
 

 
  



Enquête Hoornes samen in beweging  
 
In juni 2021 heeft bewonersparticipatie plaatsgevonden op de door de partners vastgestelde Doelen-
Inspanningen-Middelenmatrix (DIM). Bewoners van de Hoornes konden online - op het nieuwe 
participatieplatform denkmee.katwijk.nl. – en door invulling op papier in de Hoornespassage aan de 
enquête deelnemen.  

Van de bewoners van de 2700 huishoudens in de Hoornes die uitgenodigd werden de enquête in te 
vullen, hebben 67 bewoners dit online gedaan en 164 bewoners hebben de enquête in de 
Hoornespassage ingevuld. Hiermee komen we op een succesvolle respons op van 237 (8,7%). De 
uitkomsten van de enquête zijn bekend gemaakt in de krant en onder de deelnemers zijn acht 
cadeaubonnen verdeeld. 

Doel externe participatie 
Een van de doelen voor de externe participatie is inzicht te verkrijgen in wat de bewoners in de 
Hoornes belangrijk vinden. Het gaat om het bereiken van draagvlak voor en het ophalen van 
informatie ten behoeve van de prioritering de voorgestelde inspanningen en de planning. Dankzij de 
enquête is er een goed beeld gekregen van wat de bewoners in de Hoornes belangrijk vinden ter 
verbetering van de leefbaarheid in de wijk. 
 
Resultaten enquête 
In het volgende hoofdstuk vindt u een rapportage van de conclusies, bevindingen en aanbevelingen 
op basis van de enquête. Als bijlage treft u de vragen en reacties aan. Omdat niet iedere respondent 
alle vragen heeft ingevuld, kan het aantal reacties per vraag afwijken.  
 
Prioritering aan de hand van uitkomsten enquête 
In de DIM worden meer dan 100 inspanningen voorgesteld ter verbetering van de leefbaarheid in de 
wijk. Voor een aantal inspanningen is tijdelijk, slechts ten dele of (nog) geen middelen beschikbaar. 
Hier zullen keuzes voorbereid worden.  
 
De uitkomsten van de enquête worden o.a. gebruikt om te komen tot prioritering van de uitvoering 
van de inspanningen. Ook hebben de uitkomsten bijgedragen aan de prioritering van de vijf 
speerpunten, die zijn vastgesteld voor de gebiedsvisie (dit zijn de punten waar sociaal-
maatschappelijk en fysiek in samenkomen).  
 
De resultaten van de prioritering zijn verwerkt in het Uitvoeringsprogramma dat onderdeel uitmaakt 
van de DIM en de Gebiedsvisie.  

  



Hoe ziet uw top 5 eruit als u kunt kiezen tussen de volgende thema’s voor de Hoornes (1 is heel 
belangrijk, 5 is het minst belangrijk) 

 

1. Samenleven: In de Hoornes leven de bewoners met verschillende achtergronden in harmonie 
samen. Hier moet meer aandacht aan besteed worden.   

 

 
 
46% vindt meer aandacht (heel) belangrijk  
37% staat neutraal  
17 % vindt meer aandacht minder of niet belangrijk 
 
 
2. Kinderen en jongeren moeten meer inbreng krijgen om de wijk aantrekkelijker te maken. Hier  

moet meer aandacht aan besteed worden.  
 

 
     
24% vindt meer aandacht (heel) belangrijk  
30% staat neutraal  
46% vindt meer aandacht minder of niet belangrijk 
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3. Beweging en sport: In de wijk is er op het gebied van beweging en sport een laagdrempelig en 
voor iedereen toegankelijk aanbod (voor jong en oud, met en zonder beperking). Hier moet 
meer aandacht aan besteed worden.  

 

 
 
49% vindt meer aandacht (heel) belangrijk  
16% staat neutraal  
35% vindt meer aandacht minder of niet belangrijk 
 
 
 
 
4. Ontmoeting in de wijk: Elkaar tegenkomen en ontmoeten is belangrijk in de Hoornes. Hier 

moet meer aandacht aan besteed worden. 

 

 
 

 
35% vindt meer aandacht (heel) belangrijk  
26% staat neutraal  
39% vindt meer aandacht minder of niet belangrijk 
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5. Kunst en cultuur: er is te weinig kunst en cultuur in de wijk terug te vinden. Hier moet meer 

aandacht aan besteed worden.  
 

