Uitnodiging: bouw mee aan een groene Broekwegwetering!
Graag nodigen we u uit om verder mee te bouwen aan een groenere Broekwegwetering. In de afgelopen weken heeft u ons uw
wensen kunnen meegeven waar een groenere Broekwegwetering al dan niet aan moet voldoen. Uw reacties hebben geholpen in het
ontwikkelen van bouwstenen. De bouwstenen gebruiken we om tot het uiteindelijke inrichtingsvoorstel te komen. Aan de hand van
een aantal modellen waarbij verschillende bouwstenen zijn gebruikt, willen we met u verder bekijken hoe de Broekwegwetering groener kan worden.
Dit willen we doen tijdens digitale bijeenkomsten op woensdag 14 oktober en donderdag 15 oktober. Op de website
vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden. Er zit een limiet aan het aantal aanmeldingen per bijeenkomst.
Daarnaast staan de modellen en bouwstenen vanaf vrijdag 16 oktober op de website en kunt u een reactie achterlaten.
Lukt het u niet om digitaal te reageren? Dan kunt u bellen naar de gemeente Zoetermeer: 14 079.
Wilt u direct naar de website, ga naar: https://vergroenenbroekwegwetering.losstadomland.nl of gebruik de QR-code!

Wensen voor het vergroenen in beeld

We willen u nogmaals bedanken voor uw bijdrage! Er zijn 34 reacties opgehaald via de website. Om een beeld te krijgen van wat er is
gezegd, zijn de reacties gegroepeerd in thema’s. Bij elk thema zijn voorbeelden genoemd van reacties. De overige reacties zijn na te
lezen op de website. De witte cijfers duiden op hoe vaak iets genoemd is binnen een thema.
Vergroenen wijk
en Broekwegwetering

23 van 34

“Wat een leuk initiatief.”
“Wel goed kijken naar de
uitvoering.”
“Vergroenen is
een goed plan.”

Toegankelijkheid
Broekwegwetering

Onderhoud
“Onderhoud is er niet.”
“Zorg voor goed beleid op
onderhoud.”
“Aandacht voor zwerfvuil.”
19 van 34

15 van 34

“Behoud open karakter.”
“Men moet het water in of
uit kunnen.”
“Toegankelijk voor
iedereen.”

9 van 34
Drijvende eilanden
“Behoud het open karakter van de Broekwegwetering.”
“Goed idee om aan de kade, in het water planten te laten
groeien.”
9 van 34
Zwemmen
“Zwemmers op verschillende plekken toegang geven
tot het water.”
“Vlonders of zwemtrappen aan de kade.”

7 van 34

Verbeteren biodiversiteit

“Zorg dat het groen toegankelijk is voor dieren.”

“Een groene natuurlijke uitstraling, dus geen nesten
op een surfplank.”
5 van 34

Varen

“Drijvend groen belemmert op dit moment het varen.”
“Naast groenvoorzieningen ook zwem- en
vaarvoorzieningen.”

Ecologische oevers
5 van 34
“Natuurvriendelijke oevers zou ik persoonlijk
erg mooi vinden.”
“Een plek waar vogels een nestje kunnen bouwen.”

Vissen
5 van 34
“Vissers genieten vanaf de kade, ruimte voor iedereen.”
“Verbeter en behoud plekken waar gevist kan worden.”

Verbeteren waterkwaliteit

5 van 34

“Zorg voor voldoende doorstroming van het water.”

“We onderschrijven de noodzaak om de waterkwaliteit
te verbeteren.”

