelijk en functioneel, je kunt parkeren in het oude dorp zonder op het plein te parkeren.
Wordt goed gebruikt door algemene bezoekers van het Oude Dorp, beter als de parkeerplaats naast
de AH.

Overbodig
Wordt nu gebruikt voor bedrijven
staat in de gemeentelijk notulen dat deze al lang geruimd zou moeten zijn, parkeerplaats AH in orde
is dat deze weg zou gaan, en daar is al geruime tijd overheen gegaan
Het Oude Dorp zou met fiets bezocht moeten worden. Hooguit voor mensen die er wonen of slecht
ter been zijn is de auto oké.
In een eerdere vraag kwam de supermarkt aan bod, het vertrek daarvan uit het Oude Dorp zou deze
parkeerplaats ook minder noodzakelijk maken. Weghalen betekend ook een beïnvloeding naar het
autoluw maken van de omgeving.
Houten is een beoogde fietsstad, echter auto’s en autowegen en parkeerplaatsen nemen belachelijk
veel ruimte in. Slecht voor de luchtkwaliteit van mensen die met de fiets komen.
Na een uitbreiding van het parkeerterrein achter AH moet dit voor AH voldoende zijn en is het
Bernhardweg-terrein voor parkeren overbodig.
Na een uitbreiding van het parkeerterrein achter AH moet dit voor AH voldoende zijn en is het
Bernhardweg-terrein voor parkeren overbodig."
Men parkeert constant op de stoep. Neem bijvoorbeeld de auto's van Uytewaal. Allemaal in de
blauwe zone (hinderlijk) voor de deur, terwijl het parkeerterrein om de hoek is. Meer handhaven op
parkeren, met name op het in de vakken. Regelmatig staat men op de stoep. Dan pas wordt het
parkeerterrein niet meer overbodig.
(Eigenlijk weet ik het niet, ik heb geen auto) Ik vind het een beetje lullig dat er een grote AH
parkeerplaats is waarnaast een andere parkeerplaats staat. Dan heb je ook nog een parkeerplaats
voor het restaurant best dichtbij, kan er niet één parkeerplaats gemaakt worden die groot genoeg is
voor het hele oude dorp?
lelijk terrein, kan mooier, met groen en bomen
Doordat er zon groot parkeerterrein is, blijven mensen met de auto naar het Oude Dorp komen. Dus
schrappen dit terrein, dan pakken mensen vanzelf de fiets.

Er zijn voldoende parkeerplaatsen in dit fietsvriendelijke deel van het dorp
Niet zozeer overbodig, eerder ongewenst. De aanrijroutes zijn te krap. Kan dus beter net buiten het
Oude Dorp liggen. Anderzijds is deze parkeerplaats beter dan de parkeerplaatsen OP het Plein en die
voor de AH.
Wellicht kan met een goed verkeerscirculatieplan (en eventueel ondergronds parkeren) ruimte
gecreerd worden
Houten is een fietsstad, dus ik snap niet dat er zoveel autoverkeer naar het Oude Dorp komt. Als er
minder parkeerplek is, stimuleer je misschien het fietsverkeer. Ook is de Prins Bernhardweg te smal
voor al dat autoverkeer. Met de fiets is het vaak lastig om veilig door dit stukje van de straat te
komen. (Maar gelukkig geen vrachtverkeer meer in dit deel van de straat.)

Te groot
Een parkeergarage met mooie appartementen lijkt hier een betere oplossing.
En te lelijk. Komt door de achterzijden van de bebouwing.
Uit observatie blijkt dat het bijna altijd vol staat
Past ook echt niet bij Oude Dorp
meestal zie ik er weinig auto's staan.
Het oude dorp is vanuit de lucht op een aantal plekken een groot asfalt veld. Verkeer naar de randen,
oude dorp autoluw, horeca en groener
Hoe minder auto's in de cirkel van het Oude Dorp, hoe beter. Boodschappen kunnen op de fiets en
anders met de auto naar Het Rond.
Een rij parkeerplekken mag weg en daarvoor in de plaats mag groen terugkomen
Deze parkeerplaats zou tijdelijk zijn. En de toevoer straten kunnen veel auto's niet aan
Voor een autovrij Oude Dorp is het parkeerterrein wellicht te groot. Wellicht dat een
appartementencomplexje er op zijn plaats is. Hoewel bewoners daarvan natuurlijk ook willen
parkeren. Een lastig project dat parkeerterrein. Wat gaat er gebeuren met het pand (en de grond)
dat door Vermaat is aangekocht? Ook horeca wellicht of toch woningen? Het speelt allemaal mee.
Als Uyttewaal catering weg gaat is hij volgens mij niet meer noodzakelijk
Oude Dorp graag autovrij

Te klein
Parkeerterrein Toelichting
Beter ontsluiten en een geheel van maken met parkeerplaats de Engel. Doorrit vanaf Het Plein
afsluiten. Auto’s niet meer voor Uytewaal laten parkeren. Op nieuwe ruime parkeerplaats veel
bomen en hagen planten
Regelmatig vind ik hier geen plek.

Zelden plek
Het staat, vooral in het weekend, vaak ramvol in het oude dorp. Is er geen mogelijkheid tot
ondergronds parkeren? (en dan toerit direct vanaf de rondweg, maar vanaf 1 plek het plein met de
auto toegankelijk maken).
Staat regelmatig vol..ook als er kerkdienst is...maar mogen ook wel wat plekjes op het plein bij...net
als vroeger...beter voor de winkels
Op zaterdag staat het vaak vol en is er geen parkeerplek meer

Vindt u de locatie van het parkeerterrein aan de Prins Bernhardweg geschikt
voor woningbouw?
Geen mening/weet niet
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Ja

75

Nee

144

Totaal

254

Woningbouw Toelichting
Ja
Maar dan moet er wel ergens anders weer meer parkeerplekken komen.. parkeerterrein van de AH
en dat kleine stukje er voor is te weinig
"Als er toch gebouwd moet worden ,dan geen woningen voor de mensen met centen.
Maar bouwen voor de gewone dorpse mensen."
Vroeger was er ook bebouwing. Dat zou weer kunnen, en is gezien de vraag naar winingen mss
belangrijker dan de parkeerplaats.
Met een beetje groen, appartementen voor ouderen vooral, ideale locatie.
Parkeergarage eronder
Zie bovenstaand antwoord; parkeergarage met (senioren) appartementen erboven.
Maar dan wel wat past bij het oude dorp
Met evt ondergronds parkeerterrein
Ja qua locatie zeker, maar dan moet er toch gekeken worden naar iets van een parkeergarage voor
de boodschappen-doeners.
In verband met woningnood.
Er is woningnood. Dan maar lagere parkeernorm. Is winwin: meer woningen, gezondere lucht en
gezondere fietsende Houtenaren. Doe dan well innovatieve circulaire woningbouw.

Het lijkt mij geschikt voor een niet te hoog appartementengebouw, en gezien de ligging vooral voor
ouderen, in de sociale sector. De verkeersproblemen op de Bernardweg kunnen dan ook
gemakkelijker opgelost worden.
"16.
Het lijkt mij geschikt voor een niet te hoog appartementengebouw, en gezien de ligging
vooral voor ouderen, in de sociale sector. De verkeersproblemen op de Bernardweg kunnen dan ook
gemakkelijker opgelost worden."
Indien er een andere optie bedacht kan worden voor het parkeren , dan kan op deze plaats in
principe ook gebouwd worden, uitsluitend laagbouw ivm de omliggende bestaande bebouwing
Appartementen, en parkeren hieronder. Een relatie leggen met de doodlopende Passage.
Mooie locatie om te wonen.
Laagbouw met een parkeerkelder.
Woningen dichtbij voorzieningen
Als er dan op een locatie dichter bij het Plein parkeerplaatsen voor terugkomen.
Er kan, mijns inzien, beter op deze lokatie gebouwd worden als in het Amaliapark.
Als het oude dorp autoluw of autovrij wordt dan zijn er minder parkeerplaatsen nodig.
Logische plek als rekening wordt gehouden met parkeergelegenheid
Misschien, ik vind het wel mooi om de kerktoren te zien. Alhoewel ik denk dat het een goede plek is
voor woningen.
met een ondergrondse p plaats
opnieuw: tiny huizen, of patiowoningen voor ouderen, alles met tuin en of groen
"Ligt in een gebied wat nu weinig aantrekkelijk is.
Lage woningbouw 2 max 3 lagen - zou moeten kunnen (ouderen / zorg ?)"
Liefst groen, maar als dit betekent dat er daardoor buiten de rondweg (voorlopig) niet gebouwd
hoeft te worden, dan woningbouw.
Ideale plek voor appartementen zo midden in het Oude Dorp
Ja mits er een goede oplossing wordt gevonden voor de parkeerdruk die daardoor ontstaat met meer
woning bouw
Appartementen
Mits er een goed alternatief komt voor de parkeerplekken die dan zullen verdwijnen.
Mits een oplossing voor het parkeren wordt gevonden, bv een garage.
"Ik vind van wel maar men moet toch ook ergens parkeren. als er dan een ondergrondse garage komt
onder deze woningen zie ik niet waarom niet.
Als deze garage dan ook voor winkelend publiek toegankelijk is ,is het parkeerprobleem opgelost"
Voor bv een hofje met woningen voor ouderen

Zie hierboven.
Woningbouw met winkels eronder, geeft het oude plein meer cachet.
Mooi hoekje ervoor
Het is geen handige locatie voor parkeren, dus haal het maar weg.
Met parkeren er onder
Ja, alleen is dan de vraag waar je de auto's gaat laten.
Als dat een beter beeld geeft als nu. Wel aandacht besteden aan de architectuur: niet zo'n grote
stenen smakeloze kolos.
Een dergelijke lokatie dichtbij het centrum zou erg aantrekkelijk moeten zijn; bijv. voor bejaarden
woningen of een andere zorg functie
Betaalbare woningen en/of apartementen (van hooguit 2 verdiepingen).
Nee
"Wij willen juist dat de AH klanten op de Pr. Bernhardweg parkeren.
Er is teveel parkeerruimte in het Oude Dorp
Wat we stuitend vinden is dat een bedrijf als Uijttewaall daar eigenlijk totaal niet hoort. Op de
parkeerplaats neemt hij op het moment dat wij er waren maar liefst 8 publieke / openbare
parkeerplekken in. Zo'n bedrijf hoort op een bedrijventerrein."
zo kan de bocht bij de readershop auto vrij worden. net als voor de AH
Dan is er een parkeerprobleem.
Dit belast Oude Dorp met autoverkeer. Parkeerplaats is noodzakelijk en meer geschikt. Het Plein kan
dan afgesloten worden en vrij van parkeerplaats voor AH
Maak daar maar een of andere speelocatie van een combinatie met groen voor terug
Dan wordt het zo vol.
Te klein. Je kunt er maar paar woningen zetten terwijl de parkeerruimte ook nodig is. Ondergronds
parkeren met daarboven woningen zou kunnen, maar hoogbouw past niet in deze omgeving
Ik ben geen fan van op iedere vierkante meter woningen proppen. Er moet 'ademruimte' zijn
"Het parkeerterrein is nodig.
Zie verder mijn antwoord bij De Grund"
Parkeerplaatsen blijven noodzakelijk. Het is onzin om deze ergens anders te maken.
Parkeerplaatsen zijn nodig om parkeerdruk op Kostersgang te verlagen.
zie mijn opmerking van hierboven. Huizen bouwen betekent ergens anders weer een parkeerplek
moeten creeren.
Vanwege tekort aan parkeerplaatsen is woningbouw niet mogelijk.
Hoe verzin je het

Alleen tenzij er elders woningen verdwijnen voor parkeerruimte.
Anders kan je niet meer met de auto bij de supermarkt komen.
Of er moet andere parkeergelegenheid komen, anders wordt het een chaos bij ah
In principe wel, maar dan dan is autoverkeer voor oude dorp helemaal niet meer mogelijk.
Parkeerplaatsen handhaven
Terrein is te klein en dan staat het allemaal zo opeen gepakt. Bovendien verlies je daarmee
parkeerplaatsen en tenzij je oude dorp echt autovrij maakt ontstaan daardoor verkeersproblemen
met auto’s die rondjes rijden om een plek te zoeken (die er dan niet is).
Er is niet genoeg parkeergelegenheid rondom het plein. zeker door restaurants is het moeilijk
parkeren voor je boodschappen
Waar moeten we dan de auto's laten.....ik vind bij plein veel te druk voor auto's dus plein moet auto
vrij worden. Dan kan je deze parkeerplaats vandaag andere kant bereiken
Ik zou dit juist benutten voor parkeren, auto's staan rommelig in het historische oude dorp en hier
staan ze uit het zicht
Waar moeten de auto,s dan heen..zo gaan de laatste winkeltjes ook naar de klote....en denk daarbij
aan de levendigheid van het dorp overdag....ban voor spookdorp.
Parkeerterrein is hard nodig
Nee, want dan raak je weer parkeerterrein kwijt
Parkeerruimte moet blijven waar moet je anders nog parkeren als je boodschappen doet. Is nu al een
drama.
Als het parkeren beter geregeld wordt zal men daar moeten parkeren.
Bereikbaarheid winkels moet voor autos mogelijk blijven. Echter moet dit op een plek
gecentraliseerd worden en op niet verschillende parkeerplaatsen zoals nu het geval is.
Dan is er geen parkeerplek meer. En waar moeten de auto's van de nieuwe bewoners dan nog heen?
Parkeerterrein graag houden.
parkeerterrein hard nodig
Je kan het hele oude dorp wel volbouwen met woningen, maar daarmee zijn de voorzieningen veel
te slecht toegankelijk. Bovendien is er nu al te weinig ruimte voor parkeren van huidige bewoners op
het oude dorp. Zo'n locatie leent zich enkel voor de bouw van een paar vrijstaande woningen (ivm
kosten/baten). Dan krijg je 5 gelukkige mensen, versus ongelukkige ondernemers. Parkeerplaatsen
(en zoveel zijn het er nu ook weer niet) zijn van belang voor de ondernemers.
Auto’s moet je ook gewoon ergens kwijt kunnen!
Te propperig
Ligt teveel tussen de nadere bebouwing ingedrukt en zou nadelig zijn tov restaurant De Engel ivm
eventuele geluidsoverlast waar dan over gezeurd gaar worden