    
30% vindt meer aandacht (heel) belangrijk  
31% staat neutraal  
39% vindt meer aandacht minder of niet belangrijk 
 

 
De reacties op voorgaande vijf vragen zijn naast elkaar gezet in onderstaande grafiek.  
 

 

• De meeste bewoners staan neutraal in het vraagstuk of er meer of minder aandacht moet 
worden besteed aan 1. Samenleven en 5. Kunst en cultuur  

• Beweging en sport wordt het meest belangrijk en Kunst en cultuur het minst belangrijk 
gevonden.  

• Meer inbreng van kinderen is een onderwerp, waarover de meningen verdeeld zijn. Er is 
niemand die het heel belangrijk vindt.  
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Kunt u per thema aangeven welke activiteit u het meest belangrijk vindt om uit te voeren?   

6. Samenleven  
 

 
 
76% spreekt voorkeur uit voor de organisatie van momenten waar meer generaties samenkomen  
24 % heeft voorkeur voor de organisatie van thema-avonden over in de Hoornes wonende culturen 
 
 
7. Jeugd  

 

 
 
 
88% heeft voorkeur voor het organiseren van een kinderburgemeester  
12 % heeft voorkeur voor het betrekken van kinderen in het aanbod van en verbetering van de 
speelvoorzieningen in de wijk 
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8. Beweging en sport  

 

 
 
66% heeft voorkeur voor meer ruimte voor (sportief) ontmoeten op straat  
34 % heeft voorkeur voor het organiseren van toernooien in buurtverband 
 
 

9. Ontmoeting  

 

 
 
 
51% heeft voor het organiseren van festivals met verschillende thema’s  
49% hecht meer belang aan een overdekte plek in de wijk voor ontmoeting en evenementen 
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10. Kunst en Cultuur  
 

 
 
29% heeft voorkeur voor het visueel in beeld brengen van een route met kunstwerken en 
architectuur 
43 % heeft voorkeur voor het organiseren van een cultuurfestival 
28 % heeft voorkeur voor het zelf maken van kunst in de wijk 
 
 
Hoe ziet uw top 5 eruit als u kunt kiezen tussen de volgende thema’s voor de Hoornes (1 is heel 
belangrijk, 5 is het minst belangrijk) 

 

11. De Hoornes beter met de omgeving, de kust en duinen verbinden (d.m.v. wandel- en 
fietsroutes).  

 

 

49% vindt meer aandacht (heel) belangrijk  
18% staat neutraal  
33% vindt meer aandacht minder of niet belangrijk 
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12. De parken aan de randen van de wijk mooier maken en beter met de wijk verbinden. 
 

 
 
55% vindt meer aandacht (heel) belangrijk  
12% staat neutraal  
33% vindt meer aandacht minder of niet belangrijk 
 
 
 
13.  Een wandelroute maken die de verschillende buurten van de Hoornes, alle 
ontmoetingsplaatsen en voorzieningen van de wijk met elkaar verbindt. Randen van de wijk 
mooier maken en beter met de wijk verbinden.  

 

 
 
46% vindt meer aandacht (heel) belangrijk  
20% staat neutraal  
34% vindt meer aandacht minder of niet belangrijk 
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14. Oversteekplaatsen op de Hoornes- en Biltlaan verbeteren of nieuwe maken om de drukke 
verkeerswegen beter over te steken.   

  

  
 
58% vindt meer aandacht (heel) belangrijk  
8% staat neutraal  
34% vindt meer aandacht minder of niet belangrijk 
 
15. Ontmoetingsplekken maken waar alle bewoners elkaar buiten kunnen ontmoeten voor sport, 
spel en ontspanning.  

 

 
 
44% vindt meer aandacht (heel) belangrijk  
23% staat neutraal  
33% vindt meer aandacht minder of niet belangrijk 
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Vergelijk speerpunten waarin sociaal-maatschappelijke en fysieke inspanningen samenkomen 

 
 
     
16. Als u iets wilt organiseren in de Hoornes (bijvoorbeeld een evenement of bijeenkomst), weet u 
waar u terecht kunt voor meer informatie?  
 
