
2. Bent u er mee eens 

nk,n,non van 
bouw van ee11 Rrumrt,i:;m1,!f'lff)nc:1:1m1 .. 1~x 

7. 

8. Zou u er 

9. \/oett u mee met het nare 
met de eventuele ,,. ... ,,.,,,.,,nn 

10. u 

toeneernt met bouw van 

bestaan? 

11. Bent u er trots om inwoner van 

leiden? 

eens merde van het 

Adres geënqueteerde: * niet verpHcht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit enqueteformulier vóór 8 maart 

bríevenbus te doen van SPUNTERLAAN 

Het ''Zijlkwartier-Groen''-Team 



1. Bent u op van de ni~n,n,::,n 
te vel1enen aan oouw van een :m11,art1:.fnl',~11t~mr:,1mr1IPY 

3. Bent u zieh er van bewest dar door 

4. Zou u het op stellen rus net aeríleenteloostuur 
bewoners van het Lmtc.wa1rner 

wmdt? 

6. 

7. 

8.Zouuer 

9. Vœlt u mee met het 11am ae'IJrne1 
met eventuele ,ih,r,arir,n 

toeneemt met de bouw van 

JA NEE 

toescnten waarom u eens bent met de bouw van het 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u ze vriendelijk zijn om dit enqueteformulier vóór 8 maart 
in de bríevenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier .. Groen'' .. Team 



1. Bent u op van de 
te veríenen aan de bouw van een ao1Ja11 terr 1en1tenco11rio!E~x 

4. Zou u net op steilen rus net aerneEmt1:~besru1ur 
de bewoners van net LJl!lKW,~,~r 

5. Bent u er van op de 
voordeoerneEinteiraatdS11eñáe2:ioo 

8. Zou u er 

9. Vœlt u mee met het nare 
met de evenrueie 111t\1'~11rm van het 

in 

toeneemt met de 

11. Bent u er trots om inwoner van 

eens met de bouw van het 

Adres geënqueteerde: * niet verptìeht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om enqueteformulier 8 maart 
in de bríevenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier .. Groen''-Team 



2. Bent u Ilet er mee eens dat dit 

6. 

7. 

u 

u 

R Zou u er 

10. u dat 

toeoeemt met 

wordt? 

JA NEE 

11. Bent u er trots 

eens met de bouw van het 

Adres geënqueteerde: _.,cc;;;.,r.--,-,,..... * niet verpücht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendeHjk zijn om dit enquetetormuäer 8 

doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het ''Zijlkwartier-Groen''-Team 



3. Bent u zieh er van bewust door de bouw 

5. Bent u er van op de hnr1,n!"o 

VOOí de ae1ne1~ntE~íatidS1terl<œ2:1ng n:.1rnm1·nn1·am opgenomen 

7, Vlrn:lt u dat toeneernt met de van 

8. Zou u er 

9. Voelt u mee met het nere 
met de eventuele 1mu,,::,n1"in 

10. u 

wordt? 

eens bent met de van 

Adres geênqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geênqueteerde: 
Wilt u zo 1U'l!"l.a.nn.c.llH zijn om dit enquetetcrmuäer vóór 8 maart 

te nn.c,n van SPLINTERLAAN No.3 

"Zijlkwartier-Groen''-Team 





wordt? 

noc111t@; dat geen enkeie 0011rne~,e 
rn;,¡rr¡f!¡r:>nt;i:>r~m1,~vl"rld1:>?Íflf! deze zaak ìn haar n~rtíin,·nnt'<>rn heeft opgenomen 

7. Vindt u 

10. 

aanzìen van de 

8. Zou u er mee als 

9. u mee met het nare 
met de""'"'""""'"'" van het 

bestaan? 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

danwel eens bent met de bouw van het 

Adres geënqueteerde: 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om 

doen 

verpäeht 



5. Bent noo¡gte dat geen 
voor de ge1mee111ter,::!ftcisvefi1:ie2:mg deze 

6. 

7. Vìndt u dat 

8. Zou u er 

10. u 

van de toeneemt met de 

de 

bestaan? 

JA NEE 

met de bouw van net 

8 



l. Bent u op de ,..,.,.,.,,.to van de ...,¡,,,,.,,,.º" 
te verlenen aan bouw van een º'"'""'""'""'"''""'*"'""'"'m.,,iav 

2, Bent u net er mee eens dat 

6, Vindt u dat 

R Zou u er 

wordt? 

toeneemt met de van 

bestaan? 

direct-0mwonenden hebben 

10, u 

JA NEE 

11, Bent u er trots 

eens bent met van 

Adres geënqueteerde: * niet verpUcht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit enqueteformulier vóór 8 maart 
in de brìevenbus te doen van SPUNTERLAAN No.3 

Het ''Zijlkwartier-Groen" .. Team 



1. Bent u de º"'"',...,."' van de "'1"''"""''" van 
te Veflellefl aan de QQUW Van een ;:.nrtl'4rt·¡:;m,Aní·pnt~nn"tnii>Y 

2. Bent u er mee eens dat 

wordt? 

