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1.Inleiding  

1.1 Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost 
Sinds de fusie van de gemeentes Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Boskoop in 2014 tot de 

nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn zijn er in de voormalige kernen dorpsoverleggen 

ontstaan. In 2017 is ook in Hazerswoude-Rijndijk voor het gedeelte ten oosten van de 

Gemeneweg een dorpsoverleg opgericht om een schakel te zijn tussen inwoners en gemeente, 

een platform waar zowel deze inwoners als de gemeente terecht kunnen waar het gaat om 

de leefbaarheid in ons dorp. Voor het gedeelte ten westen van de Gemeneweg is het 

bestaande Wijkcomité Groenendijk omgevormd tot Dorpsoverleg Groenendijk (Hazerswoude-

Rijndijk West). Een dorpsoverleg is geen gekozen vertegenwoordiging van de inwoners. Het is 

geen raad maar een platform. 

1.2 De enquête 
Om beter te weten wat er leeft in Hazerswoude-Rijndijk Oost is er in de maanden november 

en december 2018 een enquête gehouden. Het opstellen van de vragenlijst kwam tot stand 

met de hulp van dhr. Dr. J.G. Bethlehem, bijzonder hoogleraar survey-methodologie aan de 

universiteit van Leiden. Zijn begeleiding tijdens het proces, de hulp bij het uitwerken van de 

vragen in grafieken en de interpretatie van de uitkomsten is zeer verhelderend geweest. 

Op alle adressen in Hazerswoude-Rijndijk Oost is een enquêteformulier bezorgd. Dat waren 

er 2066 in totaal. Bovendien bestond de mogelijkheid om de enquête digitaal in te vullen. Met 

de antwoorden op de enquêtevragen denkt het dorpsoverleg de belangen beter gefundeerd 

te kunnen behartigen. In gesprekken met derden zullen de prioriteiten volgens de inwoners 

naar voren worden gebracht. Het aantal respondenten, de spreiding van respondenten over 

het dorp en wat betreft leeftijd en geslacht maken dat de antwoorden op de gestelde vragen 

een aannemelijk beeld geven van wat er leeft. Mede op basis van deze enquête zal het 

dorpsoverleg een visie voor Hazerswoude-Rijndijk Oost opstellen. 

1.3 Opbouw van de rapportage 
Hoofdstuk 1: Een inleiding op de enquête. 

Hoofdstuk 2: Een profilering van (de inwoners van) Hazerswoude-Rijndijk Oost. 

Hoofdstuk 3: De resultaten van de enquête. 

Hoofdstuk 4: De conclusies en aanbevelingen richting gemeente. 

Hoofdstuk 5: Een samenvatting. 

  



3 

 

Rapport enquête Hazerswoude-Rijndijk Oost                                                             6 september 2019 

2. Profilering 

2.1 Respons 
Uiteindelijk werden 564 formulieren ingevuld ingeleverd. Het is opvallend dat de respons in 

alle vier dorpsenquêtes ongeveer even groot was: 

Koudekerk: 554 

Hazerswoude-Rijndijk: 564 

Hazerswoude-Dorp: 545 

Benthuizen: 526 

De uitkomsten van deze vier enquêtes zijn ongeveer even nauwkeurig. 

Het is van belang dat de enquête een representatieve enquête is. Alleen dan zijn immers de 

uitkomsten een goede afspiegeling van de hele bevolking van Hazerswoude-Rijndijk. Voor een 

beperkt aantal kenmerken kan worden gecontroleerd of de enquête voldoende representatief 

is. 

Hazerswoude-Rijndijk bestaat uit vier buurten: Rijndijk, Rhynenburch, Zonneveld en 

Buitengebied. Het aantal respondenten in zowel het buitengebied als van de Rijndijk was 

gering. Daarom hebben we deze beide buurten toegevoegd aan de wijk Rhynenburch en aan 

de wijk Zonneveld met de Koudekerkse brug als scheiding. In Tabel 2.1.1 is te zien hoe de 

respondenten verdeeld zijn over deze twee buurten. Te zien dat het percentage respondenten 

in beide buurten ongeveer even groot is.  Jammer genoeg heeft ruim 21% van de 

respondenten geen postcode opgegeven. Voor die respondenten kon dus niet worden 

vastgesteld in welke buurt ze wonen.  

Tabel 2.1.1. De verdeling van de respondenten over de buurten 

 

Buurt Aantal 

respons 

Percentage 

respons 

Rhynenburch 

Zonneveld 

Geen antwoord 

218 

226 

120 

38,7% 

40,1% 

21.3% 

Totaal 585 100,0% 

 

Tabel 2.1.2. Het geslacht van de respondenten 

 

Geslacht Aantal 

respons 

Percentage 

respons 

Percentage 

populatie 

Man 

Vrouw 

Anders 

Geen antwoord 

221 

294 

4 

45 

39,2% 

52,1% 

0,7% 

8,0% 

50,3% 

49,7% 

 

Totaal 564 100,0% 100,0% 
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Tabel 2.1.2 vergelijkt de percentages mannen en vrouwen in onze respons met de 

overeenkomstige percentages in heel Hazerswoude-Rijndijk, de zogenaamde populatie, zoals 

die door het CBS zijn vastgesteld. Er zitten meer vrouwen dan mannen in de steekproef. Toch 

is het percentage mannen met bijna 40% nog behoorlijk. 

Figuur 2.1.1 geeft de vergelijking van geslacht weer in de vorm van een grafiek. 

 

Figuur 2.1.1 Het geslacht van de respondenten 

 

Tabel 2.1.3 vergelijkt de leeftijdsverdeling in de respons met de leeftijdsverdeling in de hele 

populatie van Hazerswoude-Rijndijk. De verdeling is niet helemaal representatief. Er zitten te 

weinig jongeren en te veel ouderen in de respons. Dit verschijnsel doet zich wel vaker voor bij 

enquêtes. Het is bijzonder lastig om jongeren in de steekproef te krijgen. Gezien het geringe 

aantal jongere respondenten in de leeftijdsgroep van 15 t/m 24 jaar is ervoor gekozen om de 

twee eerste leeftijdsgroepen samen te voegen, voordat er conclusies getrokken kunnen 

worden.  

Tabel 2.1.3. De leeftijd van de respondenten 

 

Leeftijd Aantal 

respons 

Percentage 

respons 

Percentage 

populatie 

15 – 24/25-45 jaar 

46 – 65 jaar 

66 jaar en ouder 

Geen antwoord 

(15+117) 

208 

203 

21 

(2,7+20,7) % 

36,9% 

36,0% 

3,7% 

42,5% 

35,3% 

22,2% 

Totaal 564 100% 100% 

 

 

Figuur 2.1.2 geeft de vergelijking van leeftijd weer in de vorm van een grafiek. 
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Het is niet ongebruikelijk om deze onbalans te corrigeren. Bij de resultaten van de enquête 

waarbij de leeftijd een rol speelt, hebben we dan ook correctiefactoren toegepast. De 

toegepaste correctiefactoren zijn in tabel 2.1.4 gegeven. 

 

Figuur 2.1.2 De leeftijd van de respondenten 

 

Tabel 2.1.4. Correctiefactoren voor onbalans 

 

Leeftijd Correctiefactor 

15 - 24 jaar 

25 - 45 jaar 

46 - 65 jaar 

66 - 75 jaar 

76+ 

1,821 

1,821 

0,957 

0,617 

0,617 

 

2.2 Demografische gegevens 
Tabel 2.2.1 bevat de verdeling naar gezinssamenstelling. De grootste groep respondenten 

wordt gevormd door de ruim 40% tweepersoonshuishoudens zonder kinderen. Dan volgt de 

groep van bijna 31% bestaande uit tweepersoonshuishoudens en alleenstaande ouders met 

thuiswonenden kinderen. Eén op de vijf huishoudens is een alleenstaande. Er lijken niet veel 

bijzondere huishoudens te zijn.  

