
 

 

Resultaten enquête buurtinitiatief de Mient 
Bloeit! 

 

1. Resultaten 

In de week van 3 december 2018 zijn 118 enquêtes verstuurd (de hele Mient, de Brakenburgstraat 
en Dr. Leenaersstraat tussen de Geelvinckstraat en de Mient en 40 adressen op de Geelvinckstraat). 
Er zijn 37 enquêtes geretourneerd, wat een respons van 31% betekent. De resultaten zijn 
weergegeven in onderstaande tabellen. 

Tabel 1. resultaten enquête (aantallen) 

Enquête Respons Ja Nee Geen mening 
respons 37    
bloemenweide  35 2 0 
fruitbomen  26 9 2 
picknicktafel  18 11 8 
wigwams  18 13 6 
     

 

Tabel 2. resultaten enquête (percentages) 

Enquête Respons (%) Ja (%) Nee (%) Geen mening (%) 
respons     

bloemenweide  
             

95  
               

5                                -   

fruitbomen  
             

70  
            

24  
                                

6  

picknicktafel  
             

49  
            

30  
                             

21  

wigwams  
             

49  
            

35  
                             

16  
respons 31    

 

2. Resultaten per thema 
 

Bloemenweide 

Zo’n 95% van de respondenten vindt de bloemenweide een goed idee. Er zijn twee mensen die het 
geen goed idee vinden. Als redenen gaven zij op 1) er lopen honden los 2) dat de respondent gras 
mooier vindt. 

De volgende voorwaarden zijn genoemd: 



 dat er geen planten komen die giftig voor honden zijn (Rodondendron, Oleander) 
 dat de hondenbezitters er nog wel kunnen wandelen met hun hond. 

Fruitbomen 

Van de respondenten vindt 70% de fruitbomen een goed idee. Negen mensen vinden het geen goed 
idee. De redenen die zij opgaven 1) dat de metalen van het spoor ongezond zijn, 2) men het vies 
vindt is i.v.m. hondenuitlaatgebied (urine), 3) men liever grotere bomen wil, 4) fijnstof op het fruit 
komt, 5) snel verwaarloosd wordt, 6) kans op rottend fruit, 7) men verwacht geen fruit, 8) teveel 
vervuiling door auto’s, treinen en bollengrond en 9) het vergt veel onderhoud/deskundigheid. 

De volgende voorwaarde is genoemd: 

 behoud zichtlijnen op de duinen. 

 

Picknicktafels 

Iets minder dan de helft van de respondenten (49%) vindt de picknicktafels een goed idee. Elf 
mensen vinden het geen goed idee. Genoemde redenen hiervoor zijn 1) vrees voor overlast 
(jongeren, cliënten), 2) verloedert snel, 3) liever een bankje, 4) men wil liever niet langs het drukke 
verkeer picknicken. 

De volgende voorwaarden zijn genoemd: 

 vandalisme bestendig 
 afgeschermd met hek 
 met prullenbak 
 let op dat de bank niet te dicht bij de haag staat zodat jongeren hierover kunnen klimmen en 

op het spoor komen. 
 Verankeren aan de grond. 

Wigwams 

Eenzelfde percentage (49%) vindt de wilgentenen wigwams voor kinderen een goed idee. Dertien 
mensen vinden het geen goed idee. Het meest genoemde argument is dat men een speelplek dicht 
langs de weg gevaarlijk vindt. Ook is genoemd dat men bang is dat het een hangplek wordt, dat het 
onhygiënisch is i.v.m. de honden en dat men een speelplek hier onwenselijk vindt. Een van de 
respondenten gaf aan dat een wigwam te statisch is en liever een klimrek gewenst is. 

De volgende voorwaarden zijn genoemd: 

 omsluiten met een hek, zodat het veilig is 
 de zichtlijnen op de duinen niet verstoord mogen worden. 

 
3. Resultaten per straat 

Omdat de mensen die aan de Mient wonen op de beoogde bloemenweide/ fruitbomen/wigwams 
kijken, vinden we het belangrijk om ook specifiek naar de reacties van de bewoners van de Mient te 
kijken. Als we alleen naar de respondenten van de Mient kijken, is het beeld echter vergelijkbaar met 
het algemene beeld. 

Van de respondenten aan de Mient (20 stuks) is 90% voorstander van de bloemenweide, 60% van de 
fruitbomen, 35% van de picknicktafel en 50% van de wigwams. 



 

Enquête Respons Ja Nee Geen mening 

     
Mient 20    
bloemenweide  18 2  
fruitbomen  12 7 1 
picknicktafel  7 7 6 
wigwams  10 7 3 

 

4. Andere ideeën voor de Mient 

Aan de respondenten is gevraagd of men andere ideeën voor de Mient heeft die we in dit project 
mee zouden kunnen nemen. De volgende suggesties zijn gegeven: 

 Veilige oversteekplaatsen maken; 
 Er zouden forse bomen komen, dat was de afspraak nadat de iepen omgehakt werden. Deze 

belofte heeft de gemeente niet nagekomen; 
 Hondenpoepzakjes-houders plaatsen; 
 Vogelvoederplekken voor alle vogels en ook voor egels; 
 Struiken planten i.p.v. fruitbomen; goed voor de opvang van fijnstof; 
 Bordjes met ‘a.u.b. hondenpoep opruimen’ door kinderen laten maken en plaatsen; 
 Minder verkeer; 
 Kunst maken met elkaar en op de Mient plaatsen; 
 Tijdelijk hekje plaatsen tegen de honden, zodat de bloemen opkomen; 
 Prullenbak bij de picknickplek; 
 Aan de andere kant van het spoor, richting het Westerplein zijn ook een paar geschikte 

plekken voor bloemen; 
 Samenwerken met de Tuin van Kapitein Rommel; 
 Struiken vlinder en zangvogelvriendelijk; 
 Schuilplaatsen voor insecten en egels; 
 Geveltuinen daar waar geen voortuinen zijn. 

  



Bijlage 1  

Enquête buurtinitiatief ‘De Mient bloeit!’ 

Kruis het juiste antwoord aan. 

1. Vindt u de bloemenweide op de Mient een goede idee?  
o Ja 
o Nee, want……………………………… 
o Geen mening 
o Ja, onder de voorwaarde dat ……………….. 

 
2. Vindt u de fruitbomen op de Mient een goed idee? 
o Ja 
o Nee, want ……………………………. 
o Geen mening 
o Ja, onder de voorwaarde dat ……………….. 

 
3. Vindt u de picknicktafel op de Mient een goed idee? 
o Ja 
o Nee, want ……………………………. 
o Geen mening 
o Ja, onder de voorwaarde dat ……………….. 

 
4. Vindt u twee wilgen wigwams voor kinderen een goed idee? 
o Ja 
o Nee, want ……………………………. 
o Geen mening 
o Ja, onder de voorwaarde dat ……………….. 

 
5. Zou u het leuk vinden om een enkele keer mee te helpen?  
o Ja, namelijk: 

o Met inzaaien 
o Met wieden, hooien en/of bladruimen 
o Met fruit plukken 
o Met vlinders en/of planten tellen 
o Met het organiseren van een buurtfeest of picknick 
o Met het organiseren van andere activiteiten 
o Met communicatie of andere creatieve vaardigheden die ons kunnen helpen 
o Anders, namelijk…. 

o Nee 
o Weet ik nog niet 

 
6. Als u mee wilt doen, wilt u uw contactgegevens hier noteren, zodat wij contact met u op 

kunnen nemen? 
 

7. Heeft u zelf een goed idee dat we kunnen toepassen op de Mient? Zo, ja, welk? 


