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Resultaten enquête Zuidlob nr 868852 

 

Inleiding 

Tijdens de commissie ruimte van 25 juni j.l. is het college gevraagd een enquête te houden onder de 

bewoners van de Zuidlob over de infrastructuur in het zuidelijk deel van het OostvaardersWold 

 

In overleg met de griffie, de voorzitter van de statencommissie en de initiatiefnemer voor de enquête is 

een enquête opgesteld: 

- die is voorgelegd aan de bewoners van de Zuidlob; 

- die vraagt een keuze te maken tussen een brug over de Hoge Vaart of een omgelegde en 

verbrede Bosruiterweg. 

 

De enquête (zie bijgevoegd) is verstuurd op 9 juli aan in totaal 72 adressen. In de periode tot en met 

29 juli konden de enquêtes weer worden teruggestuurd. De enquêtes zijn op origineel logopapier 

verstuurd en alleen deze enquêtes zijn verwerkt in de resultaten. 

 

Respons 

Van de 72 enquêtes zijn er 27 geretourneerd. Dit betekent een respons van 37,5 %. Dit is niet een 

hoge respons, maar levert wel het beeld op van de voorkeur van een groter aantal bewoners als 

tijdens de door LTO Noord georganiseerde bijeenkomst op 7 mei 2009. Tevens moet daarbij worden 

meegenomen dat het de vakantieperiode betreft.  

 

Uitkomst enquête 

 Aantal  

Bosruiterweg     12   44,4  % 

Hoge Vaart     11   40,7  % 

Allebei     3   11,1   % 

Geen voorkeur     1    3,7       % 

Totaal ontvangen (originele) 

enquêtes 

 27 100     % 

Respons 27 van 72 verstuurde enquêtes 37,5 %. 

 

 

Hoewel de meeste mensen een voorkeur hebben voor de omgelegde en verbrede Bosruiterweg (12) 

is er niet veel verschil ten opzicht van het aantal mensen dat een voorkeur heeft voor de Hoge Vaart 

(11). De bewoners hebben op een uitzondering na hun adressen in de enquête opgenomen. Daaruit 

blijkt dat uit het hele gebied verspreid enquêtes zijn geretourneerd.  

 

Overige opmerkingen enquête 

In de enquêtes is een aantal opmerkingen gemaakt: 

- bewoners geven aan hun voorkeur al tijdens de bijeenkomst te hebben gegeven en dat zij dit 

voldoende vinden; 

- door diverse bewoners wordt het probleem van de oversteek bij de Gooise Weg gemeld. Dit 

was eerder ook al aan de orde geweest bij de bijeenkomst die door de LTO Noord is 

georganiseerd; 

 

Conclusie:  

Als gekeken wordt naar het totale beeld van de enquêtes kan worden geconcludeerd dat er sprake is 

van en verdeling binnen het gebied waarbij de helft van mening is dat er voor de Bosruiterweg moet 

worden gekozen (vanwege het belang van een goede relatie met Trekkersveld) en voor de andere 

helft dat er een brug over de Hoge Vaart moet komen (vanwege het belang van een goede verbinding 

met het gebied in de omgeving van de Duikerweg).  

 

 

 