4. Zou u het 

7. Vindt u dat net aenzien van de 

8. Zou u er mee 

9. Voelt u mee met net nare 
met de eventuele um,,,.,.,., ..... ,.. 

toeneemt met 

de 

dat de direct-omwonenden hebben 

JA NEE 

11. Bent u er trots om inwoner van 

met bouw van het 

Adres ae1entm e·re1~ro1e 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk om ¡uEitel;ormuUer vóór 8 m22rr 

-z-: in de brievenbus te doen van SPUNTERLAAN No.3 

verptícht 

Het "Zijlkwartier .. Groen" .. Team 



te veflenen aan 

JA NEE 

2. Bent u net er mee eens dat dit 

4. Zou u Ilet op steifen als het gerneEmtE~bestuu1 
de bewoners van Ilet Ziilkw,amiar 

hnr,n+a dat geen 
VOOf de oerneE~!ltEm'iéidS•.ter!kie:1~ina deze zaak ín haar nar+,,r.,•F>N,.,,...,., heeft nn,,,,,,.,..,,,,.,,,..., 

wordt? 

8. Zou u er 

9. Voelt u mee met net nare 
met de eventuele nmrnP111nn 

10. Vîndtu 

bestaan? 

11. Bent u er trots om inwoner van 

met de bouw van Ilet 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om enquetetosmuuer vëör 8 maart 

de brievenbus te doen van SPllNTERlAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen'' ... Team 



l. Bent U Op de hoogte van de van net uemeentebesnnn van "'""""'r-1",n om 
keuring te vertenen aan de bouw van een appartementencomptex bij de Spanjaardsbrug? 

2. Bent u het er mee eens dat dit apparternentencomplex er kernt? 

3. Bent u zieh er van bewust dat door de bouw net parkeerprobleern in de wijk grater wordt? 

4. Zou u net op prijs stellen als het 
de bewoners van net LmKW,:U1]1er om haar ~+~~r1,m 

eut:::.,uu1 een zou sturen aan 
uit te !eggen? 

5. Bent u er van op de 
voor de 

dat geen enkele ooëneke partij 
rnPPntPr:=1;::¡rlc::.uç:,rkii"Yir,n deze zaak in haar partiiprcgrarn heeft opgenomen 

6. Vindt u dat de 

7. Vindt u dat net aanzien van de wijk tocneernt met de bouw van het complex? 

8. Zou u er blij mee zijn als de groene plek de Spanjaardsbrug bestaan? 

9. voeìt u mee met het nare gevoel dat de direct-omwonenden hebben 
met de eventuete uitvoerinq van net plan? 

10. Vindt u dat net gemeentebestuur voldoende inspraak verleent aan de buurt? 

11. Bent u er trots op om inwoner van Leideníorp te zijn? 

12. Bent u meer geörienteerd op Leiden? 

Kunt u op de acnterziide in kort toeächten waarom u het wèl danwe! nìèt eens bent met de bouw van het 
appartememencomptex. 

"TOE.GANG ZIJLKWARTIE.R MOE.T GROEN BLIJVE.Nn 
achter uw raam a.an de straa.tziide willen opha.ngen. 

Adres geënqueteerde: 
Paraaf qeënqueteerde: 
Wilt u zo vriendeüjk zljn om enqueteformulier vóór 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPUNTERLAAN No.3 

* verplicht 

Het "Zijlkwartier-Groen 



1. Bent u op nn"""""' van de 
1<.t;u11¡¡u te veñenen aan oouw van een aoi>art,emi::ntEmc1Jm1:>iex 

2. Bent u net er mee eens 

3. Bent u zieh er van bewust dat door 

4. Zou u net 

5. Bent u er van op de 
voordeaerne,~n~~raEtdsi,ende2:ina 

6. Vindt u dat 

7. 

8. Zou u er 

9. Voelt u mee met het nars ......... ,..., 
met de 

in 

toeneemt met de van 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

JA NEE 

met de bouw van 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendeUjk om enquetetormuñer vóór 8 maart 
in de bríevenbus doen van SPUNTERLAAN No.3 

Het uzijlkwartier .. Groen"-Team 



1. Bent u 
vo,,nnnte,,onlon£,n 

hoc1ote van de nl,:,n,non 

bouw van een <>nn,<>ri,::.m,~nt.:,nrt"'>mr,lov 

3. Bent u zích er van bewust dat door de bouw 

4. Zou u het 

5. Bent u er van op de nocete 
voordeoerneE~11tEiractdsi1eñde2:ì110 

8. Zou u er 

10. Vindt u dat 

wordt? 

eens bent met de bouw van 

Adres geënqueteerde: * niet verplícht 
Para.af geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit enquetetormuñer vóór 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "ZijlkWartier .. Groen"-Team 



2. Bent u het er mee eens 

er van bewust dat 

4. Zou u het 

wordt? 

5. Bent u er van op de enkeie ooiìitie~,e 
VOOí de oer11eeinteiraa1ds,1erlde2:i110 ëeze zaak in n:::.rtiìn,rnn,,,::,m heeft OP(!ern::ìmEHì 

6. Vindt u dat 

7. Vim:ft u net 

8. Zou u er 

10. Víndtu 

van de 

înhun 

toeneemt met 

de 

van het 

bestaan? 

