
 

Veiligheid en tegengaan van overlast, ook door verkamering, zijn voor mij de basis. De rest is bonus. 

de verkamering lijdt tot onbetrokken bewoners en overlast. In de Schoolstraat is dat een probleem.  

Verkamering heb ik 0 punten gegeven omdat ik daar erg op tegen ben. Ik vind diversiteit in de wijk erg !!! 
belangrijk. Vooral ook de wijk voor gezinnen leefbaarbaar maken. 

Bewonersopbouw en verkamering heb ik als een gezien. Met een goede balans in de bewoner-opbouw zijn 
er ook verschillende huishoudens woningsoorten. Ik vind het dus wel belangrijk dat de spijkerbuurt niet 
alleen uit studentenkamers gaat bestaan en dat er verschillende culturen en leeftijdsgroepen te vinden zijn. 
Ik vind veiligheid/gemoedelijkheid erg belangrijk zodat iedereen (ook kinderen)zowel overdag als in de 
avond over straat kunnen. 
Een net geordend aangezicht door onderhoud en geen zwervend vuil op straat vind ik belangrijk. 

Wat betreft communicatie in de wijk: Deze loopt naar mijn gevoel nu goed. Ik geniet van de facebookpagina.  
Verkamering: Ik ben van mening dat we dat moeten beperken. Meer studentenhuizen maakt het 
straatbeeld niet aantrekkelijker. En het zorgt ook voor meer verkeer. Valt me op dat wanneer er weer 
verhuisd wordt in de studentenhuizen er veel afgedankte meubels naast de vuilcontainers staan. Dus het 
doet ook wat in de vervuiling.  
Veiligheid: Heel belangrijk thema bij mij. De moord in de zomer, de schietpartij laatst op de blauwe hoek. Ik 
merk dat ik me minder vrij voel om 's avonds alleen over straat te gaan. 
Mobiliteit en verkeer: Ik ben heel blij met het ingevoerde parkeerplan! Dat heeft enorm geholpen. Maar in 
de spits door de Steenstraat naar huis rijden is geen pretje. Ik denk dat we daar nog te winnen hebben.  
Groen: Uit onderzoek blijkt dat mensen gelukkiger zijn in een groene omgeving. Alle reden om hier goed om 
in te zetten lijkt me!  

2: meer culturele activiteiten in de wijk 
6: leuke cafés/kringloopwinkels in de wijk 
7: meer natuur in de leefomgeving 
8: meer parkeergelegenheid en gratis parkeerplekken in de buurt 
11: geen vreemde zwervers of drugsgebruikers op straat 
12: minder verkamering, meer gezinshuizen 

Het zijn uiteraard allemaal belangrijke onderwerpen. Een fijne buurt is een mooie buurt, waarin je je veilig 
voelt en betrokken. Het Spijkerkwartier is een prachtige wijk, met veel actieve bewoners. Dat is top.  
Kleine kamer-eenheden zijn voer voor huisjesmelkers en de verhuur aan mensen die geen boodschap 
hebben aan de buurt. In een wijk waar je dicht op elkaar woont, zoals hier, is geven en nemen ook 
belangrijk. Je wilt geen overlast veroorzaken, maar ook niet te snel overlast melden. Maar bij teveel overlast 
(stank, herrie, graffiti, vuil op  straat) is er uiteraard wel ergernis. Het doet afbreuk aan het gevoel van 
'samen'.  

De (nog niet aangepakte) straten van de wijk zien er niet uit. Vol kuilen, verzakkingen, versleten en lelijke 
bestrating. Er is bedroevend weinig zichtbaar groen in de straten. Deze wijk is 's zomers de heetste wijk van 
de stad door alle steen en beton. 
Overlast valt nu mee, maar ligt op de loer. Verkamerde panden zijn er naar mijn mening nu genoeg in de 
wijk. Studentenpanden worden bovendien vaak zichtbaar slecht onderhouden. 

Of ik dit naar behoren heb ingevuld... iig: niet meer horeca en verkamering stoppen. Ben tevreden over de 
sociale samenhang maar vind wel dat er veel loop in de buurt is van mensen die wat? zoeken? Heel blij met 
Arjen !! 

Het is mij niet duidelijk wat ik precies zeg als ik een aantal punten aan een onderwerp toeken. Ik geef 
verkamering 15 punten, maar wat zegt dat? Wil ik meer verkamering of juist minder? Minder natuurlijk, 
maar dan moet je dus bij elke keuze een toelichting gaan schrijven. Bij mobiliteit en verkeer wil ik 
terugdringen van CO2-uitstoot door gebruik van elektrische bezorgvoertuigen, minder brommers, minder 
vrachtwagens. Lastig dus om dat in een cijfer te vertalen en ook lastig om de reacties op de juiste manier te 
interpreteren. Dat vind ik een serieus risico voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Verder lof voor 
het initiatief. 



