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Bijlage 1 Wijkbeeld Banakkers
Enquête onder bewoners in Banakkers
In februari en maart is in Banakkers een enquête gehouden onder de inwoners van de wijk. De
enquête had diverse onderwerpen zoals leefbaarheid, woonsituatie, belangrijke problemen en
wensen, verkeer en sociale klimaat. De vragenlijst is in overleg met de wijkvereniging
opgesteld. Alle wijkbewoners hebben een brief ontvangen, waarmee zij op internet de enquête
konden invullen, via een unieke inlogcode. In aanvulling daarop is er ook telefonisch
geënquêteerd. In totaal zijn 330 mensen geënquêteerd. Met dit aantal zijn representatieve
uitspraken te doen op wijkniveau. De respons en representativiteit is verder uitgewerkt in bijlage
2.
De wijkvereniging over het Wijkplan Banakkers:
•
Alle bewoners willen graag weten hoe hun wijk eruit ziet de komende jaren.
•
Wijkplan moet duidelijkheid geven over de toekomstplannen wat betreft woningen van
Woonstichting Etten-Leur
•
De Bisschopsmolenstraat wordt veel drukker. Hoe gaan we daarmee om?
•
Wijkplan heeft een rol in het mobiliseren en activeren van de achterban.

Typering van de wijk Banakkers
Ligging
Banakkers is één van de 13 wijken van Etten-Leur. De wijk is gelegen in het zuiden van EttenLeur tussen het Centrum-Oost en de snelweg A58.
Figuur 1: Gemeente Etten-Leur. Luchtfoto Banakkers

Bron: Google Maps.

Korte historie Banakkers
De wijk Banakkers bestaat uit vijf delen, die verschillend zijn in opbouw. Zo bestaat een deel
van de wijk uit vooroorlogse woningen, terwijl meer zuidelijk in de wijk veel uitbreiding heeft
plaatsgevonden in de jaren ’80 en ’90. Door dit verschil in bouwjaar is er ook een verschil te
zien in de woningdichtheid en de woningwaarde. Zo kent het oudste gedeelte van de wijk
(Banakkers 1) een hoge woningdichtheid, en hebben de woningen daar gemiddeld een lagere
waarde. In het zuidelijke gedeelte (Banakkers 4), is juist sprake van een ruime opzet en een
hogere gemiddelde woningwaarde. Het vijfde deel van de wijk is het Centrumplan, waar de
laatste jaren vooral appartementen zijn gerealiseerd op de plek van de voormalige rijksweg.
Figuur 2: Gemeente Etten-Leur. Buurtindeling Banakkers

Bron: CBS, 2008.
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Figuur 3: Diverse woonmilieus in Banakkers

Bron: Companen.

De mensen die in Banakkers wonen
De mensen maken de wijk. Daarom staan we in deze paragraaf stil bij wie er zoal in Banakkers
wonen.
Veel kleine huishoudens
Op 1 januari 2009 telde de wijk Banakkers 4.220 inwoners. Dit aantal is de laatste jaren
afgenomen. In Banakkers woont ongeveer 10% van het totale inwonertal van Etten-Leur. Het
aantal huishoudens in Banakkers is 1.955.
Figuur 4: Gemeente Etten-Leur. Verdeling huishoudens in Banakkers en Etten-Leur, 2008.
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Bron: CBS, Gemeente Etten-Leur.
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Noord-Brabant

2phh met kinderen

De volgende dingen vallen op:
• In Banakkers wonen relatief weinig gezinnen met kinderen. Het percentage huishoudens
met kinderen is lager dan in zowel Etten-Leur als Noord-Brabant. Etten-Leur als geheel kent
juist meer huishoudens met kinderen dan Noord-Brabant.
• Er zijn meer éénpersoonshuishoudens in Banakkers dan in Etten-Leur
• Banakkers telt beduidend meer tweepersoonshuishoudens zonder kinderen dan Etten-Leur.
Leeftijd: veel senioren in Banakkers
In figuur 5 is de leeftijdsopbouw van Banakkers te zien, vergeleken met de leeftijdsopbouw van
Etten-Leur en Noord-Brabant.
Op 3 februari 2009 is met de wijkvereniging gepraat over hun wijk. Over de mensen in Banakkers is
het volgende gezegd:
• Het is een gemengde wijk, zowel qua bewoners als woningtypen.
• In het oude deel van de wijk (noordkant) wonen relatief veel oudere bewoners (22 gouden
bruiloften!)
• Banakkers kent vijf buurten. De inwoners van de buurten gaan op een goede manier met elkaar om.
• Tussen de 5-10% van de bevolking is van allochtone afkomst.

Figuur 5: Gemeente Etten-Leur. Percentages leeftijdsopbouw Banakkers en Etten-Leur, 2009.
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Bron: CBS, gemeente Etten-Leur.

De volgende dingen vallen op:
• Banakkers kent een groot percentage senioren. De groepen ouder dan 65 jaar zijn in
Banakkers bijna tweemaal zo groot als gemiddeld in Etten-Leur en Noord-Brabant. De
groep 55- tot 64-jarigen is bovendien ook iets groter dan gemiddeld.
• Het aantal kinderen (0-14 jaar) in Banakkers is juist beduidend lager dan gemiddeld. Ook
het percentage potentiële ouders (25 tot 44 jaar) is in Banakkers fors lager dan in zowel
Etten-Leur en Noord-Brabant. Ook de groep 45- tot 54-jarigen is kleiner dan gemiddeld.
• Het aantal jongeren (15-24 jaar) is in Banakkers vergelijkbaar met het aantal in Etten-Leur
en Noord-Brabant.
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Inkomen en opleiding
Het gemiddeld huishoudensinkomen (bruto) in Banakkers ligt in 2008 onder het gemiddelde van
Etten-Leur. Dit is voor een deel te verklaren door het grote aantal 65-plussers in de wijk.
In de wijk Banakkers wonen iets meer laagopgeleiden dan in Etten-Leur en Noord-Brabant en
minder middelbaar opgeleiden (hoogst afgeronde opleiding is Havo, VWO of MBO). Het
percentage hoogopgeleiden in Banakkers is iets hoger dan Etten-Leur en gelijk aan dat van
Noord-Brabant.
Figuur 6: Gemeente Etten-Leur. Opleidingsniveau 2008
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Bron: WEL, 2009.

Algemeen maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, uitkeringen
In Banakkers zijn cijfers beschikbaar over de hulpvragen en de daaruit voortgekomen
hulpverleningstrajecten van het algemeen maatschappelijk werk en de schuldhulpverlening.
In Banakkers waren in 2008 74 aanvragen voor maatschappelijk werk, dat is 15% van alle 500
aanvragen voor heel Etten-Leur in 2008. Er zijn drie wijken waar meer aanvragen waren. Uit de
74 aanvragen zijn 68 hulpverleningstrajecten gestart in Banakkers. De top drie van problemen
in Banakkers zijn:
1. verwerkingsproblemen
2. problemen tussen partners
3. psychosociale problematiek
Vanuit het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld is het maatschappelijk werk 24 keer ingezet
voor hulpverlening na huiselijk geweld in heel Etten-Leur, waarvan 3 keer in postcodegebied
4873.
In 2008 zijn 177 aanvragen voor schuldhulpverlening binnengekomen bij Surplus. Daarvan
kwam 12% uit Banakkers. In totaal waren dat 22 aanvragen, waarvan 18
hulpverleningstrajecten zijn voortgekomen. Het gaat met name om mensen tussen de 20 en 50
jaar (80%).
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In Banakkers wonen per 1 juli 2009, 55 uitkeringsgerechtigden, dat is zo’n 7% van het totaal in
Etten-Leur van bijna 750. Het blijkt dat het aantal uitkeringsgerechtigden stijgt. Vergeleken met
februari 2009 is het aantal in Banakkers gestegen met 12.

Leefbaarheid in Banakkers
Is het prettig wonen en leven in Banakkers? Daar gaat deze paragraaf leefbaarheid over.
Onderdelen zijn het contact tussen bewoners, de kwaliteit en netheid van de woonomgeving
(straten, groen en water), de veiligheid en eventuele overlast. Al deze zaken zijn van invloed op
hoe mensen leven in een wijk.