 

 
 
Uit bovenstaande figuur kan worden afgeleid dat veel mensen (70%) niet weten waar zij terecht 
kunnen als zij een evenement of bijeenkomst willen organiseren. Dit vraagt om goede 
informatievoorziening vanuit de partners richting de bewoners van de wijk.  
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17. Welke informatie heeft u nodig voor het organiseren van bijvoorbeeld een activiteit in de wijk?  
 
 

 
 
46% geeft aan behoefte te hebben aan een aanspreekpunt in de wijk voor het organiseren van een 
activiteit in de wijk. Dit sluit aan bij de resultaten van vraag 16. Daarnaast geeft 43% aan dat een 
helder stappenplan (op bijv. een website) hen kan helpen om een activiteit te starten. Dit zou een 
vervolgstap kunnen zijn van het hebben van een aanspreekpunt maar een zogenaamd stappenplan 
op een website zou ook een goede vorm kunnen zijn van informatievoorziening. Indien de website 
goed vindbaar is, zou het aanspreekpunt kunnen komen te vervallen.  
 
 
18. In het Dromenboek wordt een aantal kansen genoemd ter verbetering van de wijk. Op welke 

manier zou u willen terugzien of deze kansen zijn opgepakt/uitgevoerd?  
 
 

 
 
Meer dan de helft van de mensen (54%) geeft aan om geïnformeerd te willen worden via een huis-
aan-huisblad. Dit geeft aan dat in ieder geval dit medium ingezet dient te worden.  
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19. Op welke manier zou u betrokken willen worden/blijven bij Hoornes samen in beweging?  
 

 
Het grootste deel van de mensen (33%) geeft aan via social media betrokken te willen blijven bij 
HSIB. Met 28% volgt de digitale nieuwsbrief. 21% geeft aan via een samenwerking met een van de 
partners betrokken te willen blijven. 
Kanttekening bij deze uitkomsten is dat in de vorige vraag ook ingezet werd op niet-online media: 
huis-aan-huisbladen en posters. Gezien het percentage dat geïnformeerd wil worden via huis-aan-
huisbladen in vraag 18 zijn de uitkomsten van vraag 19 niet helemaal representatief. Een combinatie 
van media om zoveel mogelijk mensen te bereiken is uiteraard mogelijk.  
 
 
20. Wat zou u nog aan de projectgroep Hoornes samen in beweging kwijt willen?  

Op deze open vraag is 58 maal gereageerd. In onderstaande tabel is zichtbaar gemaakt op welke 
ambities voor de wijk de opmerkingen betrekking hebben.  
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De gemaakte opmerkingen treft u hieronder aan. Deze zijn onderverdeeld naar het betreffende 
beleidsveld.  
 
Planmatig Beheer 
• Meer bankjes 
• Klein voetbalveldje  
• Jammer dat Jaap Bergmanstraat niet opnieuw bestraat is na de nieuwbouw! 

 
Planmatig Beheer/ Groen 
• Wandelroutes met groen. Paden van parkje langs de Rijn onderhouden, nu vaak een 

modderpoel waardoor je op fietspad moet lopen (gevaarlijk). Oude bomen weg zodat meer 
licht in huizen in parkje. Vooral die heuvel tegen “de Haven”. 

• De verloedering die ingezet is met het maaibeleid onmiddellijk opheffen aan de bewoners ligt 
het niet maar het is de gemeente die deze wijk nog steeds anders bekijkt. 

• Meer sociale contacten hoeft voor mij niet, de omgeving ‘groener’ aantrekkelijker maken en 
wat meer bankjes plaatsen zou fijn zijn 
 

 
Planmatig Beheer/ Vastgoed 
• Buurthuizen verhuurbaar maken.  
• Benut bestaande accommodaties optimaler, incl. een toekomstige bibliotheekfunctie. 

 
 
Planmatig Beheer /Spelen 
• Als er meer verzorgde speelplaatsen zijn ontmoeten jonge mensen met kinderen elkaar ook 

meer. Of jongeren als het voetbalveldjes of basketbalveldjes zijn. 
• Geen voetbalveldje naast sloot plaatsen of met een te laag en gevaarlijk hekwerk eromheen. 
• Wellicht een project tegen de ‘verloedering’ in de wijk. Opknappen van speeltuintjes.  
• Dat jullie voor de kinderen betere speeltuinen maken en goed schoon onderhouden, 

hondenpoep vrij houden. 
• Betere speeltuinen voor jonge en oudere kinderen. 
• Hou ook rekening met mensen die niet zitten te wachten op drukte en speeltoestellen voor de 

deur. 
• Meer spelletjes organiseren en speeltuinen maken. 