Vergelijken we de huishoudens in onze enquête met de populatiegegevens uit 2015, dan 

blijken in onze enquête de tweepersoonshuishoudens (zonder kinderen) zeer ruim 

vertegenwoordigd te zijn.  Dit in vergelijking tot de alleenstaanden en gezinnen met kinderen, 

die wat ondervertegenwoordigd zijn.  

 Zowel uit Tabel 2.1.3 als Tabel 2.2.1 is te lezen dat de steekproef onder de respondenten geen 

exacte afspiegeling is van alle inwoners in Hazerswoude-Rijndijk. De enquête is vaker ingevuld 
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door inwoners uit een tweepersoonshuishouden zonder kinderen dan uit andere 

huishoudens.  

Tabel 2.2.1. Gezinssamenstelling van de respondenten 

 

Gezinssamenstelling Aantal 

respons 

Respons 

% 

Populatie 

% (2015) 

Alleenstaand 

 

Alleenstaand met thuiswonende kinderen 

Tweepersoonshuishouden met thuiswonende 

kinderen 

 

Tweepersoonshuishouden 

 

Anders 

Geen antwoord 

122 

 

21 

 

156 

 

236 

 

8 

21 

21,6% 

 

3,7% 

 

27,7% 

 

41,8% 

 

1,4% 

3,7% 

30,2% 

 

37,3% 

 

 

 

32,5% 

 

- 

- 

Totaal 564 100,0% 100,0% 

 

Aan de respondenten is gevraagd of ze in Hazerswoude-Rijndijk zijn geboren. De antwoorden 

op deze vraag zijn samengevat in Figuur 2.2.1. Het is overduidelijk dat de grote meerderheid 

van de inwoners (meer dan 80%) niet in Hazerswoude-Rijndijk is geboren. Slechts 15% is wel 

in Hazerswoude-Rijndijk geboren. 

Figuur 2.2.1. Waar zijn de respondenten geboren? 

 

Ook is aan de respondenten gevraagd hoe lang ze al in Hazerswoude-Rijndijk wonen. De 

uitkomsten staan in Figuur 2.2.2. De conclusie moet luiden dat de inwoners erg honkvast zijn. 

Ze zijn niet geboren in het dorp, maar als ze er eenmaal wonen, dan blijven ze er lang wonen. 

65% van de inwoners woont meer dan 20 jaar in Hazerswoude-Rijndijk. En nog eens 13% 

woont er al tussen de 10 en 20 jaar. 

Ca 30% van de respondenten doet vrijwilligerswerk. Meer dan de helft heeft zelfs meerdere 

vrijwilligersbanen. Eenzelfde beeld is er met betrekking tot mantelzorg. En ook met de sociale 
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contacten lijkt het wel goed te gaan. Ruim 80% zegt voldoende sociale contacten te hebben. 

Niettemin zegt bijna 15% te weinig of geen sociale contacten te hebben.   

Figuur 2.2.2.  Hoe lang woont u al in Hazerswoude-Rijndijk? 
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3 Resultaten enquête  

3.1 Winkelen  
Waar doet U Uw boodschappen? Uit de enquête blijkt, dat de meeste inwoners dit doen bij 

de lokale winkeliers. Ruim 95% doet er zijn dagelijkse boodschappen en 86% komt er ook voor 

de wekelijkse boodschappen. Daarnaast wordt er ook buiten de Hazerswoude-Rijndijk 

gewinkeld. Zowel voor de dagelijkse (ruim 20%), maar zeker voor de wekelijkse boodschappen 

(bijna 40%). 

 

Figuur 3.1.1. Boodschappen doen 

 

Minder dan de helft van de mensen bezoekt wekelijks de markt. Toch doen 4 op de 10 mensen 

wekelijks hun boodschappen ook op de markt. Grootschalig koopstromenonderzoeken in 

Nederland geven aan dat de helft van de Nederlanders één keer per maand of vaker een 

warenmarkt bezoekt en circa een kwart nooit. Het aandeel marktbezoekers is het hoogst 

onder mensen ouder dan 55 jaar.  

De respondenten is ook gevraagd welk type winkel in Hazerswoude-Rijndijk ontbreekt. De 

meeste behoefte is aan vers-winkels: een slager, groenteboer of bloemenzaak. Een winkel als 

Holland, de winkel waar bijna alle gebruiksartikelen te koop waren, wordt nog node gemist. 

Hier kon men terecht voor een cadeautje, doe-het-zelfartikelen, maar ook voor huishoudelijke 

artikelen of zebravinken. Regelmatig geeft men aan behoefte te hebben aan winkels zoals 

Kruidvat, Bruna, Action, Blokker, Hema of Praxis e.d. Gezien de grootte van deze dorpskern is 

de komst van een van deze ketens niet waarschijnlijk. 

Over het algemeen is men redelijk tevreden over het horeca aanbod in Hazerswoude-Rijndijk. 

Bijna 37% is tevreden, ruim 42 % is niet tevreden maar ook niet ontevreden. Ruim 10% is 

ronduit ontevreden. Op de vraag welke horeca gemist wordt staat gezelligheid voorop: een 

eetgelegenheid (bistro, brasserie, eetcafé), liefst met terras aan het water waar met het gezin 
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gezellig kan worden gegeten voor een redelijke prijs. Er is ook behoefte aan een lunchroom 

waar men overdag terecht kan voor een kopje koffie, een ijsje of een broodje. 

Figuur 3.1.2. Marktbezoek 

 

3.2 Wonen 
Uit de enquête valt af te leiden dat 78% van de inwoners van Hazerswoude-Rijndijk Oost in 

een koopwoning woont en 22% in een huurwoning. Vergelijken we dat met de populatie, 

waarvan de score eigenaar/huur op 65 /35% ligt, dan hebben relatief meer eigenaren aan de 

enquête deelgenomen dan huurders. Als we kijken hoe men woont, dan woont ruim 88% in 

een eengezinswoning en 12% in een flat of appartement. Volgens de populatie dan zou de 

verhouding ongeveer 77/23 moeten zijn. Bewoners van flats of appartementen zijn 

ondervertegenwoordigd.  

Figuur 3.2.1. Verwachting toekomstige woonruimte

 

Op de vraag naar wat voor soort woning men in de toekomst zou willen verhuizen, waren 

meerdere antwoorden mogelijk. Voor ca 30% van de respondenten was de vraag niet van 

30,4

0,8

2,3

3,7

5,0

10,4

11,2

22,9

18,7

19,2

22,0

0 10 20 30 40

N.v.t.

Woning voor meer gezinnen

Kangoeroewoning

Appartement verbonden met…

Levensloopbestendige woning

Appartement (gelijkvloers, met tuin)

Percentage
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toepassing. Van de overige 70% scoren appartementen met of zonder tuin met 41% hoog. 

Ongeveer 19 % geeft aan dat een levensloopbestendige woning de voorkeur geniet. 10% ziet 

een gezamenlijke tuin wel zitten. En ruim 11% zou het appartement verbonden willen zien 

aan een zorginstelling. Aan kangoeroe woningen en meergezinswoningen is blijkbaar weinig 

behoefte 5% respectievelijk 2,3%.  

Bijna 23% wil in de toekomst naar een eengezinswoning. Een kleine groep wil naar een 

starterswoning of op kamers (3,7 respectievelijk 0,8%). Dit komt overeen met vergelijkbaar 

onderzoek van woningbouwvereniging Habeko. Zie verder Fig. 3.2.1. 