Het gesprek met de wijkvereniging over leefbaarheid:
Actuele zaken van de werkgroep verkeer en veiligheid, groen en spelen:
•
Het theater de Nobelaer wordt nieuw gebouwd op de zwembadlocatie in Banakkers.
•
De Parklaan, entree voor Etten-Leur en Banakkers, wordt verdubbeld, onder meer ten behoeve
van de Nobelaer.
•
Parkeerbehoefte in relatie tot uitbreiding Markenlanden, locatie Kerkwerve.
•
Toekomst van Bisschopsmolenstraat, met name de ontsluiting via Achter de Molen.
•
Toekomst Heilig Hartkerk en omliggend gebied.
•
Vernieuwing Speelplan (2008-2012). Is opgesteld door de bewoners en overgedragen aan de
gemeente.
•
Renovatie Adamastraat en Banakkerstraat.
•
Hondenuitlaatplaatsen Bisschopsmolenstraat en Bogaard. Alternatieve locatie is voorgesteld aan
de gemeente.
•
Verlichting achterpaden, voortzetting van dit project is gewenst.

Grote binding met de wijk
Gevraagd is naar de binding met de wijk en het sociale klimaat. De bewoners konden op een
aantal stellingen antwoord geven. Deze stellingen staan in figuur 7. Meer dan een kwart van de
respondenten vindt dat bewoners van Banakkers een hechte gemeenschap vormen. Ruim een
derde vindt dat de bewoners erg betrokken zijn bij de buurt. En een ruime meerderheid (65%)
vindt dat de bewoners prettig met elkaar omgaan.
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Figuur 7: Gemeente Etten-Leur. Stellingen sociale klimaat Banakkers
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Bron: Bewonersenquête Banakkers 2009.

Een hele kleine groep is het oneens met de stellingen. Dat geldt vooral bij de stellingen over
betrokkenheid bij de buurt en de hechte gemeenschap.
Gevraagd is naar de persoonlijke relatie met de wijk. Uit de gegevens antwoorden blijkt een
grote binding met de wijk. Zo voelt 80% van de bewoners zich (erg) thuis in de wijk en 11% is
actief betrokken. Ook ervaren de meeste mensen genoeg sociale contacten in de wijk.
Overigens is er ook een groep (12%) die dat niet heeft.
Figuur 8: Gemeente Etten-Leur. Stellingen sociale klimaat Banakkers (persoonlijk)

Ik voel mezelf thuis in
Banakkers.
Ik heb voldoende
sociale contacten in
Banakkers.
Ik ben actief
betrokken bij
Banakkers.
0%

20%

40%

Zeer mee eens
Niet mee eens / niet mee oneens
Zeer mee oneens
Bron: Bewonersenquête Banakkers 2009.
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Tevredenheid woonomgeving: parkeerproblemen
Gevraagd is naar de tevredenheid over en knelpunten in de woonomgeving. Om te beginnen
ervaart 1 op de 5 bewoners helemaal geen knelpunten. Mensen die wel knelpunten ervaren
noemen het vaakst het parkeren, het onderhoud van straten en verkeersoverlast. Ook
behoorlijk hoog scoort vandalisme en criminaliteit.
Figuur 9: Gemeente Etten-Leur. Knelpunten in de woonomgeving
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Bron: Bewonersenquête Banakkers 2009.

Bewoners konden in de enquête ook aangeven waar en wat voor problemen ze in de
woonomgeving ervaren. Regelmatig terugkerende zaken zijn:
• Meer speelgelegenheden voor kinderen gewenst, zowel voor oudere als jongere kinderen.
• Te weinig onderhoud, vooral aan bomen en struiken (onder andere Parkje Korte Schoor).
• Onderhoud van straten, met name Achter de Molen en Bisschopsmolenstraat, Vondellaan,
Bredero en rond de Kerkwerve.
• Parkeerproblemen, met name bij het winkelcentrum de Kerkwerve, maar ook bij de
Bisschopsmolenstraat, Chris Mollaan, Egelantier, Fr. van Eedenstraat, Rode Poort en
Vondellaan.
• Veel opmerkingen over verkeersveiligheid, hard rijden van auto’s en brommers en (geen)
handhaving van 30 km/h zone. Ook wordt geluidsoverlast van verkeer vaak benoemd. Dit
komt vaak voor bij Bisschopsmolenstraat, Achter de Molen, Guide Gezellelaan, bij de KSE,
Rode Poort, Rodenbachstraat, Stijn Streuvelslaan en Ridderstraat.
• Een (klein) aantal mensen geeft aan de buurtbus te missen en dat de bushaltes te ver weg
liggen.
• Vandalisme en criminaliteit zoals autoinbraken, zwerfvuil, hangjongeren, vernielingen zijn
zaken die vaak genoemd worden. Dit speelt onder andere bij Burchtplein, het
winkelcentrum, de Bisschopsmolenstraat, rondom Koninginnebos, parkeerterrein van
zwembad en begraafplaats, bij de Albert Heijn en bij ut Praotuis.
• Tenslotte zijn er nog zaken benoemd zoals het missen van een pinautomaat, onderhoud
van voortuinen dat soms te wensen overlaat, lawaai van brommers, onveilige brandgangen
en achterpaden, hondenpoep, rommel en rotzooi op straat rond containers en wateroverlast
als het geregend heeft.
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Figuur 10: Diverse knelpunten in de woonomgeving
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Bron: Companen.
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Veiligheid: minder verkeersongevallen en aangiften, meer overlast
Veiligheid bepaalt voor een groot deel de leefbaarheid in een wijk. Het gaat hierbij zowel om de
objectieve als de subjectieve veiligheid. Objectieve veiligheid is te meten. Het gaat bijvoorbeeld
om het aantal aangiften of ongevallen. Subjectieve veiligheid is wat bewoners zelf zeggen over
het zich veilig voelen. De Burgerpeiling is een goede graadmeter voor de subjectieve veiligheid.
Zie ook de volgende paragraaf.
Feiten en cijfers
In de afgelopen 5 jaar is het aantal verkeersongevallen in heel Etten-Leur gedaald van 50 naar
37 per jaar. Het ging in Banakkers vooral om verkeersongevallen met materiële schade (geen
letsel), waarbij de dader is doorgereden. Alleen in 2007 waren er drie ongevallen met letsel.
Ook het aantal aangiften vertoont een dalende lijn. Het aantal is in vijf jaar gedaald van 137
naar 112. Van fietsendiefstal wordt het meest aangifte gedaan (54), gevolgd door diefstal uit
auto (26) en mishandeling (12) en diefstal uit woning (11).
Daarentegen laat het aantal incidenten in Banakkers de laatste vijf jaar wel een stijgende lijn
zien. Zo is het aantal drugsincidenten van 1 (2004) naar 4 (2008) gestegen. Ook overlast door
jeugd is gestegen van 17 naar 26 incidenten.
Burgerpeiling: meer politie gewenst, vooral ‘s avonds
Gemeente Etten-Leur heeft in november 2007 voor de tweede maal via de burgerpeiling de
leefbaarheid en veiligheid in alle wijken van Etten-Leur in beeld gebracht.
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In zijn totaliteit scoort Banakkers gemiddeld. Zo is het slachtofferschap (percentage van
inwoners dat slachtoffer is geworden van bijvoorbeeld fietsendiefstal of diefstal uit woning) lager
dan gemiddeld in Etten-Leur. Uit de Burgerpeiling blijkt wel dat een aantal vormen van overlast
in Banakkers relatief vaak voorkomt. Het betreft overlast van groepen jongeren, dronken
mensen en druggebruikers. Deze laatste twee vormen van overlast zijn in vergelijking met 2005
toegenomen. En bewoners in Banakkers voelen zich relatief vaker onveilig in vergelijking met
Etten-Leur bij hangplekken voor jongeren.
Op het gebied van verkeer is weinig verandering ten opzichte van 2005. Met prioriteit moeten
volgens de bewoners de geluidsoverlast van het verkeer en onduidelijke
verkeerssituaties/borden worden aangepakt. Het aanpakken van de snelheid heeft voor de
bewoners van Banakkers minder prioriteit.
Op het gebied van de leefomgeving ervaren mensen in Banakkers de laatste jaren meer
overlast met hondenpoep, zwerfvuil en optrekkend grondwater in de woning.
Uit de Burgerpeiling 2007 is ook een aantal belangrijke aandachtspunten voor Banakkers te
halen, die door de bewoners zelf zijn aangegeven. Meest aangegeven is de wens om meer
politie op straat, vooral ’s avonds. Dit om diverse vormen van overlast aan te pakken en de
regels na te leven (bijvoorbeeld meer boetes uitschrijven bij foutparkeren, meer controleren op
drugs, verkeerssnelheid). Belangrijkste overlast die de burgers ervaren en aangeven zijn
jongerenoverlast, overlast van foutparkeerders en overlast door verkeer (onder andere te hard
rijden in Bisschopsmolenstraat, Rode Poort en Stijn Streuvelslaan).
Kortom, een meer zichtbare, effectieve en bereikbare politie is gewenst door de bewoners. Zij
zien dit als het geschikte middel om diverse overlastzaken (bijvoorbeeld van jongeren, verkeer,
parkeren) aan te pakken en te verminderen.
Figuur 11: Verkeer bij Rode Poort en parkeren bij Kerkwerve

Bron: Companen

Oordeel over de buurt: meer achteruit dan vooruit
De respondenten konden aangeven of ze vinden dat Banakkers vooruit of achteruit gaat.
Opvallend is dat meer mensen vinden dat de buurt achteruit is gegaan( 21%) dan vooruit
(16%). De 55 plussers vinden vaker dat de buurt achteruit is gegaan dan 55-minners.
Desondanks vindt ongeveer de helft dat de wijk gelijk gebleven is.
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Tabel 4: Gemeente Etten-Leur. Deelname Oordeel over buurt naar leeftijd
<55

>55

Totaal

Vooruit

15%

16%

16%

Achteruit

16%

24%

21%

Gelijk gebleven

50%

46%

47%

19%

14%

16%

Geen antwoord
Bron: Bewonersenquête Banakkers 2009.

