
ENQUÊTE onder bewoners van het reeds opgeknapte deel van de Mient (tussen de Kamperfoeliestraat en de 

Laan van Eik en Duinen) De raadpleging werd gehouden op 22 en 23 januari 2023. 

De Mient tussen de Kamperfoeliestraat en de Laan van Eik en Duinen is afgelopen zomer opgeknapt door de 

gemeente. Om na te gaan hoe bewoners op het opgeknapte deel kijken naar de recente herinrichting voor hun 

deur, zijn wij bij de bewoners langs gegaan. Hieronder vindt u de samenvatting van de uitslag. 

Samenvatting 

• 90,3% van de bewoners van het reeds opgeknapte deel van de Mient vindt de straat beter dan voorheen. 

• Maar liefst 93,5% van de bewoners van het opgeknapte deel van de Mient zou graag zien dat het andere 

deel van de Mient (dat nog moet worden opgeknapt) er in de toekomst net zo uit komt te zien als bij hen 

voor de deur. Dit zodat de straat één geheel blijft qua uitstraling en groen, etc..  

• Mensen zijn in grote meerderheid (83,9%) tevreden over hoe de gemeente heeft gewerkt en 

gecommuniceerd rondom de herinrichting in het reeds opgeknapte deel van de Mient.  

• Qua parkeren zegt 71% van de bewoners dat de situatie hetzelfde is als voorheen, namelijk dat er daar ter 

plaatse geen parkeerprobleem is. Veel bewoners parkeren aan de achterzijde van de huizen op eigen 

terrein. Er staat nog net zoveel leeg als voorheen, geven de meeste bewoners aan in gesprekken. Alleen bij 

een dienst in de Moskee is het af en toe even wat drukker, maar er is altijd plek genoeg.  

• Op de vraag wat mensen eventueel nog willen noemen worden diverse zaken spontaan genoemd:  

o Meerdere bewoners (5) geven aan dat ze de voetpaden op het nog niet opgeknapte deel van de 

Mient slecht vinden en dat daar hoognodig wat aan moet gebeuren.  

o Spontaan noemen 6 bewoners dat de nieuwe drempel bij hen voor de deur niet helpt om de 

snelheid te verlagen. Er moet volgens bewoners echt nog langzamer gereden worden. De snelheid 

is vaak te hoog.  

o Een bewoner merkte op dat de ‘slinger’ in de Mient bij de Abrikozenstraat gevaarlijk is.  

o Zo’n 5 bewoners noemen dat ze graag meer groen willen en zoveel mogelijk groen willen 

behouden op het nog op te knappen deel van de Mient.  

De exacte enquêteresultaten onder bewoners op het recent heringerichte deel van de Mient  

N = 31.   

Wat vindt u van de opgeknapte straat? 
 

In procenten 
 

Beter dan voorheen 28 90,3% 

Geen mening 2 6,5% 

Niet tevreden 1 3,2% 

 

Hoe is het met parkeren in de straat? 
 

In procenten 
 

Beter dan voorheen 8                                      25 ,8%     
 

Hetzelfde. Er was altijd al plek genoeg.  22 71,0% 

Slechter dan voorheen 1 3,2% 

 

Bent u tevreden met de uitvoering van herinrichting en de communicatie 
door de gemeente? 

In procenten 
 

Ja 26 83,9% 

Geen mening 4 12,9% 

Nee 1 3,2% 

 

Iets verderop wordt de straat ook opgeknapt. Moet dit wat u betreft op 
identieke wijze als bij u voor de deur? 

In procenten 
 

Ja, liever wel. Dan blijft de straat één geheel qua 
uitstraling en groen. 29 

93,5% 
 

Geen mening 1 3,2% 

Nee hoor, van mij mag het daar gerust anders met bijv. 
een bredere straat en minder bomen. 1 

3,2% 

 