Houten bouwt al genoeg vol en waar wil je die mensen anders laten parkeren net zoals bij de grund
ga eerst eens wat netter met ons geld om inplaats van overal bouwen om geld binnen te harken
Graag behouden als parkeerterrein voor de voorzieningen op het dorpsplein
zie hierboven
"Ik denk dat de locatie te klein en is en dat het teveel ligt ingesloten.
In Houten Oost is nog plek zat."
Verkeerlast is al te hoog over de Herenweg. Echt zwaar over belast.
Dit gaat dan ten koste van die parkeer plaatsen.
Te klein
Waar komt dan een vervangende parkeerplaats?
Niet alle plekken vol woningen bouwen. Gaat ten koste van de sfeer. Voorheen zaten er
voorzieningen als de speelotheek in de gebouwen daar. Graag gemeenschappelijke voorzieningen
daar, buurthuis b.v. en/of groenvoorzieningen.
Weggestopt hoekje zonder uitstraling.
Zie boven.
Geen mooi uitzicht, of je moet echt de hoogte in.
Nee, alles wordt maar volgepropt. Ieder ruimtelijk gevoel verdwijnt. Ook het appartementen
complex aan de schoolstraat is er tussen gepropt. Het oude dorp kenmerkt zich door een zekere rust.
Dit verstoor je door alles vol te bouwen.
hooguit indien er in de nabijheid in alternatieve parkeergelegenheid valt te voorzien (zie vorige
vraag)
Daarmee zou de noodzakelijke parkeervoorziening komen te vervallen.
Je hebt voor winkeliers en horeca ook parkeerplaatsen nodig en je moet het Oude Dorp niet helmaal
vol bouwen
het is een dorp !
Zie vorige toelichting.
Parkeerplaats is ook belangrijk
Geen extra nieuwbouw
Te vol! En juist daar parkeren zodat plein zelf autoluw gemaakt kan worden.
zie hierboven.
Parkeren is al lastig
Teveel ingesloten.
Blijven er te weinig parkeerplekken over.
Dit dient een parkeerplaats te blijven

Goede parkeerplaats. Evt. Parkeerlaag erop.
Nee, niet nog meer woningen vlak op elkaar
Waar blijven de auto's?
Waar anders parkeren?
Want de Prins Bernhardweg is vrij smal.
Het wordt anders te vol.
parkeerplaats behouden anders geen toekomst voor winkels in Oude Dorp
Grondgebonden woningen niet gewenst. Appartementen passen niet op deze plaats
Parkeerruimte is noodzakelijk voor de bereikbaarheid van het oude dorp.
"Absoluut Niet, Want de huidige bewoners kan je dit toch niet aandoen? Deze parkeerplaats is
perfect voor alle bezoekers van t Oude Dorp. Het hele oude karakter gaat weg. Ik hoop dat er
rekening gehouden wordt met de omwonenden die juist hier zijn komen wonen om het oude dorp.
Deze huizen zijn relatief duurder dan nieuwbouw maar als jullie het vol zetten, dat gaat niet de oude
bouw is daar niet tegen bestand. Er zijn huizen met aangetoonde schade door bv teveel
vrachtverkeer door straatjes."

LOCATIE 8 HOEK PRINS BERNHARDWEG EN PLEIN
Vindt u de hoek Prins Bernhardweg en Plein verkeersveilig?
Geen mening/weet niet
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Nee
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Totaal

263

Toelichting Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid geen probleem
Er rijden geen vrachtwagens meer.
Doordat het smal is kijkt iedereen uit en rijdt voorzichtig. Dat is precies wat moet op het oude dorp.
Zou je er eenrichtingsverkeer van maken kan er harder worden gereden en dat is niet wenselijk.
"Als iedereen zich gewoon aan de basisverkeersregels houdt is er geen enkel probleem. Dus simpel:
- rechts rijden (iedereen, auto’s én fietsers e.d.)
- uitkijken voordat je oversteekt
- niet precies in die hoek “even” parkeren

- niet op straat vóór de Readshop gaan staan kletsen met je fiets aan de hand (er is een stoep!)
Dat zijn slechts voorbeelden natuurlijk, maar dan zijn dure aanpassingen overbodig. En zo’n soort
hoekje kan dan gewoon zo blijven.... dat is de charme van een “oud” dorp."
Als iedereen de verkeersregels volgt en goed oplet kan dit prima.
Te smal en te onoverzichtelijk. Het zou helpen als de route naar het Plein wordt afgesloten, en de
Prins Bernhardweg afbuigt naar de parkeerplaats van de supermarkt.
De doorgang is erg smal als er twee auto’s moeten passeren, maar wel overzichtelijk. Iedereen rijdt al
langzaam, dus verkeersveilig is het naar mijn mening wel.
Ik begrijp dat het niet altijd heel overzichtelijk is, maar mensen kunnen zelf goed opletten.
Wel veilig maar erg smal en druk
Als de parkeerplaats weg is zal t misschien beter worden
Nooit problemen daar. Gewoon een beetje uitkijken en rustig aan rijden
Soms wel eens druk maar hè kan daar toch niet hard rijden dus gebeurt er niks tot nauwelijks iets
daar
rustig rijden is er niks aan de hand
Het is wat smal, maar niet onveilig
Nog een van de weinige plekken in Houten waar je kinderen op de fiets kan laten ervaren dat ze op
hun eigen oordelingsvermogen moeten vertrouwen..
Rustig rijden en vast wennen dat het Plein autovrij wordt.
Omdat het zo smal is gaat iedereen in de remmen. Wel staan er soms auto’s verkeerd geparkeerd.
Die snel wegslepen en hoge boete.
Hoewel dit punt smal en niet erg overzichtelijk is, is de ervaring dat verkeersgebruikers op deze plek
veel rekening met elkaar houden en er eigenlijk geen gevaarlijke situaties ontstaan. Wel leidt dit punt
tot verkeershinder doordat de doorgang van beide zijden niet altijd snel gewaarborgd is.
"Als er een parkeerverbod in de straat komt hoeven fietsers en automobilisten niet uit te wijken.
De groentewinkel uijterwaal heeft hier een groot aandeel in"
Het is wel veilig alleen super smal en bijna niet te doen met de auto
Als een ieder zich aan de regels houdt.
Men kan er hooguit stapvoets rijden.

Verkeersveiligheid wel probleem
"Ramp. Afsluiten voor vrachtverkeer"
"Er zijn veel mensen die in en uit de supermarkt lopen. Soms gedachteloos.
Je rijdt wat mij betreft voetgangersgebied in."

"te vaak geparkeerde auto's die daar niet horen te staan...
vaak ook de wagens van Uijtewaal"
"Het is een druk punt zowel met fietsers als met auto's.
En is niet overzichtelijk wie voorrang heeft ect."
Te veel ( vracht) auto’s en onoverzichtelijk
Zeer onveilig! Afsluiten lijkt mij de beste optie
Totaal onoverzichtelijk, wat een draai zit daarin, met bepaalde auto's is het al een drama, kan ook
stuurmanskunst zijn, pakketdiensten met busjes of vrachtwagens zouden hier eigenlijk geweerd
moeten worden.
Omdat die groenteboer altijd zijn busjes daar zo gek parkeert aan de kant van de weg kan niemand er
goed bij. Verder zou eenrichtingsverkeer misschien een oplossing zijn. Dat kan met een soort loop
met het parkeerterrein achter de winkels
Geen overzicht als er wat van de andere kant komt. Te smal om met 2 auto's er langs te komen
"geen uitleg nodig
zelfs voetgangers en fietsers liggen met elkaar overhoop, het is een wonder dat er nog geen ernstig
ongeval gebeurt is"
Altijd gedoe. Onoverzichtelijk, zeker met kinderen die met je meefietsen. Op een te kleine plek
teveel stilstaande, rijdende, afslaande, parkerende etc. auto's bij elkaar en dan komen er de fietsers
nog bij
Levensgevaarlijk. Teveel en te grote auto’s, mensen die van de fiets stappen voor de AH, mensen die
oversteken van de Readshop naar de AH en visa versa, de oprit naar het parkeerterrein erbij. Dit
stukje weg zou per onmiddellijk één richtingsverkeer moeten worden en op termijn moeten
verdwijnen. Het parkeerterreintje zou anders ingericht kunnen worden, bijv met een ingang aan het
plein en met schuingeplaatste parkeervakken zodat het inparkeren makkelijker gaat. De vraag is of
het niet beter is om bij de AH alleen een zijdeur te hebben en de deur aan het plein dicht te maken.
Rommelige in/ uitgang parkeerplaats
Er wordt regelmatig hard/asociaal gereden. Er zijn voldoende winkel opties buiten het Oude Dorp
met grotere parkeermogelijkheden. Ik zou hier liefst geen autoverkeer meer zien.
Het is te nauw voor auto's, fietsers en voetgangers. Mogelijk kunnen de parkeerplaatsen vanuit de
Poort/Prins Bernardweg een nieuwe (1 richting?) ontsluiting krijgen. Dan kan de hoek Prins
Bernhardweg/Plein afgesloten worden voor auto's.
Dit stukje straat afsluiten en bij het plein betrekken even eens de parkeerplaatsen die voor de AH
aanwezig zijn.
Het zou al veiliger worden als dat reclamebord voor de Readshop wordt weggehaald! Zie de foto. En
als er geen fietsen meer geplaatst kunnen worden links van de winkelwagens van de AH. Dan kun je
beter op de stoep lopen. Het scheelt wel al dat er geen vrachtwagens voor de AH meer komen.
Onduidelijke situatie.

Veel te smal voor al de auto's. Fietsers moeten soms over de stoep heen rijden. Onoverzichtelijke
bocht, zeker voor kinderen en mensen die niet snel mobiel zijn. Liefst alle auto's weren van het plein.
Zeker de parkeerplaats hier zichtbaar op de foto op deze plek weghalen. Gebruikmaken van de
parkeerplaats naast AH of de parkeerplaats iets verderop.
Auto’s moeten vaak achteruit en als fietser kom je klem tegen te stoep. Oplossing zou zijn dat er niet
meer op de weg geparkeerd mag worden.
Te smal, onoverzichtelijk en teveel auto’s
Onduidelijk, bocht te smal , niet overzichtelijk
Er staan te vaak auto's op de weg geparkeerd
Lastige onoverzichtelijke hoek. Autoverkeer wordt wel gedwongen langzaam te rijden, maar voor
fietsers en voetgangers toch onveilig.
Zou éénrichtingverkeer moeten zijn.
Onoverzichtelijk, druk en fietsen met kleine kinderen vind ik daar een uitdaging.
Is te krap en altijd een gedoe, beter 1 richting maken
De verkeersdrukte door de aanwezigheid van de supermarkt maakt het een probleem. Supermarkt
verwijderen en zijn gebied met de bijbehorende parkeerplaats herbouwen. Bevorderen autoluw
gebied en opheffing van dit probleem.
Grootste ergernis zijn de auto's van de cateraar die daar parkeren. Dit levert gevaarlijke situaties.
Ook de postnl auto voor de Readshop levert gevaarlijke situaties op.
Het is dat iedereen er stapvoets rijdt (of dat hoop ik toch) maar het is een onoverzichtelijk punt, en
dan ook nog geparkeerde auto's in de prins Bernhardweg
Mensen uit AH steken zonder te kijken de weg over, auto's die de bocht te ruim nemen of geen
voorrang geven als ze van de parkeerplaats komen.
De bocht is erg krap, waardoor er files ontstaat en mensen kriskras erlangs willen. Hierdoor zijn de
uitgangen van de AH zijn ook gevaarlijk.
"Uijtewaal catering parkeert altijd op de weg waardoor er vaak vervelende situaties ontstaan omdat
er opstoppingen ontstaan.
Voorkeur: of verbod voor stilstaan toepassen of eenrichting verkeer maken."
Te veel vermenging van soorten deelnemers. Fietsers, winkelwagentjes, auto, vrachtwagens en dan
ook nog erg smalle onoverzichtelijke bocht. Oplossing: geen doorgaand verkeer door de bocht.
Paaltje tussen P voor en P naast AH zodat je er alleen met fiets doorheen kan.
"Door geparkeerde auto's en rijdende auto's van winkelende mensen naast de vele fietsers, maakt
dit een erg onoverzichtelijk kruispunt/ weg.
Auto luw zou al een flinke verbetering zijn"
Je kan met je auto niet fatsoenlijk de bocht door. Het is onoverzichtelijk, betonpalen maken het
gevaarlijk om elkaar te passeren en vooral fietsers die kijken NIET waardoor je altijd ogen te kort
komt.

Lastig punt als ik met de kinderwagen van de AH af kom en richting boekwinkel wil lopen. Ik heb daar
onvoldoende overzicht.
Weinig overzicht. Veel fietsers en wandelaars. Krappe bocht
Erg onoverzichtelijk en weinig ruimte..
Super onveilig en onoverzichtelijk door fietsers en auto's en voetgangers van alle kanten
Redelijk onoverzichtelijk, geen goede plek voor ontmoeting tussen fiets en auto.
Overzichtelijk en gevaarlijk. Teveel verkeer uit verschillende hoeken (fietsen die naar ah gaan, auto's
vanuit parkeerterrein).
Dode hoek soms.
Rampzalig (weg met 2 bochten / onduidelijke voetgangersroute / op het trottoir staan fietsen,
kinderwagens, karretjes en uitstalkasten / auto’s in en uit parkeerstroken en parkeerplaatsen en
doorgaand verkeer / (catering)auto’s vernauwen de weg.
Rampzalig (weg met 2 bochten / onduidelijke voetgangersroute / op het trottoir staan fietsen,
kinderwagens, karretjes en uitstalkasten / auto’s in en uit parkeerstroken en parkeerplaatsen en
doorgaand verkeer / (catering)auto’s vernauwen de weg.
Te krappe hoek/bocht
Gekke knik en onoverzichtelijk
"Absoluut een verbeterpunt, een wonder dat er nog geen ongelukken zijn gebeurd, complete chaos
is meer regelmaat dan uitzondering
Suggesties: 1. Eenrichtingsverkeer voor auto’s 2. Geen parkeerplekken aan de voorzijde van de AH,
ook geen parkeerplekken aan de doorgaande weg / plein"
Heel onveilig. Ik loop hier vaak met kinderwagen. Overal verkeer en drukke auto’s. Ik zou het graag
veiliger zien. En ook verboden te parkeren aan de rand van de weg.
Je hebt niet goed zicht en er komen van alle kanten auto's. Ook staan er vaak bedrijfswagens van de
cateraar (dubbel)geparkeerd, waardoor het nog onoverzichtelijker wordt.
Erg krap en onoverzichtelijk. Veel fietsers, uitgang parkeerterrein.....parkeren voor AH ook niet echt
geweldig mooi gezicht op t plein.......misschien meer parkeren achter de winkels en meer ruimte op t
plein.....
Auto's Uytewaal is een drama. Je kan niet fatsoenlijk de parkeerplaats op en af. En het is een
belangrijke fietsroute.
Maak dit eenrichtingsverkeer. Handhaaf het parkeerverbod op de prins Bernhardweg.
Ik denk dat je geen verkeersdiploma hoeft te hebben om te constateren dat dit een onveilige hoek is.
Nu gaat de firma Uyterwaal binnenkort weg en zal de situatie iets verbeteren. Wellicht even
afwachten wat dat voor uitwerking heeft?
Onoverzichtelijk, uitrit is onhandig, krappe straat, beter 1 richtingsverkeer van maken.
Gevaarlijke combi van auto’s en fietser, eenrichtingsverkeer zou helpen