11. Sent u er trots om inwoner van 

leiden? 

eens bent met bouw van net 

Adres geënqueteerde: ·Ur"]'''·.'-,,.,,.• •. •z"--· * niet verpächt 
Paraaf geënqueteerde: 

u zo vriendelijk om enquetefermuher vóór 8 maart 
brievenbus doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier .. Groen"-Team 



3. Bent u 

6. Vìndt 

7. Vindt u 

u er mee 

u de hnc,,rt,c, van 
te verienen aan de bouw van een "'""'""'"*ª""º'"'h::.,,t"n,mr,!<.:"' 

er van bewust dat door de 

met eventuele 

toeneemt met de van 

heeft opgenomen 

bestaan? 

10. Vindt u dat 

de wordt? 

eens bent met de bouw van net 



OOC!Qte van de .... 1"'""""'" 
vel11emm aan de oouw van een appartementencompsex 

2. Bent u net er mee eens dat 

4.Zouu 

5. Bent u er van op de 
voordeaerneE?nttirruitdS\teñGezlno 

6. Vìndt u dat 

7. 

8. Zou u er 

toeneemt met de van 

bestaan? 

JA NEE 

eens bent met bouw van het 

Adres geënqueteerde: , ---·-··· * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om ueteformulier vóór 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPUNTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier .. Groen''-Team 



1. Bent u "'"'"'"•"' van de ni<:,,,,..,,,.,... van 
te .,,,.,.¡,,..,.., .... aan de bouw van een ,,...,,..,,,.rt,.,.m,o,nt<:,;n,,.,n.m, .. 1av 

2. Bent u net er mee eens 

5. Bent u er van op de nociate 
voordeoernef~flteirru:td~1erióe2íno 

6. 

7. 

10. 

R Zou u er 

toeneemt met de 

bestaan? 

11. Bent u er trots op om ìnwoner van 

met de bouw van 

Adres geënqueteerde: 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om 
in de brievenbus te doen 

* niet verptlcht 

enqueteformulier vëër 8 maart 
SPLINTERLAAN No.3 



onderstaande enquete 

1. Bent u op de van de van net cemeentenesnnu 
keurinq te verlenen aan de bouw van een ,:,n,,,:;rt·am 

2. Bent u het er mee eens dat dit 

3. Bent u zieh er van bewust dat door de bouw het parkeerprobleem in de wijk groter wordt? 

4. Zou u het op stellen ais net qemeentebesnnn een 
de bewoners van het uit te U>r,cNA¥"<"J 

5. Bent u er van op de dat geen enkete no11,t1f>~:e 
V00f de l"!PfTIP,:>nT1:>!'":::!:::lr!<~\lP!'"!<1&:>71rll"! deze zaak in haar 

6. Vindt u oat de daarvan iets in hun program zouden mosten 

7. u oat het aanzìen van de 

8. Zou u er mee als de groene 

9. Voeít u mee met net nare 
met de eventueìe 

toeneemt van 

bestaan? 

dat de dïrect-omwonenden hebben 

votdoende verleent aan de buurt? 

heeft: opqenomen 

11. Bent u er trots op om mwoner van 

Kunt u op de achterziide in kort toeìichten waarom 
apparternentencornplex. 

wèl danwel nièt eens bent met de bouw van net 

Adres geënqueteerde: 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zíjn om dit 
in de brìevenbus te doen van 

* niet 

8 maart 

Het "Zijlkwartier-Groen"-Team 



1. Bent u op de 1,,,..,,,,..,.,, 
ll'bllnnn te verlenen aan de 

2. Bent u net er mee eens 

3. Bent u zìch er van bewust 

u 

7. u 

8. Zou u er 

9. Voelt u mee met Ilet nare 
met de 

u 

4. Zou u het op 
de bewoners van net Ziilikw<mi,~r 

wordt'? 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

leiden? 

eens bent met van net 

Adres geënqueteerde:f~1:~ 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit 
in de brievenbus te doen 

* niet verplicht 

ulier vöör 8 maart 
RLAAN 

''Zijlkwartier-Groen11-Team 



1. Bent u 
keurma te venenein 

4. Zou u het op 
bewoners van net Ziil~cwa1tier 

7. 

8. Zou u er 

toeneemt met de bouw van 

9. u mee met Ilet nare oENFüel 
met de u1tvoerma var1 het 

10. 

wordt? 

11. Bent u er trots om inwoner van 

eens met de bouw van 

Adres geënqueteerde: * niet verptìcht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit enq 1v• 11u"'lier vöör 8 maart 
in de brievenbus doen van SPUNTERLAAN No.3 

Het uzijlkwartier-Groen"-Team 



1. Bent u 

2. Bent u bet er mee eens 

3. Bent u 

6, Vindt u dat de 

7. 

RZou 

u net aanzíen van de toeneemt met de 

bestaan?"' 

eens bent met bouw van 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk om enqueteformulier vóór 8 maart 

de brievenbus doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier ... Groen,, .. Team 



2. Bent u er mee eens dat 

wordt? 

4. Zou u het op 
de bewoners van net Lilf~Mairner 

6. Vîm::lt u dar 

10. u 

8. Zou u er 

9. Voelt u mee met net nare 
met de eventuele 11m,rrw>1,nn 

bestaan? 

