
Tuinwijk 

 

Hoe noemen wijkbewoners hun wijk? 

 

Waar worden wijkbewoners blij van in de Tuinwijk? 

 

 

 



 

“Ja, ik woon hier prettig, ruim en rustig. Groen en andere voorzieningen in de buurt en dichtbij 

centrum en ring. Zelden overlast (geluid) en gelukkig weinig hoogbouw in directe omgeving.” 

“De verschillende mensen die er wonen. Heel veel verschillende types.” 

“Sociaal contact, buurtevenementen, groen, nabijheid binnenstad.” 

“Vriendelijkheid onder bewoners en hoe de buurt er uit is gaan zien in de loop van de tijd.” 

“Alles is dichtbij, zowel winkelcentra als de binnenstad. Er zijn7 supermarkten om minder dan 5 

minuten fietsen. Je zit op de fiets, ook zo in het Reitdiepdal, het Noorderplantsoen is dichtbij en het 

is rustig in de wijk.” 

“De wijk is goed onderhouden, er is redelijk wat groen (mag altijd wel wat meer bij), goeie mix van 

allerlei mensen, gemoedelijke sfeer, er wordt veel ondernomen door bewoners, de huizen zijn 

prettig en hebben een fijne uitstraling.” 



Waarvoor is in de wijk dringend aandacht nodig volgens bewoners? 

 

 

“Een enorme toename van niet-wijkbewoners die hun auto parkeren (vaak met fiets achterin) die 

parkeerplaatsen bezetten voor bewoners. Dit zorgt weer voor veel dubbelparkeren, parkeren op de 

stoep, lastig rijden in de straat. En voor een overvol straatbeeld met veel auto’s. Dat onze straat 

tweerichtingsverkeer is helpt niet mee, want deze wordt nu gebruikt om rond te rijden op zoek naar 

parkeerplek.” 

“Sinds de invoering van betaald parkeren aan de andere zijde van het spoor staan er hier in de 

straat/wijk gedurende de hele week bijzonder veel buitenlandse auto’s geparkeerd en parkeren er 

overdag doordeweeks veel forenzen en in het weekend veel dagjesmensen. Dat maakt het voor 



bewoners geregeld erg moeilijk om een officiële parkeerplek te vinden. Gevolg is dat met name 

buurtbewoners, die hun auto toch ergens kwijt willen in de buurt, vaak buiten de vakken parkeren. 

Dat is althans mijn veronderstelling en iets dat ikzelf ook geregeld doe als er in de wijk geen plek 

meer is. Als er dan weer een plek vrij is in de straat zelf verzet ik mijn auto. Deze veronderstelling dat 

het met name buurtbewoners zijn die min of meer noodgedwongen de auto foutparkeren, maakt 

ook dat extra parkeerhandhaving geen oplossing is maar alleen extra olie op het vuur / bijdraagt 

aan verdere frustratie over het huidige parkeerbeleid.” 

“Duidelijker aangeven waar wel/niet geparkeerd mag worden. Sinds betaald parkeren oprukt, 

wordt het steeds drukker in de wijk en wordt ook langs stoepranden geparkeerd en in bochten, 

waardoor soms onoverzichtelijke situaties ontstaan.  Voor de duidelijkheid: ik ben tegen betaald 

parkeren in de wijk! Dat is gewoon een verhoging van de gemeentelijke belastingen, die ook nog 

eens veel (administratief) gedoe oplevert voor alle betrokkenen.” 

“Voor een redelijke vrijwilligers-vergoeding voor de leden van het (voormalig)  ‘Onkruidteam’ nu 

'Tuinwijk schoon'  geheten. Deze vrijwilligers besteden gemiddeld 20 uur per maand aan het 

schoonhouden en onkruid wieden in de wijk.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


