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Inleiding  
 
Om beter te weten wat er leeft in Groenendijk heeft Dorpsoverleg Groenendijk in mei van dit jaar de 
mening en wensen gepeild van de inwoners in buurtschap Groenendijk. Per huishouden kon 1 maal 
de enquête worden ingevuld.  

 

Waarom was het van belang van u te laten horen?  

De leden van de dorpsoverleggen in de gemeente Alphen aan de Rijn zijn niet gekozen. Toch ziet de 
gemeente de dorpsoverleggen als gesprekspartners waar het gaat om zaken die de afzonderlijke 
kernen aangaan. Dorpsoverleg Groenendijk wil een klankbord zijn en verwoorden wat er onder de 
inwoners leeft. Daarbij bent u van essentieel belang. Uw mening als inwoner van Groenendijk telt. 
Het zijn uw wensen, opmerkingen en vragen die het Dorpsoverleg naar voren wil brengen in 
gesprekken met derden zoals de gemeente of andere betrokken (woon)instanties.  

 
 

Uitleg enquête 
 
Op alle adressen (280 in totaal) werd een envelop met een enquête in de brievenbus bezorgd en kon 
de enquête ook digitaal via een speciaal ingerichte enquête-site worden ingevuld. 

53% van de huishoudens heeft de enquête ingevuld, ruim 80% werd online ingevuld en 20% via de 
papieren versie. Een percentage waar Dorpsoverleg zeer enthousiast over is, het laat de grote mate 
van betrokkenheid van de inwoners bij Groenendijk zien.  
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Samenstelling en beleving huishoudens in Groenendijk 
 

1) De verdeling vrouw / man was netjes verdeeld, bijna even veel mannen als vrouwen vulden de 
enquête in.  

 

 
2) Qua leeftijdsgroepen springen er twee groepen uit, de groep 25-45 jaar en de groep 55-65 jaar. 
Ruim vertegenwoordigd is de groep 66-75 jaar met bijna 21%.   

 
 

3) De samenstelling van huishoudens in Groenendijk laat zich mooi zien door de uitslagen van de 
enquête. Bijna 50% heeft een tweepersoonshouden, met daarop gevolgd een grote groep 
tweepersoonshuishoudens met thuiswonende kinderen. Deze twee groepen vormen samen meer 
dan driekwart van de huishoudens in Groenendijk.  

 

 
4) Bijna 85% van de inwoners van Groenendijk is niet geboren in Groenendijk. 33% woont hier tussen 
de 0 en 5 jaar, 26% tussen de 11 en 20 jaar en 14% tussen de 6 en 10 jaar. Ruim een kwart van de 
bewoners woont er langer dan 21 jaar.   
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5) In Groenendijk is meer dan 80% eigenaar van de woning. Dit is hoog gezien het landelijk 
gemiddelde, bijna 60% van de Nederlandse huishoudens woont in een koophuis; in 2006 lag dit 
aandeel nog op 53%. Ongeveer een derde van de Nederlandse huishoudens woont in 
een corporatiewoning, in Groenendijk geeft slechts 18% aan geen eigenaar te zijn van de woning.  

 

 
6) Groenendijkers zijn tevreden met hun buurtschap. Bijna 99% geeft aan hier fijn te wonen.  

 

NB. Op de vraag wat het woonplezier verder zou kunnen vergroten werd vaak ingevuld dat er 
behoefte is aan een buurtsuper. Verder werd het Budgethotel aan de Rijndijk 96 vaak ingevuld als 
overlast gevend, met name geluidsoverlast van de (tijdelijke) bewoners zou ten koste gaan van het 
woonplezier. 

 
7) Het veiligheidsgevoel in Groenendijk is hoog. Nagenoeg alle bewoners (bijna 99% ervaart een hoge 
mate van veiligheid in het buurtschap. Landelijk gezien ligt het cijfers van veiligheid een stuk lager,  
32% van de Nederlands geeft aan zich weleens onveilig te voelen. 

 

 
8) Het is wat de Groenendijker betreft genoeg qua nieuwe bouwlocaties in het buurtschap. De komst 
van de nieuwe wijk op het voormalig Avery-terrein lijkt geaccepteerd, hierdoor zal het buurtschap al 
met 100 huishoudens groeien. Meer dan 85% van de huishoudens zegt dat er hierna geen nieuwe 
uitbreidingen in Groenendijk meer moeten komen. 
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9) Het Scheepjeskerk ensemble (kerk, pastorie en tuin) moet volgens 80% van de huishoudens 
behouden blijven voor Groenendijk. Net geen 20% heeft hier geen mening over en slechts 2,5% is 
hier geen voorstander van. 