Verkamering, huisjesmelkers en Airbnb-investeerders zijn een geweldig probleem en jagen de bewoners de 
wijk uit. Dit moet met alle macht worden bestreden. Amsterdam is hier volledig aan onderdoor gegaan. 
Wanneer investeerders alles in hippe appartementjes opknippen veel te veel veryupping en is er geen plaats 
meer voor gezinnen, alleenstaanden, eenoudergezinnen. Dat is de dood in de pot voor de wijk. Kijk wat er in 
St Marten, Sonsbeekkwartier is gebeurt de afgelopen vijf jaar, maar ook hoe in Amsterdam (daar kom ik 
vandaan) de Pijp kapot is gegaan. Het is echt heel belangrijk om ook ruimte te laten voor bestaande 
bewoners, de kleine winkeltjes, enz. 

veel last van studenten in de Schoolstraat, het mooie gebouw is aan het verhabbe zakken 

Anticiperen op klimaatverandering. Stenen eruit, groen erin. Wadi's of ondergrondse opslag van water, 
regentonnen, etc. 
Teveel eenpersoonshuishoudens en vooral studenten. Hebben weinig binding met de wijk. Maken herrie, 
verhuizen vaak, etc. Meer gezinnen zou voor meer balans zorgen. 
De wijk ziet er op sommige plekken armoedig uit door achterstallig onderhoud (openbare ruimte, maar ook 
panden), te weinig schoonmaak van straten (bijvoorbeeld Parkstraat), rotzooi bij vuilcontainers, graffiti en 
te weinig of slecht onderhouden groen. Gelukkig is de gemeente bezig met groot onderhoud, resultaten 
daarvan zijn bemoedigend. Graag zo doorgaan in de rest van de wijk! 
Veel verkeer in en om de wijk. Levert slechte lucht. Sluiproute ontmoedigen (Spijkerlaan-Kastanjelaan). 
Elektrische deelauto's zijn wat mij betreft welkom! 

allerbelangrijkste is de verkamering!!!!! 

Met name de verkamering kan de leefbaarheid van de wijk aantasten. Ook de neiging van de gemeente om 
groen te verwijderen tast het karakter van de wijk aan. 

Ik vind alle thema's die hier staan erg belangrijk voor een gezellige, gezonde, groene wijk die gericht is op de 
toekomst. Toch wil ik graag eerst prioriteit geven aan de kern van het probleem: de verkamering en de 
onbalans in de bewonersopbouw. Om dit goed te kunnen oppakken is wijkdemocratie en een goede 
communicatie een voorwaarde. Vervolgens gaat het om de verbinding tussen mensen en het zorgen voor 
elkaar. Met een verbonden wijk, kan je vervolgens alle andere thema's oppakken: als bewoners (en 
ondernemers) kunnen we dan zelf de wijk gaan vergroenen, zelf onze wijk schoon houden. Een schone wijk 
voelt veiliger en verminderd overlast.  

Mede door de verkamering zie ik een aardige toename van overlast. Dit aanpakken werkt m.i. door qua 
veiligheid, overlast, verkeer etc. 

Deze wijk heeft alles in zich om een mooie wijk te zijn. Om dat te bereiken is extra aandacht nodig boor 
openbare ruimte, verkeer, parkeren en verduurzaming.  De negatieve aspecten als verkamering en als 
gevoel daarvan geluidsoverlast en verhoogde parkeerdruk moeten teruggedrongen worden. 

Meer GROEN ipv afval en vuil op straat. Graffiti op gebouwen (verloederde pand bakker Ten Hoopen ) hoek 
Prins Hendrik straat en rommel naast de afvalbakken geeft een ghetto gevoel. Stop de verkamering! 
(verkamering pand Ten Hoopen??) 

Opstelling peiling voor mij niet duidelijk. Een voorbeeld: Ik vind het belangrijk dat er geen verkamering 
komt, twijfel nu of ik daar dan juist wel punten voor had moeten geven of dat ik verkamering niet wil en dus 
op 0 laat staan. 
Werpt een drempel op dat ik inloggegevens moet terug zoeken of aanmaken, ook al kan het daarna gewist 
worden. Een papieren formulier is toereikender voor ieder of de mogelijkheid dat deze optie er is zou een 
pluspunt zijn. 

Bij nog meer verkamering gaat de geest uit het spijkerkwartier! 
En werkt vervuiling  / desinteresse/zorgen voor elkaar / mis communicatie/overlast 
in de hand. 

Tegen verkamering / tegen sluiproutes door de wijk en hardrijders / voor een levendige buurt met meer 
horeca, mét terrassen.  

Een schone en groene wijk zorgt ervoor dat men zuiniger is op de openbare ruimte. Minder makkelijk stort 
men grof vuil op ongewenste plekken, zodra daar meer focus voor is. Ook ontstaat makkelijker contact 
wanneer buiten een veilig gevoel heerst. Horeca draagt bij aan levendigheid en is een ontmoetingsplek, net 
als bijv. Thialf. Verkamering  heeft een negatief effect, doordat de betrokkenheid van de bewoners bij de 
wijk minder is. Ook zorgt de eindeloze verzameling fietsen op de stoep voor een rommelig aanzicht. 
Opsplitsing van panden is hier m.i. de oorzaak van. 



