RESULTATEN
Eerste enquête voor de
oostflank van Purmerend

Wie hebben de enquête ingevuld?

Leeftijdscategorie van de respondenten

Op 9 november vond de eerste fysieke participatiebijeenkomst plaats in hotel Burggolf.
Ruim 350 mensen bezochten in groepen deze eerste
bijeenkomst. De dag na de eerste participatiebijeenkomst
werd deze enquête op de website gepubliceerd om ook
andere bewoners, ondernemers, gebruikers van de oostflank
en andere geïnteresseerden gelegenheid te bieden om mee te
denken.
De enquête kon tot 29 november worden ingevuld. 546
mensen vulden de enquête in. Het overgrote deel (83%) was
niet aanwezig op de eerste fysieke participatiebijeenkomst.
In dit verslag vindt u een samenvatting van de uitkomsten.
Alle antwoorden die u in de open velden in de enquête hebt
gegeven zijn bij ons bekend. De resultaten van de enquête
worden samen met de resultaten van de bijeenkomst van
9 november jl. meegenomen bij de ontwikkeling van de
gebiedsvisie. Op de volgende (digitale) bijeenkomst in
december 2021 laten wij zien wat de partijen met uw input
hebben gedaan.
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Waar wonen de respondenten voornamelijk?
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Wat doet u in de oostflank?

Waarom hebben respondenten de enquête ingevuld?

WANDELEN

Anders

4%

Ik ben geïnteresseerd
in een woning

11%

Ik woon in het gebied en wil graag
weten wat er gaat gebeuren

HARDLOPEN

43%

Ik wil graag meedenken
over de plannen

30%
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12%

FIETSEN

GOLVEN

PAARDRIJDEN

PICKNICKEN

19%

3%

1%
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WONEN

ANDERS

WERKEN

KINDEREN LATEN
SPELEN

18%

?
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Prettig
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Gezellig

Terrein golfbaan

11%

Rustig
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Purmerbos
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Ontspannen

Baanstee Noord

Westerweg
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Hoe ervaart u deze plekken?

Op welke plekken in de oostflank komt u?

Vurige Staart

VOGELS/DIEREN
BEKIJKEN

24%

Ik ben gebruiker van het gebied en
wil graag weten wat er gaat gebeuren

Anders

HOND UITLATEN

166 mensen
328 mensen
48 mensen

Stressvol

4 mensen

Negatief

6 mensen

Onveilig
Vies
Druk
Ongezellig

23 mensen
15 mensen
34 mensen
15 mensen

De meeste respondenten komen in het
Purmerbos en/of op de Westerweg. De
grootste groep gebruikt het gebied om te
wandelen en/of te fietsen.
De meeste gebruikers ervaren de plekken
waar ze komen positief.
Negatieve ervaringen gaan vooral
over drukte (van bezoekers, maar
ook hondenoverlast) en onveiligheid
(vooral onveilige verkeerssituatie op de
Purmerender- en Westerweg).

Wat zou u in de toekomst aan de oostflank
willen toevoegen of verbeteren?
Respondenten konden maximaal 5 verbeterpunten aangeven in de
enquête. De volgende verbeterpunten zijn het vaakst genoemd:

Uitbreiding
Purmerbos

Meer soorten
planten/dieren
in het bos

Bankjes/
picknicktafels

Stiltezones

Natuureducatie

i

352

265
Toiletten en
waterpunten

182 153

145

Speelplekken

Bereikbaarheid
te voet

Woningen

119

115

106

WC

134

“Bereikbaarheid vanuit
Edam-Volendam via
een groenzone en niet
zoals nu langs de drukke
verkeersweg”

130

“Meer onderhoud
aan de onverharde
paden: veel paden
zijn na buiige dagen
onbegaanbaar”

“Groene
stadsrand, dus
geen bebouwde
grens met de
Purmer”

WONINGBOUW
In de oostflank worden ook woningen gebouwd. Het staat nog niet
vast waar er woningen worden gebouwd. Wel is de doelstelling om
zoveel mogelijk biobased (vooral houtbouw) te bouwen.

