Enquête
Het aanzien van de Keizerstraat en de
Vierwindenstraat, hoe worden onze
straten mooier en beter?
Inspraak van de bewoners

HET AANZIEN VAN KEIZERSTRAAT EN VIERWINDENSTRAAT
Dag Mevrouw, Mijnheer
Ik ben Joep Peeters en het gaat om het volgende.
- Ik vind de Keizerstraat en de Vierwindenstraat een oerlelijke racebaan;
- De Oude Vest, de Houtmarkt, de Markendaalseweg en de Markbuurt worden
opgepimpt, maar het houdt op bij “onze” twee straten;
- Ik heb met vertegenwoordigers van de Gemeente een gesprek gehad via Stadslab;
- Er is blijkbaar de komende jaren geen geld voor een opknapbeurt Keizerstraat –
Vierwindenstraat.
- Ik heb onbezoldigd (!) als particulier (!) de opdracht gekregen om na te gaan hoe met
minimale middelen de twee straten “opgeleukt” zouden kunnen worden.
- Daarom heb ik dit formulier gemaakt en geef ik dat aan alle betrokkenen of
geïnteresseerden, ook aan de buren van het Van Coothplein. Graag heb ik uw
antwoord op de onderstaande vragen. Vaak volstaat een letter en een cijfer. Soms is
een korte kreet of zin voldoende. U kunt het formulier per pdf-bestand naar mij emailen, contact@joeppeeters.nl. Maar een samenvatting van wat belangrijk voor u is
mag ook. Ik moet in juni verslag uitbrengen. Dus graag een snelle reactie.
Hartelijk dank voor uw medewerking, Het gaat tenslotte om uw uitzicht en bereikbaarheid.
Joep Peeters.
A. Wat is belangrijk als verkeersweg,
1) doorgaande weg,
2) toegangsweg van lokaal belang, buurtbelang
3) anders, namelijk:
B. Hoe kan de verkeersweg verkeerstechnisch verbeterd worden?
1) Breedte Rijbaan
2) Stoepen
3) Parkeervakken
4) Plaveisel

5) Middenberm
6) Verkeersdrempels
7) Snelheidslimiet
8) Anders,namelijk:
C. Wat is uw mening over parkeergelegenheid?
1) Voor bewoners
2) Voor bezoekers
3) Lang/kort parkeren
4) Waar parkeren
D. Wat Vindt u van het aanzien van de Keizerstraat/Vierwindenstraat?
(cijfer van 1 tot 10, van verschrikkelijk tot verrukkelijk)
E Hoe kan dat aanzien verbeterd worden, bijvoorbeeld,
1) middenberm,
2) groen,
3) Kunst- beelden – blikvangers op belangrijke punten, zoals tussen Mezz en Christ,
tegenover poort naast Hotel Keizer, Tegenover weg naast Kijkshop, tussen Oude Vest en
Keizerstraat: Wel? Niet? Wat?
4) Anders, namelijk:
F Wat zijn de wensen qua bereikbaarheid
1) Auto
2) Bus
3) Fiets
4) Te voet
5) Andere transportmiddelen, bijvoorbeeld:
6)
7)
8)
Tezijnertijd krijgt u natuurlijk een rapport met de algemene wensen en meningen, zonder
vermelding van de namen der deelnemers.
Met Keizerlijke en Vierwinderige Groet, Joep Peeters, contact@joeppeeters.nl