JA NEE 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

eens met bouw van 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Witt u zo vriendelijk zijn om dit enquetetormuûer vóór 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groenn-Team 



Wij 

zouden 
Zijlkwartier 

u 

NEE 
1. Bent u op de van de van het qerneentebestuu van 
keurmq te veríenen aan de bouw van een appartementencornpìex 

2. Bent u het er mee eens dat dit apparternentencornplex er komt? 

3. Bent u zieh er van bewust dat door de bouw net parkeerprobleem in de wijk qroter wordt? 

4. Zou u net op stellen als het uemeentebestuuï een 
de bewoners van net uit te !an,no,n' 

5. Bent u er van op de hoogte dat geen enkele nnll!'.t!Okco 

VOOf de NOIT\O,nntore> deze zaak in haar 

6. Vìndt u dat de 

zou sturen aan 

heett opgenomen 

daarvan iets in nun program zouden moeten opnemen? 

7. Vindt u oat het aanzíen van de wijk toeneemt met de bouw van het complex? 

8. Zou u er blij mee zijn als de groene plek bij de Spanjaardsbrug b!ijft bestaan? 

9. Voelt u mee met het nare qevoeí dat de dírect-ornwonenden hebben 
met de eventuele uitvoering van net plan? 

10. Vindt u dat het gemeentebestuur voldoende inspraak veríeent aan de buurt? 

11. Bent u er trots op om inwoner van Leiderríorp te zjjn? 

12. Bent u meer geörienteerd op Leiden? 

Kunt u op de acnrerzëde in kort toelichten waarom u het wèl danwel nièt eens bent met de bouw van het 
appartementencomplex. 

Als u tegen het bouwplan bent, zou u dan de biigaande poster 
"TOE.GANG ZIJLKWARTIER MOET GROEN BLIJVEN11 

achter uw raam a.an de straatziide wmen ophangen. 

Adres geënqueteerde: · t niet verpficht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u ze vriendelíjk zijn om dit enqueteformulier vöér 8 maart 
in de bríevenbus te doen van SPUNTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen"-Team 



3. Bent u 

4. Zou u het op 
de bewoners van 

6. 

7. 

u 

u toeneernt met de bouw van 

zou sturen aan 

9. Voelt u mee met 
met evenrueie '"''"'"'"'~"' 

hestaan? 

10. 

wordt? 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

wèldanwei eens bent met bouw van 

Adres geënqueteerde: * niet 
Paraaf geënqueteerde:- , ·) ¡ ) 

Wilt u zo vriendeUjk om dit enqueteformuHer vóóf ~A~ l ··,----, 

in de brìevenbus doen van SPUNTERLAAN,No.3 /~--/T. - 
º,~ o,>0J¡/!.,, 

·' 

Het ''Zijlkwartier .. Groen"-Team 



1. Bent u de nnn.nf'o 
!\t::u1111ute vertene11 aan 

2. Bent u net er mee eens dat 

4. Zou u net op 
bewoners van het zm•cwairner 

10. Vîndtu 

toeneemt met de bouw van 

JA NEE 

leiden? 

met de bouw van het 

Adres geënqueteerde: * niet 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om :¡u~!te·formulier vóór 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het ªZijlkwartier .. Groen"-Team 



2. Bent u het er mee eens dat 

3. Bent u zieh er van bewust dat door de 

4. Zou u het op 
de bewcmers van het L111~cwa1mer 

6. Vindt u dat 

7. u dat 

8. Zou u er 

ìnhun 

roeoeemt met 

de bestaan? 

wordt? 

JA NEE 

Vindtu dat aan 

toelichten waarom u eens bent met de van net 

'l,TOEGANG ZI.JLKWARTIER MOET GROEN BLI.JVEN" 
achter uw raam aan de straatzifde willen opha.ngen. 

Adres geënqueteerde: Q_J,..l~'E~-+V-.~Jo,L/ * niet verpñcht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt uzo vriendelijk zijn om dit u·u,u::,,tir:&f'l'lirm vóór 8 maart 
in de brìevenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het ''Zijlkwartier-Groen''-Team 



2. Bent u her er mee eens 

3. Bent u zieh er van bewust dat 

6. 

7. 

8. Zou u er 

9. u mee met het nare 
met de 

4. Zou u riet op 
de bewoners van het zm~twairfier om haar ~t:::.,nrtr,unt 

wordt? 

toeneemt met 

bestaan? 

JA NEE 

eens bent met de bouw van bet 

''TOEGANG ZIJLKWARTIER MOET GROEN BLIJVEN'' 
achter uw ra.am mm de straatzijde willen ophangen. 

Adres geënqueteerde: V ,.,,._....,._.., niet verpñcht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendeHjk zijn om dit enqueteformulier vöör 8 maart 
in de brìevenbus te doen van SPUNTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen''-Team 





1. Bent u op de van 
ln-,urin,N te vsríenen aan 

2. Bent u net er mee eens dat 

4. Zou u net op 
de bewoners van hat zm~cwairner 

7. 

10. 