Hoe belangrijk vindt u duurzame
bouw met biobased materialen?
Heel belangrijk

156 keer

Belangrijk

202 keer

Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk
Overig

“Als er geen
woningbouw
wordt
gerealiseerd, is
geen enkele optie
noodzakelijk”

93 keer
37 keer
52 keer

“Autoluwe
zones rondom
de natuur”

INFRASTRUCTUUR
Om het gebied in de toekomst goed bereikbaar te houden zijn
volgens respondenten verbeteringen nodig in:

Fietsroutes

382 keer

Looproutes
Openbaar vervoer
netwerk
Autowegen

321 keer
250 keer
205 keer

“Geen
verbeteringen
nodig, dit
verstoort de
natuur en rust wat
juist uniek is aan
dit gebied”

“Westerweg is
al te druk en niet
te gebruiken als
ontsluitingsweg.
Buitenom via
de Middentocht
ontsluiting”

PURMERBOS

PURMERBOS

Wat vindt u van...

Wat vindt u van...

Uitbreiding van het bos?

Meer open-natte natuur voor wateropslag en dieren

Heel belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk

Heel belangrijk

290 keer

Belangrijk

157 keer
“In stand
houden wat de
laatste decennia
is ontstaan.
Uitbreiding
is daarnaast
welkom”

53 keer
13 keer

Vergroten van de biodiversiteit:
meer soorten planten en dieren in het bos
Heel belangrijk

Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk

“Creëer
aansluiting op
Natura 2000
gebied”

13 keer

Meer recreatiemogelijkheden

126 keer
247 keer

Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk

118 keer
24 keer

9 keer

235 keer
249 keer

Belangrijk

37 keer

Belangrijk

Helemaal niet belangrijk

“Voldoende
buffer tussen
kwetsbare
delen met hoge
natuurwaarde en
de rest van het
gebied”

58 keer

Heel belangrijk

198 keer

Heel belangrijk

Niet belangrijk

254 keer

Ecologische verbindingen om grote natuurgebieden
met elkaar te verbinden

284 keer

Belangrijk

209 keer

“Meer picknicktafels zou
goed zijn evenals een
parcours voor sporters.
Nu vooral geschikt voor
een rondje wandelen,
paardrijden en fietsen.
Wellicht uitbreiden met
een educatiecentrum
en een koffietentje met
versnaperingen”

Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk

34 keer
8 keer

“Alleen als
het echt iets
toevoegt, dat
kan ik nu niet
inschatten”

HET PARTICIPATIEPROCES
Hoe wilt u graag meedenken
over de oostflank?

Anders

3%

Via fysieke bijeenkomsten
voor alle betrokkenen

18%

Via kleinschalige
inloopbijeenkomsten in het gebied

21%

Via digitale enquêtes

58%

Hoe wordt u het liefst op de hoogte
gehouden over de voortgang van het
opstellen van de gebiedsvisie?

Anders
Via nieuwsberichten
in de krant
Via sociale media

2%
19%
15%
23%

Via een digitale nieuwsbrief

Tot slot gaf u onder andere de volgende
opmerkingen nog aan ons mee
“ Een invulling waarbij
wonen, recreëren en
ecologisch beheer hand
in hand gaan. Op alle
drie is meer behoefte.
Hopelijk blijft het
woningaanbod ook
haalbaar voor mij als
alleenstaande”
“Het Purmerbos moet
intact blijven, natuur
en recreatie zijn heel
belangrijk voor een
prettige leefomgeving!
Ook de unieke Boomgaard
op kruising Westerweg/
Groeneweg moet absoluut
blijven. Laten we zuinig zijn
op het unieke Purmerbos,
zoiets heb je niet in de
wijde omgeving”

“Ik ben niet voor de bouw van
huizen in dit gebied. We hebben
een prachtige golfbaan en bos
en dit kleine beetje natuur
moet behouden blijven vind
ik. Er zijn zat andere plekken
waar woningen kunnen komen
en laat het beetje natuur wat
we hebben alsjeblieft blijven.
Wel vind ik dat het nog mooier
en uitgebreider mag worden
voor meer (natuur) recreatie en
speelplekken voor kinderen”

“Het Purmerbos is voor
Purmerend en voor de
hele regio belangrijk.
Ik zie er recreanten uit
Zaandam, Volendam
enz. In de regio is
er niet z’n bosrijk
landelijk gebied. Daar
moeten we heel zuinig
op zijn”

“Purmerend heeft
een zorgtaak voor de
startende jongeren en
ouderen die een huis
willen. Bouw betaalbare
koopwoningen (niet
te groot) met een
kleine tuin voor deze
doelgroep. Laat ze niet
in de steek!!”