Ook konden de bewoners een rapportcijfer geven voor de sfeer in de buurt. Deze krijgt
gemiddeld een 7.3. De 55 plussers geven een iets hoger cijfer (7.4) dan de 55 minners (7.2).

Wonen in Banakkers
In totaal staan er in de wijk Banakkers 1.970 woningen. Het grootste deel hiervan bestaat uit
tussenwoningen (611) en appartementen (567). Ongeveer 42% van het totaal aantal woningen
in de wijk valt in de huursector. Het aantal hoekwoningen, 2-onder-1-kap woningen en
vrijstaande woningen is in Banakkers beduidend lager. De aanwezige woningen zijn een
duidelijke weerspiegeling van de verschillende bouwjaren in de wijk.
Figuur 12: Gemeente Etten-Leur. Aantal woningen in huur- en koopsector in Banakkers
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Bron: Gemeente Etten-Leur, 2009.

Hoe Banakkers zich verhoudt tot Etten-Leur en Noord-Brabant staat in figuur 13.
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Figuur 13: Gemeente Etten-Leur. Verdeling woningtypen, 2008
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Bron: WEL 2009, CBS 2009 en gemeente Etten-Leur 2009.

De volgende dingen vallen op:
• Banakkers kent maar weinig tussenwoningen, zeker ten opzichte van de gemeente EttenLeur. Dit verschil wordt deels verklaard door de groep geschakelde woningen, die voor
Banakkers bij 2-onder-1-kapwoningen zijn meegenomen.
• Banakkers heeft een beduidend groter percentage appartementen dan de gemeente EttenLeur en de provincie Noord-Brabant. Veel appartementen worden bewoond door senioren’.
Zeker niet uitsluitend door deze groep, want er zijn ook specifieke appartementen voor
starters. Belangrijk is dat het om voor senioren geschikte woningen gaat. Daar is grote
behoefte aan in Banakkers
Figuur 14: Diverse woningtypen in Banakkers

Bron: Companen.

De gemiddelde WOZ-waarde ligt in Banakkers onder het gemiddelde van Etten-Leur.
Tabel 5: Gemeente Etten-Leur. WOZ-waarde Banakkers (Waardepeildatum taxatie 1 januari 2005)
Gebied

WOZ-Waarde

Banakkers

€ 219.000

Etten-Leur

€ 227.000

Noord-Brabant

€ 245.000

Nederland

€ 217.000

Bron: CBS 2009 en WEL 2009.
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Grote tevredenheid met de huidige woning, vooral bij huiseigenaren
Het blijkt dat weinig mensen ontevreden zijn met de huidige woning. Bijna alle mensen met een
koopwoning (98%) zijn tevreden of zeer tevreden met de huidige woning. Bij de huurders van
WEL is dat percentage 87%. Bij de huurders is een kleine groep (4%) ontevreden over de
woning. Niemand is zeer ontevreden.
Tabel 6: Gemeente Etten-Leur. Tevredenheid met huidige woning
Koopwoning

Huurwoning WEL

Totaal

Zeer tevreden

59%

44%

53%

Tevreden

39%

43%

41%

2%

9%

4%

0%

4%

2%

0%

0%

0%

Niet

tevreden

/

niet

ontevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Bron: Bewonersenquête Banakkers 2009.

Uit de jaarlijkste mutatiegraad van 7% valt af te leiden dat huurders relatief weinig verhuizen en
blijkbaar tevreden wonen.

Knelpunten huidige woning: verschil in huur en koop
Opvallend is dat veel kopers aangeven dat de huidige woning te groot is, terwijl huurders juist
het tegendeel aangeven. Dit heeft o.a. te maken met de leeftijd van de respondenten. Er wonen
relatief veel senioren in een koopwoning, zij zijn vaker op zoek naar een kleinere woning. In de
huurwoningen wonen juist relatief veel jongere huishoudens, die een stap willen maken naar
een ruimere woning. Ook speelt mee dat huurwoningen gemiddeld kleiner zijn dan
koopwoningen. Huurders ervaren het vele traplopen als een knelpunt.
Over het algemeen geldt verder dat huurders vinden dat de woning in slechte staat verkeert of
te duur is.
Figuur 15: Gemeente Etten-Leur. Knelpunten huidige woning naar huur/koop
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Bron: Bewonersenquête Banakkers 2009.
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Daarnaast heeft een aantal respondenten nog een aantal andere knelpunten aangegeven,
bijvoorbeeld de slechte isolatie, het ontbreken van centrale verwarming en een te kleine
keuken.
Verhuisgeneigdheid laag
Bewoners konden aangeven of ze van plan zijn om binnen 5 jaar te verhuizen. Deze
zogenaamde verhuisgeneigdheid is relatief laag, zo’n 12% wil verhuizen, al dan niet binnen
Banakkers. Uit woningmarktonderzoeken in Nederland blijkt dat dit percentage laag is, vaak is
20-25% verhuisgeneigd. Kennelijk hebben veel bewoners het naar hun zin in Banakkers.
Alleenstaanden zijn relatief veel meer verhuisgeneigd (21%), gevolgd door gezinnen (11%) en
tweepersoonshuishoudens (8%). Dat alleenstaanden meer verhuisgeneigd zijn komt vooral
omdat dit een mobielere groep is dan bijvoorbeeld gezinnen. Van alle verhuisgeneigden wil zo’n
44% in Banakkers blijven, 40% wil in Etten-Leur blijven en 16% wil uit de gemeente. De
populaire wijken in Etten-Leur zijn Noord, Schoenmakershoek, Grauwe Polder en Centrum.
Tabel 8: Gemeente Etten-Leur. Verhuisgeneigdheid in vijf jaar Banakkers, huishoudens en leeftijd
Ja, binnen
Ja, in EttenJa, buiten
Banakkers

Leur

Etten-Leur

Nee

Geen antwoord

Alleenstaand

9%

6%

6%

74%

5%

2 persoons h.h.

5%

3%

0%

88%

4%

Gezinnen

3%

7%

1%

84%

5%

0-34

7%

16%

13%

50%

14%

34-54

5%

3%

0%

87%

5%

55-74

4%

4%

0%

90%

2%

75+

5%

0%

0%

95%

0%

Totaal
5%
Bron: Bewonersenquête Banakkers 2009.

5%

2%

85%

4%

Verhuisredenen: grotere woning
Aan de verhuisgeneigden is gevraagd wat verhuisredenen zijn om te verhuizen. Redenen die te
maken hebben met de woning zijn het belangrijkst. Daarna komen reden die te maken hebben
met de buurt en woonomgeving. Tenslotte volgen redenen die te maken hebben met de
persoonlijke situatie zoals gezinsuitbreiding, samenwonen, werk/studie etc. Op 1 staat de wens
voor een grotere woning, op 4 staat juist de wens naar een kleinere woning. De woonomgeving
wordt relatief vaak als verhuisreden genoemd, op plaats vijf. Datzelfde geldt voor de hoge
positie van overlast.
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Figuur 16: Gemeente Etten-Leur. Verhuisredenen
Wil een grotere woning
Wil gaan huren
Wil gaan kopen
Wil een kleinere woning
Vanwege de woonomgeving
Vanwege overlast in de wijk
Wil een nieuwe woning
Wil op de begane grond wonen
Vanwege gezinsuitbreiding
Vanwege de sfeer in de wijk
Wil een goedkopere woning
Vanwege werk / studie
Vanwege samenwonen
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Bron: Bewonersenquête Banakkers 2009.