De respondenten zijn overigens erg tevreden met de woonsituatie. 93% is tevreden tegen 5% 

ontevredenen.  

In de enquête is gevraagd of men verhuisplannen heeft en zo ja op welke termijn dat dan zou 

zijn. De respondenten zijn erg honkvast. 64% heeft geen plannen om binnen een paar jaar te 

verhuizen. Ruim 7 % denkt wel binnen twee jaar te verhuizen.        

Dat ligt goed in de lijn met de gegevens over de populatie, waarbij de verhouding ligt op 68% 

respectievelijk 9%. Verhuisplannen tussen de 2 en de 5 jaar bestaan bij ruim 16% van de 

respondenten.  

En waar willen de respondenten dan het liefste wonen in Hazerswoude-Rijndijk Oost? Iets 

meer dan de helft van de respondenten beantwoordt die vraag. De uitkomsten zijn in Figuur 

3.2.2 weergegeven per leeftijdsgroep.  

Figuur 3.2.2 Voorkeur voor woonlocatie per leeftijdsgroep 

 

Bij een school wonen is, behalve bij inwoners tot 45 jaar, niet populair. De wijk Rhynenburch 

scoort hoog bij de respondenten, vooral als het ook nog dicht bij de winkels kan. Op de tweede 

plaats komt de Rijndijk en op de derde plaats de wijk Zonneveld. 



11 

 

Rapport enquête Hazerswoude-Rijndijk Oost                                                             6 september 2019 

De resultaten laten zien, dat naarmate de leeftijd vordert, men dichter bij de winkels wil 

wonen. Voor wonen aan de Rijndijk geldt het omgekeerde. Wonen in Plan Zonneveld is minder 

populair dan de wijk Rhynenburch.  

Wonen in de buurt van een bushalte is interessanter naarmate de leeftijd daalt. 10 tot 15% 

van de respondenten wil wel bij het toekomstige station wonen. Dat geldt dan niet voor de 

echte senioren, waarvoor de mobiliteit afneemt.  

3.3 Onderwijs  
Opvallend bij de vraag over onderwijs en kinderopvang is het grote aantal respondenten dat 

deze vragen niet heeft beantwoord of ‘geen mening’ heeft. Bij de vragen over het onderwijs 

was dit bij de helft van de respondenten het geval, bij die over de kinderopvang en 

buitenschoolse opvang (BSO) zelfs meer dan 70%. 

Figuur 3.3.1. Tevredenheid schoolaanbod algemeen 

 

Het is moeilijk de wel gegeven antwoorden op waarde te schatten aangezien het merendeel 

van de respondenten blijkbaar niet meer te maken heeft met basisonderwijs of kinderopvang. 

Het echte antwoord van jonge ouders ontbreekt.  

Enkelen geven aan dat het ontbreekt aan protestant-christelijk- en voortgezet onderwijs.  

 

 

 

 

Figuur 3.3.2 Tevredenheid schoolaanbod per gezinssamenstelling 
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Van de respondenten die wel ingegaan zijn op de vragen, is het merendeel tevreden over 

zowel het onderwijsaanbod als over de kinderopvang.  Een hele kleine groep is ontevreden 

tot zeer ontevreden. In de figuren 3.3.1, 3.3.3 en 3.3.5 is de tevredenheid met schoolaanbod 

en kinderopvang voor de gehele populatie aangegeven.  

Figuur 3.3.3 Tevredenheid kinderopvang 0-4 jaar 

 

In de figuren 3.3.2 en 3.3.4 is nog een uitsplitsing gemaakt voor tevredenheid over 

schoolaanbod en kinderopvang per gezinssamenstelling. Ook bij alleenstaanden en 

tweepersoonshuishoudingen zonder kinderen is de tevredenheid groot. 

 

 

Figuur 3.3.4 Tevredenheid kinderopvang per gezinssamenstelling 
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De kleine groep ontevreden respondenten met de kinderopvang zitten in de groep 

tweepersoonshuishoudens met kinderen. Dat zijn dan ook de direct betrokkenen. De groep 

zou graag meer variatie en ruimere openingstijden zien.  

De grote groep die geen mening heeft of geen antwoord gegeven heeft is nader onderzocht. 

De verwachting was, dat vooral de leeftijdscategorie 25-45jr en de groep 46-65jr betrokken is 

bij schoolaanbod en kinderopvang. 

Figuur 3.3.5. Tevredenheid kinderopvang/BSO 

 

Dat wordt bevestigd in Tabel 3.3.1. De grote groep afwezigen bij schoolaanbod zitten in de 

categorie 66+. De kinderopvang, zowel het kinderdagverblijf als de BSO-opvang blijkt vooral 

voor 25-45-jarigen van belang te zijn  

 

 

Tabel 3.3.1. Percentage met geen mening of antwoord bij school en opvang vragen 
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Leeftijdscategorie Geen mening 

of antwoord  

schoolaanbod 

Geen mening 

of antwoord 

bij 0-4jr 

opvang 

Geen mening 

of antwoord bij 

BSO 4-12jr 

15-24 

25-45 

46-65 

66-75 

76> 

27% 

20% 

46% 

70% 

79% 

60% 

39% 

74% 

86% 

91% 

60% 

46% 

76% 

86% 

91% 

 

3.4 Sport 
Ca 62% van de respondenten is tevreden of zeer tevreden over het sportaanbod in 

Hazerswoude-Rijndijk. Ruim 26% is niet tevreden en niet ontevreden. Echt ontevreden is 

slechts 3%. Ruim 8% heeft geen antwoord gegeven. Zie Tabel 3.4.1 

Van alle respondenten is ruim 31% lid van een sportvereniging in Hazerswoude-Rijndijk, 64% 

is dat niet en ruim 4% heeft geen antwoord gegeven. Zie Tabel 3 4 2. Dat wil overigens niet 

zeggen dat men geen lid is van een sportvereniging buiten Hazerswoude-Rijndijk. 

Tabel 3.4.1. Tevredenheid sportaanbod 

 

 Aantal Percentage 

Zeer tevreden 

Tevreden 

Niet tevreden en niet ontevreden 

Ontevreden 

Zeer ontevreden 

Geen antwoord 

39 

310 

149 

15 

2 

49 

6,9% 

55,0% 

26,4% 

2,7% 

0,4% 

8,7% 

Totaal 564 100% 

 

Tabel 3.4.2. Lid sportvereniging in Hazerswoude-Rijndijk 

 

 Aantal Percentage 

Ja 

Nee 

Geen antwoord 

178 

361 

25 

31,6% 

64,0% 

4,4% 

Totaal 564 100% 
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3.5 Vrijetijd 
Ruim 45% van de mensen is tevreden of zeer tevreden met de mogelijkheden tot 

vrijetijdsbesteding buitenshuis in Hazerswoude-Rijndijk. Ca 40% is niet tevreden/niet 

ontevreden hierover. Een kleine 10% is ontevreden of zeer ontevreden.  

