Analyse resultaten enquête Omgevingsvisie
Uithoorn 2020
Uithoorn en De Kwakel hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld en gevormd
tot wat het nu is. Dat gaat natuurlijk niet op de schop als gevolg van een
Omgevingswet. Het is wel hét moment om samen na te denken over hoe de
gemeente zich verder ontwikkelt op allerlei terreinen. Om een visie voor de
toekomst te kunnen maken is het belangrijk dat we weten waar we nu staan.
Wat moeten we in onze gemeente koesteren en waar we kunnen zaken
verbeteren?
Wat zijn de kwaliteiten van Uithoorn? Op welke plekken komt u graag en vindt u
mooi? En wat zijn zaken die in uw ogen nu niet goed gaan? Dat zijn vragen die
we in de zomer van 2020 aan inwoners en organisaties stelden. Op
Uithoorndenktmee.nl en via facebook. Het resultaat staat in dit document.
Wonen/Woonomgeving: huidige situatie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groen wordt te weinig onderhouden, last van onkruid en overhangende
takken (8x)
Een fijne, groene woonomgeving (5x)
Overlast van loslopende honden en hondenpoep door verkeerd geplaatste
losloopgebieden (in combinatie met fiets/wandelpaden) (5x)
Het dorpscentrum is niet aantrekkelijk genoeg; meer aandacht voor
beheer en onderhoud nodig. Meer en beter benutten van water en
karakteristieke panden (2x)
Het dorpscentrum is te druk; gevaarlijke verkeerssituaties (2x)
Fijn slaapstadje met mooi dorpshart langs Amstel (2x)
In de gemeente is te weinig goed OV (1x)
In de gemeente zijn te weinig parkeerplaatsen (1x)
Er is wel veel geluidsoverlast van vliegtuigen (1x)

Samenvattend:
De gemeente Uithoorn is een fijne, groene woongemeente met een mooi,
karakteristiek dorpshart aan de Amstel. Er worden kansen gezien om dat
dorpshart nog mooier en bruisender te maken!
Verder wordt er aandacht gevraagd voor verbetering van het groenonderhoud en
van de bereikbaarheid (verkeersveiligheid, parkeerplaatsen en ov-verbindingen).

Samenleven: huidige situatie

•

Prettig wonen, maar weinig te beleven met elkaar:
o Creëer meer ontmoetingsplekken voor ouderen (met bankjes)
o Creëer een goede plek voor de jeugd/jongeren. Nu geeft deze groep
soms overlast, omdat ze nergens heen kunnen (4x)
o Maak en onderhoudt een voedselbos/pluktuin met
vrijwilligers/bewoners

Samenvattend:
Uithoorn is fijn om in te wonen, maar er is weinig te doen.
(groene) ontmoetingsplekken voor verschillende doelgroepen worden gemist,
evenals langzaam verkeersroutes om meer te kunnen wandelen en informeel
elkaar te kunnen treffen.
Recreëren: huidige situatie

•

•

•

Uithoorn kent veel mooie gebieden. Met naam genoemd worden:
o Amsteloever en Zijdelmeer (3x).
o Molenvaart Meerwijk en Dorpscentrum-Thamerkerk mooie routes
o Dijk oude spoorbaan (2x)
o Westeinderplas
o Libellebos (2x)
De toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van deze gebieden kan wel
verbeterd worden:
o Meer fiets- en wandelpaden
o Meer picknickplaatsen
o Een zwemsteiger
o Openbare parkeerplaatsen
o Hoogwaardiger horeca
Hondenuitlaatzones meer afbakenen. Nu veel poep dat recreatief gebruik
belemmert

•

Beheer van het groen is een aandachtspunt:
o Vaker maaien
o Bossages lager (hoek boterdijk/elzenlaantje)

Samenvattend:
Er zijn in Uithoorn mooie plekken om te recreëren, maar deze zijn niet allemaal
even goed toegankelijk en (mede daardoor) ook niet altijd aantrekkelijk genoeg.
Er liggen veel kansen voor verbetering en betere benutting van die mooie
plekken. Er is veel behoefte om het water te beleven.

Werken: huidige situatie

•

Amstelplein is fijne plek om boodschappen te doen met gratis parkeren.

Samenvattend:
Dit is een thema dat specifiek met ondernemers verder uitgediept zal moeten
worden.
(Over de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum kan evt specifiek aan inwoners
nog doorgevraagd worden).