8. Zou u er 

9. Vœ!t u mee met net nare 
met eventuele umJrom111n 

u 

toeneernt met de bouw van 

zou sturen aan 

bestaan? 

JA NEE 

11. Bent u er trots om inwoner van 

eens bent met bouw van het 

"TOEGANG ZI.JLKWARTIER MOET GROEN BLI.JVEN" 
achter uw raam aan de stra.a.tzifde willen ophangen. 

Adres geënqueteerde: * niet verpíìcht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit enqueteformulier vóór 8 maert 
in de bríevenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen"-Team 



1. Bent u op de 
1,,,,.,.,., ...... te velienen aan de 

2. Bent u net er mee eens dat 

4. Zou u 

6. Vindt u 

7. Vindt u aanzíen van de 

9. Voelt u mee met het nare 
met de eventuele 1ffi1c1ç,,ñrin van het 

toeneemt met 

wordt? 

JA NEE 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

Adres geënqueteerde: * niet verpñcht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om enquetetoemuäer 8 maart 

de brìevenbus doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen'' .. Team 



wordt? 

4. Zou u net op 
de bewoners van het l.l!!~Mairtter 

5. Bent u er van op de 
voordeoe1TieE~nù~raé1d~1enóe2'.ino 

7. Vim:!tu 

8. Zou u er mee als 

toeneemt met de bouw van 

bestaan? 

JA NEE 

10. li aan 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

eens bent met bouw van het 

''TOEGANG ZI.JLKWARTIER MOET GROEN BLI.JVEN,, 
achter uw raam a.an de straatzijde willen ophangen. 

Adres geënqueteerde: 1 * niet verpächt 
Paraaf geënqueteerde: :Îíl 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit enq~eformulier vöör 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPUNTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier .. Groen" .. Team 



1. Bent u op de «u~, ..... van 
te verlenen aan de OOUW van een <>flf'\l::n"!·cme,c,r,i•on,~hn1'nl<~V 

4. Zou u het op 
de bewoners van het z1111<W13:ro,~r 

6. Vindt u dat 

toeneemt met de oouw van 

10. u 

de bestaan? 

wordt? 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

eens met de van het 

IJVEN'' 

Adres geënqueteerde: ·/~¼-::r· niet verpllcht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk :djn om enqueteformulier vöör 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPUNTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen"- Team 



1. Bent u op van 
te ver!enen aan de oouw van een ,::,nr,,::,rt,o,m,::.nt,,nr,"tmr,lov 

3. Bent u zieh er van 

4. Zou u net 
de """""'"'·""",.. 

6. 

5. Bent u er van op de ""'"''-"' 
voordeaer11eE~nt:Eirru:tdS'1eñde2:îng 

7. Vindt u dat net aanzíen van 

8. Zou u er mee aís 

9. Voelt u mee met het nare 
met de i:::vt:utUil:!n:: UIDi'Oelifla 

10. 

u 

toeneemt met 

wordt? 

opgenomen 

JA NEE 

11. Bent u er trots om inwoner van 

toe11c11ten waarom u het eens met de van net 

''TOEGANG ZIJLKWARTIER MOET GROEN BLIJVEN'' 
achter uw ra.am aan de straatzi[de willen ophangen. 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om d enquetetormuäer vóór 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het ''Zijlkwartier-Groen"-Team 



voor 

6. u în 

7, toeneemt met 

8, u er 

9, 

10, u aan 

11. Serit u er om te 

met 



de hr,r, ... to van 
te vertenen aan de boow van een ao1oarte111er1ter1co,mr,1ex 

2. Bent u het er mee eeos dat 

de 

5. Bent 
voordene,me,enter,~ar1sve~:1e;,1na 

6, u 

7. Vim::lt u dat 

8. Zou er 

10, u 

intnm 

wordt? 

JA NEE 

eens bent met de oouw van net 



2. Bent u er mee sens 

6. u 

u 



1. Bent u de h,..,,,,,..rn 
te verlenen aan de 

2. Bent u net er mee eens 

4. Zou u net op steilen als het aemeentebestuer 
de bewoners van Ilet zm~::wairner 

7. 

8. Zou u er 

toeoeemt met de 

10. u 

wordr? 

11. Bent u er trots 

eens bent met bouw van Ilet 

Adres geënqueteerde: * niet verpñcnt 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn ueteformulier vöör 8 maart 
in de bríevenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier .. Groen" ... Team 





3. Bent u zieh er van bewust 

6. Víndt u 

8. Zou u er mee 

9. Vœlt u mee met het nare 
met de ,;;,,,.,,. m.1c1c 1..ln:V'Oefll10 

10. u 

toeneemt met 

wordt? 

JA NEE 

11. Bent u er trots om înwoner van 

eens met bouw van het - 

Adres geënqueteerde: /LA,v"\,A,' * niet verplìcht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit enqueteformulier vöör 8 maart 

de brievenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 



4. Zou u het op 
de bewoners van het z111t twa1rner 

8. Zou u er 

toeneemt met de bouw van 

9. Voelt u mee met net nere ut::"'=1 
met de CV~;a m.iCIC 1Jll\f0el"!l1Q 

bestasn? 

wordt? 