Het gesprek met de wijkvereniging over woningen in Banakkers:
•
Banakkers is gebouwd vanaf de jaren ’50 tot ’80. Kenmerkend is de steeds ruimere opzet..
•
De seniorenwoningen aan/rond de A.M. de Jongstraat zijn gedateerd. Er zijn daar 40
seniorenwoningen van WoonStichting Etten-Leur. Mogelijk wordt daar op termijn
geherstructureerd.
•
De Bisschopsmolenstraat is van oudsher een belangrijke straat met woningen, winkels en
bedrijven. Op sommige plekken maakt deze straat een verloederde indruk. Dit komt mede door
concurrentie van het centrum. In het verleden is deze straat niet goed gerenoveerd.
•
Er is een aantal nieuwbouwlocaties in Banakkers:
o Bogaard
o Bovenas
o Josefhof
o Molenwiek
o Winkelhart
o Valpoort

Ook opvallend is de hoge plek van de wens om te gaan huren (plaats 2). Kennelijk zijn er onder
de verhuisgeneigden veel kopers die graag de stap naar een huurwoning willen maken. Vaak
willen oudere huishoudens deze stap maken om bijvoorbeeld geen onderhoud-verplichtingen
aan de woning te hebben. Dit correspondeert ook met het relatief grote aantal senioren in
Banakkers. Voor mogelijke nieuwbouw in Banakkers is dit een belangrijke conclusie.
Tweederde van de verhuisgeneigden wil een huurwoning, en ongeveer een derde een
koopwoning.
Mix aan woningtypen gewenst
Opvallend is dat er vooral behoefte is aan een mix van woningtypes. Het gaat dan om
eengezinswoningen in een rij of hoek, een tweekapper, een vrijstaande woning, appartement
met lift en een seniorenwoning. Alleen de vrijstaande woning is iets minder gewild. Daar zal het
prijsniveau een rol spelen. Een appartement met lift en een specifieke seniorenwoning zijn het

15

meest gewild. Opgeteld wil bijna de helft van de respondenten een dergelijke woning. Zo’n
gelijkvloerse woning is geschikt voor senioren, maar natuurlijk ook voor andere
woningzoekenden.
Men zoekt vooral een huurwoning met een huur tot € 500, een kleinere groep wil ook wel een
hogere huur betalen, tot € 632. De kopers zoeken met name woningen met een prijs tot
€ 250.000.
Meer woningen voor senioren
Dat seniorenwoningen gewild zijn, blijkt uit het volgende. Bewoners konden in de enquête
aangeven wat de belangrijkste wens is in de toekomst op diverse gebieden, waaronder de
woningen. Daaruit blijkt dat meer woningen voor senioren met stip op 1 staat. Bijna de helft
geeft dit aan als belangrijkste wens, gevolgd door meer aandacht voor duurzaamheid.
Tabel 9: Gemeente Etten-Leur. Belangrijkste wens met betrekking tot woningvoorraad
%
Meer woningen voor senioren

42%

Meer aandacht voor duurzaamheid in de woningen

24%

Woningen die beter betaalbaar zijn

15%

Meer woningen voor jongeren

11%

Meer huurwoningen
Bron: Bewonersenquête Banakkers 2009.

8%

Meest genoemde locatie voor nieuwbouw is de locatie van de Heilig Hartkerk (11%).
Aanpassingen aan woning
Van de respondenten overweegt 20% om de woningen binnen 10 jaar aan te (laten) passen,
zodat men er langer zelfstandig kan wonen. Van 17% is de woning al aangepast. Aanpassingen
die vaak gewenst zijn: een traplift en voorzieningen zoals een slaap- en badkamer beneden.

16

Voorzieningen in Banakkers

Op onderstaande kaart worden de belangrijkste voorzieningen in Banakkers getoond.
Figuur 17: Gemeente Etten-Leur. Belangrijke voorzieningen in Banakkers

Zwembad en ijsbaan De Banakker
Winkelcentrum Etten-Leur
Kat. scholengemeenschap Etten-Leur

Buurtwinkels Kerkwerve
Basisschool

Heilig Hartkerk

Ut Praotuis

Kloostergaard (woonzorgcentrum

Bron: Google Maps, bewerking Companen.

Veel voorzieningen
In de wijk Banakkers zijn meerdere voorzieningen aanwezig. Belangrijk in Banakkers zijn de
buurtwinkels aan de Kerkwerve. Daarvan wordt veel door bewoners gebruik gemaakt (zie
verder in de tekst). Een andere grote voorziening is de Katholieke Scholengemeenschap (KSE)
in het noord-oosten, het zwembad en ijsbaan Banakker in het noorden, Ut Praotuis en de
Heilige Hartkerk. De pastorie van de kerk wordt ook gebruikt voor bijeenkomsten en
vergaderingen. Er is een wijksteunpunt aan de Valpoort. Daar is ook een ontmoetingsruimte. In
het gebouw van Surplus aan de Kerkwerve zit en vrijwilligerscentrale. En in Ut Praotuis zit
peuterspeelzaal Zonnehoek.
Daarnaast is er een aantal voorzieningen gericht op sport en recreatie. Zoals een bridgeclub,
een duikvereniging Duivel, en een twirlingsportvereniging. Ook is er een uitgebreid aanbod van
diverse sportverenigingen. Bij de KSE is een sporthal en bij de Vondellaan een gymzaal (naast
Ut Praotuis).
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Figuur 18: Diverse voorzieningen in Banakkers

Zwembad de Banakker

ut Praotuis

Kloostergaard

Nieuwbouw zorgcentrum van de Markenlanden

Bron: Companen.

Belangrijke voorzieningen in Banakkers: diversiteit
Bewoners konden in de enquête aangeven welke voorzieningen zij belangrijk vinden in de wijk.
Daarvan wordt in figuur 19 de top vijf getoond. De wensen zijn heel divers: een huisarts,
pinautomaat, winkelcentrum, basisschool en zorgcentrum. Het gaat bewoners bij voorzieningen
blijkbaar om diversiteit.
Figuur 19: Gemeente Etten-Leur. Top vijf belangrijke voorzieningen in Banakkers
Huisarts

Pinautomaat

Winkelcentrum

Basisschool

Zorgcentrum

0%

10%

20%

30%

Zeer belangrijk

Belangrijk

40%

50%

60%

Niet belangrijk / niet onbelangrijk

70%
Onbelangrijk

80%

90%

100%

Zeer onbelangrijk

Bron: Bewonersenquête Banakkers 2009.

Net buiten de top vijf staan onder andere een school, fysiotherapeut, wijkcentrum, tandarts en
peuterspeelzaal. De buurtbus scoort niet heel hoog. Weinig mensen vinden dit zeer belangrijk,
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wel vindt de helft (53%) het belangrijk. Dit bevestigt de eerder door een kleine groep
uitgesproken wens voor de buurtbus. De wijkbus heeft een tijd in Banakkers gereden, maar is
gestopt. Jaarlijks evalueert de gemeente het gebruik van de wijkbus. Er wordt steeds op basis
van signalen/animo bezien of aanpassing van de route nodig is.
Figuur 20: Gemeente Etten-Leur. Heilig Hartkerk en Bisschopsmolen in Banakkers

Bron. Google Maps.

Thuiszorg en hulp in huishouding gewenst
Bewoners konden aangeven welke voorzieningen en diensten gewenst zijn en waarvan men al
gebruik maakt. Ook hiervan wordt de top vijf getoond. Uit figuur 21 blijkt dat van de deeltaxi en
huishoudelijke hulp al veel gebruikt wordt gemaakt, maar ook nog steeds veel gewenst is.
Thuiszorg is het meest gewenst als dienst. Zo’n 22% denkt binnen 5 jaar gebruik te gaan
maken van deze dienst. Ook een klussen- en onderhoudsdienst is veel gewenst.
Figuur 21: Gemeente Etten-Leur. Top vijf gebruik/wens van diensten

Deeltaxi

Huishoudelijke hulp

Thuiszorg

Personenalarmering

Klussen / onderhoudsdienst

0%

10%

Maak ik al gebruik van

20%

30%

40%

50%

Wil ik binnen nu en 5 jaar gebruik van maken

60%

70%

80%

90%

100%

Zal ik geen gebruik van maken

Bron: Bewonersenquête Banakkers 2009.

Als we iets verder kijken dan zijn de belangrijkste wensen van de bewoners voor wat betreft
wonen, zorg en dienstverleningen een zorgcentrum (op 1), gevolgd door een huisarts en
mogelijkheden voor huishoudelijke hulp.
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Figuur 22: Gemeente Etten-Leur. Belangrijkste wens dienstverlening en zorg

Een zorgcentrum
Aantrekken van een huisarts
Meer mogelijkheen voor huishoudelijke hulp
Vaker thuiszorg of zorg aan huis
Aantrekken van een tandarts
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

Bron: Bewonersenquête Banakkers 2009.

