
Willem-Alexanderplein
Teteringen

Uitkomsten enquête 
Voorlopig ontwerp (juli 2020)

25 Augustus 2020 Klankbordgroep ‘Willem-Alexanderplein Actief’ &



Het voorlopig ontwerp
Presentatie en enquête
In juli 2020 presenteerde de werkgroep “Klankbordgroep Willem-Alexanderplein 
Actief” het voorlopig ontwerp voor het Willem Alexanderplein en riep alle bewoners 
van Teteringen op om hun mening te geven via de enquête. De posters met het 
voorlopig ontwerp waren te zien op de website https://willem-alexanderplein.nl en 
konden op 4 juli 2020 op het Willem Alexanderplein bekeken worden tijdens de 
presentatie bijeenkomst. De enquête kon tijdens de presentatie bijeenkomst of via 
de website invult worden. In dit korte rapport worden de uitkomsten van de enquête 
samengevat. Zowel de digitale enquête formulieren als de enquête formulieren die 
tijdens de bijeenkomst van 4 juli ingevuld zijn, zijn verwerkt in dit rapport. 

In totaal zijn er 721 enquête formulieren ingevuld. Niet iedere respondent heeft alle 
vragen beantwoord. In de uitkomsten zijn alle beantwoorde vragen meegenomen.
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1. Steunt u het ontwerp “van plein naar park”? 

2. Heeft u nog een vraag of nog een een tip voor het ontwerp? 

Uitkomsten enquête 

96% van de respondenten heeft 
aangegeven het plan “van plein naar 
park” te steunen (691 respondenten). 
4% steunt het plan niet 
(30 respondenten). 

Steunt 
u het 

ontwerp?

4%

96%

Ja Nee

In totaal zijn er 376 vragen/ tips binnengekomen. De meeste hiervan konden gecategoriseerd worden 
binnen de thema’s: parkeren, veiligheid en voorzieningen. In deze korte samenvatting worden de meest 
voorkomende vragen/tips benoemd en wordt een korte reactie gegeven. 

Parkeren 
Veel respondenten hebben aangegeven dat er te veel parkeerplaatsen in het park liggen. Ten opzichten 
van het schetsontwerp is het aantal parkeerplaatsen in het park verminderd. In het voorlopig ontwerp zijn 
waar mogelijk parkeerplaatsen aan de rand van het park toegevoegd om het aantal parkeerplaatsen in het 
park te verminderen. Omdat het plan aan de parkeerbalans moet voldoen zit hier echter een grens aan. 

Respondenten hebben hun twijfels over het parkeren op het verstevigd gras en over de minimale 
scheiding tussen de parkeerplaatsen en het speelveld voor kinderen gedeeld. De klankbordgroep werkt 
aan een geschikte oplossing voor de parkeerplaatsen in het park waarin de scheiding tussen het parkeer- 
en het speelgedeelte duidelijker zal zijn. 

De toegang tot het parkeerterrein in het park lag volgens verschillende respondenten op een ongunstige 
plek. De klankbordgroep gaat onderzoeken of de toegang/uitgang verplaatst kan worden naar de kant van 
de Dorpsherberg en de toekomstige Zorgvoorziening.

Voorzieningen 
Veel respondenten gaven aan dat er te weinig aandacht was voor de voorzieningen (winkels, horeca, 
terrassen etc.) op en rondom het Willem Alexanderplein. Het toevoegen van voorzieningen valt helaas niet 
binnen het bereik van de Klankbordgroep. Het opwaarderen van de plek, het creëren van verblijfskwaliteit 
en het reserveren van ruimte kan bijdragen aan de aantrekkingskracht van de plek op ondernemers maar 
de klankbordgroep heeft geen directe inspraak op de vestiging/ ontwikkeling van voorzieningen op en 
rondom het Willem Alexanderplein. De huidige kiosk wordt in relatie tot de hoge onderhoudskosten te 
weinig gebruikt en zal daarom niet behouden worden. 
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3. Welk speeltoestel lijkt u (en uw 
kinderen) het leukst? 

4. Wilt u dat de brandweerwagen 
(het huidige speeltoestel) 
behouden blijft? 

Een meerderheid van de respondenten koos 
voor het speelkasteel. De zes-hoekige schommel 
staat op de 2e plaats en de kleine trampolines 
op de 3e plaats.  

Een meerderheid van de respondenten koos 
voor behoud van de brandweerwagen.

In juli 2020 presenteerde de werkgroep 
“Klankbordgroep Willem-Alexanderplein A

22%

34%
25%

19%

Drie kleine trampolines
Zes-hoekige schommel
Speelkasteel
Geen voorkeur

36%

20%

43%

Ja Nee Geen mening

36%

20%

43%

Ja Nee Geen mening

Veiligheid 
Er zijn veel opmerkingen gemaakt over de verkeerssituatie rondom het Willem Alexanderplein. In de 
Hoolstraat wordt volgens verschillende respondenten hard gereden en daarom moet de verkeerssituatie 
rondom het plein volgens hen ook aangepakt worden. Het aanpassen van de verkeerssituatie valt helaas 
niet binnen het bereik van de klankbordgroep. 

Respondenten gaven aan dat de veiligheid rondom de speelplekken (specifiek i.r.t. de Hoolstraat) 
een aandachtspunt moet zijn. Bij de verdere uitwerking zal hier aandacht aan besteed worden. Om 
veilige speelplekken te maken zal voldoende afstand tot de Hoolstraat gehouden worden en gaat de 
klankbordgroep de noodzaak van een eventuele lage omheining onderzoeken. 

Verschillende respondenten gaven als aandachtspunt mee dat er voldoende verlichting moet komen in 
het park. Dit aandachtspunt wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van het definitief ontwerp. Als 
onderdeel van het definitief ontwerp zal een verlichtingsplan gemaakt worden. 

Overige tips die we meegeven aan de gemeente voor het definitieve ontwerp zijn: 

- Fietsrekken bij Dorpsherberg en zorgvoorziening 
- Oplaadpunten voor fietsen
- Watertappunt 
- Genoeg zitplekken in de schaduw
- Genoeg prullenbakken 
- Geen eiken i.v.m. de processierups
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5. Wilt u zich inzetten voor het 
beheer van het park? 

16 respondenten hebben aangegeven 
op reguliere basis te willen helpen met het 
beheer van het park. 158 respondenten hebben 
aangegeven eens per jaar met het grote 
onderhoud te willen helpen. 

76%

22%

2%

Ja, op reguliere basis 
Ja, eens per jaar 
Nee liever niet
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