Met name voor de straat die te krap wordt door foutparkeren thv Uytewaal.
Auto's van Uytewaal zijn echt een belemmering op de drukke fietsroute.
De straat is te smal en te onoverzichtelijk.
Hele vervelende plek. Ik rij daar niet graag, zeker niet met de auto. De geparkeerde auto's van de
cateraar zorgen voor een nog smallere weg. Fiets en auto hebben moeite elkaar te passeren en twee
auto's is een ramp.
Kruispunt van fietsers die willen parkeren en langsrijden om de hoek, voetgangers die willen
oversteken en auto’s die een parkeerplek zoeken. GEEN auto’s meer op het plein! Parkeren aan de
buitenkant en de situatie wordt vanzelf veiliger!
Veel automobilisten lijken alleen bezig te zijn met het zoeken naar een parkeerplek en letten niet
(genoeg) op tegenliggers die moeten passeren of op fietsers die er ook langs willen.
Het is heel onduidelijk. Op zich gaan auto’s best sloom maar het is nog steeds raar om hier te fietsen.
De hoek is alleen een minder probleem dan de bakkerij die de busjes op de (zijkant van de) weg heeft
staan, die blokkeren de weg voor al het andere verkeer.
gedoe met de auto's van de cateraar en fietsen en nog meer auto's alle kanten op staat vaak klem
daar
Vaak bestelbusjes van bedrijf aan de rand van de weg geparkeerd waardoor je lastig kunt
manoeuvreren en slecht overzicht hebt mbt fietsers
Onoverzichtelijk. Smal. Zeker als er auto’s op straat geparkeerd staan tegenover uitrit Ah
"Bocht is onoverzichtelijk door parkerende auto's.
Ook de hoek verderop richting tunneltje naar brandweer toe is gevaarlijk en onoverzichtelijk door de
knik die er in zit en door voorrang verderop weer bij tunneltje. Wellicht kan hier ook naar de
gekeken worden"
te druk en on overzichtelijk
Er staan vaak auto’s te laden en te lossen langs de stoep waardoor het erg onoverzichtelijk is om te
fietsen, zeker met kleine kinderen. Ik laat mijn kinderen ‘s middags hierom omfietsen.
Krap en onoverzichtelijk.
Noem het altijd het zelfmoordhoekje van Houten, smal onoverzichtelijk en veel verkeer op een klein
stukje. En daarbij ook nog eens de auto's vh cateringbedrijf én de beide parkeerplaatsen waar je alert
moet zijn.
Door de moeilijke bocht rijdt men al langzaam en is het daardoor eigenlijk wel veilig
Het is er te smal, onoverzichtelijk, veel overstekende voetgangers en fietsers.
Het is smal, niet overzichtelijk. Fietsers en auto’s door elkaar is vragen daar om problemen. Ook door
het parkeerterrein voor de Ah geeft problemen
Drama met de auto’s die daar geparkeerd staan, mede de auto’s van Uyterwaal, levensgevaarlijk
voor fietsers in het fietsdorp van Nederland.........
weinig zich op verkeer als je de hoek omgaat

Bocht is te smal en onoverzichtelijk als daar auto's geparkeerd staan
Erg gevaarlijk
"Smal en onoverzichtelijk met ook de uitrit van ah parkeerterrein.
Snelheid is over het algemeen zeer laag. ...... Waardoor in de praktijk wellicht niet zo onveilig als het
lijkt, maar onhandig is t wel."
Nee, onoverzichtelijk, ook omdat er vaak auto's staan geparkeerd. Misschien goed om
straatparkeren/laden&lossenb daar niet toe staan, en/of eenrichtingsverkeer?
Het Plein graag autovrij.
te onoverzichtelijk doordat het geen eenrichtingsweg is.
"één van de gevaarlijkste straten in Houten.
Er is heel veel fietsverkeer van en naar sportaccommodaties,
éénrichtingsverkeer zou een een oplossing kunnen zijn!"
te smal en te onoverzichtelijk kortom zeer gevaarlijk.....
Het is te krap, te druk, te onoverzichtelijk en dus gevaarlijk. Staat eigenlijk altijd vast door mensen die
het parkeerterrein van de AH af en op willen rijden in combinatie met busjes van Post NL en
doorgaand verkeer. En dit alles in combinatie met fietsers en voetgangers die de boekhandel of de
AH in willen.
"Er gebeurt zelden iets, maar dit komt denk ik omdat iedereen hier goed op let.
Ik denk dat het n groot voordeel zou zijn als bezoekers van de AH er aan de
Pr. Bernhardweg in gaan en op de Julianastraat er weer uit gaan."
Heel chaotisch, onoverzichtelijk. Stoepen te smal, auto’s rijden te hard. Het hele oude dorp mist
drempels.
Overzichtelijker Maken
Oude dorp autovrij.
Altijd probleem tussen autos uit beide richtingen en fietsverkeer
Onoverzichtelijk en er wordt veel te hard gereden. Er komen daar op teveel plekken voetgangers
fietsen en automobilisten bij elkaar
Auto's van de firma Uyterwaal zorgen voor veel overlast doordat het dan onoverzichtelijk is en men
de weg ter hoogte van de uitrit van de parkeerplaats van de AH half bezet houdt. De BOA's zouden
de blauwe zone op de Prins Bernhardweg (veel) beter moeten handhaven. Het is wel beter geworden
sinds het verplaatsen van het laden en lossen van de AH.
Te smal, veel auto's die op het plein willen parkeren, terwijl het ook een doorgaande fietsroute is.
Het oude dorp is niet gebouwd komt uit een tijd dat er nog niet zoveel auto's waren. De straten en
situering van de huizen is niet ingericht om meer auto's veilig en zonder overlast door te laten
voeren. Tip laat een verkeersveiligheid bureau eens de veiligheid beoordelen en de mogelijkheden

onoverzichtelijk punt waar fietsers, voetgangers en auto's een gevaar voor elkaar komen. Is daar
beter voor te waarschuwen? Denk bv. aan een zebrapad, drempels, maximumsnelheid verlagen,
waarschuwingsborden?
Weg is te smal, maar daardoor rijdt iedereen wel heel langzaam en gebeurt er eigenlijk nooit iets.
Te krap voor tweerichting verkeer
Onoverzichtelijk en druk.
Levensgevaarlijk! Zelfs als de auto's van de lokale cateraar er verdwijnen is het een gevaarlijk punt.
Het idee om op het AH parkeerterrein eenrichtingsverkeer te maken lijkt hierbij een oplossing. Maar
dan niet i.c.m. met het vergroten van de winkel en dus weer extra verkeersdruk.
"Krap, nog krapper door geparkeerde auto’s van Uytewaal en anderen.
Door borden voor de Readshop lastig over te steken (onvoldoende zicht)."
Te smal en te ingewikkeld
Zeer onveilig punt omdat er altijd auto's geparkeerd staan voor de traiteur. Een parkeerverbod aan
weerszijden van de weg, zou een uitkomst zijn.
te rommelige en onduidelijke situatie, te veel verkeersstromen door elkaar heen
onoverzichtelijk, smal, druk.
onoverzichtelijk
Er zijn twee in-/uitgangen van parkeerplaatsen, geparkeerde auto's langs de weg, winkelend en
overstekend publiek, fietsers en een chicane allemaal binnen zo'n 50 meter. Erg onoverzichtelijk en
daarmee onveilig.
Hele krappe bocht
Nee onoverzichtelijk en druk. Met verschillende soorten verkeersdeelnemers. Zorgt voor opstopping.
Wordt ook mede veroorzaakt door auto’s vd bedrijven. Pakketbezorgers etc.
Erg onoverzichtelijk.
"Is vaak een gedrang met auto's die van en naar de parkeerplaats willen voor de Albert Heijn. Dat
komt vooral door de bocht ter plekke.
Als het totale Plein autovrij wordt ben je meteen van het probleem af. Alleen parkeren achter de
bebouwing en richt het Plein in met meer terrassen en alleen met fietspaden, a la het Rond."
Auto's van alle kanten, fietsers van alle kanten èn voetgangers.
Veel te onoverzichtelijk en te nauw.
Te krap. Eenrichtingsverkeer zou de beste optie zijn. Je wordt er als voetganger of fietser vaak
weggedrukt.
Het is er chaotisch.
Eenrichtingsverkeer vanuit daar zou beter zijn

Alle wegen bij en in het oude dorp kunnen het verkeer nu al niet aan. Door uitbreiding van
parkeerplekken etc koken er nog meer auto's en dus nog onveiligere situaties
Veel te druk en te onoverzichtelijk. Advies: Geen doorgaand verkeer alleen toegankelijk voor
parkeren en bewoners.
Hier op de hoek rijdt men altijd rustig omdat het zo onoverzichtelijk is. Ik denk dat het veiliger is om
het parkeren aan beide kanten te verbieden. De haakse hoek haalt de vaart er wel uit. Ik zou het
fietsstraat maken waar de auto te gast is.
"Te krap en onoverzichtelijk.
P-plekken verminderen naar alleen voor minder-validen en Vervoer Houten. Bomen behouden!
Ruimte gebruiken voor overzichtelijkere kruising met Plein."
Soms niet, afhankelijkheid van de grote van de auto's.
Te smal voor tegenliggers
Kan veiliger en overzichtelijker
Te smal, éénrichtingverkeer toepassen.
Door bocht en ontbreken van een stoep om bij de karretjes van AH te komen moet je de weg op
zonder goed zicht.
Het verkeer zowel auto als fiets komt van beide kanten. Er is eigenlijk geen ruimte om uit te wijken.
Dat is te smal. Eenrichtingsverkeer zou better zijn.
Misschien eenrichtingsverkeer van maken! Vanaf AH parkeerplaats verplicht links af dus niet rechtsaf
naar Het Plein
Ja is erg krap en gevaarlijk zeker voor de fietsers en voetgangers.
Onoverzichtelijk. Uitrit parkeerplaats AH + uitrit openbare parkeerplaatsen
Snelheidslimiet instellen
Er mag nog worden geparkeerd. dit verbieden zou al helpen of het instellen van eenrichtingsverkeer.
verbieden voor auto's niet doen omdat het boodschappen doen met de auto dan niet meer mogelijk
is.
Onoverzichtelijk, chaotisch. Twee parkeerplaatsen waar verkeer in en uitgaat. Bij de groenteboer
staan vaak bestelbussen geparkeerd die het zicht wegnemen. Ik vind die hoek ongeschikt voor
autoverkeer
Onoverzichtelijk met veel gemengd verkeer; fietsers, wandelaars die met boodschappen lopen,
auto's die op een beperkte plak (par)keren
Te smal, de bocht is vaak lastig en gevaarlijk.
Eenrichtingsverkeer zou hier wellicht een optie kunnen zijn.
"Het gaat maar net goed met de confrontaties met fietsers en vrachtverkeer. Er was ooit een
verbodsbord aan het begin van de dorpsstraat voor grote auto’s vrachtauto’s die via de Prins
Bernhardweg aanrijden maar deze is weg???

Nu zie je weer dat ze daar door de bocht manoeuvreren of achteruit moeten wat zeer gevaarlijk is."
Het is een onoverzichtelijke bocht waar veel voetgangers en fietsers zijn. Er staan hier altijd auto's
geparkeerd. Gelukkig zijn de snelheden wel laag.

Wat vindt u van de huidige ontsluitingen van het verkeer van en naar
het Oude Dorp?
Geen mening/weet niet
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Toelichting
Goede ontsluitingen
Het plein is van 5 kanten benaderbaar. Dat is historisch zo ontstaan. Dit was een historisch
knooppunt, dat moet je derhalve ook niet willen veranderen. Want ook dat is cultureel erfgoed.
Er zijn voldoende mogelijkheden het oude dorp te bereiken. Zowel met de auto (via Prins
Bernhardweg, Herenweg of Dorpsstraat/Loerikseweg) als op de fiets. Niets meer aan doen.
Prima te bereiken.
Beetje slingerend zoals past binnen de sfeer van het oude dorp
Wegen komen onrustig over en daarmee lastig te berijden
Houten is fietsstad. Autoverkeer Oude Dorp ontmoedigen
Als het meer autoluw wordt past het precies.
M.u.v. de situatie op de hoek en de parkeerplaatsen voor de apotheek.
Het mag best een beetje lastig zijn. Ik reed altijd via Loerikseweg of Kon. Julianastraat. Dat is de
kortste weg maar voor bewoners niet ideaal denk ik.
Er zijn genoeg toegangswegen.
Op zich goed maar Herenweg is wel te smal voor het verkeersaanbod. Zeker als er bussen en
vrachtwagens door moeten. Die zou je daar moeten weren.
Prima te doen
Ik fiets er al jaren en heb nog nooit problemen gehad. Ik snap dat deze vragenlijst een middel zal
zijn om door te drukken dat het autovrij wordt, maar ik vind dat dus niet nodig. Extra
activiteiten worden waarschijnlijk toch niet toegestaan, dus waar is een autovrij plein dan voor
nodig? Omdat oudere omwonenden dit graag willen? Omdat sommigen tegen autogebruik zijn?
De verkeersveiligheid hoeft het niet voor, want men let goed op.

Vanaf meerdere kanten bereikbaar
Hoeft geen snelweg te zijn. Zo behoud het zijn charme en is duidelijk dat je niet al te hard kan
rijden.
Misschien de bevoorrading van winkels wat makkelijker maken
Het Plein graag autovrij.
Het Oude Dorp is altijd goed bereikbaar tenminste dat is mijn ervaring
"het is nu vanaf elke aanrij-route een beetje 'kruip-door-sluip-door'. Dat is lastig met de auto,
maar het zorgt er ook voor dat auto's wellicht het Plein mijden en dat vind ik een goede zaak
voor de leefbaarheid van het Plein.
Misschien iets meer fietsparkeerplekken ipv autoparkeerplekken?"
vroeger reed er zelfs een bus door heen voor sommige mensen is dit jammer
Is goed te doen maar je wil niet nog meer autoverkeer naar het plein Leiden. Kom op Houten is
toch een fietsstad ?
Ontsluiting voldoen, misschien meer eenrichtingsverkeer toepassen.
Prima te bereiken.