Veel activiteiten in Ut Praotuis, een kleine groep maakt er gebruik van
Uit tabel 10 wordt duidelijk dat een kwart van de wijkbewoners wel eens gebruik maakt van
activiteiten die worden aangeboden in Ut Praotuis. Driekwart maakt er dus geen gebruik van! Zij
geven vooral aan daar geen behoefte aan te hebben of geen tijd te hebben. Een klein deel weet
niet welke activiteiten er worden aangeboden of vindt dat de activiteiten niet aansluiten bij de
behoefte.
Het zijn verhoudingsgewijs iets meer senioren die naar Ut Praotuis gaan. Opvallend is het
ontbreken van jongeren. Er is een kleine groep mensen die meerdere keren per week gaat. De
meeste mensen gaan 1-3 keer per maand of minder.
Tabel 10: Gemeente Etten-Leur. Deelname aan activiteiten ut Praotuis
<55 jaar

> 55 jaar

Totaal

Nooit

80%

73%

76%

Minder dan 1 keer per maand

12%

9%

11%

1 tot 3 keer per maand

5%

3%

4%

1 keer per week

1%

9%

5%

Meerdere keren per week

2%

4%

3%

0%

1%

1%

Geen antwoord
Bron: Bewonersenquête Banakkers 2009.

Er wordt gebruik gemaakt van diverse activiteiten die worden aangeboden in Ut Praotuis. Vaak
genoemd zijn kaarten, sjoelen, computeren, maaltijdservice, activiteiten georganiseerd door de
werkgroep senioren en jeugd/kinderactiviteiten en gym.
Zo’n 6% van de respondenten helpt zelf mee bij het organiseren van activiteiten. Het merendeel
(80%) heeft daar geen behoefte aan. Zo’n 5% zou dat wel willen doen, maar helpt nog niet
mee. Deze respondenten hebben aangegeven dat de wijkvereniging contact met hen mag
opnemen.
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Wijkvereniging Banakkers is belangrijk
De bewoners konden aangeven in welke mate zijn het belangrijk vinden dat er een
wijkvereniging is in Banakkers dat de belangen van de wijk behartigt. De wijkvereniging wordt
belangrijk geacht door 86% van de bewoners. Dit is iets hoger bij de 55 plussers.
Tabel 11: Gemeente Etten-Leur. Importantie van wijkvereniging Banakkers
<55

>55

Totaal

(zeer) belangrijk

78%

90%

86%

Niet belangrijk / niet onbelangrijk

18%

7%

11%

4%

3%

3%

(zeer) onbelangrijk
Bron: Bewonersenquête Banakkers 2009.

Buurtwinkels worden veel gebruikt
In Banakkers zijn behalve het winkelhart nog buurtwinkels. Bijna alle respondenten vinden het
belangrijk of zeer belangrijk dat er buurtwinkels zijn (94%). Gevraagd is naar het gebruik
hiervan. Het blijkt dat de winkels een belangrijke functie vervullen in de wijk, er wordt dus veel
gebruik van gemaakt. Vooral door gezinnen, bijna driekwart van de gezinnen winkelt dagelijks
of meerdere keren per week. Maar de winkels zijn ook in trek bij alleenstaanden (57%) en
tweepersoonshuishoudens (60%). Zo’n 10% van de bewoners gaat nooit of minder dan 1 keer
per maand. Bij de gezinnen is dat slechts 4%.
Figuur 23: Winkelvoorzieningen in Banakkers

Winkels bij Kerkwerve

Bogaard met op achtergrond winkelhart Etten-Leur

Bron Companen.

Tabel 12: Gemeente Etten-Leur. Gebruik van de buurtwinkels in Banakkers
Alleenstaand
2 persoons h.h.

Gezinnen

Totaal

Nooit

4%

9%

2%

6%

Minder dan 1 keer per maand

5%

6%

2%

5%

1 tot 3 keer per maand

8%

8%

10%

8%

1 keer per week

25%

17%

14%

18%

Meerdere keren per week

42%

49%

50%

48%

15%

11%

22%

15%

Dagelijks
Bron: Bewonersenquête Banakkers 2009.

21

Aanbod activiteiten voldoende, wel meer activiteiten voor jongeren gewenst
Veel bewoners vinden dat er qua activiteiten in de wijk weinig ontbreekt. Maar liefst 93% heeft
geen behoefte aan nieuwe activiteiten, 7% wel. Vastgesteld wordt dat het overgrote deel in
Banakkers het aanbod van activiteiten voldoende vindt.
Er is specifiek doorgevraagd naar de belangrijkste wens voor de toekomst op het gebied van
activiteiten. Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Bijna 13% van de bewoners in
Banakkers wil meer activiteiten voor jongeren. Dit is het meest geantwoord, gevolgd door meer
activiteiten voor senioren, meer mogelijkheden voor sport, bijvoorbeeld zwemmen of yoga, en
meer recreatieve (bijoorbeeld muziek, dans, tekenen, schilderen) en culturele activiteiten
(biljarten, kaarten).
Het blijkt dat niet alleen de jongeren zelf meer activiteiten willen, ook de senioren hebben
aangegeven dat er meer activiteiten voor jongeren nodig zijn. En ook gezinnen geven dat
relatief vaak aan, waarschijnlijk omdat zij thuiswonende kinderen hebben die te maken hebben
met (gebrek aan) activiteiten voor jongeren.
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Het gesprek met de wijkvereniging over voorzieningen:
•
Er zijn veel openbaar vervoer voorzieningen, met name gericht op de regio. Daarentegen zou de
buurtbus wel verder de wijk in mogen rijden. Aan de andere kant wordt ook getwijfeld of het
animo hiervoor onder de wijkbewoners wel groot genoeg is.
•
Er is een middelbare school in de wijk met ca. 2.500 leerlingen.
•
Er is een basisschool met ca. 500 leerlingen. Het gebouw is verouderd (noodgebouw).
Eventuele nieuwbouw van de basisschool heeft een directe relatie met de discussie over een
nieuwe brede school.
•
Er is een zwembad in de wijk, deze gaat op termijn uit de wijk. Het is de beoogde locatie voor
het nieuwe sociaal-culturele en educatieve knooppunt, de nieuwe Nobelaer. Daarin komen onder
meer schouwburg, bibliotheek, centrum voor beeldende kunst en muziekschool onder één dak.
•
Er is een klein winkelcentrum in de wijk.
•
De Heilig Hartkerk aan de Kerkwerve wordt afgestoten
•
Er komt een nieuwe gezondheidscentrum aan de Kerkwerve
•
Woonzorgcentrum Kloostergaard is gevestigd in de wijk. Deze zou moeten fungeren als centrale
ontmoetingsplek, maar dat is nu nog beperkt.
•
In het noorden van Banakkers ligt aan de Valpoort het ‘Pluspunt’, een steunpunt voor zorg en
welzijn.
•
Aan de Couperuslaan kan gesport worden (onder andere squash).
•
Meer activeren van wijkbewoners is wenselijk. De groep actieve bewoners is klein.
•
Wijkgebouw Het Praotuis is een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het is gevestigd
bij de sporthal. Er worden daar door onder andere de wijkvereniging diverse wijkactiviteiten
georganiseerd. Er is een biljart gewenst.
o Computercursussen
o Knoppencursus
o Sjoelen, kaarten, handwerken
o Gym voor ouderen
o Samen eten
o Peuterspeelzaal

Verkeer en parkeren
Banakkers is goed bereikbaar vanaf de snelweg, mede door de gunstige ligging tussen de
snelweg en het centrum van Etten-Leur. Ook op het gebied van parkeergelegenheid scoort de
wijk redelijk hoog. Er zijn zowel betaalde als gratis parkeermogelijkheden. De betaalde
parkeerplaatsen zijn zowel in de parkeergarage als aan de openbare weg gelegen. De
parkeergelegenheid voor bewoners van Banakkers scoort net iets beter dan die in geheel EttenLeur. Zo is 59% van de inwoners van Banakkers van mening dat er in de wijk voldoende
parkeergelegenheid is, terwijl dit percentage in de gehele gemeente Etten-Leur op 55% ligt.
Desondanks is in de enquête wel aangegeven dat er parkeerproblemen zijn. Die spelen vooral
in diverse straten van de oudere buurten, vooral die direct aan het winkelhart grenzen.
Tabel 13: Gemeente Etten-Leur. Percentage dat auto in eigen straat of op eigen terrein parkeert
Voldoende
In eigen straat
Etten-Leur

Op eigen terrein

Parkeergelegenheid

47%

44%

55%

Banakkers
43%
Bron: Enquête burgerparticipatie en parkeren, 2007.