Tabel 3.5.1. Tevredenheid vrijetijdsbesteding 

 

 Aantal Percentage 

Zeer tevreden 

Tevreden 

Niet tevreden en niet 

ontevreden 

Ontevreden 

Zeer ontevreden 

Geen antwoord 

26 

230 

222 

47 

8 

31 

4,6% 

40,8% 

39,4% 

8,3% 

1,4% 

5,5% 

Totaal 564 100% 

 

3.6 Veiligheid 
In de gemeentelijke gebiedsvisie is veiligheid een thema. Hoe wordt veiligheid in 

Hazerswoude-Rijndijk ervaren? 94% voelt zich veilig maar ca 3% voelt zich dat niet. Ruim 3% 

heeft de vraag niet beantwoord. Over het algemeen voelt zich men dus veilig in Hazerswoude-

Rijndijk 

Tabel 3.6.1. Veilig gevoel 

 

 Aantal Percentage 

Ja 

Nee 

Geen antwoord 

529 

15 

20 

93,8% 

2,7% 

3,5% 

Totaal 564 100% 

 

Bij een veilig gevoel hoort de wijkagent. Slechts 12% van de respondenten weet wie de 

wijkagent van Hazerswoude-Rijndijk is, ruim 85% weet dat niet.  3% van de respondenten gaf 

geen antwoord.  Inwoners komen blijkbaar niet veel in contact met de wijkagent. Dat is 

enerzijds positief (omdat er geen aanleiding is) maar anderzijds mogelijk ook een 

tekortkoming.  Bij een nader onderzoek onder 36 wijkbewoners bleek er wel duidelijk 

behoefte te zijn om de wijkagent te leren kennen. 58% was ervoor, 22% twijfelde nog en 20% 

zei er geen behoefte aan te hebben.  
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Tabel 3.3.5. Kent U de wijkagent 

 

 Aantal Percentage 

Ja 

Nee 

Geen antwoord 

67 

480 

17 

11,9% 

85,1% 

3,0% 

Totaal 564 100% 

 

3.7 Verkeer 
Verkeershinder. 

In Hazerswoude-Rijndijk zijn een aantal plaatsen, waar men hinder van het verkeer 

ondervindt. Waar treedt de meeste hinder op? Ook is gevraagd of men zich veilig voelt in het 

verkeer, wat men vindt van het openbaar vervoer en hoe het staat met de parkeerruimte in 

de buurt van de woning. De drie in het oog springende plekken waar verkeershinder optreedt 

zijn de omgeving van de Koudekerkse brug, in de Willem Kloosstraat tussen Jumbo en 

Hoogvliet en in de Potgieterlaan. 

Uit de enquête blijkt dat de meeste verkeershinder ondervonden wordt bij de Koudekerkse 

brug. 45% van de respondenten geeft dat aan. Zie Figuur 3.7.1. Dat geldt vooral voor de 

respondenten uit de wijk Zonneveld. Zie Figuur 3.7.2. De verkeershinder in de Potgieterlaan 

en de Willem Kloosstraat is ongeveer gelijk met ca 35% en wordt vooral door de respondenten 

in de wijk Rhynenburch ondervonden. 

 Figuur 3.7.1 Verkeershinder bij de Koudekerkse brug, Potgieterlaan en Willem Kloosstraat 
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Figuur 3.7.2 Verkeershinder per buurt 

 

Openbaar vervoer. 

We vroegen : Hoe tevreden bent U met de mogelijkheid van openbaar vervoer in 

Hazerswoude-Rijndijk?  

Ruim 40% van de respondenten is tevreden of zeer tevreden over de Openbaar Vervoer 

mogelijkheden. 29% is niet tevreden/niet ontevreden. 25% is ontevreden of zelfs zeer 

ontevreden over de Openbaar Vervoer mogelijkheden. Niet bekend was of de respondenten 

ook gebruik maakten van het openbaar vervoer. In een nader onderzoek onder 38 bewoners 

bleek 76% gebruik te maken van het openbaar vervoer en 29% niet. Van die 76% was 28% 

tevreden en 72% niet.  

Ook is verder gekeken in hoeverre de leeftijd invloed had op de resultaten. De 24,6% 

ontevredenen en zeer ontevredenen zien we met name bij de leeftijdscategorie 15-24 jaar.  

Tabel 3.7.1 Mogelijkheid openbaar vervoer  

 Aantal Percentage 

Zeer tevreden 

Tevreden 

Niet tevreden en niet 

ontevreden 

Ontevreden 

Zeer ontevreden 

Geen antwoord 

24 

209 

171 

 

138 

34 

3,8% 

39,1% 

30,1% 

 

21,0% 

6,0% 

 

Totaal 576 100% 
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Tabel 3.7.2 Mogelijkheid openbaar vervoer naar leeftijd (gewogen) 

Leeftijd Zeer 

ontevreden 

Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer 

tevreden 

Totaal 

15-24 

25-45 

46-65 

66-75 

76+ 

18,5% 

4,2% 

7,7% 

5,1% 

0,0% 

18.5% 

20.8% 

24,5% 

16,7% 

15,4% 

14,8% 

32,5% 

30,1% 

25,6% 

35,9% 

48,1% 

35,4% 

35,7% 

51,3% 

46,2% 

0,0% 

7,1% 

2,0% 

1,3% 

2,6% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

Totaal 6.0% 21,0% 30,1% 39,1% 3,8% 100,0% 

 

Voelt men zich veilig als automobilist? Ruim 86% zegt ja, ruim 4% voelt zich niet veilig en een 

kleine 10% heeft geen antwoord gegeven. Bij de fietsers neemt het gevoel van veiligheid af 

ten opzichte van de automobilisten, slechts ruim 71% voelt zich veilig als fietser, ruim 21% 

voelt zich niet veilig als fietser. Ruim 7% heeft geen antwoord gegeven. 87% van de 

voetgangers voelt zich veilig. Dit is eenzelfde percentage als bij de automobilisten. Echter een 

hoger percentage, 10%, voelt zich niet veilig. 

Tabel 3.7.3 Veiligheidsgevoel voetganger 

 Aantal Percentage 

Ja 

Nee 

Geen antwoord 

489 

56 

19 

86,7% 

9,9% 

3,4% 

Totaal 564 100% 

 

Parkeren gaat in bepaalde straten/gebieden goed, want ruim 60% van de respondenten zegt 

voldoende parkeerruimte rond hun woning te hebben. Bij ruim 35% van de respondenten is 

dat niet het geval. Ruim 4% heeft geen antwoord gegeven. Zie Tabel 3.7.4. 

Tabel 3.7.4 Voldoende parkeerruimte in de buurt 

 Aantal Percentage 

Ja 

Nee 

Geen antwoord 

341 

199 

24 

60,5% 

35,3% 

4,2% 

Totaal 564 100% 
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Kijken we per wijk hoe het met de parkeerruimte zit, dan is er duidelijk een verschil tussen 

Rhynenburch en Zonneveld. Bijna de helft van de respondenten uit de Rhynenburch vindt dat 

er te weinig parkeerruimte is. In Zonneveld is dat probleem met ruim 28% een stuk minder. 

Zie Tabel 3.7.5. 

Tabel 3.7.5 Voldoende parkeerruimte rond de woning per wijk? 

Buurt Ja Nee Totaal 

Rhynenburch 

Zonneveld 

52,4% 

71,7% 

47,6% 

28,3% 

100,0% 

100,0% 

Totaal 62,4% 37,6% 100,0% 

 

3.8 Dorpshuis  
Het Anker is door de gemeente aangewezen als dorpshuis voor Hazerswoude-Rijndijk Oost. 

Op de vraag hoe tevreden men is over het huidige dorpshuis antwoordt ruim 40% tevreden te 

zijn, bijna 14% is dat niet. Bijna 45 % heeft geen mening of geeft geen antwoord. Het grote 

aantal respondenten, dat geen mening heeft is opvallend. Komt men dan niet in het Anker?  

Tabel 3.8.1 Tevreden met Anker als dorpshuis? 