JA NEE 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

eens met de van net 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit enqueteformulier vöör 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groenn ... Team 



7. 

u er trots 

mèt 



inwoner 

te 

NEE 
1. Bent u op de van de van het gemeentebestuur van 
keurmq te veríenen aan de bouw van een 

2. Bent u het er mee eens dat dit appartementencomplex er komt? 

3. Bent u zieh er van bewust dat door de bouw net parkeerprobteern in de wijk grater wordt? 

4. Zou u net op stellen als het uc,:nu,w een 
de bewoners van het V\M·e>m,n, om haar standpunt uit te 

5. Bent u er van op de 
voordeno,-no,ontor~.~rl·~uc,rvi,:,7Ìr1n 

zou sturen aan 

heeft opqenomen 

6. vindt u dat de partijen daarvan iets in nun program zouoen moeten opnemen? 

7. Vindt u oar net aanzien van de wijk toeneernt met de bouw van het rnrnnu:>v 

8. Zou u er biij mee zíjn als de groene plek bij de Spanjaardsbrug bestaan? 

9. voeu u mee met net nare dat de ,.,,,,,,,...,.,....,,,,.,,.., ... ,.. .. vic,n bebbert 
met de eventuele mvoennc van net plan? 

10. Vindt u dat het gemeentebestuur votdoende inspraak verleent aan de buurt? 

11. Bent u er trots op om ínwoner van Leiderdorp te zjjn? 

12. Bent u meer qeörienteerd op Leiden? 

Kunt u op de acnterzjjde in kort toeächten waarom u net wèl danwel nìèt eens bent met de bouw van het 
appartementencornpìex. 

Als u teqen het bouwplan bent, zou u dan de bijqaa.nde poster 

"TOEGANG ZIJLKWARTIER MOET GROEN BLIJVEN" 
achter uw ra.am a.an de straa.tzijde willen ophangen. 

Adres qeënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf qeënqueteerde: 
Wilt uzo vriendefíjk zijn om dit enqueteformulier vöör 8 maart 
in de brìevenbus te doen van SPUNTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen"-Team 



6. 

7. Vindtu 

8. zou u er 

oarkei~rnirobleemio 

uìtrìndìinin,n zou sturen aan 

u 

u er trots om tn~row~r 

u meer oet'ì:rlente1~l'ti 

met 





1. Bent u op nooote van de van 
te veríenen aan de bouw van een ,::,,ru-.,::,,rtorr,on•ton,r-nnnn!,:,v 

3. Bent u 

4. Zou u het 

wordt? 

6. Vmdt u dat 

7. u dat het aanzíen van de 

8. Zou u er mee als 

9. Voelt u mee met het nare 
met de evEmniele ,..,.u.,,,,,.,., ...... 

toeneernt met 

zou sturen aan 

bestaan? 

JA NEE 

11. Bent u er trots om inwoner van 

eens bent met de van bet 

"TOEGANG ZIJLKWARTIER MOET GROEN BLIJVEN11 

Adres geënqueteerde: 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendeHjk zijn ~H11· nqueteformuüer vóór 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

* niet verplicht 

Het "Zijlkwartier-Groen" .. Team 



3.Bentu 

4. Zou u 

hor,nto dat geen 
voor de o~rneimtf~ra;:ids1ver!ki~;·inn deze zaak in haar n;::,rtiirn•nr,,•,.::un heeft opgenomen 

6. Vindt u dat de 

7. li 

8. Zou u er 

toeneemt met de van 

bestaan? 

10. u 

wordt? 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

van net 

Adres geënqueteerde: • niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om enqueteformuHer vóór 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier ... Groen" .. Team 



1. Bent u de 

Bent u er van op de n,-,,,-0 
voordeaemeern~r.:1iad 1sveirki1ezi110 

6. 

7, 

8. 

u 

u er mee 

9. Vœ!t u mee met het nare oe\lroe1 
met evenrueie rnt\r0?.11nn 

in 

tceneemt met de 

zou sturen aan 

bestaan? 

10. Víndtu 

JA NEE 

11. Bent u er trots om inwoner van 

eens bent met de bouw van net 

* niet verptlcht 

1~tPt,·u·r1nn1n~, vóór 8 maart 
Hidl'Y' ¡r::;ll'"';lf'r,""'~ªL.e"l.""1:JV No.3 

Het 



hnr,,r.ieo van de "'1"''""'"'"' van 
''"''1""''"'"' aan de bouw vaneen ,,...,,,,,,,.,¡,,.,..,,,,,,, .. ortt"f1lfn'1,IOV 

2. Bent er mee eens dat 

de 

7, 

Et zou u er 

Voelt 
de 

bestaan? 

10, 

wordt? 



1. Bent u de "'""'"+""' van de "1"""'"'"'"' van 
te ve!1enen aan de oouw van een ,:,nr,,:,rt,o.m,:.nt;;,nt', .. rnrii,:.v 

3. Bent u zieh er van bewust dat door 

4.Zou u ilet 

7. 

10. Virn::lt u 

bestaan? 

JA NEE 

11. Bent u er trots om inwoner van 

eens bent met bouw van 

"TOEGANG ZIJLKWARTIER MOET GROEN BLIJVEN" 
achter uw raam a.an de n. 