48%

59%

Om de parkeerdruk voor de bewoners te verlichten is ook vergunninghoudersparkeren
ingevoerd, in de B. van Meursstraat, Rode Poort, R. Visscherstraat, Maerlantstraat,
Ruusbroecstraat, Banakkerstraat, Rodenbachstraat F. Timmermansstraat,
alsmede een
parkeerschijfzone (blauwe zone) op het plein van de Kerkwerve,
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Bijlage 2 Verantwoording respons bewonersenquête
Voordat met de analyse van de gegevens uit de enquête is gestart, is een analyse uitgevoerd
van de verdeling van de respons op de enquête naar kernvariabelen zoals de leeftijdsopbouw
en de verhouding tussen het aantal huur- en koopwoningen. Door middel van weegfactoren is
het analysebestand en de werkelijke situatie in de juiste verhouding teruggebracht. De weging
voorkomt selectiviteit in de uitkomsten. Daarna zijn de uitkomsten opgehoogd naar de
werkelijke aantallen in de wijk.
In onderstaande tabel staan twee kernvariabelen, na de weging. Het blijkt dat de respons goed
overeenkomt met de werkelijke situatie, hoewel de huishoudensamenstelling nog iets afwijkt. Er
zijn relatief meer tweepersoonshuishouden geënquêteerd dan er in werkelijkheid zijn en minder
alleenstaanden. Maar de verschillen zijn klein en brengen de representativiteit niet in gevaar.
Gemeente Etten-Leur. Responsverantwoording Banakkers
Respons op enquete
Leeftijdscategorie

Werkelijke situatie

Absoluut

Percentage

Absoluut

Percentage

0-54 jaar

146

44%

1.150

59%

55 jaar e.o.

184

56%

800

41%

Totaal

330

Huishoudensamenstelling
Alleenstaand

56

17%

633

32%

Tweepersoonshuishoudens

165

50%

762

40%

Gezin met kinderen

109

33%

555

28%

Totaal
Bron: Bewonersenquête Banakkers 2009.

330

1.950

Van de 330 geslaagde enquêtes (respons) zijn 220 via internet behaald en 110 zijn telefonisch
benaderd. Het grootste deel van de respondenten woont al lang in Banakkers, 53% woont al
meer dan 10 jaar in de buurt. 13% woont zes tot en met 10 jaar in de wijk. Een derde woont één
tot 5 jaar in de wijk.
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Bijlage 3 Verslag bewonersavond
Datum: 27 mei 2009
Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Locatie: Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur

Inleiding
Op woensdag 27 mei is een bewonersavond gehouden in Banakkers in het kader van het
wijkontwikkelplan (WOP). Dit plan beschrijft voor een periode van tien jaar wat er in Banakkers
moet gebeuren op het gebied van o.a. wonen, parkeren, leefbaarheid en openbaar groen.
Welkomstwoord wethouder Vaes
Wethouder Vaes heette de ongeveer 65 aanwezigen
welkom op de bewonersavond in Banakkers. De
avond stond in teken van het wijkontwikkelplan (WOP)
voor Banakkers. De gemeente maakt voor elke wijk
een WOP. Zo’n plan beschrijft voor een periode van
tien jaar wat er in de wijk moet gebeuren op het gebied
van o.a. wonen, parkeren, leefbaarheid en openbaar
gebied. Tegelijkertijd is er sprake van een
bezuinigingsopdracht bij de gemeente. Een WOP is
dan van belang om de goede keuzes te maken.
Beeld van de wijk Banakkers
Projectleider Danielle Schenk van Companen
presenteerde het wijkbeeld. Dat is een analyse van de
wijk op basis van diverse bronnen, een bewonersenquête en een wijkschouw. De wijk is
stapsgewijs gebouwd met verschillende woonmilieus variërend van appartementen, rijwoningen
tot en met vrijstaande woningen. In vergelijking met
heel Etten-Leur wonen er veel senioren en minder
gezinnen. De meeste mensen gaven in de enquête
aan zich betrokken te voelen bij hun wijk. Er zijn
relatief veel appartementen te vinden, voornamelijk
in het centrum. De gemiddelde WOZ-waarde ligt iets
lager dan in geheel Etten-Leur, maar de soort
woningen en ook de bijbehorende waarden lopen
ver uiteen. De tevredenheid van de bewoners met
de woning is hoog.
De wijk heeft veel voorzieningen, zoals onder meer winkels, een basisschool, ut Proatuis en
peuterspeelzaal. Een aantal voorzieningen heeft een regionale functie, bijvoorbeeld het
zwembad en de KSE. Door de ligging bij het centrum en de vele voorzieningen is Banakkers
een dynamische wijk. Daar horen ook nieuwe ontwikkelingen bij, zoals de Nobelaer, nieuwbouw
Markenlanden, een nieuwe brede school en de toekomst van de kerk en omgeving.
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Uit de enquête komt als belangrijkste probleem naar voren: te weinig parkeergelegenheid,
gevolgd door slecht onderhoud van straten en stoepen, verkeersoverlast en
vandalisme/criminaliteit.
Na de presentatie vraagt Danielle Schenk of de aanwezigen zich herkennen in het wijkbeeld.
De meeste mensen beamen dit. Een mevrouw zegt graag te willen weten wat er met haar
woning gaat gebeuren. Daar is al jaren onduidelijkheid over. Een meneer merkt op dat de
Woonstichting Etten-Leur (WEL) bij hem de achterpaden heeft vernieuwd. Dit is erg mooi
geworden en zou op andere plekken in de wijk navolging moeten vinden.
Bewoners aan de slag met luchtfoto’s
Bewoners gingen vervolgens zelf aan het werk. Op luchtfoto’s gaven zij aan wat hun ideeën
zijn. De 6 thema’s waren: wonen, verkeer, sociale samenhang, groen/duurzaamheid, nieuwe
ontwikkelingen en voorzieningen. De vraag was wat bewoners graag zouden willen toevoegen,
behouden, verplaatsen of verwijderen uit Banakkers. Per thema vindt u hieronder de
belangrijkste conclusies van de werkgroepen en de daaropvolgende plenaire terugkoppeling.
1. Sociale samenhang
• ut Praotuis moet blijven.
• Er moet meer toezicht komen bij speelplaatsen en verpaupering moet worden
tegengegaan. En een wens voor meer prullenbakken en banken bij de speelplekken.
• Verjonging in de wijk zou gestimuleerd moeten worden om sociale teruggang te
voorkomen.
• De allochtonen meer bij de wijk betrekken, ook bij activiteiten en vrijwilligerswerk.
• De activiteiten en contacten van ut Praotuis behouden voor ouderen en uitbreiden voor
jongeren.
• Er zou een jongerencafé kunnen komen op de Kerkwerve en er is een wens om de
herberg terug te laten keren.

2. Wonen
• Oudere woningcomplexen van WEL zouden vervangen kunnen worden. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de flats aan de Langeschoor, en de woningen aan de A.M. de
Jongstraat, Van Maerlantstraat en Ruusbroecstraat.
• Kansen voor nieuwe, moderne woningbouw zijn er bij de Kerkwerve en A.M. de
Jongstraat, met name gericht op starters en senioren. Belangrijk is om voldoende
betaalbare woningen terug te bouwen. Op bepaalde plekken zijn appartementen
bespreekbaar, mits ze voldoende buitenruimte hebben.
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Er is sprake van een tekort aan seniorenwoningen. Wel/geen tuin is een
aandachtspunt. Nieuwe seniorenwoningen zouden rondom de Kerkwerve kunnen
komen.
Er is een renovatie nodig van een deel van de woningen, wellicht dat subsidies de
woningen bereikbaar kunnen maken voor bijvoorbeeld jongeren.
Jongeren en senioren hebben prioriteit. Op de locatie Regina Mundi zou voor jongeren
betaalbare nieuwbouw kunnen komen. Wel zouden er voor ouderen meer activiteiten
moeten komen.
Bij de volkstuinen zouden starterswoningen gebouwd kunnen worden.
De WEL heeft op enkele plekken de brandgangen vernieuwd. Dat is heel positief.
Wellicht dat dit project op meer plekken in de wijk kan worden uitgevoerd.