 Aantal Percentage 

Ja 

Nee 

Geen mening 

Geen antwoord 

235 

77 

232 

20 

41,7% 

13,7% 

41,1% 

3,5% 

Totaal 564 100% 

 

Om een indruk te krijgen hoeveel bewoners het Anker bezoeken is aanvullend aan een kleine 

groep van 38 bewoners gevraagd of zij geregeld, af en toe of zelden of nooit het Anker 

bezoeken. Iets minder dan de helft (42%) zegt er zelden of nooit te komen. 13% komt er 

geregeld en 45% zo af en toe.  

Moet er dan een dorpshuis op een andere plek gebouwd worden: nee zegt 65%. De meningen 

onder de ja-zeggers is verdeeld. Bijna 13% zegt dat er een ander gebouw op de plaats van het 

anker moet komen. Andere locaties zijn niet populair. In volgorde zijn dat: de Da Costasingel 

(7%), bij s.v. Bernardus/de Cirkel (4%) en op het scholeneiland (2,5%) bij de o.b.s. Steijaert. 

Een ruime meerderheid wil blijkbaar het Anker als dorpshuis houden op de huidige plek.  
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Tabel 3.8.2 Dorpshuis op een andere plek dan het Anker? 

 Aantal Percentage 

Nee 

Ja, bij de Cirkel/SV Bernardus 

Ja, op het scholeneiland (J.P.F. Steijaert/ CBS 

Rhynenburch) 

Ja, op de Da Costasingel 

Ja, op de Anker locatie (herbouw) 

Geen antwoord 

367 

24 

 

14 

39 

72 

48 

65,1% 

4,3% 

 

2,5% 

6,9% 

12,8% 

8,4% 

Totaal 564 100% 

 

3.9 Milieu/groen/duurzaamheid/energie 
In Figuur 3.9.1 is weergegeven hoe de respondenten Hazerswoude-Rijndijk Oost omschrijven, 

te weten groen of versteend. Iets meer dan de helft van de respondenten vindt het dorp 

groen, ruim een derde van de respondenten vindt ons dorp echter versteend.  

Figuur 3.9.1 Is Hazerswoude-Rijndijk Oost Groen of versteend? 

 

Als nader ingegaan wordt op de wijk waar de respondenten vandaan komen, dan vindt men 

de wijk Rhynenburch een beetje groener dan de wijk Zonneveld. Zie Figuur 3.9.2. De 

versteende omgeving van de Mozartlaan en Schubertplantsoen is daar waarschijnlijk debet 

aan.  

66% van de respondenten ziet verstening als een probleem voor bijvoorbeeld afvoer van 

regenwater. Ruim 15% van de respondenten ziet daar geen probleem in. 19% van de 

respondenten weet het niet of heeft geen antwoord gegeven. 
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Figuur 3.9.2 Groen of versteend per buurt 

 

We hebben de vraag gesteld of Hazerswoude-Rijndijk Oost een groene uitstaling moet krijgen 

en wat men daar eventueel zelf aan zou willen doen.  In Figuur 3.9.3 is te zien dat ruim 23% 

dat helemaal niet nodig vindt. Van de 77% die wel iets wil doen ziet de helft wel wat in 

gemeenschappelijk beheer en onderhoud van openbaar groen. 16% wil minder tegels in de 

tuin, 11% ziet wel wat in een tuin wedstrijd en 20% wil iets anders.   

Figuur 3.9.3. Groene uitstraling bevorderen? 

 

Hoe beoordelen de respondenten het groenonderhoud van de Gemeente in Hazerswoude-

Rijndijk Oost? Zo’n 25% vindt dat de gemeente het goed doet, ruim 40% vindt het niet 

goed/niet slecht. 26% is er niet tevreden mee. Zie Tabel 3.9.4. 

Naast een bijdrage aan de groene uitstraling door de inwoners zou ook de Gemeente een 

bijdrage kunnen doen. 13% van de respondenten vindt dat niet nodig. De overige 87% vindt 

dat de gemeente zou moeten gaan werken aan respectievelijk: groenstroken aantrekkelijker 

en gevarieerder maken, groen beter onderhouden, openbaar groen opnieuw inrichten en 

parkeerplaatsen efficiënter (groen) gaan inrichten.  Zie Figuur 3.9.4. 
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Figuur 3.9.4. Hoe doet de Gemeente het groenonderhoud? 

 

 Aantal Percentage 

Goed 

Niet goed en niet slecht 

Slecht 

Geen mening 

Geen antwoord 

140 

239 

148 

18 

19 

24,8% 

42,4% 

26,2% 

3,2% 

3,4% 

Totaal 564 100% 

 

Met betrekking tot de aanwezigheid van prullenbakken in de wijk vinden 47% van de 

respondenten dat die er genoeg zijn. Maar ook 47% vindt dat die er niet genoeg zijn. De 

meningen zijn verdeeld. 

Figuur 3.9.4 Bijdrage Gemeente aan groene uitstraling 

 

 

De speelgelegenheden in de buurt worden door 40% van de respondenten als goed 

gewaardeerd. 21% vindt ze niet goed of niet slecht en 8% vindt ze slecht. Bijna 30% had geen 

mening of gaf geen antwoord. 

We wilden graag weten of en zo ja hoe energietransitie leeft in Hazerswoude-Rijndijk Oost. Er 

zijn in de enquête hierover een vijftal vragen gesteld. Hoe bespaart U bijvoorbeeld energie in 

uw woning? Er waren meerdere antwoorden mogelijk.  

Figuur 3.9.5 laat zien, dat drie kwart van de respondenten de gloeilamp heeft vervangen door 

led-spaarlampen, meer dan de helft zet de verwarming lager en/of heeft de woning 

geïsoleerd. Iets minder dan een kwart heeft zonnepanelen. Een zonneboiler of warmtepomp 

heeft nog bijna niemand.  

Tabel 3.9.5 laat zien hoe een bepaalde maatregel verdeeld is over de leeftijdscategorieën. In 

de groepen 25-45 en 46-65-jarigen worden de meeste maatregelen genomen. In de groep 66-
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75 wat minder. Voor de jongeren en voor de 76+ generatie is het allemaal niet zo interessant. 

De tabel is gecorrigeerd voor de onbalans in leeftijdscategorieën.  

Figuur 3.9.5 Hoe bespaart U energie?

 

Tabel 3.9.5 Energiebesparing naar leeftijd (gewogen) 

Leeftijd 15-24 25-45 46-65 66-75 76+ Totaal 

Led-spaarlampen 

Verwarming lager 

Isolatie woning 

Zonnepanelen 

Zonneboiler 

Warmtepomp 

Andere vorm 

3,8% 

4,6% 

2,1% 

1,6% 

12,5% 

0,0% 

6,2% 

37,4% 

34,7% 

38,2% 

32,3% 

25,0% 

28,6% 

47,7% 

37,4% 

41,0% 

37,6% 

44,4% 

50,0% 

71,4% 

33,8% 

14,7% 

13,3% 

14,5% 

16,1% 

12,5% 

0,0% 

7,7% 

6,9% 

6,4% 

7,6% 

5,6% 

0,0% 

0,0% 

4,6% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

 

In Tabel 3.9.6 is aangegeven hoeveel mensen binnen elke leeftijdsgroep bepaalde 

maatregelen hebben genomen. Kijken we bijvoorbeeld naar de warmtepompen, dan is binnen 

de hele populatie ca 29% van de warmtepompen te vinden bij de groep 25-45-jarigen en 71% 

bij de groep 46-65-jarigen. Tabel 3.9.6 laat echter zien dat binnen de groep van 25-45-jarigen 

slechts 1% een warmtepomp heeft en bij de groep 46-75-jarigen 2%.  