 
Planmatig Beheer/ Dagelijks beheer 
• Als je wilt dat mensen meer in beweging komen, dan zou ik beginnen met fatsoenlijk 

onderhoud van de trottoirs. Het is (in de wijk Kalkhoven) dramatisch gesteld met het 
groenonderhoud. Het onkruid komt op diverse plaatsen door de trottoirs heen groeien. Evenzo 
ziet het park langs de Rijn er niet uit. Om financiële redenen wordt daar nog maar 2 x per jaar 
gemaaid, maar zoals het er nu bijligt is echt te armoedig voor woorden, daar ga je voor je 
plezier niet meer wandelen met je hond. 

• De kwaliteit van de bestrating (in de wijk Kalkhoven) is ook belabberd. Enkele jaren terug is 
alles opnieuw bestraat, met C- of D- kwaliteit materiaal als ik het bekijk. 

• Het legen van de papiercontainers bij de Pnielkerk. Ik heb net 2 adressen afgelopen met rollator 
en kan de kranten niet kwijt! 

 
 
 



Beleid Sociale Leefomgeving 
• Buurthuizen verhuurbaar maken. 
• Benut bestaande accommodaties optimaler, incl. een toekomstige bibliotheekfunctie. 
• Aandacht voor de jeugd.   
• Probeer jullie ook meer op jongeren te richten. 
• Bereikbaarheid voor ouderen, ouderen en autochtonen op een eenvoudige en begrijpbare 

(normaal Nederlands) manier dingen begrijpelijk maken. 
• Er wonen nogal wat ouderen die niet altijd digitaal geschoold zijn. 

 
Beleid Fysieke Leefomgeving/ Wonen 
• Zoek ruimte voor Philadelphia.  
• Aandacht voor de jeugd.   
• Probeer jullie ook meer op jongeren te richten. 
• Meer jongere woningen. 
• Wandelroutes met groen. Paden van parkje langs de Rijn onderhouden, nu vaak een 

modderpoel waardoor je op fietspad moet lopen (gevaarlijk). Oude bomen weg zodat meer 
licht in huizen in parkje. Vooral op de heuvel tegen ‘de Haven”. Gevaarlijk. (Zie PB Groen) 

• Misschien als daar de nieuwbouw komt….ben vóór de nieuwbouw als dan de zendmast weg 
gaat. 

 
Beleid Fysieke Leefomgeving/ Stedenbouw 
• De buurt valt uit de toon t.o.v. de rest van Katwijk. Het ‘Kattukse’ zit vooral in de winkels als 

dirksviswinkels. De wijk kan veel mooier en oogt industrieel. 
 
Beleid Fysieke Leefomgeving/ Mobiliteit 
• De Julianabrug vind ik nu zeer gevaarlijk met maar 1 fietspad. 
• Meer oplaadpalen elektrische auto’s. 
• Duidelijkheid op Biltpad, (bovenlangs bij Goerie). Waar fietsers (rood?) en waar voetgangers 

(midden?). Vaak ruzie daar! 
• Punt fietspad bij de Turk (supermarkt) is levensgevaarlijk!! 
• Verkeerslichten beter afstellen voor voetgangers, staan nu te kort, geluidsoverlast wegens 

motoren, geen voetpaden voor de Rynflat richting Rijnsoever, nieuwe brug fietspad is onveilig. 
• Er worden steeds meer bedrijfsbusjes geparkeerd in de wijk. Soms is het moeilijk je eigen auto 

te parkeren. Optie; bedrijfsbusjes parkeren aan de rand van de wijk. 
 
Beleid Fysieke Leefomgeving/ Economie 
• Theater of cinema, Multi complex (verzamelgebouw) (zie ook particulier initiatief). 

 
Dunavie 
• Torenflats beter en prettiger houden (bv. Liften, trappenhuis, gang). 
• Dunavie brieven over aanpak flats waren heftig. 