Ontsluitingen kunnen beter
"Het is fijn dat het Oude Dorp van verschillende kanten te bereiken is. Wel zou de aan rij routen
vanaf de Prins Bernhardweg beter kunnen.
Bijv. niet meer parkeren in de straat (vooral tegen over de ah parkeerplaats) en verduidelijking
van de kruising (tussen pr. Bernhardweg en het plein)"
Fietsroute rode asfaltweg Pr Bernhardweg wordt gebruikt tbv aanvoer detailhandel
Afsluiten voor autoverkeer. Toegankelijk maken voor fietsers en wandelaars met apart fiets- en
voetpad
Zorg er nu eens voor dat alle niveau verschillen eruit gaan, alles egaliseren paaltjes weghalen,
hierdoor krijg je dat fietsers en voetgangers zich vrijer kunnen bewegen. Wel afbakenen waar
auto's moeten rijden, vrachtverkeer weren......
eenmaal aangekomen op het plein is het goed oppassen wie wat waar vandaan komt en naar toe
gaat
De route vanaf de Poort naar het parkeerterrein zou anders moeten, Korter, bijv via de burg
Wallerweg."
Autovrij centrum
"Winkelverkeer via de Pr. Bernhardweg.
Ontsluiting evt. via de Kon. Julianaweg
Verkeer over het plein zoveel mogelijk weren.
Ook het stukje Julianaweg-Plein zou dicht kunnen, om het plein een geheel te maken."

Eenrichtingsverkeer zou al veel schelen en parkeren niet op het plein.
Jammer dat er nog zoveel autoverkeer over het plein gaat.
Herenweg is te smal. Maak daar éénrichtingsverkeer van. Ook op het Plein één richting.
Bernhardweg is slecht, Herenweg is vaak dubbelzijdig geparkeerd waardoor krap. Rest is ok
Waarom is de Burg. Wallerweg afgesloten voor auto’s?
Een ondergrondse parkeergarage maken met 1 toegang (vanaf de Esso?) zodat het oude dorp
een ontheffingszone kan worden voor leveranciers en bewoners.
minder verkeer is beter, deze wegen zijn niet geschikt voor veel verkeer
Allemaal zo nauw en daardoor vaak gevaarlijk
Graag 1 toegang voor auto's
Het is soms erg druk met auto’s, terwijl als fietser ik me dan niet erg veilig voel. Ik snap wel dat
het lastig is om Het Oude Dorp outo-luw te maken, maar het zou wel mooi staan. houten is
tenslotte fietsstad!
Je kan van teveel verschillende kanten naar het oude dorp. Maak een hoofd route.
Gevaarlijk voor fietsers
"Zie eerdere opmerking bij hoek prins Bernard weg, de overige ontsluitingen zijn redelijk. Wat
helpt is dat veel ondernemers beschikken over ‘ eigen ‘ parkeerplekken waardoor auto’s
weggesluisd worden.
De openbare ruimte ( wegen en stoepen) zijn smal. Dat draagt bij aan het beschutte karakter
maar maakt dat de doorstroming per definitie traag is. Voor een fietsstad als houten komen
fietsers er bekaaid af in het oude dorp: weinig ruimte en aanduiding ontbreekt ( bv mag je nu
wel of niet over de plein fietsen) . Ook als voetganger wordt je verrast als plotseling stoepen
ophouden en/of heel smal worden. Is auto te gast ook niet een idee voor het Oude dorp?"
Allemaal relatief smalle straten, samen met fietsers.....krap en gedoe
Naar het dorp via afslag dorpstraat zijn de straten smal,
Op het punt op de foto komt veel verkeer dat in en uit wil parkeren. Dit is best wel krap. Ik ben
ervoor om aan de rand van het plein wat meer/ betere parkeergelegenheden te maken in plaats
van de parkeergelegenheid op het plein. (Dus verbetering van het parkeerterrein prins
Bernhardweg)
Voor fietsers zijn de wegen veel te irritant. Misschien opnieuw de stenen leggen zodat het een
beetje level met elkaar is.
Liever parkeerconcentraties aan de randen, straten herinrichten met meer groen
vrachtverkeer beter sturen
Verkeersluw maken!
Veel meer ruimte voor fietsers. Auto's moeten het Oude Dorp wel kunnen bereiken, maar
hoeven er niet dwars doorheen. Ik ben voor een autovrij Plein.
"Situatie zou wellicht al verbeteren als het 1-richtingsverkeer stralen worden.

Wegen zijn voor mooi eigenlijk te smal , met als voordeel dat er over het algemeen van nature
langzaam gereden wordt."
op diverse plekken eenrichtingsverkeer maakt het oude dorp veiliger.
verkeer moet ver omrijden om op het oude dorp te komen. kortere route mogelijk vanaf de
Poort
Wellicht sommige straten eenrichtingsverkeer maken, voor vrachtverkeer bepaalde te volgen
routes opgeven.
Minder
Autoluwer
Prins Bernardweg doortrekken naar de Rondweg zou een optie kunnen zijn. Al zullen de mensen
die daar wonen hier wellicht niet blij mee zijn... Of de Burgemeester Wallerweg doortrekken.
Van de poort zou mooi zijn om direct oude dorp in te gaan. Desnoods alleen er in en eruit en niet
doorgaand. Alleen voor boodschappen. Dan scheelt het geslalom door de wijken heen.
Wellicht mogelijk om een eenrichtingsroute te maken
Graag korte verbindingen van Plein en van / naar de Rondweg
De toegangswegen zijn niet geschikt voor grote vrachtwagens. Bovendien is het gevaarlijk dat de
vrachtauto's langs school rijden. Er zouden éenrichtingsverkeer straten moeten komen
"Verkeer MOET kunnen doorstromen over het Plein. (Winkels moeten bevoorraad kunnen
worden!
Maar situatie kan beter:
-Parkeerplaats voor AH opheffen, alleen enkele invalideparkeerplaatssen behouden
-Afsluiting weg apotheek-opoe Spronk. (Alleen voor fietsers en voetgangers doorgang en
hulpdiensten. Zo kan Opoe Spronk zijn terras ook wat uitbreiden!
-Bredere weg.
-Betere doorgang kan nu mogelijk gemaakt worden naast de Readshop. En verboden te parkeren
langs kant van de weg (waar Uiterwaal nu zit)"
Herenweg en Julianastraat lijken voldoende. Zeker bij een autoluw Oude Dorp. Doorsteek van De
Poort naar Wallerweg is een optie maar waarschijnlijk kan de Wallerweg dat niet aan vanwege
de breedte.
Een richting? Aanrijden langs van harte school, afrijden langs Uytewaal.
Eenrichtingsverkeer is beter, maar dan wel met bredere toegangswegen. De Herenweg zou
ontzien moeten worden, is nu te smal en de Loerikseweg is te gevaarlijk voor meer verkeer.
Burgemeester Wallerweg breder maken met een directe verbinding met de Poort.
Er wordt op sommige toegangswegen erg hard gereden, bijvoorbeeld de Herenweg. Is het hier
iets fietsvriendelijker te maken. Er fietsen ook veel kinderen en ouderen op deze weg.
leveranciers zouden niet overdag moeten laden en lossen.
me dunkt dat die beter kunnen, maar ik heb niet gelijk een alternatief voorstel bij de hand

Fietsers, auto's, vrachtverkeer, voetgangers..alles gaat door elkaar heen. Chaotisch en te
druk/onvelig.
Het is kruip door, sluip door. Het Oude Dorp moet wel bereikbaar blijven voor autos tbv
winkeliers en horeca, maar wellicht kan het eenrichtingverkeer worden wat al de
verkeersdrukte veel meer regelt.
Twee richtingsverkeer is zeker rondom de parkeerplaatsen niet heel overzichtelijk,
éénrichtingsverkeer zou het logischer maken.
Ah supermarkt via achterkant aanrijden
Toch nog veel verkeer terwijl het onoverzichtelijk is. Beter een fietspad tussen de readshop, de
engel, de zwijger en opoes. En dat hele stuk autoluw/vrij maken. Dan nodigt het nog meer uit en
is er plek voor meer terras en groen/speeltuintje.
In het weekend is het erg druk met auto’s.
Doorgaand verkeer zorgt voor overlast, stank, verkeersproblemen
Eenrichting verkeer, maar niet auto luw. Parkeren dicht bij de winkels is ook belangrijk.
Wordt ook steeds drukker met het verkeer.
Eenrichtingsverkeer.
Kon. Julianastraat te smal. Loerikseweg is een fietsstraat waar geen grote bevoorradingsauto's
behoren te rijden. Moet verbeterd worden.
"Het lijkt volstrekt onnodig om autoverkeer over het plein te leiden. Waarschijnlijk is met
eenvoudige ingrepen een 'rondweg' te realiseren. De ervaring uit andere dorpen maar ook grote
plaatsen leert dat een autovrije situatie tot een verhoging van het gebruik van het plein kan
leiden.
Nu is er een enigszins krampachtige combinatie van alle verkeerstromen op een kleine ruimte"
Wat mij betreft geen doorgang meer voor auto's vanaf de Vlierweg/Loerikseweg/Julianaweg
naar de Prins Bernhardweg en Herenweg/Burgemeester Wallerweg. Overal in Houten moet je
van de ene naar de andere wijk via de Rondweg, waarom hier dan niet?
Parkeerterrein voor Albert Heijn opheffen en een of twee toegangswegen naar het plein maken
icm eenrichtingsverkeer
"Dorpstraat Prins Bernhardweg: Het gaat maar net goed met de confrontaties met fietsers en
vrachtverkeer. Er was ooit een verbodbord aan het begin van de dorpsstraat voor grote autos
vrachtautos die via de prinsbernhardweg aanrijden maar deze is weg??? Nu zie je weer dat ze
daar door de bocht manoeuvreren of achteruit moeten wat zeer gevaarlijk is."
"Beter gebruik maken van de belangrijke wegen: Herenweg, Burg Wallerweg, Loerikseweg en
Vlierweg. Ontmoedigen / Afsluiten van het stukje Koningin Julianastraat en het Plein en de Prins
Bernhardweg."

Ontsluitingen zijn slecht
Parkeerplaats voor AH opdoeken (die er achter is groot genoeg..

Zie hierboven. Onoverzichtelijk. Te klein voor al het verkeer.
Te druk, te veel en te hard rijdend verkeer
Veel smalle wegen die ontzettend druk zijn. De Herenweg durf ik niet te fietsen met min
kinderen, te druk en te veel grote vrachtwagens en te smal.
Door ah gebruiken vele net als ik de auto, hier is het oude dorp niet op ingericht.
Krappe, onoverzichtelijke straten met veel fietsverkeer
Plein auto vrij maken. Parkeren naar AH of tegenover op parket plaats. Verder geen auto's meer
daar
Maak het Plein autovrij. Op vergroot parkeerterrein achter AH de in- en uitrit op de Kon.
Julianaweg maken. De aansluiting van Kon. Julianaweg op Rondweg aanpassen (Rotonde?)
Maak het Plein autovrij. Op vergroot parkeerterrein achter AH de in- en uitrit op de Kon.
Julianaweg maken. De aansluiting van Kon. Julianaweg op Rondweg aanpassen (Rotonde?)
Via dorpsstraat/loerikseweg prima. Via de Poort/herenweg is bij de hoek van de herenweg en
wallerweg erg onoverzichtelijk. Waarom niet gewoon de poort doortrekken naar de
bernhardweg? Is ook veel beter voor het milieu qua kilometers.
Te druk.
Hoek bij Ho-dun en de kapsalon is gevaarlijk.
De autos krijgen te veel ruimte. Houten is fietsstad en dat moet vooral voor het oude dorp
gelden. Een grotere parkeerplek beschikbaar en Geen autos meer op het plein!
Eigenlijk niet geschikt voor de hoeveelheid auto’s.
te onoverzichtelijk en gevaarlijk, ik zou t afsluiten, de cateraar maakt t gevaarlijker dan nodig.
Teveel verkeer op het Oude Dorp; zonder komt het veel meer tot zijn recht. Wat mij betreft
maakt een autoluw plein het nog veel mooier.
Plein autovrij maken! Alleen nog fietspaden
De Poort is een veel te drukke inprikker geworden. Past niet bij wat voor dorp Houten wil zijn.
De toegangsweg naar het Oude Dorp via de Herenweg is druk en erg smal, zeker voor al het
vrachtverkeer wat bevoorrading moet doen. Voor beiden moet echt andere oplossing komen.
Extra inprikker erbij zodat Poort ontlast wordt en toegang tot het Oude Dorp niet meer via de
Herenweg laten verlopen.
Herenweg te druk
Herenweg veel te druk. Ons huis trilt van al het vrachtverkeer, scheuren in verf etc
Er zijn wel plaatsen waar je de aanrijdt route kan verkorten. Nu is het teveel "zigzaggen" door
het oude dorp.
De hoek van de Wallerweg en de Herenweg is ook een gevaarlijk punt. Te veel verkeer voor zo'n
smalle onoverzichtelijke T-splitsing. Een doorsteek van De Poort naar de Prins Bernhardweg zal
al veel verlichting geven. Zeker als het Esso-station verplaatst kan worden uit de wijk.
Teveel autos

Teveel autos
"Duidelijk niet ingericht om autoverkeer naar het Oude Dorp aan te moedigen.
Voor m.n. de horeca wel belangrijk dat er duidelijke routes & parkeergelegenheid is."
Zie boven. Auto's van het Plein weren.
"Zeker niet autovrij maken, maar;
-Infrastructuur aanpassen, veiliger en overzichtelijker voor alle gebruikers. Vooral het straatje
tussen AH-parkeerplekken en Readshop.
-Parkeerplekken aanpassen, voor de AH zijn onhandig en onoverzichtelijk tijdens in en uit
parkeren.
-Laden en lossen tussen 19.00 en 07.00 en 10.00 en 14.00 uur en grote vrachtwagens niet op het
plein, maar via het grote parkeerterrein (de Passage) laten laden en lossen."
Het is onvriendelijk voor de auto en eigenlijk horen auto's hier niet.
Al het autoverkeer weren van het plein.
Het oude dorp en zijn infra is niet gebouwd op veel AUTO verkeer.
Veel te druk en te onoverzichtelijk. Graag autoluw plein. Eenrichtingsverkeer en auto te gast.
Stapvoets rijden. Bezoekers plein parkeren rond de toegangswegen.
Met de fiets goed te doen, maar met de auto is slecht.