Adres geënqueteerde: * niet verpHcht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk om d rmulier vöör 8 maart 
in de bríevenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het ''Zijlkwartier .. Groen,,,..Team 



onderstaande 

1. Bent u op de van de 
keuring te verlenen aan de bouw van een 

2. Bent u het er mee eens dat dit appartementencornpìex er komt? 

3. Bent u zieh er van bewust dat door de bouw net parkeerprohteern in de wíjk grater wordt? 

4. Zou u het op stellen als net oerneentenestuur een ,ttn,vlirunn zou sturen aan 
de bewoners van het uít te leggeri? 

5. Bent u er van op de hoogte dat geen enkeíe noäneke 
voor de gemeenteraadsverkíezing deze zaak in haar heeft opgenomen 

6. Vindt u dat de partijen daarvan iets in nun program zouden moeten opnemen? 

7. vindt u dat net aanzíen van de toeneemt met de bouw van net complex? 

8. Zou u er mee als de groene ptek de Spanjaardsbrug bestaan? 

9. Voelt u mee met het nare gevoel dat de direct-omwonenden hebben 
met de eventuale !IT\lt"\Cmrn van net plan? 

10. Vindt u oat het gemeentebestuur voldoende inspraak verteent aan de buurt? 

11. Bent u er trots op om inwoner van Leíderdorp te zijn? 

12. Bent u meer qeörienteerd op Leiden? 

Kunt u op de acnrerzüde in kort toeñcnten waarom u het wè! danwe! nìèt eens bent met de bouw van het 
appartementencornplex. 

Als u tegen het bouwplan bent, zou u dan de bijqaande poster 

"TOEGANG ZIJLKWARTIER MOET GROEN BLIJVEN" 
achter uw ra.am a.an de straatzijde willen ophangen. 

Adres geënqueteerde: * niet verpticht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit enqaetetormulier vöör 8 maart 
in de brlevenbus te doen van SPUNTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen"-Team 



1. Bent u 
te 

2. u er mee eens 

3. u ervan in 

wu aan 

5. 

6. u ín zoumoeten 

1. toeneemt met van u 

8. u er 

9. 

10. het aan 

11. Bent u er trots om te 

12. u meer 



1. Bent u op ..,,.,,,..,,.*"' van de "''"'"'"º" 
te verlenen aan de bouw van een ,::,nr,,::,rt,<:>m,:.n1,1nr,r.m,-.l,:;v 

5. Bent u er van op de 
voordeoerneeime,raatds,reride2ino 

6. Vindt u dat 

7. Vindt u het 

8. Zou u er 

9. Voelt u mee met net nare "'""'=-• 
met de P'lfí;>ntl !1"1>1"1> nffi.Tt"\ö1rinn 

10. 

toeneemt met de 

wordt? 

JA NEE 

met oouw van net 

6'TOEGANG ZI.JLKWARTIER MOET GROEN BLI.JVEN'' 
achter uw raam mm de straatziide willen ophangen. 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: ;:· : · . 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit etlquèteformtJHér vóór 8 maart 
in de bríevenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen"-Team 



1. Bent u op de nr.r,nt:n van de º'"'''"'"'" 
'"""'"""" te Vefleflef'I aan de Ì)QIJW Van een ~O!'t:Al'i·e:>m,e:>rt'l:ì<:>O!"ílffilrtl¡::,v 

4. Zou u het 

8, Zou u er mee als 

10. u 

toeneernt met bouw van 

wordt? 

JA NEE 

11. Bent u er trots 

waaromu eens met bouwvan 

"TOEGANG ZIJLKWARTIER MOET GROEN BLIJVEN" 
achter uw raam aan de straa.tzijde willen ophangen. 

Adres geënqueteerde:c: * niet verpíícht 
Paraaf geënqueteerdé 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit#enqueteformuUer vóór 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen"-Team 



2. 

3. Bent u zieh er van bewust dat door 

4.Zou u 

5. Bent u er van op de 
voordeaernef~n~~ra;1d~1en<ie2:ino 

6. u 

7. Vindt u 

8. Zou u er mee 

9. u mee met net nare nP\roi:,.1 

met de eventuale 

u 

wordt? 

11. Bent u er trots 

wêldanwel eens bent met van net 

uTOEGANG ZIJLKWARTIER MOET GROEN BLIJVEN11 

achter uw raam a.an de straatzijde willen ophangen. 

Adres geënqueteerde: VL,_., . ......_" * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit KR1et1eto•rmuu1e1 vóór 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen" .. Team 



projectontwikkelaar 
Leiderdorp de Spanjaardsbrug 

tementencomplex, 
van Zijlkwartier 
Wij u vriendelijk aan onderstaande 

1. Bent u op de van de van net uerneentenestuur 
keurínq te veríenen aan de bouw van een 

2. Bent u het er mee eens dat dit appartementencomplex er komt? 

3. Bent u zieh er van bewust dat door de bouw het parkeerprobleem in de 

NEE 

qroter wordt? 

4. Zou u net op stellen als het nP111P1=mü=>hPstn1 n een zou sturen aan 
de bewoners van net Zijlkwartier om haar uit te !eggen? 