3. Voorzieningen
• De Vier Heemskinderen school zou verplaatst kunnen worden richting Praotuis. De
locatie van de school zou voor woningbouw gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld voor
starters. De school is nu heel druk op een te kleine plek.
• Een pinautomaat / postservicepunt is gewenst in de wijk. Belangrijk is om de huidige
winkels te behouden
• De Kerkwerve zou meer uitstraling moeten krijgen.
• Een wens om de sport en rugby te behouden
• De kerk zou behouden moeten worden. Als dat niet mogelijk blijkt, dan graag de kapel
op ’t Withof behouden.
• Op de plek van de bejaardenwoningen achter de kerk zou een soort
voorzieningencluster kunnen komen met de nieuwe Brede School Plus.
• De sporthal bij ut Praotuis is heel belangrijk en moet worden behouden. Maar deze
moet worden gerenoveerd of nieuw worden gebouwd.
• Nabij het Racketsportcentrum is een nieuwe voetbalplek zinvol.
4. Groen en duurzaamheid
• Algemeen wordt aangegeven om zuinig te zijn op het groen. Op bepaalde plekken
wordt extra bescherming van het groen gevraagd: Bij de nieuwe Nobelaer, rond KSE,
bij Ut Praotuis en bij de Guido Gezellelaan.
• Voorstel is om alle grote bomen een monumentstatus te geven.
• Voortuinen zouden netjes gehouden moeten worden.
• Rondom de KSE is sprake van veel zwerfvuil.
• Wens om een sloot te graven in het retentiebekken.
• De controle door de hondenwachter is de laatste tijd afgenomen.
• Op sommige plekken drukken boomwortels de stoeptegels omhoog waardoor stoepen
moeilijk begaanbaar zijn.
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5. Verkeer
•
Zorgen zijn er over de kwaliteit van diverse wegen, zoals de Bisschopsmolenstraat. Zorgen
die groter worden, zeker als er de komende jaren bij elkaar zo’n 500 woningen op de
locaties Withof en De Streek worden gebouwd.
•
Parkeren is vooral in oudere delen van de wijk een probleem. Invoering van
vergunninghoudersparkeren is symptoombestrijding. Voorstel is om voor het lang parkeren
van personeel van het centrum een passender oplossing te zoeken. Bijvoorbeeld door P+R
voor deze groep in te voeren.
•
De verkeersafwikkeling en ontsluiting van de nieuw Nobelaer moet goed worden geregeld.
Behoud de huidige ontsluitingswegen.
•
Op piekmomenten is het heel druk rondom de KSE. Daarom wordt voorgesteld om een
andere ingang en ontsluiting van de KSE te realiseren, liefst via de Couperuslaan. Daar
zouden ook meer zebrapaden moeten komen.
•
Bij de Bisschopsmolenstraat en de Rode Poort zou het weggehaalde fietspad weer terug
moeten komen. Ook een wens voor een vrijliggend fietspad bij Achter de Molen en Stijn
Streuvelslaan.
•
Op de Stijn Streuvelslaan en Achter de Molen is een onduidelijke inrichting (30 of 50 km/h).
Maak hierin een duidelijke keuze tussen 30 of 50 km-zone en richt het dan ook zo in. Er
zijn borden weggehaald bij Achter de Molen.
•
De stoep naar de begraafplaats (Zundertseweg) moet geschikt gemaakt worden voor
senioren (rollator vriendelijk). Nu zijn er bomen op de stoep.
•
Bij de nieuwe Nobelaer worden parkeerproblemen verwacht. Wens is om de ondergrondse
parkeergarage van 500 plekken te realiseren. Als er toch bovengrondse parkeerplaatsen
worden gerealiseerd, dan worden ze in de toekomst gebruikt voor woningen en ontstaat er
een parkeerprobleem.
•
Er wordt een parkeerprobleem verwacht bij de nieuwbouw van Markenlanden aan de
Kerkwerve. Er komen te weinig nieuwe parkeerplaatsen.
•
Bij het centrum zou een voorzieningen voor lang parkeren kunnen worden gemaakt.
•
Rondom woonerf Jozefhof zouden meer parkeerplaatsen moeten komen.
•
Wens voor een blauwe zone in plaats van betaald parkeren bij het zwembad.
•
Door parkeerdruk Anton Coolenstraat is sprake van slechte doorgang verkeer.
6. Nieuwe Ontwikkelingen
•
De locatie bij de Nobelaer is voor de Brede School niet de meest logische plek. Het gebied
achter de kerk / bij Ut Praotuis is logischer. Andere mogelijkheden zijn het binnengebied bij
de Withofstraat, Nieuwe Kerkstraat en Achter de Molen.
•
De ogenschijnlijk ‘loze ruimte’ tussen Withofstraat, Nieuwe Kerkstraat en Achter de Molen.
Behalve kansrijk voor brede school, ook voor een plan ‘à la Piet Bakx’.
•
De dependance van de KSE zou verplaatst kunnen worden. Deze kan naar hoofdterrein. In
combinatie met een andere ontsluiting.
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De cartoons

Overlast van katten

Zebrapaden moeten beter zichtbaar zijn

Jeu-de-boulesbaan bij de Egelantier

Jongeren die over hekken klimmen bij evenementen

Maak de nieuwe Nobelaer niet te groot

Een pinautomaat in de wijk zou welkom zijn

Het is een “bordenbos”

Een parkeergarage in de wijk
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Seniorenwoningen met grote balkons gewenst

Stoep niet begaanbaar

Een andere functie voor de kerk, bijv. voor jongeren
Bron: Geert Gratama

Onoverzichtelijke openbare ruimte

Vervolg van het WOP
Na de plenaire terugkoppeling gaat mevr. Schenk van Companen nog kort in op het vervolg van
het WOP. De komende maanden werkt Companen met de wijkvereniging, gemeente, WEL en
Surplus verder aan het WOP, met een concreet uitvoeringsprogramma. De uitkomsten van de
bewonersavond zullen zoveel mogelijk hierin worden verwerkt. Alle bewoners zijn in het najaar
van 2009 welkom om het concept WOP te bespreken.
Tot slot
De cartoons zijn op de bewonersavond gemaakt door Geert Gratama in opdracht van
bewoners. De avond werd muzikaal afgesloten met een act uit Banakkers: de Zingende Zusjes.
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Bijlage 4 Reacties tweede bewonersavond en per mail
Op 26 oktober was een tweede bewonersavond over het concept Wijk ontwikkeling plan.
Bewoners konden na een presentatie van het WOP, hun opmerkingen kwijt over de vier
thema’s en het uitvoeringsprogramma. Hieronder een overzicht van de gemaakte opmerkingen.
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Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte
Bij de KSE zijn nu te kleine prullenbakken.
Overlast zwerfvuil KSE beperkt zich niet alleen tot KSE, maar juist langs routes
Geen 3e container thuis maar ondergrondse container (papier) in wijk (bij glasbakken)
Nicolaas Beetstraat en Broderlaan kliko ‘overlast’
Plastic afval ophalen in plaats van verzamelen op Kerkwerve.
Slechte afwatering wegen door afwezigheid put tussen verkeersdrempels.
Vondellaan, bomen geven veel overlast (3 keer genoemd)
Overlast bomen Vondellaan, wortels drukken stoep omhoog, vallende bladeren
Stijn Streuvelstraat, graag project veilig achterom toepassen.
Veilig achterom voor Maerlandstr. / Ruusbr. Straat.
Brandgang tussen Roemer Visserstraat en Frederick van Eedenstraat. Water overlast en
geen verlichting,
Kasseien (stoeptegels) bij zwembad opnieuw leggen.
Achter de Molen bomen drukken stoeptegels omhoog
Aanpakken van verkeer- en parkeerproblematiek
Parkeer probleem Willem Kloosstraat. Werknemers van winkelcentrum en zwembad
parkeren op die plaats.
Blauwe zone bij apotheek: ½ uur meer dan genoeg.
Parkeren op stoep hinderlijk bij AM Jongstraat en A.Coolenstraat en Nicolas Beetstraat
Parkeerprobleem Nicolas Beetstraat.
Onveilig parkeerterrein bij evenementenpark en Egelantier. Zicht wordt ontrokken door
bosschages. Criminaliteit en beschadigingen aan auto’s ’s nachts.
Gevaarlijke situatie kruispunt Fenestetstraat, Stijn Streuvelstraat, Frederick van
Eedenstraat.
Flessenhals bij Kloostergaard zonder fietspad is erg bedreigend voor fietsers.
Rijsnelheid 50 km/h op hoofdontsluitingswegen (30km/h in wijk).
Voorrang terug op “Achter de Molen”.
Graag op het wegdek zichtbaar maken van toegestane snelheid
Slecht verkeersoverzicht door begroeiing op hoeken, bijvoorbeeld zijstraten “Achter de
Molen”.
Slecht verkeersoverzicht rotondes door te hoge begroeiing.
School 4 Heemskinderen parkeren Adamastraat.
Verlichting fietspad Guido Gezellelaan, lantaarns gericht op de weg, niet op het fietspad
Verkeerssituatie vanuit “Achter de Molen” naar Couperuslaan onveilig
Het fietspad bij Withof-Kloostergaard is weg gehaald. Nu is die flessenhals erg smal
geworden.
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Voorzieningenniveau op peil houden
Schommel moet blijven in de Willem Kloosstraat
Brede school op plaats zwembad of ’t Proatuis/ gymzaal.
Ouderensoos maken van de kerk
Kerk afbreken en Multifunctioneel gebouw opzetten
Kerk ook openstellen voor andersgelovenden / oecumenische ruimte bouwen (integratie
allochtonen).
Brede school, waar deze ook komt, hoe zorg je ervoor dat de kinderen veilig op school
komen?
Kerk afbreken, woonpark terug
Iets voor jongeren in de wijk
Kerkgebouw als multifunctioneel gebouw voorde wijk met onder andere activiteiten voor
jongeren
Kerk en bejaardenwoningen slopen. Daar een gebiedsontwikkeling met Proatuis, gymzaal,
nieuwe Kerkwerve (winkels + welzijn).
Jongerenoverlast bij Kerkwerve. Geef ze een eigen plek zoals het jongeren centrum
Lambertus. Ook meer toezicht en dialoog nodig
Nieuwe ontwikkelingen, versterken identiteit van de wijk en zorgvuldig inpassen
Sluiting Heilig Hartkerk.Gebruik de kapel Kloostergaard in plaats van kerk in centrum.
In Etten-Leur zuid moet in iedere geval een plek komen waar gelovige mensen bij elkaar
kunnen komen. Dit in verband met ontwikkelingen rond Heilig Hart Kerk
Mogelijkheid rond stilte centrum in de wijk.
Kerk behouden, voorziening jongeren moet er komen.
AM. De Jong transformeren tot park, mogelijk met woontoren
Behoefte aan betaalbare senioren.
Bewoners koopwoningen R. Visscherstraat ook bij plannen betrekken
Liever een halve Nobelaer met één grote (500) parkeergarage.
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Mailreactie 1 van dhr. Gobbens namens school 4 Heemskinderen
Wat betreft locatie voor nieuwe brede school. De discussie hierover hoort binnen traject
structuurvisie plus. Rekening moet gehouden worden met de situering van de andere brede
scholen. In eerste instantie heeft locatie bij huidige zwembad onze voorkeur. Leerlingen van
onze school komen niet enkel uit de wijk Banakkers, maar ook uit andere wijken. Bij de wensen
in het WOP staat een voorkeur voor een brede school omgeving Heilig Hart kerk. Is hier sprake
van een representatieve respons? Hoeveel mensen hebben gereageerd en wat is de leeftijd
van deze respondenten. Zijn dit mensen met schoolgaande kinderen?