Vindt u het Plein aantrekkelijker wanneer auto’s in de naaste
omgeving moeten parkeren?
Geen mening/weet niet
Ja
Nee
Totaal

19
164
80
263

Parkeren Toelichting
Geen mening/weet niet
Natuurlijk is zonder auto mooier. Maar het is niet realistisch... waar dan wel parkeren?
wat bedoelt u? auto s zij nooit zo aantrekkelijk,
Lastig
"Lastig. Het Plein is fijner zonder auto's, maar parkeren in de omgeving geeft weer ongemak voor de
omwonenden. Zelf kies ik meestal voor de fiets als ik naar het Oude Dorp ga. Een autoontmoedigingsbeleid vind ik hier prima!

Wellicht meer parkeerruimte voor fietsers en minder voor auto's. En misschien bij handhaving van
enkele parkeerplaatsen: voorkeursplekken voor elektrische voertuigen? Fijn om geen uitlaatgassen
bij de terrassen te hebben."
Het zal best een aantrekkelijke optie zijn maar waar moeten die auto's dan parkeren als het
parkeerterrein aan de Bernhardweg heringericht gaat worden? Als AH geen toestemming krijgt om
uit te breiden ligt er een grote kavel klaar om te kunnen parkeren. Misschien kunnen de heren van
AH dat dan exploiteren..
In de naaste omgeving wonen ook mensen, ik denk niet dat het wenselijk is om de (over)last te
verplaatsen. Dat is natuurlijk bal merkbaar bij bijvoorbeeld grotere feesten van de Engel.
voor AH nog wel, maar niet meer aan de overige wegen

Ja, parkeren in naaste omgeving van Plein
"De auto's voor de AH zijn een affront. Het Plein behoort autoluw te zijn.
Oplossing: AH daar weg (hooguit een klein filiaaltje handhaven voor de hoogst nodige
boodschapjes van de ouderen die daar in de buurt gaan wonen).
AH en verplaatsen naar brandweerterrein."
Hoe minder auto's je ziet, hoe beter het plein tot zijn recht komt.
Parkeerruimte zat en Houten is en blijft een fietsstad
Het wordt dan veiliger en kan mooier ingericht worden
"Blijft een doorn in het oog, teveel blik op het Plein
Vraag hieronder is geen ruimte voor reflectie, plein autovrij maken is niet nodig"
Dit is een suggestieve vraag ‘moeten parkeren’. Als je er voor kiest veel horeca op het plein te
hebben (zoals nu), kun je niet zonder parkeerplaatsen. Die hoeven niet op het plein maar kun je
moeilijk op 1 km afstand plannen.
De winkeliers op het Plein concurreren met die van het Rond en Castellum. Op die laatste
plaatsen kun je dicht bij de winkels parkeren. Het is dan ook noodzakelijk ook de winkels in het
Oude Dorp bereikbaar te houden voor auto's die in de naaste omgeving kunnen parkeren.
"De druk op het plein is te groot.
De parkeerplaatsen op het plein gebruiken voor herinrichting.
Bv. kinderspeelplaatsen of een jeu de boulebaan voor de liefhebbers."
Mooier aanzicht.
Parkeerplekken op het plein geven onrustig en daarmee onaantrekkelijker aanzicht
Auto's op het plein verstoren de mooie plek. Passen hier niet.
Plein zoveel mogelijk autoluw maken. Wel veel meer (goede) fietsparkeermogelijkheden maken,
ook voor grote fietsen met boodschappentassen etc!

Parkeerplaats voor apotheek levert problemen op. Alleen invaliden en laden/lossen door kleine
toelaten.
Maar waar moeten de auto's dan heen? Alles is volgebouwd en er moet niet nog meer groen
verdwijnen
Oude dorp zou nog aantrekkelijker zijn als het voetgangersgebied zou zijn.
Groot voorstander! Geeft veel meer sfeer en woonplezier.
Historische plek zoals deze passen geen auto's.
Auto’s horen niet in het historische straatbeeld
Dit is te rommelig en gevaarlijk. Mensen letten niet op verkeer omdat ze op zoek zijn naar een
parkeerplek en rijden daarbij fietsers van de sokken.
Op het parkeerterrein
Het staat fraaier, geeft ruimte voor voetgangers en fietsers en draagt bij aan verkeersveiligheid
Het za even wennen zijn, maar zeker een goed idee. Parkeergarage proberen te creëren op
plekken waar het kan.
Maar er moeten wel voldoende alternatieven zijn om te parkeren
Ik ben ervoor om aan de rand van het plein wat meer/ betere parkeergelegenheden te maken in
plaats van de parkeergelegenheid op het plein. (Dus verbetering van het parkeerterrein prins
Bernhardweg)
Dan komen nog meer mensen met de fiets
Graag die lelijke parkeerplaats bij de AH weg. Meer ruimte voor terrassen en groen. Maak het
centrum autovrij
Geen problemen met verkeer op het plein, maar wel met het parkeerterrein voor de Albert
Heijn. Dat verstoort het beeld van het plein en in- en uitparkerende auto’s zijn erg hinderlijk
Ja, één grote parkeerplaats in plaats van de kleine parkeerplaatsen van het restaurant de engel,
de passage en de AH zou veel handiger zijn.
Wel voor supermaktbezoekers is het handig dichtbij te kunnen parkeren
Als u bedoeld aan de randen vh oude dorp, graag. Houtenaren kunnen fietsen
Meer ruimte voor voetgangers om tussen het Plein en de winkels te kunnen bewegen, meer
ruimte voor terrasjes ook.
Het Plein kan geen karaktervolle plaats zijn om gezellig (en veilig) te vertoeven zolang er
geparkeerd mag worden. Dan nog liever auto's op Het Rond, dat zelfs met de nieuwe aankleding
niet makkelijk sfeervol te krijgen is.
als men dichtbij kan parkeren doet men ook meer boodschappen en/of komen er meer mensen
voor de horeca op het plein.
Overal auto's die schots en scheef geparkeerd staan voor laden en lossen doet echt afbreuk aan
het Plein. De parkeerplekken voor de AH zijn er nu ook al te weinig, dus of maak een grote
ondergrondse parkeergarage zodat er echt voldoende parkeergelegenheid is of schrap alle
parkeerplekken en maak er een AH van zoals deze ook veel in Utrecht zijn te vinden waar je

alleen met de fiets kunt komen. Nu is het vlees noch vis. Bij deze situatie is zowel de automobilist
als fietser als voetganger niet gebaat.
Zolang het niet bij ons in de straat is. (Herenweg)
als er genoeg parkeerplaatsen zijn om te parkeren en het hoeft niet auto vrij
Propageer fietsen
Liever geen parkeerblik meer op het Plein. Om het gezellige karakter te behouden en meer
evenementen te kunnen houden, maar ook om meer groen toe te voegen! Via het dorp rijden
moet wel mogelijk blijven, maar dan beperkt. Als er niet meer geparkeerd kan worden direct aan
het plein (iig niet meer voor de AH), zal het qua verkeer rustiger worden.
Echt drink/eetplein is leuker zonder auto’s
Niet met auto's richting plein. Het plein kan aanstroom van veel auto's niet aan. Is daar nooit op
gebouwd
Niet met auto's richting plein. Het plein kan aanstroom van veel auto's niet aan. Is daar nooit op
gebouwd
Geen vervuiling van blik op het plein
De auto's buiten zicht zoals achter de Albert Heijn, is een mooie oplossing. Een oud plein vol
auto's, zoals voor de AH, ziet er niet aantrekkelijk uit en zorgt ook voor meer geluid van verkeer.
Niet leuk om daarnaast op je terrasje te zitten.
"Zie ook boven. Bv extra parkeer terrein bij H.Hartschool."
De geparkeerde auto's geven een rommelig beeld. Het parkeerterrein voor de AH mogen wat mij
betreft wel weg, behalve wellicht voor gehandicapten. Er zal wel alternatieve parkeerruimte
gevonden moeten worden. Oude dorp autoluw.
op geschikte plek, overlast niet verplaatsen
lijkt me duidelijk, auto's op het plein zijn ontsierend en milieuvervuilend; bvk verplaatsen naar
een plek in de nabijheid met behoud van enkele invalidenplekken
Plein autovrij/autoluw geeft een mooier en rustiger aanzien.
Zolang het niet ten koste gaat van de winkeliers.
Bijv op parkeerplaats Pr Bernard weg
Ik vind dat gekrioel bij de AH echt een afknapper èn gevaarlijk om te fietsen.
Als je boodschappen doet moet je natuurlijk ook je auto ergens kwijt kunnen.
"P bij AHeyn is noodzakelijk
P achter Roskam is ideaal voor minder mobielen"
Maar ik zou niet weten waar ze dan wel moeten parkeren
Ja ik denk wel dat het aantrekkelijker wordt als er minder parkeerplekken komen op het plein
zelf. Het plein moet wel als doorgangsroute gebruikt blijven worden
Alleen minder-validen plekken en een plek voor Vervoer Houten en PlusBus.

Maar alleen moeten als er ook voldoende is om te parkeren en omliggende woonwijken geen
overlast hiervan ervaren
Parkeren idd van Plein af, parkeerplaatsen in omgeving verbeteren/uitbreiden.
Het plein zou er zeker aantrekkelijker uit gaan zien zonder auto's.
Als omgeving voldoende parkeerplaatsen biedt (AH, achter Bernhardweg) zonder de buurt extra
te belasten, zou het mooier zijn om niet op het Plein te parkeren. Zou wielrijders langs terrassen
en over Plein willen weren.
Daardoor minder chaos op het plein. Vooral het gedeelte bij de supermarkt en de apotheek.
Geen auto's in het zicht op een historisch plein. Past niet.
Plein wordt dan wel aantrekkelijker maar voor de omgeving niet gewenst. Geen uitbreiding AH.
Trekt juist meer auto's aan wat niet gewenst is
Het plein en de straten die op het plein lopen autovrij maken.
De uitstraling zou veel meer voldoen aan de titel 'Het Oude Dorp'
Parkeerplaats naast en achter Albert Heijn zou voldoende moeten zijn. Zonde van de ruimte vóór
de Albert Heijn om die als parkeerplaats te gebruiken. Die mag weg van mij.
Het is nu zo onoverzichtelijk.
Plein autovrij maken

Nee, niet parkeren in naaste omgeving Plein
Ik ga er juist naar toe omdat ik makkelijke kan parkeren
De straten in de omgeving zitten niet op nog meer verkeer te wachten
Parkeren op Plein kan prima. Behalve de parkeerplekken op het stukje van makelaar tot Opoe
Spronk. Dat belemmert het oversteken. Je moet nu tussen de auto's door en dat gaat niet met
rollator of kinderwagen. Zeker omdat er van drie kanten verkeer komt.
De parkeerruimte op het Plein is al heel beperkt.
Ik zie graag het Oude dorp autoluw/autovrij.
Ben zelf niet goed te been, als ik moet gaan lopen vanaf de auto ga ik elders heen waar wel goed
te parkeren is.
Zonder parkeerplaatsen geen winkels ...winkels hebben het al moeilijk...consument parkeert het
liefst zo dichtbij mogelijk....Willen we winkels op het dorp behouden en graag uitbreiden dan zijn
parkeerplaatsen noodzakelijk anders jaag je nog meer consumenten weg....
Auto's horen ook wel een beetje bij het Plein. Dit is ook de historische functie van het Plein. Het
samenkomen van de linten op het Plein.
Er kunnen nu een handjevol auto's op het plein parkeren. Ik denk niet dat het plein
aantrekkelijker wordt als dat veranderd.

Ik merk het al in de decembermaand als bedrijven kerstborrel hebben op het plein of als er grote
feesten zijn. Het staat vol in de Kostersgang. Ik heb zelf geen auto maar door dubbel parkeren
wordt het onveilger
Auto's horen bij het Plein. Brengen ook levendigheid met zich mee. Zonder parkeren op het Plein
krijgt de kleine detailhandel het moeilijk. Ondanks dat Houten een fietsdorp is willen
consumenten ook met de auto boodschappen doen.
Auto’s staan ver genoeg van het plein
parkeren voor de supermarkt moet blijven
Plein is gewoon gezellig zoals deze is.
Al mag het wel veiliger word vaak te hard gereden
"Niet per definitie, hangt van de inrichting van t plein af.
Maar ik begrijp het idee van een autoluw plein"
Graag een autovrij plein.
nee daar is geen plek voor in omliggende straten.
"De drukte rond het Plein hoort bij het Plein.
Zo is het altijd al geweest. Parkeren is voor consumenten heel belangrijk en natuurlijk ook voor
de winkeliers."
Auto's horen ook bij een levendig Oude Dorp. Te ver weg parkeren kan voor de winkeliers en de
horeca dodelijk zijn.
Voor de winkeliers is het noodzakelijk dat er, beperkt, met de auto op het Plein geparkeerd kan
worden
Nu staan de auto's ook bijna niet in het zicht
waarom ?
Je haalt dan ook het karakter weg.
Want anders zijn er niet genoeg plaatsen voor de mensen die boodschappen komen doen.
Auto's zorgen niet voor overlast

Vindt u het wenselijk dat er geen autoverkeer is toegestaan op het
Plein?
Geen mening/weet niet

11

ja

126

Nee

126

Totaal

263

Autovrij Toelichting
Autovrij/autoluw Plein
Zo maak je meer ruimte voor terrassen.
Laden lossen met aparte kleinere wagens. Hele grote vrachtwagens maken het onveilig. Parkeren
achter de Roskam kan beter vervallen anders blijven er auto’s rijden op het Plein
Zie hierboven over de hoek Prins Bernhardweg/Plein. Mogelijk kan elders op het Plein
eenrichtingverkeer een oplossing zijn het verkeer terug te dringen.
"Liever niet, maar helemaal uitsluiten zal moeilijk zijn.
doorgaande weg Loerikseweg naar Wallerweg met bv. verkeers belemmerende drempels."
Indien er voldoende mogelijkheid is voor ander gebruik (waarschijnlijk horeca, meer groen, water)
dan kan het Plein een stuk aantrekkelijker worden zonder verkeer
Zie eerdere antwoord. Past niet in de prachtige plek van het dorp en is bovendien gevaarlijk
Ja en nee (maar bij nee mag je geen toelichting geven??). Persoonlijk zou ik het mooi vinden als het
autovrij is, en zie ik het Plein daardoor verder opbloeien. Of dat ook zo is weet ik niet. Maar naar mijn
mening heeft doorgaand verkeer er sws niets te zoeken.
Maak het een rustig en gezellig plein. Benut die parkeerplaatsen voor de AH voor bijvoorbeeld
terrassen of groen
Dan wordt het nog beter geschikt als verblijfsgebied en niet alleen maar winkelen.
Zie eerder commentaar. Zou een flinke verbetering zijn voor de fiets veiligheid.
Indien er een goede parkeervoorziening is mag het van mij autovrij.
Groot voorstander! Geeft veel meer sfeer en woonplezier
Veel veiliger
Muv invalide-auto’s
Misschien is veel veiliger en mooier. Misschien wel uitzondering maken voor gehandicapten
parkeren.
Wel aantrekkelijker maar de toegankelijkheid wordt wel slechter.
Mits er een goed alternatief is voor auto’s en boodschappen doen
Zou mooi zijn, maar ben daarin wel realistisch , het plein moet wel bereikbaar blijven
Mits supermarkt bereikbaar blijft.
Rust, veiligheid. Het Plein leent zicht qua grootte en karakter er voor om er een groot voetgangersen verblijfsgebied van te maken met veel bomen.
Het maakt het aantrekkelijker om horeca uit te breiden. Wel fiets vriendelijk houden.
"meer ruimte voor de fietser. Meer mogelijkheden voor een bruisender plein.

