Resultaten Evaluatie herinrichting Centrum - pijler Fysiek
Bomen en beplanting
Bomen
Plantvakken +
Boombakken

Gemiddelde cijfer (vanuit
377 reacties):

Algemene opmerkingen
en/of verbeterpunten:

6,7

* De bomen zijn nog
overwegend klein en
moeten nog groeien.
* Ziet er goed uit. De
sfeer van De oude Bree is
terug.
* Te weinig bomen en/of
de platanen ontbreken.

6,2

Zitbanken

7,1

Straatmeubilair en bestrating
Prullenbakken
Bestrating

6,5

* Het plantvak bij de Etos is * Mooi en ook goed * Mooie vormgeving
te groot. Je moet te ver
gecombineerd met de en uitstraling.
omlopen om bij deze
plantvakken.
* Zijn snel vol.
* Wordt veel gebruik
winkels te komen.
* Onderscheid tussen de
van gemaakt.
boombakken en de stoep is * In het
door de kleur en het
middengedeelte
ontbreken van beplanting kunnen nog meer
niet aanwezig, waardoor
banken bij.
struikelgevaar ontstaat. Ook
voor de auto is dit lastig bij
het inparkeren, de bakken
zijn dan niet goed zichtbaar.
* Plantvakken zijn mooi
ingericht. Wel zijn door de
droogte in de zomer veel
plantjes verdewenen.
* Bij een aantal plantvakken
ligt veel zwerfvuil in de
vakken.

7,1

Openbare
verlichting

Fietsrekken

Fiets parkeren
(vakken)

7,4

5,3

5,7

* Er zijn te weinig
fietsrekken
aanwezig.
* Beverhof
oversteek niet
mogelijk door fiet
sparkeren.

* Er zijn te weinig
fietsrekken aanwezig.
* Fietsvakken werken
niet/ zijn onhandig. Bij
wind waait de fiets
om.

* Warm, gezellig en * Sfeervol.
gevarieerd.
* Toegankelijkheid
voor minder validen is
beperkt door
hoogteverschil stoep
en plein.
* Oversteek bij ingang
Beverhof Hobbesteeg is niet
mogelijk door het
fiets parkeren voor de
Beverhof.

Verkeer en parkeren
Parkeren (auto)
Verkeershandhaving en
toezicht

5,4

* Het is niet duidelijk
waar geparkeerd mag
worden.
* Er zijn te weinig
parkeerplekken en
automaten aanwezig.
* Er wordt nu veel
geparkeerd aan de
linkerkant.

Toegankelijkheid
mindervaliden

Zijstraten

5,4

5,8

6,2

* Er is te weinig handhaving
aanwezig voor controle op fout
geparkeerde auto's, fietsers en
scooters.
* Handhaving als gastheer in
het centrum zou wenselijk zijn.

* Toegankelijkheid voor
minder validen is beperkt
door hoogteverschil stoep
en plein.
* Door uitstallingen in
combinatie met de
breedte van de stoep bij
een aantal plantvakken is
het lastig om elkaar te
passeren.
* Door het grote plantvak
bij Etos moet je ver
omlopen.
* Oversteken bij de
Beverhof richting de
Hobbesteeeg is door het
fiets parkeren niet
mogelijk.

* Er is veel leegstand
in de zijstraten.
* Cameratoezicht
voor veiligheid is
gewenst.
* Voor de inrichting
van de Zeestraat
zouden bloembakken
op de stoep een
goede aanvulling zijn.

Overige opmerkingen

* Teveel verkeersborden.
* Meer activiteiten in het
weekend en activiteiten als
Sinterklaas en Koningsdag
graag terug in het centrum.
* Realisatie van een
openbaar toilet.

Oude inrichitng
Centrum

Nieuwe inrichting
Centrum

5,2

7,2