Mailreactie 2 van dhr. P.J.A. van Hoof.
Reactie op een aantal punten uit het conceptplan:
1. Bij de nieuwe ontwikkelingen mis ik de invulling van de tuin van het pand Rode Poort 16.
Deze tuin is aangekocht door de WEL. Ontwikkelingen vooraf afstemmen met
omwonenden.
2. Op bladzijde 7 van het rapport staat bij de voorzieningen het zwembad genoemd. Dit gaat
echter verdwijnen en kan dan ook niet als voorziening worden aangemerkt.
3. Parkeren: Hierop heb ik een aantal bemerkingen.
• Volgens pagina 8 zijn de parkeervoorzieningen redelijk tot goed. Dit is niet waar.
Parkeren is een van de grootste problemen in de wijk (zeker in de omgeving van
het centrum). Duidelijk is dat de parkeervergunningen geen oplossing bieden voor
het probleem en alleen tot een verschuiving leiden.
• Volgens pagina 14 mag de parkeerbehoefte voor nieuwe ontwikkelingen niet
afgewenteld worden op de wijk. Volkomen mee eens, alleen jammer, dat dit wel al
gebeurd is met het grootste project (het nieuwe winkelcentrum)en daarna nog
versterkt door de herinrichting tot blauwe zone van de Kerkwerve.
• Op blz 16 wordt gewag gemaakt van gratis parkeervergunningen. Dit is een
tijdelijke regeling, die in principe slechts geld tot ultimo 2010. Daarna wordt dit
herzien. Voorts geldt dit slechts voor één kaart per adres. Voor meer kaarten en
voor bezoekers moet wel worden betaald. Als in de H. Hart Kerk geen diensten
meer plaats vinden is een groot gedeelte van de piekbelasting met parkeren op de
Kerkwerve weer verdwenen. Misschien kan dan de blauwe zone weer verdwijnen,
dit ten gunste van de parkeerproblematiek in de omliggende straten.
4. Bij de 30 km zone mis ik de Bisschopsmolenstraat tussen de rotonde bij de Rode Poort en
de Withofstraat. Hier is 50 km duidelijk te hard en kun je niet fatsoenlijk oversteken. Ook de
voetgangersoversteekplaats is onvoldoende aangegeven.
5. Misschien kan er ook wat meer toezicht bij de oversteekplaatsen. Meestal ben je daar
aangeschoten wild, doordat automobilisten niet stoppen en op sommige (vooral Parklaan)
word je van voor en achter belaagd door fietsers en bromfietsers, die over de
oversteekplaats rijden.
Overigens vind ik ook, dat het leefbaar houden van de wijk in ons aller belang is en dus ook een
stuk eigen verantwoordelijkheid met zich mee brengt, maar dat ook de bereidheid aanwezig
moet zijn van bestuurders en uitvoerders van projecten om vooraf te overleggen en
consequenties voor bewoners in kaart te brengen.
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Mailreactie 3 van dhr. F. Cornelis
Verbeteren kwaliteit openbare ruimte: alle 4 de punten mee eens
Het voorzieningsniveau op peil houden:
Punt 1 t/m 4: eens
Punt 5: extra bankjes en prullenbakken bij speelplekken. Wij zijn van mening dat dit kan leiden
tot hangplekken met als gevolg het uitnodigen tot vernieling van de bankjes en prullenbakken.
Kijk maar eens goed rond. Overal waar bankjes staan, b.v. in het park Achter de Molen, zijn
zowel de bankjes als de prullenbakken vernield en de rommel ligt op de grond. En
vernielbestendige bankjes en prullenbakken zijn er niet.
Aanpak van verkeer- en parkeerproblematiek:
Punt 1: eens. B.v. in de straat Achter de Molen wordt nog steeds door bijna iedereen veel en
veel te hard gereden. Daarbij dient vermeld, dat het 30 km bord bij de kruising met de
Couperuslaan zeer ongelukkig is geplaatst. Een extra bord plaatsen aan de overkant van de
straat in de bocht kan een mogelijke oplossing zijn. Bovendien voor de duidelijkheid het stuk in
de Bisschopsmolenstraat tussen de rotonde en de kruising met de Withofstraat eveneens een
maximum snelheid van 30 km. invoeren. Dit geldt ook voor het stuk Kerkwerve/Wihofstraat
tussen de Frederik van Edenstraat en Bisschopsmolenstraat. Dit om onduidelijkheid te
voorkomen. Wat de oversteekplaats bij de kerk betreft moeten wij opmerken, dat die niet
voldoet aan de wettelijk gestelde afmetingen. Als daar een ongeval gebeurt, wat uiteraard niet
te hopen is, wie draait dan op voor de gevolgen?
Punt 2 - 3 en 4: eens
Nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig inpassen:
Punt 1 - 2 en 3: Alleen jammer dat er nu aan de Kerkwerve een nieuw Centrum Jeugd en Gezin
wordt gebouwd. dat had mooi ingepast kunnen worden in de plannen voor een Brede School op
de plaats van de Heilig Hart Kerk. Bij inpassen had de plaats waar het Centrum Jeugd en Gezin
nu wordt gebouwd een groot aantal parkeerplaatsen opgeleverd, die u in de toekomst zeker
tekort zult komen. Bovendien zijn wij van mening dat een gebouw als de Heilig Hart Kerk
behouiden zou moeten worden. Door een interne verbouwing kan dit pand voor meerdere
doeleinden geschikt worden gemaakt. En je houdt iets over dat gezichtsbepalend is.
Mailreactie 4 van mevrouw P. de Beer
Verkeer : er wordt naar een oplossing gezocht om 30-km. regime te handhaven in Stijn
Streuvelslaan en Achter de Molen. Tijdens de 1e inspraakavond is juist gesteld dat deze wegen
wellicht (weer) ontsluitingswegen moeten worden. Dus 50-km. met voorrangskruisingen.
Fietspad bij Kloostergaard : dit moet gewoon terugkomen, ook al is dit 30-km. gebied. Dat er in
een 30-km. gebied geen fietspaden nodig zijn is een rare ambtelijke regel. Hier moet van
afgeweken kunnen worden !!!
Verder vind ik het een goed leesbaar en uitvoerbaar wijkplan.
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