Daarbij moet wel goed nagedacht worden over bevoorrading, want detailhandel en horeca moeten
natuurlijk wel blijven en zelfs uitbreiden."
Ik denk dat het een stuk leuker en gezellig zou zijn als er geen autos rijden op het plein.
Smiddags is het druk en onoverzichtelijk. Ik laat mijn kinderen smiddags omfietsen
Dat trekt alle kanten van het plein meer samen
Zo onoverzichtelijk en gevaarlijk. En het gaat ten koste vh historische karakter vh plein
Misschien een paar gehandicaptenplaatsen pal voor de supermarkt, maar verder meer ruimte voor
gezelligheid: terrasjes, kraampjes, evenementen, ...
ja maar dan moeten er wel voorzieningen komen waardoor het logisch is dat we de autos gaan
weren
rustige sfeer is daar passend
Op zich wel vanwege terrasjes enz, maar dan wel een grote goed bereikbare parkeerplaats heel dicht
bij.
"Maar alleen als je wel in de nabijheid met de auto kunt parkeren.
Lukt dit niet (meer) wordt er uitgeweken naar elders en dat wil je juist niet bereiken"
Zeer wenselijk. Dat maakt het een ontzettende publiekstrekker. En auto's nemen zoveel meer plek in
dan fietsen..
Als je toch in de auto stapt voor grote boodschappen, kun je makkelijk ook een paar kilometer verder
rijden. Voor fietsers, wandelaars en op het terras zijn auto's echter heel vervelend. Houten Fietsstad,
daarvoor zijn wij hier komen wonen. Heel fijn als daar met het Oude Dorp een voorbeeld aan wordt
gegeven.
of slechts beperkt voor vergunninghouders. Dus niet meer parkeren voor de AH, maar er achter.
Om het Plein het historische karakter te geven wat het verdiend moet het geheel autovrij worden
(zoals eigenlijk alle mooie Pleintjes in Nederland)
Uitstekend plan!
"Zelf kies ik meestal voor de fiets als ik naar het Oude Dorp ga. Een auto-ontmoedigingsbeleid vind ik
hier prima!
Wellicht meer parkeerruimte voor fietsers en minder voor auto's. En misschien bij handhaving van
enkele parkeerplaatsen: voorkeursplekken voor elektrische voertuigen? Fijn om geen uitlaatgassen
bij de terrassen te hebben."
Maar of dat haalbaar is?
wel voor mindervaliden
indien het mogelijk is de verkeersstromen zodanig te verleggen dat doorgaand verkeer het Plein kan
mijden is dat zeker aan te bevelen
Geen overlast, stank en drukte van verkeer maar een plek om lekker te wandelen en te zitten.
Is goed voor de fietsers en veiligheid. En het krijgt nog meer sfeer

Behalve bv laden/lossen.
Mss is de AH vanaf de achterkant bereikbaar? Al zou het verkeer maar van één kant komen, dat zou
al schelen.
Geen doorgaand autoverkeer. Wél P-mogelijkheid
Centra moeten altijd autovrij worden. Alleen tot 11.00 uur moet bevoorrading er kunnen komen en
daarna dicht voor auto's. Vergelijkbaar met 's Hertogenbosch.
Alleen bevoorradingsverkeer binnen venster tijd op Plein.
Dan kun je rustiger op een terras zitten, minder lawaai.
Ik denk aan eenrichtingsverkeer tot aan het plein aan beide zijden en dan ook aan beide zijden
voldoende parkeergelegenheid om lopend naar het plein te gaan.
Mooier, rustiger, veiliger, schoner, meer ruimte voor verblijf.
"zie hierboven; uitstraling en verkeersveiligheid.
Houten zou zijn naam als fiets stad hierdoor nog meer verdienen en ook zichtbaar maken voor
bezoekers"
Zie boven bij Verkeersdrukte.
Het wordt wel een dooie boel voor de horeca. Zit je lekker op je terrasje (Als je het kunt vinden) komt
er niks voorbij rijden. Dat is echt niks.
Veiliger en gezelliger. Onder het plein of onder parkeerplaats prins Bernardweg een parkeergarage.
Niet autoluw/autovrij
Als AH en achter Bernhardweg de parkeermogelijkheden worden, zou de Julianastraat dan niet
overbelast worden met verkeer? Of de Bernhardweg? Waar parkeren vanaf Herenweg?
Eenrichtingsverkeer geeft al rust en veiligheid.
Denk aan ondernemers en laden en lossen gaat gewoon door. Ik heb nog nooit een ziekenauto
gezien op het Plein. Dus het is veilig! Men houdt rekening met elkaar: auto's, fietsers en voetgangers.
Beperkt autoverkeer lijkt mij geen probleem

LOCATIE 9: MUZIEKTENT PLEIN (Einde Route)
Heeft u verder nog suggesties voor de toekomst van het Oude Dorp?
Nee
Ja
Totaal

147
95
242

Suggesties Toelichting

Natuurvoedingswinkel terug in Houten! Past goed in een autoluw Oude Dorp.
De ruimte die AH inneemt incl parkeerplaatsen vind ik teveel voor het Oude Dorp. Deze AH locatie
zou niet groter moeten worden, daar zijn de AH winkels in de winkelcentra Het Rond en Castellum
geschikt voor. Niet een kleinschalig historisch centrum als Het Oude Dorp.
"Aantal en grote winkel aanbod bevriezen
Combineren scholen/zorgbehoefte
Differentiëren woningbehoefte jong/ oud"
"Het Oude Dorp beter toegankelijk maken voor wandelaars met kinderwagens, kleine kindjes op
loopfiets en zo. Nu moet je 2 tot 3 keer oversteken omdat er geen voetpad doorloopt. Hoek Plein
Wallerweg aan linkerkant is onoverzichtelijk en gevaarlijk voor wandelaars. Hoek prins Bernardweg +
uitgang achter AH is gevaarlijk voor wandelaars en fietsers.
Het is mooi als het verkeer rond Het Oude Dorp op vergelijkbare wijze wordt als rond Het Rond. Dus
beter afsluiten en goed verkeer circulatie plan. Prins Clausstraat doodlopend maken en aan de kant
van Emmaweg een rotonde. Koningin Emmaweg naar Hoefbladhof afsluiten."
Geen nieuwbouw, historisch karakter behouden is heel belangrijk. Kleine winkeltjes de kans geven
door lage huren,
Dat ik actief mee wil beslissen in de stappen die er genomen gaan worden, om het Plein leefbaar te
houden voor een ieder dit aangaat
Vooral: het is misschien verleidelijk om alles vol te bouwen en optimaal gebruik van ruimte te maken.
Daarmee haal je echter meteen een deel van de sfeer weg. Het oude dorp is een verademing
tegenover zuid en bv het rond. In houten kun je op veel plekken zien dat toevoegen van groen niet
meteen bijdraagt aan sfeer. En juist de sfeer is het unieke dat het oude dorp nu heeft. Dat kun je niet
kunstmatig nabootsen, wel snel afbreken.
Graag de bomen behouden. Nieuw en anders is niet per definitie beter. Naar mijn idee is vooral de
routing een punt van aandacht en functioneert het plein als plein behoorlijk goed.
"Houd het dorps en vriendelijk.
De bebouwing zoals in de dorpstraat vind ik verschrikkelijk en te kil.
Nieuwbouw meer in stijl welke passend is bij een knus dorps karakter."
Jammer dat het herdenkingsbankje niet blijft zoals t is.
Vooral in oude stijl houden. Autoluw maken. Groen behouden.
Prins Claustraat levendiger maken. Horeca toestaan in oude winkel van Ossendrijver.
Meer terrassen en winkels zodat er meer reuring en gezelligheid komt
Maak het Plein volledig autovrij en leg er terrassen en groen aan maar behoud het historische
karakter.
Niet geheel een suggestie maar vindt het raar dat de vragen per locatie een andere input vragen. Ook
jammer dat bij een vraag er geen mogelijkheid is om iets toe te lichten.

Ik woon in de Vikingenpoort. De bestrating richting het oude dorp is bijzonder slecht. Vooral bij nat
weer en winters weer is het gevaarlijk lopen over die klinkers. De stoep is erg smal en hellend. Voor
de fiets is de Burgemeester Wallerweg een drama. Slecht wegdek, schuin en voor een rolstoel al
helemaal niet te doen.
Maak van de weg in het verlengde van de Loerikseweg naar de Herenweg een fietspad ivm
onduidelijke voorrang. Minder hoogbouw en behoudt het "oude" aan het dorp; de rest van Houten is
al nieuwbouw.
Stop a.u.b. met het vernielen van het ‘laatste’ groene gedeelte nabij het Oude Dorp, nl. het
Amaliapark.
"Verander niet zoveel. Het is een gezellig dorp. Voor nieuwbouw kan je naar het Rond.
Haal het karakter van Houten niet weg. Dat gebeurt overal teveel. Zie Utrecht. De verbouwingsdrift
van gemeentes is nergens voor nodig."
Maak er een gezellig plein van waar ook evenementen kunnen plaatsvinden.
Niet teveel veranderden.. .
Houd het levendig...overdag en 's avonds..hiervoor is bereikbaarheid heel belangrijk....goede mix van
horeca en winkels...niet één (te)Grote supermarkt. Activiteiten stimuleren.. promoot het oude dorp
daar waar Houten is begonnen...haal niet alles weg...een school geeft ook levendigheid en sfeer...een
(KLEINSCHALIG) sportgelegenheid is ook goed voor de omgeving.
Probeer de unieke winkeltjes te behouden. Het is bijvoorbeeld heel jammer dat creatiek de bergeend
weg is.
Houten liep voorop met fietsinfra. Laat Houten nu voorop lopen met circulaire bouw.
Formuleer eerst de doelstellingen m.b.t. het Oude Dorp zodat de beoogde karakteristieke en alom
gewaardeerde eigenschappen behouden blijven. Toon dan politieke moed en probeer niet het
iedereen naar de zin te maken.
Meer terrassen, meer groen
Parkeren achter de AH groter, en dan ontsluiting via julianastraat...
"Als inwoner van de haefkensstraat maak ik mij zorgen over de toekomst van het oude dorp. Ik wil
geen commercieel horecabedrijf achter mijn huis. Probeer de knusheid en dorpse sfeer te behouden.
Ook vind ik het belangrijk dat mijn kind over 2 jaar gewoon naar school kan op de van harte school."
Sloop zo min mogelijk gebouwen, ook al zijn dat geen monumenten. Alle bouwstijlen, voorbeelden
hiervan moeten zichtbaar blijven. Dit geldt ook de voor het Oude Dorp grote kavels en de open
ruimten (dorpskarakter.)
"Ik hoop dat dit stukje Houten de uitstraling van een dorp blijft houden!!
Het is een prachtig plein met leuke straatjes erom heen, een uniek plekje in onze mooie plaats!"
Combinatie houden van winkels wonen en horeca
Laten we de Groenlinks gedachte van minder blik op het Plein los laten. In andere gemeenten werkt
het ook niet goed als er geen of weinig verkeer meer in een centrum mag komen. Consumenten

laten zich niet sturen in gebruik van de auto, dus minder mogelijkheden tot dichtbij parkeren gaat
ten koste van de detailhandel en horeca.
Ik zou héél zuinig zijn op het plein en het karakter van het plein. Er staan nog maar enkele
karakteristieke en historische panden. Benadruk dat karakter en die historie. Ga er geen nóg grotere
AH toestaan (met bijbehorende parkeergelegenheid en wijzigingen in aan en afrij routes) Wees voor
zover mogelijk zuinig op de uitbaters van de panden. Ik bedoel sta niet toe dat er externe partijen
uitbaters in die panden worden en sta geen monopoly posities toe. Sta geen festivals of grote feesten
toe op het plein. Zoals het nu cultureel en op feestdagen geregeld is is prima.
Aankleden met bloeiende planten, meer sfeer
Behoud het historisch karakter. Zoek naar mogelijkheden om de bevoorrading van winkels via de
achterkant te doen ipv op het plein zelf.
Parkeerhandhaving. Niet alleende blauwe schijf, maar parkeren buiten de vakken. Vaak wordt er op
de stoep een extra plek gecreëerd. Bijvoorbeeld bij Jef Slijderink Piano, het hoekje bij de kledingzaak
tegenover kwalitaria en stoepje voor Boots apotheek.
Meer/ alleen horeca op het plein. Zodat je gezellig terrasjes kan pakk3n of kroegen tochtjes
Doortrekken Prins Bernhardweg via de Poort naar de rondweg.
Slagerij en wat meer unieke winkeltjes
Zoveel mogelijk ontstenen zodat we ook de klimaatveranderingen aankunnen..
Zorg dat beschikbare winkels ook gebruikt worden evt als extra horeca
Check de huizen om het plein. Sommige gierige verhuurders geven geen zak om onderhoud,
waardoor gevaar in een klein hoekje zit. Of ze lossen het houtje-touwtje op. Hiermee doel ik
inderdaad op een specifieke verhuurder. Wellicht verplicht stellen dat een verhuurder een
huurcontract moet kunnen overleggen aan de gemeente. Dhr. Bom doet daar namelijk niet aan en
komt het huis binnen om te knutselen/klussen wanneer het hem uitkomt. Na lekkages, stroomuitval,
schimmel, muizen en een verrot dak.. blij dat ik weg ben. Oh en niet te vergeten de meegenomen
tuinstoelen van meerdere bewoners waarvan hij achtte dat deze kapot waren oid, terwijl je van
iemands spullen af moet blijven. Maar daar had ik zelf niet mee te maken gelukkig.
Rij met parkeerplaatsen die direct aan de doorgaande weg liggen verwijderen. Dit zorgt al voor
enorme verbetering van veiligheid/ontsluiting/aanzicht. Groter plein door volledig verwijderen
parkeerplaatsen is overbodig. Een groter plein zorgt niet per se voor meer sfeer. Het kan ook kaal en
leeg worden hierdoor.
markt op zaterdag uitbreiden. plantenbakken
"Belachelijk dat ik bij de vragen over autovrij plein, alleen een toelichting kan geven bij het ""ja""
antwoord. Dit zegt al genoeg over de richting die jullie op willen gaan met de visie. Stel dan de vraag
niet.
Verdere suggesties:
Het oude dorp moet géén bejaardendorp worden. Sfeer, gezelligheid en veiligheid hoeven niet per
definitie samen te gaan met minder praktisch (geen of minder parkeerruimte) en ruimte voor
vrijstaande en/of dure woningen voor de babyboomers. Wees wat minder bekrompen in het houden
van feesten op het dorp en laat de ondernemers daar hun creativiteit uiten om dingen te

