Uitslagen Enquete Herenstraat 5 juli 2010
Afgelopen maandagavond 5 juli heeft de PvdA Centrum een bliksem‐buurtenquete gedaan in de
Herenstraat. De straat is recentelijk opnieuw ingericht. Tijdens de herinrichting werd de straat
gebruikt als terras. Hoe denkt de buurt hierover?
We spraken drie ondernemers en negen bewoners. Van alle bewoners die we thuis aantroffen deed
ongeveer tweederde mee. Hieronder een korte beschouwing van de uitkomsten en conclusies, en de
resultaten van dit bliksem‐onderzoek!
Beeld:
Men is zeer te spreken over de herprofilering. De straat is er zichtbaar van opgeknapt. Vooral prettig
noemt men dat nu de stoepen zijn verbreed en de parkeerplaatsen zijn verwijderd. De straat geeft
daardoor een ruimtelijkere aanblik. Ook nodigt dit uit om de straat nog mooier te maken:
ondernemers en bewoners zetten nu vaker en meer planten en bloemen op straat.
Kritiekpunten:
Er zijn ook een paar kritiekpunten. Het herinrichten van de straat duurde langer dan gepland. Eén
van de bewoners wees erop dat de kruising met de Prinsenstraat voor fietsers gevaarlijk kan zijn. Een
ander was zeer te spreken over de medewerking van de bestraters. Toen een stoep verkeerd
aangelegd was, werd dit makkelijk verholpen.
Gebruik als terras?
Opvallend veel bewoners vinden het leuk dat er terrassen op straat staan. Het maakt de straat
gezellig en levendig. De meesten steunen het idee om de straat op zomerse avonden af te sluiten
voor autoverkeer, zodat ook de straat kan worden gebruikt als terras.
Wel zouden er afspraken moeten worden gemaakt over wanneer, hoe vaak en tot hoe laat.
Terrassen tot een uur of elf en alleen op zomerse avonden, leek de meesten een goed streven. Ook
hebben veel bewoners zich gestoord aan een grote hoeveelheid straatmuzikanten. Dat gaat op een
gegeven moment vervelen. Genoemd werd ook dat de straat geen tweede Albert Cuyp zou moeten
worden met uitstallingen op straat. En ook geen nieuwe Leidsedwarsstraat die altijd vol staat met
terrassen.
Als het zo af en toe gebeurt, in goed overleg, dan staat men er positief tegenover. Wat helpt is een
duidelijk en bereikbaar aanspreekpunt bij het Stadsdeel mocht dat nodig zijn. Daar ontbreekt het nu
aan.
Ido Verhagen, Ernstjan van Doorn
Uitslagen enquete:
(men kon soms meerdere antwoorden geven)
Wat vindt u mooi aan de
herinrichting?
mooi
ruimte
schoon

Opmerkingen bewoners:
5
1
2

meer zicht op de straat

4

stoepen breder

opgeruimd

veilig
auto's weg
Anders:

Wat vindt u een minpunt aan de
herinrichting?
lang geduurd
overlast

3
1

winkeliers gebruiken stoep als etalage

parkeerplaatsen weg
duur
bord 'oppassen' op verkeerskruispunten a/d/
uiteinden straat,

anders

ivm fietsers en ongelukken

Er bestaat het idee om deze zomer op warme avonden de straat af te sluiten voor autoverkeer.
Restaurantjes kunnen dan hun tafels buiten zetten en kijken
hoe mooi de straat is opgeknapt
wat zou u hiervan vinden?
positief
negatief

8
1

geen mening

Er is zelfs opera
veel geluidsoverlast tot 1 uur s'nachts
niet te vaak, moet geen gewoonte worden
Bij warm weer ok, zolang het geen gewoonte wordt
Het moet niet de korte leidse dwarsstraat worden

Wat zouden voorwaarden moeten
zijn?
Alleen bepaalde tijden, bijv van 18 tot 23 uur

9

tot 22 uur prima

voor fietsers toegankelijk
fietsen van restaurantbezoekers op de stoep
geen geluidsoverlast
ondernemers moeten iedere avond de straat
vegen

9

duidelijk aanspreekpunt voor klachten
meteen stoppen als het uit de hand loopt
niet te veel straatmuzikanten

2

niet elke dag straatmuzikanten