 
 

10) Wat betreft faciliteiten geeft een nipte meerderheid aan dat er niet genoeg faciliteiten zijn.  

 

 
Conclusie en standpunt Dorpsoverleg 
Dorpsoverleg zal de wens voor een buurtsuper doorgeven aan de gemeente. De gemeente kan een 
deel tussen de Rijneke Boulevard en Nieuw Werklust eventueel een bestemming voor winkel geven.  

Dorpsoverleg gaat in overleg met de betrokken partijen om te bespreken hoe de overlast van het 
Budgethotel aangepakt kan worden. 

Ook zal het Dorpsoverleg plannen voor nieuwe bouwplannen kritisch bekijken en toetsen onder 
bewoners in Groenendijk.  
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Verkeersveiligheid 
 

De aanpak van Rijndijk is het afgelopen jaar niet ongemerkt aan Groenendijk voorbij gegaan. Vele 
werkzaamheden, afsluitingen en verkeershinder, alles tot doel om de drie doelstellingen van de 
gemeente Alphen te behalen: 

1) Terugdringen sluipverkeer 
2) Terugdringen snelheid 
3) Vergroten verkeersveiligheid 

Op de vragen in de enquête over de verkeersveiligheid werd massal gereageerd, er werden bijna 100 
opmerkingen achtergelaten en hierdoor was het onderdeel ‘Verkeersveiligheid’ het meest ingevulde 
onderdeel.  

1) Meer dan 72% vindt de verkeersveiligheid sinds de herinrichting van de Rijndijk niet verbeterd. Er 
wordt vooral nog steeds veel te hard gereden, gaven de respondenten aan.  

 

 
2) Meer dan drie kwart van de huishoudens ziet nog steeds onveilige verkeerssituaties op de Rijndijk. 
De lange wegstukken zorgen er voor dat er nog steeds veel te hard wordt gereden. Ook de ligging 
van de obstakels (drempels, versmallingen) leverden veel reacties, voornamelijk dat men de locatie 
niet begrijpt en dus het effect van de snelheid omlaag brengen niet bereikt.  

 

 
3) 80% wil graag zebrapaden op de Rijndijk. De gemeente heeft er bewust niet voor gekozen om 
zebrapaden aan te leggen, een grote meerderheid van de huishoudens geeft aan hier wel behoefte 
aan te hebben. 

 

 
4) Bijna 60% geeft aan dat -ondanks dat dit tot hinder voor henzelf kan leiden- voorstander is voor 
maximale verkeer remmende maatregelen.  
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5) Ondanks de enorme hoeveelheid aan klachten over de herinrichting van de Rijndijk, ervaart het 
merendeel (bijna 60%) geen overlast van omgevingsgeluiden zoals de N11, het treinspoor of de 
Rijndijk. Wel is bij het antwoord ‘anders’ vaak het geluid van motoren op de Rijndijk als storend 
ingevuld.  

 

 
6) Bijna 80% geeft aan dat er voldoende parkeerruimte in de buurt van de woning is. 20% geeft aan 
dit niet het geval is, onbekend is in welke buurten dit het geval is.  

 

 
7) Slechts een klein deel van de huishoudens geeft aan ontevreden te zijn over de busverbindingen in 
Groenendijk. Het overgrote deel (meer dan 55%) is tevreden en bijna 40% heeft hier geen mening 
over. 

 

 
Standpunt en actie Dorpsoverleg  
Verkeersveiligheid: Voor het Dorpsoverleg is het duidelijk dat dit onderwerp zeer leeft bij de 
bewoners van Groenendijk. Het Dorpsoverleg wil met de gemeente in gesprek om een evaluatie in 
gang te zetten waarin wordt gemeten of de vastgestelde doelstellingen tot nu toe zijn behaald.  

  



 

9 
 

Activiteiten en faciliteiten in Groenendijk 
 
In dit onderdeel hebben we gevraagd hoe vaak bewoners gebruik maken van de faciliteiten in 
Groenendijk (Pleyn ’68 en speeltuin).  

1) Een groot deel (meer dan 50%) van de huishoudens geeft aan dat zij gemiddeld één a twee keer 
per maand een bezoek brengt aan Pleyn ’68. 43% geeft aan dat zij geen activiteiten bezoeken en 6% 
bezoekt 3 a 4 keer per maand een activiteit in Pleyn ’68.  

 

 
2) Op de vraag of Pleyn ’68 meer uren open moet, geeft 63% aan dat dit niet nodig is. Bijna 37% geeft 
aan hier wel behoefte aan te hebben.  