organiseren. Dat is wat gezelligheid aantrekt. Het gros van de mensen zal altijd op de fiets komen,
maar houd gewoon de basisbehoefte voor de mensen die met de auto komen. Dat is van uiterst
belang voor de ondernemers. (Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat ik - woonachtend in houten Zuidhet oude dorp even 'meepak' wanneer ik naar de apotheek ga of richting het zwembad. Dan wil ik
niet 10 min hoeven lopen om van parkeerplaats naar Appie, Kruidvat of Readshop te gaan. Dan zal ik
hoogstwaarschijnlijk doorrijden naar Castellum)."
De woningen rondom het oude dorp erbij betrekken, die bewoners expliciet erbij betrekken. De
kostersgang eenrichtingsverkeer maken en een woonerf, vanwege hardrijdende bezorgers en
werkverkeer, t is een sluiproute geworden.
Restaureren en moderniseren maar niet ten koste vh historische karakter.
Knip de doorsteek van het Plein naar de Prins Bernhardweg! Als je met de auto naar het Oude Dorp
gaat, kun je prima een andere route nemen naar de parkeerplaatsen aan de Prins Bernhardweg. Een
paar bakfietsparkeerplaatsen bij de supermarkt zou fijn zijn.
Lekker laten zoals het is goed onderhouden en zomaar iemand anders geld nodeloos opmaken ‼️
Vrachtverkeer verbieden, max. 3.5 ton het dorp in, bufferzone aanleggen op b.v. De Schaft. Bijna alle
panden op het dorp staan kapot te scheuren door het zware vrachtverkeer, en levert onveilige
situaties op met af en toe 2 opleggers van 18 meter achter elkaar!
leuk als het oude historische karakter behouden blijft met de mooie grote bomen.
mooie rondwandeling op papier, en QR codes, met historie enz , bij vvv te krijgen,
"Bouw een 'brink-dorp'
Kerk
Plein
Oude bomen
Daaromheen horeca en winkels en markt ?
Zorg dat het goed bereikbaar is en blijft voor auto’s - dus niet te ver parkeren
1 richting verkeer.
Vermijd moderne nieuwbouw (complexen) maar bouw met behoud van het nostalgische karakter. (
Riet gedekte woningen / Appartement-villas )
Probeer pompstation weg te krijgen bij de poort.
Voorkom hangplek situaties."
Mijn man en ik genoten nog voor we 10 jaar geleden in Houten kwamen wonen al van het Oude
Dorp. Ik denk dat het een van de redenen is dat we er zijn gaan wonen en zijn blijven wonen. Voor de
gezelligheid en ter ontspanning wandelen wij elke zondag naar Het Plein en genieten ook van de
mooie wandeling in dit groenere gedeelte van Houten.
de straten om het plein heen ook eenrichting maken. hierdoor komt er een veiliger verkeersituatie
en voorkomt veel overlast.
Zorg dat de oude gevels in stand blijven.

Het Oude Dorp het Oude Dorp laten. Sfeervol, lekker druk. Kortom n plaats waar je graag naar toe
gaat.
"Uitstekend initiatief deze vragenlijst, fijn dat we de mogelijkheid krijgen tot inspraak.
Het Oude Dorp is een prachtige plek. Wij zijn een half jaar geleden komen wonen aan de Herenweg ,
dichtbij De Engel.
Wat ons wel is tegengevallen, is de enorme drukte van de Herenweg. Vrachtverkeer, touringcars, en
heel veel personenauto's. Veel van die auto's rijden te hard. (Ook op het plein wordt overigens vaak
te hard gereden, wat dat betreft is het een uitstekend idee om de boel autovrij te maken).
Drempels zijn wat ons betreft een must, maar er zou ook gewoon minder vrachtverkeer moeten zijn.
Onze bouwkundig expert dacht dat de scheuren in de gevel van ons huis zijn veroorzaakt door het
zware verkeer. Wij trillen 's ochtends in ons bed, letterlijk, als de vrachtwagens voorbij denderen.
Het zou dus mooi zijn als de herontwikkeling van het Oude Dorp gepaard gaat met een heranalyse
van de aanvoerroutes. Kunnen de winkels bijvoorbeeld niet op een directere manier worden
bevoorraad? Niet via de Herenweg? Nu moeten de vrachtwagens langs heel veel woonhuizen aan
komen rijden.
Tot slog nog iets kleins: er mist een stoep bij De Engel. Voetgangers moeten nu erg onhandig over
steken, wij hebben gezien dat dit regelmatig tot gevaarlijke verkeerssituaties leidt.
Meer groen en bomen
Als inwoner buiten het Oude Dorp moet ik er niet aan denken dat ik mijn auto niet meer op of om
het Plein kan parkeren. Ik ga bijna altijd op de fiets boodschappen doen maar af en toe grote
boodschappen wil je nu eenmaal met de auto doen. En vergeet de invloed van het weer niet. Als het
hard regent (of erger) gaat niemand voor z'n plezier op de fiets boodschappen doen.
Focus is nu op winkels en horeca. Dat is prima, maar bij uitbreiding/herinrichting mag daar graag een
vleugje cultuur (podium/theater/zaaltje, muziek/filmhuis) aan worden toegevoegd.
Graag een geschikte plaats voor de voedselbank reserveren. Deze huist nu nog in de Grund
Het oude dorp moet een plek zijn waar jong en oud zich thuis voelt Levendig zonder overlast te
bezorgen.
Hoop dat het Plein een bruisend hart blijft en geen dood, saai plein wordt zoals Het Rond.
Hou het oud, gezellig en veilig. Denk aan senioren cq oud-Houtenaren die op korte afstand van
winkels en/of markt willen wonen.
Een slager en een kaas/ noten winkel.
Ik pleit voor het behoud van het dorpse karakter. Dit betekent voor mij een zekere balans tussen
horeca-, woon- en winkelvoorzieningen. Juiste deze balans maakt dat er altijd een zekere
bedrijvigheid is, zonder dat iets de overhand krijgt. Teveel horeca vergroot het risico op een
uitgaanscentrum met alle gevolgen van dien (verrommeling, geluidsoverlast, veiligheidsissues, etc.).
Behoud het ‘oude’, gezellige karakter.
Karakter en sfeer en groen behouden. Unieke plek wordt ook door niet Houtenaren zo ervaren.
in zijn algemeenheid: koester het oorspronkelijke dorpskarakter en de monumentale waarden

Meer terrasjes (afwisseling), meer winkeltjes, meer voor jongelui te doen, meer gezelligheid
(evenementen). Minder verkeersdrukte!
Het zou goed zijn als er geen doorgaand verkeer over het Plein zou gaan, er geen parkeerplaatsen op
het Plein zouden zijn, maar deze rondom het Plein gesitueerd zouden zijn (zoals de parkeerplaats aan
de Pr. Bernardweg).
Hou het kleinschalig. Probeer niet alleen voor veel geld grond vol te bouwen om andere zaken te
bekostigen. Hou het karakter van het Dorp in het oog. Dat is de enige mooie authentieke wijk in
Houten
Zorg ervoor, dat het plein de huidige uitstraling behoudt. Mensen komen maar zoveel mogelijk met
de fiets ipv de auto. Het Maximapark moet absoluut behouden blijven in haar huidige vorm.
Verbouw De Grund dusdanig, dat het weer ip to date us en voeg er desgewenst een speelterrein aan
vast
Behoud het historisch karakter en maak het autoluw. Zorg ervoor, dat het gedeelte tussen De
Roskam en Plein 22 geüpgrade wordt en zorg voor een slager in het oude dorp.
We missen een slager!
Misschien iets meer winkeltjes i.p.v. makelaars op prominente plekken. En een slager.
"Zeker niet autovrij maken, maar;
-Infrastructuur aanpassen, veiliger en overzichtelijker voor alle gebruikers. Vooral het straatje tussen
AH-parkeerplekken en Readshop.
-Parkeerplekken aanpassen, voor de AH zijn onhandig en onoverzichtelijk tijdens in en uit parkeren.
-Laden en lossen tussen 19.00 en 07.00 en 10.00 en 14.00 uur en grote vrachtwagens niet op het
plein, maar via het grote parkeerterrein (de Passage) laten laden en lossen.
En verder nog;
-Meer evenementen voor jong en oud.
-Terrassen de mogelijkheid geven om uit te breiden.
-Laat het Plein het bruisende hart van Houten worden."
Maak de noordgevel bescherm dorpsgezicht. Zorg ervoor dat er niet meer van die lelijke panden
komen zoals Bij Teus.
Ik zou iets vaker een wijkagent of Boa's willen zien op het plein.
Eenrichtingsverkeer. Parkeerplaatsen voor invaliden en stopplaats voor het oudere vervoer of het
lokaal vervoer.
Denk alsjeblieft na over het uitbreiden van de ah en de terreinen er om heen. Uit meerdere
onderzoeken van bijvoorbeeld VNG ( vereniging van gemeenten ) is gebleken dat het vergroten van
parkeerplekken niet betekend dat er meer omzet is terwijl de ondernemer dit wel denkt. Maar op
het moment dat de parkeerplekken toch gecreëerd zijn kunnen we niet meer terug en is het dorp
nog meer asfalt en het dorpse karakter aangetast door asfalt..
Een frisse blik is prima, maar behoudt ook het dorpse karakter.

Kan bijvoorbeeld een bebouwing voor appartementen boven de parkeerplaats aan de Bernardweg
"Minder overlast vogelpoep / vogels
Meer feestjes"
Fietspad langs speeltuin v. Rooiweg aanleggen. Nu constant fietsers op het voetpad.
Langs de speeltuin langs de stoep mag van mij een fietspad komen. Nu fietsen er regelmatig mensen
over de stoep.
Afsluiten fietspad langs de Roskam. Eenrichtingsverkeer maken. Voldoende horeca en de rest op het
Rond.
De leuke (kleine) winkeltjes in de zijstraten allemaal concentreren op het plein.
Laten zoals het is. Besteed het geld maar aan de zorg in Houten.
Geen uitbreiding horeca + AH. Bevoorrading winkels niet meer door grote vrachtauto's. Moeten
ondernemers met leveranciers gaan overleggen. Anders verbod instellen zoals elders al wordt
toegepast.

Werkatelier Historisch dorpskarakter
26 september 2019

Hieronder staan de antwoorden op de drie vragen over het Historisch
Dorpskarakter. Deze zijn op kaartjes geschreven die op een paneel met de
plattegrond van het Oude Dorp werden geprikt.

1e vragenronde
Wat moet behouden blijven in het Oude Dorp?
1. Plein: Monumentaal aanzicht; Huidige toegankelijkheid; Bomen; Huidige aantrekkingskracht;
AH + horeca; Dorpsplein → activiteiten
2. Plein: Winkelende voorzieningen; Toegangswegen
3. Stenen poort
4. Herenhuizen aan de Herenweg
5. Mooier ingericht Amaliapark
6. De Grund: Opnieuw invullen met mooie bebouwing en Amaliapark opnieuw inrichten en
bijzondere groene plek van maken
7. Oude gemeentehuis [om en nabij Friezenpoort 54]
8. Van Harte School: het gebouw is technisch aan het einde van zijn levensduur. De school
vormt op de plek wel een levendige toevoeging aan het Oude Dorp. Deze locatie opnieuw
invullen met een mooi appartementengebouw met op de begane grond een school en
ontmoetingsplein.
9. Van Harte School behouden (wel andere functies). Is nu nog niet oud, wel vintage.
10. Van Harte School
11. Dorpsplein: historische aanblik, Roskam bomen, “Bedriegertje”, de zitrand, de horeca,
huidige winkels
12. Herenweg monumenten; Burgemeester Wallerweg monumenten; de oude Vico (teus)
sigarenzaak; verfwinkel hernieuwen, plein 22, begraafplaats, kerk steegje, bakker, oude
huizen Julianastraat, schoenmaker, huizen op Vlierweg
13. Duidelijkheid tussen Gierstoord en Linzenoord (woonstede) en ’t nieuwe gebouw op houden
(?)
14. Gewenst: enige sturing is wel degelijk gewenst, bv middels een cie RW of Mon. Cie
15. Onderkelderen tbv parkeren; winkelen & recreëren; de lucht in mbt vrij wonen en zorg
wonen
16. Blijven: restaurantjes (Roskam, de Zwijger); winkeltjes die nu op ‘t Plein zitten, kerk, oude
bomen, gezonde bomen, een monument
17. Bomen, Plein, kerken, smederij, loop vd wegen rond plein
18. Straatwand langs Pr. Bernhardweg bebouwen met startersappartementen en daarmee het
parkeren uit zicht halen
19. Passage: muziektent, grote bomen, mooie gevels, kerk, terrassen
20. Bomen, kerk → toegang, alle gebouwen aan zijde kerk

