Resultaten Inwonersenquête
Bornholm met elkaar 2021
Samen aan de slag
Bornholm met elkaar is een samenwerkingsverband
om samen de wijk Bornholm nog prettiger en mooier

Deelnemers vinden dit van Bornholm

te maken om in te wonen, werken en recreëren. Het
samenwerkingsverband bestaat uit de wijkraad
Bornholm, gemeente Haarlemmermeer, Stichting
Amstelring Groep en woningcorporatie Ymere.
Daarnaast is er nog een aantal lokale partners
betrokken.
Om de plannen zo goed mogelijk bij de wensen
en behoeften van buurtinwoners aan te laten

ruim

sluiten, werd dit voorjaar een enquête in de wijk
gehouden over de thema’s: Ontmoeten, veiligheid,
voorzieningen, wonen en participatie. In deze
Infographic leest u een samenvatting van de
resultaten. Voor het volledige rapport verwijzen we u
naar www.Bornholm-online.nl en
www.Holmkwartier.nl

Deelnemers waarderen vooral het aanwezige groen
(zoals de bomen en tuinen, het park en water) en
andere voorzieningen zoals de scholen, speeltuinen,

Ruim

20% (380 van 7836) van de

inwoners vulde de enquête in.
Hiervan is ruim

70% ouder dan 55 jaar.

veel plezier. De respondenten gaven
een 7+ aan hun wijk.

Maar zeer zeker ook de rust en ruimte in de wijk en de
bereikbaarheid, denk aan dichtbij openbaar vervoer,
de centrale ligging van de wijk in Hoofddorp en de
aanwezige fietspaden.

Ruim

Deelnemers voelen zich prettig en
veilig in Bornholm en wonen er met

sportvelden, kinderopvang en het winkelcentrum.

7+

25% van de inwoners die meewerkten aan

de enquête gaf aan op de vraag ‘Wat mist u’, ‘geen
commentaar’ te hebben of niets te
missen in de wijk.
De top 3 van ‘wat mis ik’ bij de ruim

Eind jaren ‘70 werd begonnen met
de bouw van de wijk Bornholm. Na
vijf jaar stonden er 3.400 woningen.
Bornholm bestaat uit twee delen:
West en Oost.

70% van de deelnemers was dat
zij vinden dat:
1) er meer groen in de wijk kan;

2) het groen in de wijk beter onderhouden kan worden;
3) de wijk zelf schoner en netter kan. Dit geldt voor het
groen, maar ook onder meer voor de bestrating en
aanwezigheid van prullenbakken.

De resultaten van de inwonersenquête zijn op basis van het
aantal deelnemers niet representatief voor de hele wijk Bornholm,
maar geven wel een beeld van de wensen en meningen van de
wijkbewoners.

Ruim

63% van de

Voorzieningen

deelnemers vindt dat
er voldoende groen
aanwezig is in de wijk.

90%

van de
deelnemers is blij met de
voorzieningen.

Ontmoeten
Inwoners ontmoeten elkaar het
meest in de wijk bij het park bij
Houtwijkerveld, het groengebied

Bijna

achter het winkelcentrum (ofwel

65% geeft aan de voorzieningen in de

wijk niet te gebruiken door ‘de drukte in hun leven’.

het grasveld naast Klippeholm) en

Voorzieningen die volgens de inwoners ontbreken

het Engelsholmpad. Daarnaast
noemen deelnemers nog het winkelcentrum

zijn onder meer:
• Brievenbussen • Speeltuin • Restaurant •

Skagerrak en speelplekken of -tuinen.

Seniorenwoningen •

42% van de deelnemers heeft veel contact
met anderen in de wijk. Bijna 30% van de

groenteman, visboer, Oosterse supermarkt,

deelnemers heeft behoefte aan (nog) meer contact .

sleutelmakerij • Kinderboerderij.

Ruim

Sport- en seniorenactiviteiten • Winkels:
delicatessenwinkel, drogisterij, schoen- en

Participatie

Wonen

meer inzetten voor ‘duurzaamheid en groen’. Gevolgd

De meesten van hen al meer dan 16 jaar.

74,2% van de deelnemers zet zich al in of wil zich
door ‘doorstroom en passend wonen’ met
Ruim

26% van de deelnemers wil meer

40,3%.

deelnemen aan ‘activiteiten gericht op natuur en
duurzaamheid’.
Bijna

20% van de deelnemers wil (meer) sporten

en bewegen in groepsverband.

Deelnemers wonen met veel plezier in Bornholm.

wil in Bornholm blijven wonen, maar binnen 10 jaar
wel verhuizen naar een ander huis in de wijk. De
levensloopbestendige koopwoning scoort daarbij
het hoogst, namelijk

Ruim

82% van de deelnemers

voelt zich veilig in Bornholm.

28,5%.

Hoe wonen deelnemers in Bornholm?
75%

Veiligheid

| kooprijtjes-, hoek- of twee onder een
kap woning

7,8% | koopappartement
8,5% | huurwoning
8,7% | overig

Bijna

60%

Bijna
van de
deelnemers vindt Bornholm
schoon en netjes.

8,5%

80% van de deelnemers

wil over 10 jaar ook nog in de wijk
wonen. Waarvan bijna

70% in

hetzelfde huis als zij nu wonen.

Meer informatie

Wilt u weten wat er zich afspeelt in Bornholm? Raadpleeg dan www.wijkraadbornholm.nl en
www.Bornholm-online.nl voor het laatste nieuws voor en door inwoners. Op www.Holmkwartier.nl leest u meer
over de nieuwbouwplannen op het terrein van het woonzorgcentrum Bornholm & Eijkenhove.

