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Alles voor aangenaam verblijf en leefbaarheid omgeving (incl.
ruimte voor recreatie en groen)

Zorgen dat plannen voor woningbouw niet vertragen/nu al
samentrekken met plan voor woningen inwoners

Betrekken bij dorp, integreren

Extra voorzieningen: prullenbakken, parkeerplaatsen,
fietsplekken

(Geluids)overlast beperken, impact dorp, privacy

Minder blokken/ meer spreiden

Overig

Breder trekken: ook voor andere asielzoekers
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Tips en adviezen m.b.t. plaatsen van de wooneenheden*
(meerdere antwoorden mogelijk)

Inwoners die geen bezwaar hebben, geven o.a. als tip mee om te voorzien in een aangenaam
verblijf, het te combineren met plannen voor de woningbouw, extra voorzieningen te verzorgen
en de vluchtelingen te betrekken bij het dorp.

Op het oude terrein van de basisschool Kockenest in Kockengen kunnen tijdelijke noodwoningen voor een periode van ongeveer 2 jaar gerealiseerd worden waar Oekraïense vluchtelingen
kunnen verblijven. Inwoners van Kockengen is gevraagd wat ze hier van vinden:
55% heeft bezwaar tegen de plaatsing van de wooneenheden op het terrein van vormalig Kockenest, 45% heeft geen bezwaar.

Locatie

Woningnood (o.a. jongeren en sociale huur)

Veiligheid

De grootte en/of omvang van de wooneenheden

Privacy

Uitzicht

De hoogte van de wooneenheden

De impact op  het dorp (aanzicht, drukte, overlast)
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Wat zijn uw bezwaren?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Inwoners die wel bezwaar hebben, noemen als belangrijkste bezwaren: de locatie (46%), de
woningnood onder o.a. jongeren (42%) en veiligheid (37%).

Wel bezwaar

Geen bezwaar

55%

45%

Heeft u bezwaar dat er wooneenheden geplaatst worden op dit terrein?

Bezwaar tegen wooneenheden
Wel bezwaar

Geen bezwaar

De vragenlijst is in totaal
ingevuld door 270 inwoners
uit Kockengen.
De vragenlijst is uitgezet
tussen 15 juni en 30 juni
2022.

*Deze vraag werd ingevuld
door 43 mensen. Door het
relatief lage aantal is gekozen
om de resultaten in aantallen
te weergeven en niet in
percentages.
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Heeft u bezwaar tegen plaatsen van wooneenheden op dit terrein?
Uitgesplitst naar woonafstand tot terrein

Naarmate men verder weg woont van het voormalig Kockenest terrein , nemen ook de bezwaren
tegen het plaatsen van de wooneenheden op dit terrein af.
63% van de inwoners die binnen 100 meter van het terrein wonen heeft bezwaar tegen de komst
van deze wooneenheden. Terwijl dit onder inwoners die meer dan 400 meter van het terrein af
wonen significant lager is: 33% heeft er bezwaar tegen, terwijl 67% geen bezwaar heeft.