 

 
3) Een duidelijke uitslag over het huidige aanbod (voor Corona) als het gaat om het aanbod in Pleyn 
’68. 58% geeft aan hier tevreden over te zijn, minder dan 1% geeft aan ontevreden te zijn. 41% heeft 
hier geen mening over. 

 

 
4) Vanuit de activiteitencommissie van Pleyn ’68 worden er activiteiten georganiseerd. Bijna 54% is 
hier tevreden mee, net geen 6% is hier niet tevreden over. 
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5) De vragen of het aanbod van activiteiten voor kinderen voldoende is, is afhankelijk of er nog 
(kleine) kinderen in huis zijn. Dit blijkt uit de uitslag, het grote deel van de respondenten geeft aan 
hier geen mening over te hebben. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Standpunt en actie Dorpsoverleg  
Het Dorpsoverleg zal de resultaten delen met het bestuur van Pleyn ´68 en de gemeente als het gaat 
om activiteiten, speelplekken en faciliteiten. 
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Energie 
 

In dit onderdeel hebben gevraagd in hoeverre duurzaam wonen een thema is in Groenendijk. 

1) Meer dan 80% van de huishoudens geeft aan Ledverlichting in huis te hebben, daarnaast zet een 
groot deel zoveel mogelijk de kachel laag en heeft de woning geïsoleerd. Bijna 36% geeft aan dat de 
woning is voorzien van zonnepanelen. 

 

 
2) Slechts een kwart (25,9%) van de huishoudens geeft aan geen plannen te hebben om te investeren 
in zonnepanelen of isolatie van de woning. Dit kan komen doordat veel huishoudens die al hebben 
gedaan (zie vraag 1).  

 

 
3) Bij deze vraag was de uitleg over wat een postcode ring voor coöperatief elektriciteitsopwekking 
weggevallen. Dit kan voor een vertekend beeld hebben gezorgd.    

 

 
4) Het overgrote deel (72%) is tegen het plaatsen van windmolens langs de N11.  
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5) Meer dan 62% geeft aan dat er in Groenendijk voldoende oplaadpunten zijn voor elektrisch 
vervoer, 37,5% geeft aan dat hier meer behoefte aan is.  

 

Standpunt en actie Dorpsoverleg  
Dorpsoverleg zal de informatie uit de enquête beschikbaar stellen aan de gemeente t.b.v. lokale 
initiatieven. Verder steunt het Dorpsoverleg de uitslag dat het tegen plaatsing van windmolens is 
langs de N11.  
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Diversen 
 

1) Op de vraag of iedereen weet waar een AED (draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan 
herstellen bij een hartstilstand) is het beeld verdeeld. Iets minder dan de helft geeft aan dit niet te 
weten. 

 
 

2) Hoewel een grote meerderheid van de huishoudens in Groenendijk het Scheepjeskerk ensemble 
wil behouden, bezoekt slechts een kwart van de huishoudens kerkdiensten in de Scheepjeskerk. 

 
 

3) De tweejaarlijkse krant De Buurtpraet dat onder bewoners van Groenendijk (en aan oud-
bewoners) wordt verspreid, scoort zeer goed. Niet alleen geeft meer dan 90% de Buurtpraet te lezen, 
ook scoort de krant goed met een gemiddeld cijfer van 8,2. 

 

 

Standpunt en actie Dorpsoverleg  
Dorpsoverleg gaat er aan werken om de bekendheid van de AED-locaties te verhogen naar 100% 
(streefgetal). Verder wil het Dorpsoverleg dat er een afdoende aantal mensen zijn opgeleid voor het 
gebruik van AED en zodanig oproepbaar zijn dat er een 24x7 dekking is.  
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Conclusie 
 

Voor het eerst heeft het Dorpsoverleg Groenendijk dit jaar een enquête onder de huishoudens van 
Groenendijk uitgezet. Het resultaat was ver boven de verwachting, Dorpsoverleg is voornemens elke 
twee jaar een soortgelijke enquête in Groenendijk uit te zetten.  

De enquête maakte voor Dorpsoverleg Groenendijk een aantal belangrijke zaken duidelijk waar zij 
zich voor gaat inzetten komend jaar. Deze zaken zullen samen met de betrokken partners in gang 
worden gezet. 

1. Aanpak verkeersveiligheid op de Rijndijk  
2. Aanpak geluidsoverlast motoren en auto’s 
3. Geen nieuwe bouwlocaties in Groenendijk 
4. Geen windmolens langs de N11 
5. Behoud Scheepjeskerk-ensemble (kerk, pastorie en tuin)  

 
Wij willen iedereen bedanken voor het invullen van de enquête en het meedenken, deze 
betrokkenheid laat zien wat er leeft in Groenendijk! 

 


