
Kernboodschap van presentaties over de rol van de fysieke omgeving 
 
Jane  
 
Bewoners zijn ontevreden over de fysieke kenmerken van de Pleinweg: 

 Inrichting van de Pleinweg is chaotisch, druk en niet ingericht voor mensen zonder auto. 

 De Pleinweg heeft een sombere uitstaling. De gevels zijn erg grauw en er in weinig 
groenvoorziening.  

 Er is te weinig winkelaanbod. Hierdoor wordt de Pleinweg nauwelijks gebruikt voor 
recreatieve doeleinden. Mensen wonen er, doen er boodschappen, of gebruiken de weg als 
route om op een andere bestemming te komen.  

 
Opvallend citaat: 
“Bij het zien van criminaliteit zullen omstanders juist geen politie bellen door de anti-politiecultuur 
die er op de Pleinweg heerst” (ondernemers Pleinweg). De ondernemer is zelf een paar weken terug 
ook overvallen waarbij er geld uit de kassalade is meegenomen. De ondernemer gaf aan hiervan 
geen aangifte te hebben gedaan omdat de politie “toch niets doet”.  
 
Iris 
 
Sommige aspecten van de fysieke omgeving hebben een negatieve invloed op de veiligheidsbeleving 
van bewoners, bezoekers en ondernemers. Aanbevelingen: 

 Prullenbakken neerzetten op de Pleinweg, zodat afval minder rond zal slingeren.  

 Hanglampen aanbrengen op de Pleinweg bij de stoep aan kant van Carnisse. Er is hier te 
weinig licht, omdat het licht van de lantaarnpalen bij de autoweg niet de stoep goed bereikt. 

 Bloembakken neerzetten. Hierdoor oogt de Pleinweg gezelliger en krijgen bewoners een 
groter territoriaal gevoel (waardoor ze meer sociale controle zullen uitoefenen en eerder 
ingrijpen bij wangedrag) 

 
Opvallend citaat:  
“Als mensen iets vriendelijker zouden zijn tegen elkaar. Ze maken bijna elke dag ruzie op straat, soms 
hoor ik het zelfs als ik in mijn huis ben. Dit voelt niet fijn” (twee 10-jarige kinderen antwoorden op de 
vraag wat volgens hen kan verbeteren op de Pleinweg).  
 
Irène 
 
Om de Pleinweg aantrekkelijker te maken is het verstandig om de principes van ‘functiemenging’ en 
‘schoon, heel en veilig’ in het achterhoofd te houden bij het maken van beleidsplannen:  

 Een meerderheid van de ondervraagden willen graag meer en verschillende winkels en 
horeca willen, om zo meer levendigheid te creëren op de Pleinweg.  

 Respondenten geven aan dat er iets met de gevels, het aanzicht van de Pleinweg moet 
gebeuren. Dus het opknappen van de gevels wordt sterk aanbevolen.  

 Zorg voor meer mogelijkheden en plekken om elkaar te ontmoeten. Voor de kinderen 
bijvoorbeeld een leuke speeltuin, aan het begin van de Pleinweg (waar nu een parkje is met 
een zwart standbeeld). En voor oudere kinderen/jongeren een buurthuis of iets dergelijks.  

 
Opvallend citaat:  
“Zorg voor een betere handhaving van artikel 1 van de Grondwet, dus zorgen dat mensen elkaar niet 
meer discrimineren” (16-jarige jongen van Bulgaarse afkomst antwoordt op de vraag wat volgens 
hem kan verbeteren op de Pleinweg).  
 