Tabel 3.9.6 Energiebesparing binnen de leeftijdscategorieën 

Leeftijd Ledlamp Verwarming 

lager 

Isolatie Zonnepanelen Zonneboiler Warmtepomp Anders 

15-24 

25-45 

46-65 

66-75 

>76 

60% 

75% 

80% 

77% 

67% 

60% 

57% 

71% 

56% 

50% 

27% 

55% 

63% 

59% 

59% 

7% 

19% 

28% 

24% 

17% 

7% 

2% 

4% 

3% 

0% 

0% 

1% 

2% 

0% 

0% 

13% 

15% 

11% 

6% 

7% 
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Ledlampen zijn het meest ingeburgerd, gevolgd door de verwarming wat lager zetten en 

isolatie maatregelen.  

Op de vraag of men wel of niet denkt te investeren in milieumaatregelen ligt het zwaartepunt 

bij de leeftijdscategorie 25-45-jarigen met als goede tweede de groep 46-65-jarigen. 

Naarmate men ouder wordt neemt de animo af. Zie Tabel 3.9.7. 

Tabel 3.9.7 Investeren in milieumaatregelen 

Leeftijd Ja Nee Geen antwoord 

15-24 

25-45 

46-65 

66-75 

>76 

27% 

57% 

46% 

30% 

30% 

53% 

41% 

48% 

54% 

50% 

20% 

2% 

6% 

16% 

20% 

 

Naast inzet van de bewoners, ligt er ook een opgave bij de overheid. Gevraagd is op welke 

vorm van duurzame energieopwekking zou de gemeente/provincie moeten inzetten?  

De meningen van de respondenten hierover zijn verdeeld. Meerdere antwoorden waren 

mogelijk.  Als keuze richting was aangegeven zonne-akkers met zonnepanelen, waterstof in 

plaats van gas, warmtepompen stimuleren, meer windmolens of een andere vorm. Uit figuur 

3.9.6 is af te lezen dat de eerste drie keuzes door ca een derde van de respondenten als 

richting aangegeven wordt. Stimuleren van meer windmolens in de gemeente scoort met 19% 

beduidend minder.  

Figuur 3.9.6 Op welke duurzame bron voor energie moet de overheid inzetten? 
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Inwoners kunnen ook zelf investeren. Er is gevraagd of men zelf bereid is om te investeren in 

duurzame energieopwekking in en rond de woning en als dat zo is, wat men dan zou willen 

doen en als dat niet zo is, waarom dan niet.  

Een kleine minderheid van 40.6% is bereid te investeren. Een kleine meerderheid van 46,8 % 

is dat niet. Figuur 3.9.7.  

Een aantal respondenten dat wel wil investeren geeft randvoorwaarden aan zoals er moet 

subsidie zijn, het moet wel rendabel zijn of wil het graag collectief aanpakken of vraagt om 

meer informatie.   Men wil investeren in een breed scala van mogelijkheden. Een enkeling in 

windmolens, veel in zonnepanelen, isolatie, groen gas, grijs water, warmtepompen, 

HR+++glas, zuinigere cv-ketel en zonneboiler. 

Zij, die aangeven niet bereid zijn om te investeren geven vaak aan al maatregelen genomen te 

hebben, al in een nieuw energiezuinig huis te wonen of er veel te weinig van af te weten. 

Opvallend vaak vindt men zich te oud om er nog aan mee te doen. Of we gaan toch binnenkort 

verhuizen. Onduidelijkheid over het beleid van de overheid weerhoudt een aantal 

respondenten om te investeren. Wat doet de gemeente? Die visie is niet bekend. Veel mensen 

vinden het te duur, willen wel maar hebben het geld niet liggen of wonen in een huurwoning 

of appartement.  

 Figuur 3.9.7 Bereidheid om zelf te investeren in duurzame energieopwekking in en rond de 

woning? 

 

Slechts 28% van de respondenten is geïnteresseerd in een (gesubsidieerde) energiescan van 

de woning. Ruim 46% is niet geïnteresseerd. Een kwart weet het niet of heeft geen antwoord 

gegeven. 

De vraag of er voldoende laadpalen voor elektrische auto’s in Hazerswoude-Rijndijk Oost zijn 

leeft niet echt. Ruim 67% weet het niet of geeft geen antwoord. Ruim 8% vindt van wel. Ruim 24% 

vindt van niet.  
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3.10 Overig 

De respondenten vinden het belangrijk dat er een bibliotheek is in Hazerswoude-Rijndijk 

Oost. Bijna 75% is het daar mee eens. Slechts 4,5% vindt het niet belangrijk. Opvallend is, 

dat bijna 65% geen lid is van de bibliotheek. 

De respondenten weten goed waar ze moeten zijn als men een vraag aan de gemeente 

heeft. Drie kwart weet de weg en 25% zegt dat niet te weten.  

Ca 30% van de respondenten is vrijwilliger. Van deze 30% heeft 60% één vrijwilligersbaan. 

23,5% heeft er twee, 14% heeft er drie en 2,5% heeft er meer dan drie. 28,5% verleent 

mantelzorg. 66,6% heeft een mantelzorgadres, 26,6% doet dat bij twee mensen en 6,8% 

verleent mantelzorg bij drie mensen.  

Figuur 3.10.1 Bibliotheek, vrijwilligers en mantelzorg 

 

Ook met de sociale contacten zit het wel goed. 82% zegt voldoende tot veel sociale contacten 

te hebben. Niettemin heeft 12,6% van de respondenten weinig sociale contacten en 2% stelt 

zelfs dat men geen sociale contacten heeft.  

De respondenten vinden dat het dorpskarakter van Hazerswoude-Rijndijk behouden moet 

blijven Bijna 92% is het daarmee eens, tegen 3,5% die het daar niet mee eens zijn.  

Eenzelfde hoge score krijgt de vraag of men de Groene Hart Koerier, het wekelijks 

informatieblad voor Hazerswoude-Rijndijk en Hazerswoude-Dorp, leest. 90% van de 

respondenten leest die krant. Slechts 3,5% laat hem links liggen.  
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Figuur 3.10.2 De groene Hart Koerier

 

Tenslotte nog een paar algemene vragen.  

Op gebied van cultuur, zoals zang, muziek en toneel zijn de respondenten weinig actief. Slechts 

8,7% is lid van een dergelijke vereniging in Hazerswoude-Rijndijk.  

Geluidoverlast van de trein wordt door ca 6% van de respondenten ondervonden. Als we 

inzoomen op de postcodes wordt overlast door het spoor vooral gevoeld in de Guido 

Gezellestraat, de Ten Kate straat, Busken Huetstraat, Jacob Reviusstraat, J.P Heyestraat, 

Corellistraat, van Beethovenlaan en de Watermanhof.  Dat zijn allemaal straten die aan de 

spoorzijde van Hazerswoude-Rijndijk Oost liggen. Een enkele respondent die aangaf last te 

ondervinden woonde wat verder van het spoor af. 

Tabel 3.10.3 Diverse vragen 

 

Bekende bronnen voor verkeerslawaai zijn de Rijndijk, de Gemeneweg en de N11. De 

respondenten die geluidoverlast van de Rijndijk hebben, wonen aan de Rijndijk en in de wijk 

Zonneveld in straten die dicht achter de Rijndijk liggen. In de Rhynenburch heeft men veel 
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minder last van de Rijndijk dan in Zonneveld. Geluidhinder van de Gemeneweg blijkt zeer 

beperkt te zijn. Een enkele respondent woont in de Guido Gezellestraat.  

