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In december vroegen we alle 
bewoners uit de Lariks met 
ons mee te denken over de 
toekomst van hun wijk. Op 
een bingokaart konden zij 
aangeven wat er goed gaat 
in de wijk en wat er beter kan. 
En we vroegen ze naar hun 
wens voor de toekomst van de 
wijk. We hebben veel ideeën, 
wensen en verbeterpunten 
ontvangen. Dankjulliewel! 
Op deze pagina lees je de 
resultaten terug. 

De lariks 

bloeit en 

groeit verder!

De ingevulde bingokaarten geven 

een goed beeld van de belangrijkste 

thema’s die in de wijk Lariks spelen. 

Hoe kunnen we de positieve punten 

in de toekomst behouden. En hoe 

kunnen we de verbeterpunten 

meenemen in de toekomstplannen? 

De komende periode werken we dit 

uit in de toekomstvisie. Hierin staan 

de uitgangspunten voor de toekomst 

van de wijk beschreven. Later dit jaar 

komen we weer bij bewoners terug 

om de toekomstplannen te delen. 

“Fijn winkelcentrum in de buurt met een 
compleet aanbod”

“Een goedgevuld winkelcentrum met grote 
ketens en kleine ondernemingen (zoals de 
slager, kaaswinkel en bakker).”

“Er zijn eigenlijk parkeerplekken te kort 
doordat meerdere auto’s per huishouden 
tegenwoordig heel normaal is”.

“Veel auto’s staan langs de weg geparkeerd, 
terwijl er nog parkeervakken leeg zijn”

“Er zijn veel bomen en gras in de wijk. Zo heb 
je niet door dat je midden in een stad woont!”

“Het Lariksbos is een mooie, groene plek 
om een frisse neus te halen in de directe 
omgeving”

“De huizen mogen wat milieuvriendelijker  
en minder gehorig”

“Er mogen meer starterswoningen en 
seniorenwoningen komen in de wijk”

“Er ligt veel zwerfafval in de wijk. En honden-
poep op de stoep/straat of op speelplekken”

“Helaas is er ’s avonds regelmatig overlast van 
vuurwerk, lawaai of vernielingen. Misschien kan  
er een ‘hangplek’ voor jongeren komen”

1

Groen in  
de wijk

Woningen

Winkelaanbod Parkeer-
mogelijkheden
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Wat gaat er 

goed in de wijk?

Wat kan er 

beter in de wijk?

“Hier heb je echt nog naoberschap! We lopen 
de deur niet bij elkaar plat, maar als er iets 
is, staan we voor elkaar klaar of houden we 
elkaar op de hoogte”

“Contact met de buren en zorg en hulp voor 
elkaar. Dat is hier érg goed!”

Contact met  
de buren
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“Het zorgaanbod is voor mij altijd goed 
geweest. 
Alles zit om de hoek (huisarts, apotheek, 
fysio).”Zorgaanbod
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“Er is een goedwerkende app voor het 
afvalschema”

“Twee keer per jaar wordt het afval in- en 
om het bos opgeruimd. Super!”Afval  

inzamelen
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Onder alle inzendingen hebben 
we tien goed gevulde nieuwjaars
pakketten verloot. Vorige week 
maakten we de winnaars bekend 
in een filmpje. We hebben de 
pakketten afgelopen vrijdag 
afgeleverd bij de winnaars. 
Veel plezier ervan!

De winnaars!
Check het 

filmpje door 

de QR code 

te scannen!
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Overlast
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“De verkeersveiligheid kan op sommige plekken 
beter. Er wordt soms erg hard gereden.”

“Op sommige plekken in de wijk is het erg 
donker. Meer verlichting helpt om het gevoel 
van veiligheid te vergroten.”

Veiligheid
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“Bij sommige zebrapaden is er weinig licht”

“Er zitten veel kuilen in de voet- en 
fietspaden in de Lariks”

Voetpaden en 
fietspaden
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Heb je nog vragen of wil je nog iets kwijt? 
Laat het ons dan weten! 

Parkeer-
mogelijkheden

Speelplekken
voor kinderen

tot 12 jaar

Woningen

Voetpaden en 
fietspaden

Openbaar 
vervoer

Andere thema’s die vaak werden genoemd: Andere thema’s die vaak werden genoemd:

Schone 
omgeving

Speeplekken 
voor kinderen 

ouder dan 12 jaar

Afval 
inzamelen

Riolering en 
waterafvoer

Onderhoud 
straten

Energie 
besparen

Eén van de gelukkige prijswinnaars 
van het nieuwjaarspakket. 

Wensen voor de 
toekomst van de wijk

Mijn wens voor de toekomst van de 
wijk is …

“Dat we zuinig zijn op de wijk er samen 
goed ‘op passen’. Ook het Lariksbos!”

“Een wijk met bewoners van diverse 
leeftijden en verschillende achtergronden. 
En een plek waar de bewoners elkaar 
samen kunnen ontmoeten.”

“Dat de paden in het Lariksbos aangepast 
worden. Zodat het bos ook voor ouderen 
met een rolstoel of rollater toegankelijk is!”

“Dat het weer een gezellig volksbuurtje 
wordt, net als vroeger!”

“Dat we een gezellige laagdrempelige wijk 
blijven, waar iedereen zorg draagt voor een 
schone opgeruimde leefomgeving.”

“Dat er meer speelmogelijkheden voor 
kinderen van 12 jaar en ouder komen. En 
een plek waar jongeren samen kunnen 
komen.”

“Een schone, veilige en actieve omgeving. 
Dat maakt ook dat we als mensen onder 
elkaar ervan kunnen genieten.”

“Creëer nestelplekken in de wijk voor 
vogels en vleermuizen. Om zo nog meer 
pracht van de natuur in de wijk te krijgen.”