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Gereformeerde kerk aan ‘t Plein
Meer zorg voor authentieke gevels; tegengaan vervuiling door commercie
’t Plein met de historische linten, Roskam, Engel, kerken
Lobbedijk → behouden: groen, historische aangezichten, diversiteit in geveltjes, diversiteit in
functies op ’t Plein (horeca, winkels, wonen); ruimte: Amaliaveld, speelveldjes
Historisch karakter, alle wegen kwamen vanouds bij elkaar op het Plein; autoluw en autovrij
past hier niet
’t Plein en de structuur van de wegen
Klinkers op straat en stoep, bomen, oude huizen, muziektent, terrassen, restaurantjes
Historisch stratenpatroon, monumentale gebouwen, groen, historische straatelementen
Versterken van het historische en nostalgische karakter van het Plein en aangrenzende
omgeving welke afgekaderd is in de herijking. We moeten er voor zorgen dat inwoners,
ondernemers en bezoekers van, zich blijven herkennen en kennen zodat het prettig is om te
ondernemen, wonen, winkelen en te bezoeken.
In buurt Vlierweg: Bomen (groen)
Pr. Bernhardweg: de combinatie van wonen, ondernemen, winkelen, bezoeken
De Engel, De Roskam, Wielenmakerij
Klassieke huizen, invalswegen
Dorpse sfeer, levendigheid binnen bepaalde grenzen, mee blijven gaan met de tijd
[Plein]: hoe de huidige status is van bomen, panden, parkjes
Historisch behoud moet geen sluitpost zijn en daarmee volledig uit grondverkoop betaald
worden. Waarborg en beschermen van historie kost geld en mag geld kosten.
Bomen met stenen en prieel moet behouden blijven
De Brink (het Plein) met de invalswegen van alle kanten en de bebouwing in de directe
omgeving

2e vragenronde
Wat kan verbeterd worden of benadrukt worden?
1. – Gelijkvloers
- Klinkers/natuursteen (geen asfalt of beton)
Locatie: Plein
2. Plein autoluw of zelfs -vrij maken.
Parkeerdek toevoegen op de Bernhardweg (huidige pp.) kijken hoe diep je kunt gaan.
Passage interessanter maken
Locatie: Plein
3. Meer bankjes op het plein
Lager
Monument
Locatie: Plein
4. School laten vervangen door een gevel met kleinschalige uitstraling

Locatie: school
5. Meer ruimte voor woning uitbreiding
Meer routes/zitplekken voor ouderen
Meer horeca
Meer detailhandel
Sociale werkplaats
6. Winkels met meer uitstraling
7. Verbeteren: benzinepomp weg, meer regie op nieuwbouw. Uitsluitend nieuwbouw dat
historische karakter onderstreept.
8. Verlichting en reclame uitingen van de winkels mag meer ingetogen, geen schreeuwend licht
reclame.
9. Het plein moet breder inzetbaar worden voor div. activiteiten en warenmarkt
10. Passage aanblik verbeteren/ meer passend
Locatie: burg Wallenweg
11. Verbouwing van panden authentiek houden, parkeerplaatsen minder zichtbaar en d.m.v.
boogpanden eromheen zoals de passage. Deze mag wel meer gezelliger d.m.v. luifels.
12. Parkeerplaats op voormalige muziekschool mooier maken.
13. Verbeteren: passage en van harte school
14. Voorwaarden stellen aan (markt-) kooplui inzake uitstraling wagens ect.
Locatie: burg. Wallenweg
15. Authenticiteit bewaken.
Locatie: de kerk
16. Meer parkeerruimte rondom plein + toeval wegen
Toegankelijkheid/gastvrijheid benadrukken
Woningbouw voor senioren/jongeren in de nabijheid van het plein
Locatie: passage
17. Passage aanpassen
18. Verbeter de aanblik van de passage
19. Meer groen
Glasbakken weg
Verkeer anders
Parkeergarages
Panden ossendijk
Planten aan lantaarnen
Locatie: Burg. Wallenweg
20. Reclame/aanbiedingen van de winkels minder
Locatie: Lobbendijk
21. Uithangborden op gebouwen bv. de Zwijger kan mooier
Locatie: in de buurt kostersgang
22. Van Harte school laten maar herinrichten voor woon/werk doeleinden voor jongeren
23. Functie van Harte school behouden
24. Te verbeteren: aantal auto’s op plein (2 dus)
Onderhoud monumentale panden
Aanduidingen via panelen (weersbestendig)
Locatie: Herenweg
25. De Grund mag gewijzigd worden in een seniorengebouw
Locatie: de Grund

26. Grund vervangen door passende huizen
Parkeerplaatsen op plein vergroenen
Kruidvat wc-rollen niet meer op straat. (Grund loc.)
27. Fietsruimte mag groen eromheen (Oranje Nassauweg)
28. Straatverlichting
Bomen uitlichten en snoeien
Niet de hoogte in
29. Parkeerplaats Pr. Bernhardweg ondergronds. 2 hoo-appt. Bouwen in jaren 30 stijl.
Het zelfde op de plek van de van harte school. Passage aanpassen.
30. Passage- uitstraling aanpassen
Van Harte school – uitstraling behouden. Invulling deels aanpassen.
Nadrukken historische linten en verbindingen waardoor het oorspronkelijk voor is bedoeld
en ontstaan.
P. Bernhardweg herinrichten
Ontmoetingsplek oude dorp benadrukken.
31. Toegankelijkheid/veiligheid winkelend publiek en auto gebruik. Geen autovrij dorp maar
wellicht eenrichtingsverkeer. (loc. Roskam)
32. Appartementen er te veel tussen gepropte. Verbeteren door weg te halen en een echt mooie
moderne oplossing.

3e vragenronde
Waar is ruimte voor vernieuwing?
1. 2 lagen parkeergarages (Bernhard weg) + panden door trekken, mooier en functioneel.
2. Geen winkels wel aanpassen of herinrichten (vlierweg loc.)
3. Ondergronds parkeren + senioren + sociale woningbouw
Terrein van Harte School
Terrein parkeerplaats Bernhardweg
Authentiek bouwen, historisch aanzicht
4. Geen plek! (buurt kerksteeg)
5. Terrein v soest: okeman
Ondergrondsparkeren
Vergroten AH
Wonen met en zonder zorg erboven
6. Oude dorp is thuiskomen, gevoel niet te beschrijven.
7. Particuliere initiatieven voor sloop + woningbouw toejuichen
8. Nieuwbouw in van Harteschool
9. Van Harte school, parkeerplaats, Grund maar alleen als nieuwbouw in overeenstemming
is met dorpskarakter. Geen hoogbouw – “Herenhuizen” inrichten als appartementen,
scholen en openbare ruimte.
10. Vernieuwing -> de Grund, mooie klassieke woningen en vernieuwen van Harte school.
11. Parkeerterrein
12. Zijde plein van passage nagenoeg geheel
Harteschool
Pand Walkerweg tegen over parkeerplaats engel Grund.

13. Laagbouw woning voorziening op particulier grond zonder aantasting
Straatbeeld/rooilijn (loc. Plein)
14. Parkeerplaats Bernhard
School weghalen en woningbouw toepassen (loc. Vreeswijk)
15. Parkeerplaatsen burg Wallerweg en Pr. Bernhardweg herstellen zodat parkeren uit zicht
gaat.
16. Ruimte voor vernieuwing zit in de parkeerplaats engel en Bernhardweg, van Harte School
en Grund.
17. Grund, functionaliteit behouden als invulling, parkeren ondergronds, wonen met
bijzondere zorg.
18. Verbetering fiets- en auto-parkeerruimte. Minder zichtbaar.
19. Wat gebeurd er met de ruimte van de sporthal lobbendijk?
20. Gemeentewerf verplaatsen
Buiten -> rondweg 2
Wonen
Recreëren (rondves)
21. Verwaarloosde panden ossendrijver! Doe er iets mee voor ze instorten. (weth van
Rooijenweg)
22. Op de plek vd Grund een paar mooie 30 jaren stijl huizen zodat het past bij de mooie
panden vd hevenweg.
Wederom woningbouw op de parkeerplaats pv Bernhardweg en van de harte school met
behoud van de school. (loc. Grund, Amaliapark)
23.
24.
25.
26.
27.

Park mooier inrichten en zelfde gebouw neer zetten als de nieuwbouw (loc. Amaliapark)
De Grund, van Harte School en achter de AH (loc. Grund)
Nieuwbouw in de Grund
De parkeerplaats, hetzelfde naast de engel (passage loc.)
Bestaande passage met mogelijkheid om zittend een ijsje, broodje of koffie te
consumeren. (loc. Bernhardweg 18)

Werkatelier Wonen Zorg Onderwijs Spelen
3 oktober 2019

Opmerkingen die tijdens de groepsgesprekken zijn opgeschreven door de twee groepen
deelnemers aan het werkatelier.
Groep I
-

-

Er is veel vraag naar woningen, maar weinig ruimte voor nieuwbouw.
Inbreilocaties zijn vaak geen succes. Neem bijvoorbeeld de uitbouw achter het Kwalitaria.
Geen gezicht.
Denk na over je beleid qua voorzieningen. Het ontbreekt op verschillende locaties (welke
locatie bedoelde die mevrouw?) aan horeca en winkels. Breng voorzieningen terug in de
wijken. Is beter voor ouderen.
De Grund is prima als woningbouwlocatie, maar zorg ervoor dat het groen blijft.
Het gevoel is dat de gemeente vaak groen verwijdert ten gunste van woningbouw.
Als je bouwt voor ouderen, zorg er dan voor dat zorg en voorzieningen dichtbij zijn.
Ouderen die aan huis gebonden zijn, moeten vaak uren wachten op hun zorgverlener. Moet
beter.
Zorg ervoor dat ouderen in het Oude Dorp kunnen blijven wonen. Er is nu geen grond voor
ouderen (letterlijk).
Gebrek aan wo-zo-co’s en dagopvang voor ouderen.

Groep II
-

Er kunnen nog wel wat woningen bij, maar niet hoger dan 3 á 4 verdiepingen.
Er is gebrek aan woningen waar mensen voor elkaar kunnen zorgen.
Zet niet alleen ouderen bij elkaar, maar zorg voor gemengde woonvormen.
Bij nieuwbouw: zorg ervoor dat je karakteristiek/historisch bouwt, passend bij het Oude
Dorp.
Langs het rode fietspad is nog ruimte om te bouwen.
Parkeerplaats aan de Prins Bernhardweg is foei lelijk. Langs de rand kunnen ongeveer 20
starterswoningen, parkeren kan er aantrekkelijker uitzien. (Deels ondergronds?)
Bij AH is een karakteristiek huis gesloopt en vervangen door nieuwbouw in gele steen. Past
niet bij het Oude Dorp.
Meningen over hoogte bij appartementengebouw bij Amaliapark verschillen.
Hoeveelheid groen in het dorp is nu goed, mag niet minder worden.

Zorg & Wonen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woongroep wil op plek van school of De Grund een woongebouw realiseren=
Geen hoogbouw [maar wat is hoogbouw?] → 3 woonlagen is nog acceptabel, 4 niet
“Thuiszorg fietst eindeloos rond, waarom niet wonen en zorg combineren?”
Zorg meer verspreiden
Diversiteit op het gebied van wonen behouden (geen pauper- of rijkeluisbuurten)
Woningbouw niet ten koste van het groen
Zorg voor woningen waarbij je ook voor anderen kunt zorgen (meerdere generaties onder één
dak)
Groene, dorpse sfeer behouden
Aan de rand van oude dorp woningen voor starters realiseren
Zorg dat nieuwbouw een historisch aangezicht heeft
Woningen moeten passen in het straatbeeld (“woningen achter Kwalitaria zijn wel heel lelijk”)
Ouderen willen in oude dorp kunnen blijven wonen
Levensloopbestendig bouwen
Ondergronds parkeren
Zoek meer menging (“stop ouderen niet bijelkaar”)
Houd de zorg kleinschalig en op loopafstand
Over thuiszorg: mensen moeten nu te lang wachten

Onderwijs & Spelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wonen bij school (8 hoog)
Brede school waar verschillende functies samenkomen
Sommigen willen onderwijs en wonen combineren in één gebouw, anderen willen dit juist niet
Met een avondprogramma (volwassenenonderwijs, sportclubjes etc) wordt de school een
levendige plek
Voor- en naschoolse opvang
Flex-schoolgebouw (zodat ingespeeld kan worden op fluctuerende leerlingenaantallen)
Spelen in het groen → veilig
Spelen in Amaliapark (moet meer dan alleen een hondenuitlaatplek zijn)
Denk ook aan de oudere kinderen (tieners)
Bij school openbaar spelen
Meer groen in Amaliapark mbt ‘groen spelen’
Brede school ruimte benutten
“Schoolplein kan niet groot genoeg zijn”

Werkatelier Winkelen Cultuur Uitgaan Ontmoeten
10-okt-19

Kansen / Mogelijkheden
Winkelen
Slager
Ontwerpers / atelier / combineren winkel
Markt uitbreiden
Goed pizzarestaurant
Lokale productenmarkt
Creatief winkelen / spullen / knutsel workshops
Handwerk zaakjes / stofjes etc.
Gebied vergroten denk aan atelier / kunst /cadeauartikelen
Niet te grote ketens
Goede viswinkel
Albert Heijn vergroten
Braderie kunstmarkt / niet voor winkeliers
Brocante markt (kerst)
Albert Heijn verkleinen
Albert Heijn zo houden
Passage opknappen met stoelen en tafels
Koffiehoek Albert Heijn
Koffiehoek bakker
Delicatessen zaak - Kaas / Noten etc.

9
3
3
1
6
3
5
3
2
3
3
1
6
0
8
3
5
2
3

Kansen / Mogelijkheden
Cultuur
Kleinschalige concerten - 'zomeravond'
Beginnende artiesten
Versterking entourage 'Het oude dorp'
Met 'welstand' sturen
Rondleidingen over 'Het oude dorp'
Kunstenaarscollectief in een leuke ruimte
Beeldenexpositie buiten
Verbinding kerk en cultuur (open monumentendag)

11
0
3
5
1
6
5
5

Kansen / Mogelijkheden
Uitgaan / Ontmoeten
Minimaal 1x per maand muzikaal intermezzo / klassiek / band / zanger
Muziektent regelmatig ter beschikking stellen - vrij spel zonder horeca
Combinatie horeca en winkels
Kerstmarkt met privé - niet winkeliers
Draaiorgel
Ijsbaan op het plein (oude dorp)
Zomeravond concerten - klasiek / modern (kleinschalig)
Gevarieerde horeca in soort en prijs, zondag open
Poppenkast
Muziekwedstrijd kinderen
Cabaret
Verhalenvertellers
Poëzie
Mimespelers
Oude films in het oude dorp
Combinatie horeca en retail / foodservice
Meer (Houtense) bands laten spelen
Uitbreiding gebied met kleinschalige tentjes
Goed pizzarestaurant op het plein
Pannenkoekenrestaurant

9
7
5
8
4
2
3
0
3
3
1
0
0
4
1
6
2
1
8
1