Uit de antwoorden in de enquete blijkt er behoorlijk wat geluidhinder van de N11 te zijn. Die 

respondenten komen uit de hele strook die ligt aan de zuidzijde van Hazerswoude-Rijndijk 

Oost en loopt vanaf de Busken Huetstraat via J.P Heyestraat naar de Watermanhof. Het 

geluidscherm is blijkbaar onvoldoende effectief. Opvallend is verder dat de respondenten uit 

de Busken Huetstraat, Ten Katestraat, Jacob Reviusstraat en Watermanhof aangeven, 

geluidoverlast te ondervinden van zowel spoor als NII. 

Tenslotte wordt door een aantal respondenten uit de Watermanhof ook melding gemaakt van 

hinder door geluid en slagschaduw van de windmolens. 

3.11 Inwoners aan het woord 
In de enquête was nog ruimte om aanvullende opmerkingen te maken. Daar is goed gebruik van 

gemaakt. 

 

Allereerst werd opgemerkt dat men positief ten opzichte van het houden van een enquête stond, met 

de kanttekening dat men hoopte dat er wel wat met de resultaten gedaan zou worden. Het 

dorpsoverleg is dat zeer zeker van plan, maar daarvoor is zowel de medewerking van derden nodig, 

met name van de gemeente, maar zeer zeker ook die van de inwoners zelf. 

 

Ook over de enquête zelf waren opmerkingen. De respondenten hadden graag hun antwoorden willen 

toelichten. Daarvoor bestond nauwelijks de mogelijkheid. Ook had men bij vragen over vaak meerdere 

antwoorden willen geven: bij waar men zou willen wonen indien men zou verhuizen; of bij de vraag of 

men man of vrouw was. Soms hadden man en vrouw de enquête samen ingevuld. Geregeld werden er 

toch meerdere antwoorden gegeven waar slechts één antwoord mogelijk was en helaas werd 

daardoor de vraag ongeldig in het digitale uitwerkingsprogramma van de enquête.  

Men mistte in de enquête vragen over kunst en cultuur. 

 

Bij de overige opmerkingen, kwamen de volgende zaken naar voren: 

• De noodzaak van het bouwen voor ‘eigen inwoners’ komt meerdere malen naar voren. 

• Het Anker voldoet onvoldoende als dorpshuis. Voordat er met Het Anker of welk ander 

dorpshuis dan ook aan de slag zal worden gegaan, moet er een gedegen vooronderzoek 

plaatsvinden van de wie en wat er in een zogenaamd dorpshuis een onderkomen zouden 

moeten krijgen en welke behuizing daarbij passend is. (Uit de enquête blijkt dat de meningen 

over het anker geen duidelijke richting opleveren) 

• Respondenten wijzen ook op gevaarlijke verkeerssituaties: er wordt over het algemeen in het 

hele dorp te hard gereden, te weinig handhaving op te hard rijden, eenrichtingsverkeer 

negeren of parkeren op de hoeken van straten.  

• In de Potgieterlaan rijdt men geregeld tegen het verkeer in. Er ontstaan vaak gevaarlijke 

situaties rond basisschool De Tweeklank. Door de geparkeerde auto’s in de Potgieterlaan 
komen fietsers vaak in de knel tussen passerende auto’s. 
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• Ook in de Willem Kloosstraat is de veiligheid sinds de komst van Hoogvliet in het gedrang 

gekomen met name voor voetgangers en fietsers en op de kruising bij de Texaco.  

• De rotonde Rijndijk/Gemeneweg is onoverzichtelijk en ondervinden fietsers vaak dat ze 

onvoldoende en te laat door automobilisten worden opgemerkt.  

• Veel vragen over de komst van het station. Komt deze er nog en zo ja wanneer? Een station is 

gewenst, mits er een goede omgevingsinrichting wordt vastgesteld. 

• Het groenonderhoud wordt geregeld als ondermaats aangeduid. 

• Men spreekt zorg uit over de vele tuinen die verstenen en het verdwijnen van schaars groen. 

• Kleine irritaties zoals hondenpoep op straat en het ontbreken van prullenbakken. 

• Men ziet graag weer dat grofvuil en snoeiafval wordt opgehaald. 

• Mensen met een rollator of scootmobiel ervaren stoepen als zeer rollator-/scootmobiel 

onvriendelijk. Vele stoepen zouden wel eens opnieuw bestraat mogen worden: losliggende 

tegels en omhoog staande randen zorgen voor gevaarlijke situaties. 

• Er zijn voldoende speelmogelijkheden voor de jongere kinderen maar voor de oudere jeugd is 

er in Hazerswoude-Rijndijk Oost weinig te beleven. 

• Men ziet graag het dorpse karakter van Hazerswoude-Rijndijk Oost behouden, maar dan wel 

met stadse faciliteiten. 

• Ten slotte: In deze kern van de gemeente voelt men zich de mindere in verhouding tot Alphen 

‘stad’ zelf wat betreft aandacht en financiële middelen.  
• Het ontbreken van gemeentelijk nieuws in de Groene Hart Koerier wordt als een gemis 

beschouwd. 
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4. Samenvatting 
Men is in het algemeen gesproken best tevreden. Men wil graag het dorpse karakter van Hazerswoude-

Rijndijk Oost bewaren. Maar wat nu precies dat dorpse karakter is, daar is men nog niet uit. Er zijn veel 

meningen: Rustig, vertrouwd, geen poespas, wandelen, elkaar groeten, gemoedelijk, saai?  

Met een respons van bijna 40% van de huishoudens is de enquête representatief te noemen. Er is 

weliswaar een oververtegenwoordiging van ouderen en een ondervertegenwoordiging van jongeren, 

maar waar van toepassing , zijn de resultaten daarop gecorrigeerd.  

Hoewel niet overal duidelijke antwoorden verkregen zijn, geven de resultaten van de enquête en de 

aanvullende opmerkingen van vele respondenten wel een richting aan waar verbeteringen voor de 

toekomst gevonden kunnen worden. Het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost gaat de meest 

veelbelovende verbeteringen in de komende dorpsvisie opnemen. 

Per onderwerp van de enquête zullen nu eerst de belangrijkste punten aangegeven worden. 

Winkelen: Het doen van dagelijkse en wekelijkse boodschappen kan uitstekend in ons dorp. Hoewel 

men speciaalzaken als een slager, groenteboer, visboer en bloemenwinkel mist, geeft de wekelijkse 

markt daar al aardig invulling aan. Voor overige wensen is er in een straal van 10 km van alles te koop 

vanaf de Rijneke boulevard tot en met de stad Alphen. 

Horeca: Men mist vooral een gezellig zitje of eetgelegenheid. De Piperbag, de snackbar, het 

koffiehoekje bij de bakker, het Haasje en de chinees zijn blijkbaar minder aantrekkelijk of uitnodigend 

voor de mensen. Er is geen behoefte aan een sterren restaurant maar wel aan een gezellige en 

betaalbare eet- en drinkgelegenheid. Er worden suggesties gedaan als een terras bij de Herbergier of 

een theetuin bij de molen. 

Wonen: De respondenten zijn erg honkvast. Men is tevreden met de woonsituatie en is gehecht aan 

het dorp. Verhuisplannen binnen 2 jaar leeft maar bij 7% van de respondenten en binnen 5 jaar denkt 

16% te verhuizen. Men woont voornamelijk in een eengezinswoning, waarvan 2/3 koop is en 1/3 huur. 

Als er in ons dorp gebouwd gaat worden, zou dat voor een groot deel voor de eigen inwoners moeten 

zijn. 

