Bijlage 3 Uitkomsten polls en evaluatie tijdens de webinars
Webinar gebiedsontwerp

Bij de opbouw van het gebied is het verleden de basis voor
een intieme stedelijke buurt. De structuur is orthogonaal
met verschillende plekken. Wat vind je van gekozen
structuur?

Precies goed - 23
Liever losse gebouwen met meer ruimte daartussen - 5
Graag traditionele bouwvelden met rechte straten - 0
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Het gebied heeft een industrieel en groen karakter. De
gebouwen krijgen een eigentijdse architectuur met een
rauw randje. Wat vind je van de sfeer en beeldkwaliteit?

Precies goed - 18
Het mag nog wel spannender: meer variatie en experiment - 7
Beter aansluiten op de architectuur van de Belcrum - 1
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Noem één functie die je per se terug wilt zien in het park in
de groene punt.

Picknickplekken -5

Ruimte voor festivals - 5

Speelmogelijkheden voor kinderen -3

Sportfaciliteiten - 1

Terras / café - 4

Trapveldje - 1

Uitkijkplek over de rivier - 10

Er komen ongeveer 450 woningen in diverse typen en circa
10000-13000 m2 aan werkfuncties en horeca. Wat vind je
van de mix en hoeveelheid programma op de locatie?

Er kan nog wel meer bij - 2

Het is te stads - 7

Precies goed - 18

Eindevaluatie webinar gebiedsontwerp:
Hoe beoordeel je de opzet van dit webinar (1 t/m 10): 8,5
In hoeverre heeft dit webinar bijgedragen aan het beantwoorden van je vragen? (1 t/m 10): 7,8
Hoe beoordeel je de inhoud van dit webinar (1 t/m 10): 8,3
Welk cijfer zou je het plan voor Backer+Rueb geven? (1 t/m 10): 8,5
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Webinar Wonen

Ben je geïnteresseerd in een rol bij de inrichting en/ of het
beheer van het groen?

Ja, allebei (5)

Nee (9)

Niet voor het beheer, wel voor de inrichting (3)

Wel voor de inrichting, niet voor beheer (12)

Bij de laagbouw is gemeenschappelijkheid even belangrijk
als eigen terras en tuin. Dat loopt in elkaar over. Hoe vind je
dat?

Dat lijkt me best spannend (12)
Dit is niet zoals ik het zou willen (3)
Prima idee om met gelijkgestemden te kunnen wonen (7)
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Welk woonmilieu spreekt je het meest aan?

De Kade (16)

De Speelhuislaan (2)

Het middengebied (6)

Tegen de Backer en Rueb hallen (3)

Ziet u het gebied, met de beoogde reuring en synergie van
wonen, werken, horeca en evenementen, als een gebied
waar je wilt wonen?

Ja, natuurlijk (17)

Misschien, daar wil ik wel over meepraten (6)

Nee, mij te druk (4)

Eindevaluatie webinar wonen:
In hoeverre heeft dit webinar bijgedragen aan het beantwoorden van je vragen (1 t/m 10)? = 7,1
Hoe beoordeel je de inhoud van dit webinar (1 t/m 10)? = 7,5
Hoe beoordeel je de opzet van dit webinar (1 t/m 10)? = 7,4
Welk cijfer zou je het plan voor Backer+Rueb geven (1 t/m 10)? = 7,8
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Webinar ondernemen

Scheppen de beoogde 'type bedrijven' voor jou het juiste
klimaat om in te ondernemen?

Enigszins, maar daar wil ik over meepraten (6)

Jazeker (6)

Nee, totaal niet (0)

Vanuit welke betrokkenheid neem je vanavond deel aan dit
webinar?

Anders (7)
Ik ben concreet op zoek naar een woning met werkruimte aan huis (1)
Ik ben een huidige of toekomstige (buurt)bewoner (4)
Ik ben ondernemer met concrete belangstelling voor vestigingsmogelijkheden (4)
Ik ben ondernemer of ZZP-er in het gebied (1)
Ik ben ZZP-er met concrete belangstelling voor een werkruimte (2)
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Heb je interesse om mee te denken over de verdere
uitwerking van de plekken voor ondernemen in het gebied:

Ja graag (8)
Misschien, ik weet nog niet zo goed wat dat zou betekenen (4)
Nee, ik wacht de concrete plannen wel af (2)

Hoe zou je de buitenruimte graag willen gebruiken?

Als terras (3)

Als tuin (6)

De Hallen (3)

Het water (4)

Voor expositie (1)
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Welke plek voor ondernemen spreekt je het meest aan:

De Backer en Rueb hal die herontwikkeld wordt (6)
De Lamonthal die herontwikkeld wordt (5)
Het kantoorgebouw Backer en Rueb (3)
Het nieuwbouwvolume op de Lamonthal (2)

Backer + Rueb is straks een gebied waar gewoond én
gewerkt wordt. Er moet dus rekening met elkaar worden
gehouden. Is dit een voedingsbodem voor het creëren van
succesvolle werkplekken?

Ja, geen probleem (7)

Ja, we gaan met elkaar het gebied presenteren (1)

Nee, dat wordt te ingewikkeld (1)

Nou, dat is best lastig voor een bedrijf (2)
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Eindevaluatie webinar ondernemen:
In hoeverre heeft dit webinar bijgedragen aan het beantwoorden van je vragen (1 t/m 10)? = 7.5
Hoe beoordeel je de opzet van dit webinar (1 t/m 10)? = 8.2
Hoe beoordeel je de inhoud van dit webinar (1 t/m 10)? = 8.2
Welk cijfer zou je het plan voor Backer+Rueb geven (1 t/m 10)? = 8.5
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