 
Winkeliersvereniging  
• Opknappen van het winkelcentrum. 
• Een grotere speelgoedwinkel. 

 
 

 



PPO (cluster  Programma’s,  Projecten en Opgaven) 
• Hopelijk zet het project parkeerplaatsen snel voort en het winkelcentrum opknappen! Dit is 

zeer van belang voor de veiligheid. 
 
Particulier initiatief 
• Theater of cinema, Multi complex (verzamelgebouw). 

 
Partners HSIB  
• Succes toegewenst in de voortzetting. Het sleutelwoord met oog op de toekomst is 

‘Verbinding’. Verbinding is een ruim begrip waarbij een aantal aspecten belangrijk zijn. 
• Blijf regelmatig in gesprek (niet te lange tussentijden) met partners en pak door middels 

tijdlijnen. 
• Bemoedig de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en geef ruimte. 
• Doel te allen tijde voor ogen houden. 
• De bewoners in de wijk een waardering geven, dat zij belangrijk zijn in dit geheel/proces. Zodat 

de mensen (nog meer) trots mogen zijn op de Hoornes. 
• Idee: een stekjesruilbieb voor kamerplanten. 
• Hopelijk lukt dit. 
• Blijf in gesprek met de bewoners. 
• Heb oog voor de kosten. Sommige ideeën zijn mooi maar moeten ook in proportie zijn. 
• Ik wil graag iets organiseren in de wijk. Bij Harmonie Katwijk zijn nieuwe leden altijd welkom en 

ik denk dat in de Hoornes niet iedereen ons kent. 
• Dat er voor iedereen iets van groepslessen zijn ofzo. 
• Goed bezig!Suc6. 
• Wij liggen aan de Rijn. Deze kan ook gebruikt worden voor events; suppen, kanoën, roeien voor 

jong en oud. 
• Ik denk dat aardgasvrij vele malen belangrijker is dan de behoefte aan ‘verbinding’ en al 

helemaal geen behoefte aan andere culturen, dat is al voldoende zichtbaar. 
• Betrek ook de wijkraad bij jullie plannen. 
• De vragen suggereren leuke mogelijkheden in de toekomst. De resultaten terugkoppelen aan 

de wijk is essentieel om te laten zien dat de gemeente luistert en zijn best doet om 
verbeteringen door te voeren. 

• Bereikbaarheid voor ouderen, ouderen en autochtonen op een eenvoudige en begrijpbare 
(normaal Nederlands) manier dingen begrijpelijk maken. 

• Doe je best  
• Soms veel herrie in de wijk van kleine kinderen. 
• Geen idee! 
• Meer spelletjes organiseren en speeltuinen maken. 
• Meer organiseren. 
• Er wonen nogal wat ouderen die niet altijd digitaal geschoold zijn. 
• Begint de wijkvereniging weer met gym? Aanpak HSIB goed, 
• Succes. 
• Parkeren en verbinden (?) liever niet. Besteed het geld liever anders. Het is al goed zo. 
• Succes met alle input. 

 
  
 
 



 
 
21. Regelmatig organiseert de projectgroep Hoornes samen in beweging activiteiten in de 

Hoornes. Hierbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Wilt u een bijdrage leveren aan:  
 

 
 
Het grootste deel van de mensen (37%) geeft aan te willen meedenken met diverse onderwerpen. De 
bereidheid om deel te nemen aan een projectgroep en voor het organiseren van activiteiten is 
minder. Daarentegen is 28% wel bereid om vrijwilligerswerk te doen. Hier liggen kansen om verder 
uit te zoeken waar men aan zou willen bijdragen. 

 

 
 

13%

28%

9%

37%

13% Organiseren van activiteiten

Vrijwillegerswerk

Deelnemen aan de projectgroep

Meedenken aan diverse onderwerpen

Overige


	Enquête Hoornes samen in beweging
	5. Kunst en cultuur: er is te weinig kunst en cultuur in de wijk terug te vinden. Hier moet meer aandacht aan besteed worden.
	46% vindt meer aandacht (heel) belangrijk
	58% vindt meer aandacht (heel) belangrijk
	44% vindt meer aandacht (heel) belangrijk
	Vergelijk speerpunten waarin sociaal-maatschappelijke en fysieke inspanningen samenkomen