En wat moet er dan gebouwd worden? Vooral betaalbaar. In de toekomst wil men graag wonen in een 

appartement, al of niet met tuin, een eengezinswoning of een levensloop bestendige woning. Voor 

bijzondere woonvormen is weinig belangstelling. Ook na correctie is de vraag naar starterswoningen 

niet groot. En de woningen liggen dan bij voorkeur in de wijk Rhynenburch of bij het toekomstige 

station. Op de derde plaats komt de wijk Zonneveld. Hoe ouder men wordt, des te dichter men bij de 

voorzieningen , zoals winkels , dokter, apotheek ed. , wil wonen. En des te jonger, dan is de voorkeur 

bij het station, de bushalte of de Rijndijk. Gebrek aan sociale woningbouw tast de vitaliteit  van de kern 

aan. Habeko speelt daar een belangrijke rol in.  

Onderwijs en opvang: De respondenten met kinderen, zijn zeer tevreden met het schoolaanbod en 

tevreden met de kinderopvang.  Voortgezet onderwijs in het dorp zou fijn , maar is weinig kansrijk. Bij 

de kinderopvang zou men meer variatie willen hebben en ruimere openingstijden. 

Sport en vrije tijd: Ondanks gebrek aan horeca en entertainment is met toch tevreden. Het aanbod op 

gebied van sport is sterk toegenomen de laatste jaren, maar men aanvaart weinig uitdaging op het 
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gebied van vrijetijdsbesteding weinig uitdaging. Het aanbod op meer cultureel gerichte 

vrijetijdsbesteding neemt af. Voor de jongere kinderen zijn er voldoende speelgelegenheden. Voor de 

oudere jeugd valt er in ons dorp echter weinig te beleven. Voor een avondje uit moet men naar het 

Pleyn of naar Leiden of Alphen.  

Veiligheid en verkeer: Veiligheid is een top prioriteit binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. In ons 

dorp blijkt 3% zich niet veilig te voelen. Hoewel een gering aantal, zou dit  nader onderzocht moeten 

worden. De wijkagent kan daar een rol in spelen. Meer dan 60% van de respondenten zou graag nader 

kennis willen maken met onze wijkagent.  

Verkeershinder is het grootst in de wijk Rhynenburch. Het smallere deel van de Potgieterlaan, de 

verkeerssituatie in de Willem Kloosstraat nadat Hoogvliet daar gekomen is en de wachttijden bij de 

Koudekerkse brug worden door de respondenten als knelpunten genoemd. Men geeft aan vooral de 

bewoners en directe belanghebbenden te betrekken bij de inrichting van de buurt.  In de wijken wordt 

vaak te hard gereden, ondanks de woonerfbordjes. Onvoldoende handhaving is een heikel punt. De 

voorrangsregeling op de rotondes aan de Rijndijk leidt nogal eens tot conflicten tussen fietsers en 

auto’s door onoverzichtelijke situaties. Daar moet eens goed naar gekeken worden.  

Toegankelijkheid van stoepen voor voetgangers, rollators, kinderwagens ed. laat nogal eens te wensen 

over.  

Openbaar vervoer en parkeren: 27% van de respondenten is ontevreden over het openbaar vervoer. 

Jongeren zijn het meest ontevreden. De ontevredenheid neemt af naarmate de leeftijd stijgt en 

mogelijk naarmate men over alternatief vervoer beschikt.  

Vanwege de voortdurende onduidelijkheid omtrent de komst van een station, zijn In de enquête over 

het station geen vragen gesteld. Bij de inwoners aan het woord, komt duidelijk naar voren, dat men 

graag wil weten of het station er nu wel of niet komt. 

Parkeren is eigenlijk alleen in de wijk Rhynenburch een probleem. Dat geven de helft van de 

respondenten aan. In Zonneveld is ligt dat percentage met ongeveer 1/3 een stuk lager. Inwoners 

geven aan graag betrokken te willen zijn bij het vinden van oplossingen. 

Dorpshuis: De positie van het Anker als multifunctioneel centrum staat onder druk. Om diverse 

redenen, zoals hoge huur, lastige inrichting en weinig uitnodigend gebouw,  wil het niet echt vlotten 

met het Anker als dorpshuis. De inrichting voldoet niet aan de huidige eisen voor een dorpshuis. 

Publiekstrekkers zitten elders en niet in het Anker. Daar verbaasd men zich over. Uit de enquête blijkt 

dat iets meer dan de helft van de respondenten wel eens in het Anker komt. De rest spreekt zich niet 

uit of komt er niet. Van diegene die wel in het Anker komen is wel weer drie kwart tevreden.   

Over de locatie van een dorpshuis is men duidelijk. Het Anker of de plaats van het Anker is voor bijna 

80% de favoriet. Andere locaties scoren laag tot minimaal. Respectievelijk Da Costa Singel (7%), Cirkel 

(4%) en scholeneiland (2,5%). 

Milieu/Groen: Een ruime meerderheid vindt Hazerswoude-Rijndijk Oost groen. Een derde vindt het 

versteend. Rhynenburch vindt men groener dan Zonneveld. Groenonderhoud door de gemeente vindt 

een kwart heel goed en een ander kwart slecht. Drie kwart van de respondenten geeft aan best zelf 

wat aan groenonderhoud te willen doen, waarbij gezamenlijk beheer en onderhoud hoge ogen gooit. 

Men geeft ook aan dat groenstroken aantrekkelijker en gevarieerder gemaakt, beter onderhouden of 
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opnieuw ingericht moeten worden. Parkeerplaatsen moeten een groenere uitstraling kunnen krijgen. 

16% is voorstander voor verwijderen van tegels uit de (voor)tuin.   

Geluidsoverlast: Hazerswoude-Rijndijk Oost ligt wat geluid betreft ingeklemd tussen de Rijndijk, de 

N11, het spoor, de Gemeneweg en de windmolens. Afhankelijk van de windrichting is er al of niet 

overlast langs de randen van het dorp.  De N11 levert de meeste overlast op. Het geluidsscherm is 

onvoldoende effectief. De trein geeft een stuk minder overlast terwijl de Gemeneweg nauwelijks 

genoemd wordt.   

Energie: Met de energietransitie voor de deur is geïnventariseerd hoe het met energiebesparing in het 

dorp gesteld is. Bekend en toegepast zijn het vervangen van gloeilampen door Ledverlichting, 

woningisolatie en de verwarming wat lager zetten. De meeste maatregelen worden genomen door de 

groep 25-45-65 jarigen. Ouderen en jongeren doen het wat energiebesparing betreft een stuk minder.  

Zonneboilers, zonnepanelen en warmtepompen zitten in de leeftijdsgroep 46-65 jarigen. 

Investeringsplannen leven bij ca 40% van de respondenten en bij 50% niet. De investeerders zitten in 

de categorie 25-65 jarigen. Iets meer dan een kwart van de investeerders  is geïnteresseerd in een 

(gesubsidieerde) energiescan van de woning. 

Als de overheid moet investeren zou dat volgens de respondenten als volgt moeten zijn: zonneakkers, 

waterstof als vervanger van gas, warmtepompen en windmolens. Energietransitie: Er staat veel op 

stapel van rijkswege. Mensen moeten meer meegenomen worden in het proces.  

Diversen: De Groene Hart Koerier is het  plaatselijke informatieblad van het voormalige Rijnwoude dat 

door ruim 90% van de respondenten gelezen wordt. Het ontbreken van het gemeentelijke nieuws 

wordt als een gemis beschouwd. Men had graag gezien, dat andere plaatselijke media ook in de 

enquête meegenomen zouden zijn.   

Inwoners aan het woord: Wat is het dorpse karakter precies, zoek dynamiek in het dorp op 

dorpsniveau en soms is het ook goed om niet zo tevreden te zijn.  

 