Wij wonen sinds voorjaar 2017 aan de Eusebiusbuitensingel, naast een kantoor (nr. 28) dachten we. Een 
paar maanden later werden dat 9 appartementen voor begeleid wonen, met overlast van bewoners en wat 
er zoal op af komt. De bouwvergunning werd naderhand pas aangevraagd. Nog een paar maanden later 
volgde aan de achterkant een uitbreiding met nog eens 8. Kortgeleden is voor nr. 34 eenzelfde plan 
aangevraagd, 9 appartementen voor begeleid wonen. Ook het pand van jeugdhulpverlening is verkocht 
(1850 m3) en zal worden verbouwd tot appartementen. Kortom wij maken ons zorgen over de verkamering 
van onze straat. 

Er staan vele goede onderwerpen, ook onderwerpen die ik nu geen punten heb gegeven. We leven in een 
mooie gezellige wijk maar moeten samen zorgen dat dit zo blijft en nog leuker en beter word. De diversiteit 
van bewoners is een aanwinst voor onze wijk, dit zorgt voor kleurijke en levendige wijk. Maar we moeten 
wel oppassen voor verkamering en de oa daarmee gaande overlast van fietsen en lawaai 's nachts op straat. 
Het nieuwe parkeerbeleid in mijn deel van de wijk vind ik okay maar controle hierop mag veel intensiever. Ik 
stoor me aan het associaal parkeren dat bewoners doen op voetpaden of ook parkeren zonder vergunning 
en zonder parkeerkaart. Ik zelf moet ondanks parkeervergunning regelmatig straten verderop mijn auto 's-
avonds parkeren. De auto hoeft zeker niet recht voor mijn deur te staan, maar nu ik ervaar ik het niet altijd 
als verbetering. Ook vind ik dat veel mensen nog te hard rijden door onze wijk. Misschien dat het plaatsen 
van meer borden 30 kilometer (woonzone) kan helpen. Zeker in belang van veiligheid van onze jeugd en 
ouderen. 
En het tegengaan van vervuiling en juist vergroening van onze wijk vind ik belangrijke punten. Compliment 
aan alle wijkvrijwilligers die zich hier voor inzetten.   

Ik moest er even een paar nachtjes over slapen gezien de opzet met puntenverdeling.  
Maar bij deze: 
Ad 1, 2, 4, 5, 6, en 14: Dat loopt en/of gaat al goed of is al goed geregeld. 
Ad 3: Website wordt te weinig gelezen. Site zelf vind ik ook niet optimaal, op de mobiele versie is  bv. het 
item “hulpvragen” niet eens te vinden! Ik zou ook graag notulen/verslagen van belangrijke bijeenkomsten, 
bv. Bewonersoverleg willen kunnen lezen.  
Wel een prachtige Wijkkrant!!! (Geef aub de complimenten door...) 
Ad 7: Krijgt al genoeg punten en aandacht, maar is natuurlijk ook heel belangrijk. 
Ad 8: Graag meer fietsnietjes, zónder wrakken graag; maar geen parkeerplaatsen verwijderen.  
Ad 9 en 11: Ervaar vrijwel nooit overlast, en ik voel me echt heel veilig in mijn straat en in de wijk! 
Ad 10 en 12: Heb ik niks mee; studenten horen in de wijk maar huisjesmelkers niet. 
Ad 13: Het fietswrakkenverhaal!!!  Heeft onze wijkwethouder haar huiswerk al gedaan? Wanneer wordt de 
nieuwe APV hierover ter goedkeuring voorgedragen aan de gemeenteraad?  
En de hondenpoep in mijn straat (één man met een hond die 'm gewoon overal op de stoep laat schijten 
dus ook regelmatig voor onze schuurdeuren!). 
Ad 15: Ad 15: Gelukkig kun je in deze buurt altijd wel bij vrijwel iedereen aanbellen als er wat is, maar in 
georganiseerde vorm moet dit nog groeien in de wijk, zoals bv. w.b. de hulpvragen op de website (zie ad 3), 
maar ook hier neemt de vergrijzing met z'n mankementen toe.  
Ik zou zelf heel blij zijn met een pool met auto-maatjes voor als je af en toe vervoer (met chauffeur) nodig 
hebt, en iets voor klusjes.  
Dank aan alle mensen die aan deze peiling gewerkt hebben; 
en succes met de verwerking!            

Moeilijk hoor! Wij zijn een gezin van 6 personen en wonen sinds deze zomer in het Spijkerkwartier. We zijn 
verhuisd uit Amsterdam en vergeleken met het wonen daar is het hier heerlijk rustig en toch nog ‘stads’. 
Neemt niet weg dat ik bijna alle onderwerpen wel belangrijk vind. Ik ben benieuwd!  

 


