Uitkomsten enquête Parkenpraat

Wijkeroogpark/Rooswijkpark
Velsen heeft meerdere parken in beheer. Als inwoners gebruiken we deze parken om lekker buiten
te zijn en mensen te ontmoeten. Uit een enquête, voornamelijk uitgevoerd onder mensen die in de
buurten van deze parken wonen, blijkt dat veel mensen dit waarderen. Maar dat er ook wel
verbeteringen mogelijk zijn. Samen met u willen we op zoek naar deze verbeteringen.

Algemene gegevens


Er hebben 132 mensen gereageerd op de enquête (respondenten)






Ruim 90% van de respondenten komt wel eens in het Wijkeroogpark
Ruim 70% komt wel eens in het Rooswijkpark
De meesten wandelen er (70%), laten de hond uit (45%) of sporten (20%)
70% komt minstens 1 keer per week in het park en 75% komt er zowel op doordeweekse
dagen als in het weekend. Ruim 80% komt er het hele jaar door.
Ruim 10% heeft veel last van paardenpoep




Rooswijkpark scoort over het algemeen goed tot uitstekend op onderdelen als
bereikbaarheid, sfeer en onderhoud. De diversiteit aan planten en dieren scoort lager.



Wijkeroogpark scoort vooral zeer goed op bereikbaarheid. Gemiddeld scoren sfeer en
uitstraling, geschiktheid om honden aangelijnd uit te laten, onderhoud van paden en groen
en diversiteit aan planten en dieren. Ontmoetingsplekken en parkeermogelijkheden bij het
park scoren matig.

Honden








63% van respondenten in het Rooswijkpark heeft één of meer honden. Voor het
Wijkeroogpark is die 33%.
Ongeveer 15% van respondenten heeft veel last van hondenpoep in de parken.25% heeft op
andere manieren last van (andere) honden
Bijna 80% vindt dat er genoeg ruimte is voor honden, bijna 20% weet het niet
Er is veel onduidelijkheid over waar honden mogen loslopen
Ongeveer 25% van de hondenbezitters spreekt andere hondenbezitters wel eens aan op
gedrag
85% van de hondenbezitters vindt dat er te weinig automaten met plastic zakjes en
prullenbakken zijn. En ook vindt 40% van de hondenbezitters dat ze nu op onlogische
plekken staan.
45% van de hondenbezitters vindt het geen goed idee om ook op te ruimen op
losloopplaatsen
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