5. Bent u er van op de hooote dat geen enkele nn111t1P~rP 

voor de gemeenteraadsverkiezing deze zaak in haar partijprogram heeft opgenomen 

6. Vindt u dat de partijen daarvan iets in nun program zouden moeten opnemen? 

7. Vindt u dat net aanzten van de wijk toeneemt met de bouw van net complex? 

8. Zou u er blij mee zíjn als de groene plek bij de Spanjaardsbrug blijft: bestaan? 

9. Voelt u mee met het nare dat de rur,,"~·-'"....,'""'"'ª'""'"'" hebben 
met de eventuele van net pian? 

10. Vindt u dat het gemeentebestuur voldoende inspraak verteent aan de buurt? 

11. Bent u er trots op om ínwoner van Leiderdorp te zijn? 

12. Bent u meer qeöríenteerd op Leiden? 

Kunt u op de achterzijde in kort toeñchten waarom u net wè! danwel nìèt eens bent met de bouw van net 
appartementencomplex. 

Als u teqen het bouwplan bent, zou u dan de bijqa.a.nde poster 

"TOEGANG ZI.JLKWARTIER MOET GROEN BLI.JVEN" 
achter uw raam aan de stra.a.tzijde willen ophanqen. 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf gêënqueteerde: H ·. V'V<>\tv~cv.\ '/ . ' (\~ ~ ,. • 

Wilt u zo vriendelijk zijn om dit enqueteformulfer JóAf 8 maart 
in de brìevenbus te doen van SPUNTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen"-Team 



l. Bent u op de van de 
te verlenen aan de bouw van een ,:,n,-.,:,rt.::on-..:.ir,to,,rn,mr,lov 

2. Bent u 

3. Bent u zieh er van bewust dat door de bouw 

4.Zou hetop 
de bewoners van het Zií!ikW,m:iE~r om haar sta1.11dorn 

5. Bent u er van op de i,.,,.,.,,,,..,,. 
voordeoe1meemteniactsvert<íle2:¾no 

6. Vindt u 

7. u 

er mee eens dat 

8. Zou u er mee 

10. Víndt u dat 

aanzíen van de 

bestaan? 

wordt? 

JA NEE 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

eens bent met de bouw van net 



4. Zou u 
debevvoners 

6. Vinât u 

8. Zou u er mee 

10. u 

toeneemt met de 

word!:? 

JA NEE 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

eens bent met van het 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit e uäer vóór 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het HZijlkwartier-Groen"-Team 



3. Bent u zieh er van bewust dat door de 

4. Zou u net 
de bewoners van net ZiíHcwarner 

6. Víndtu 

7. 

10. u 

u dar het aanzíen van de 

9. Voelt u mee met het nare 
met de çv,;;;u~l.,l,,:;1,:; van het 

toeneemt met de 

bestaan? 

wordt? 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

12. Bent u meer geörîenteerd op Leiden? 

eens bent met van net 

"TOEGANG ZIJLKWARTIER MOET GROEN BLIJVEN" 
achter uw raa.m a.an de straa.tzijde willen ophangen. 

Adres geënqueteerde: -··· .. --- * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit enqueteformulier vóór 8 maart 
in de bríevenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen"-Team 



Geachte wijkbewoner, 
Omdat r 
een projectontwikkelaar 
van Leiderdorp de Spanjaardsbrug 
tementencomplex, zouden wij graag 
van het denkt 
Wij verzoeken u vriendelijk om aan onderstaande 
nemen. 

om 
entrée 

een appar 
inwoner 

1. Bent u op de hoogte van de 
keuring te veríenen aan de bouw van een 

2. Bent u net er mee eens oat dit apparterrtentencomplex er komt? 

3. Bent u zieh er van bewust dat door de bouw net parkeerprobleem in de wijk qroter wordt? 

4. Zou u net op stellen als het gemeentebestuur een .. rn,-.r1,,.,.n,., zou sturen aan 
de bewoners van het Lll!kW,:HtH~r om haar uit te !eggen? 

5. Bent u er van op de nooqte dat geen enkeìe politieke parti] 
voor de qerneenteraadsverklezinq deze zaak in haar partijprogram heeft opgenomen 

6. Vindt u dat de partijen daarvan iets in nun program zouden moeten opnemen? 

7. Vindt u dat het aanzìen van de wijk toeneemt met de bouw van net complex? 

8. Zou u er b!ij mee zijn als de groene plek bij de Spanjaardsbrug blijft bestaan? 

9. Voelt u mee met net nare gevoel dat de oirect-omwonenden hebben 
met de eventuele uitvoerinq van het plan? 

10. víndt u dat het gemeentebestuur voìdoende ínspraak verleent aan de buurt? 

11. Bent u er trots op om ínwoner van Leiderdorp te zijn? 

12. Bent u meer qeörienteerd op Leiden? 

Kunt u op de acnterzëoe in kort toelichten waarom u het wèl danwei nièt eens bent met de bouw van het 
appartementencomplex. 

Als u teqen het bouwplan bent, zou u dan de bíjgaande poster 

"TOEGANG ZIJLKWARTIER MOET GROEN BLIJVEN" 
achter uw raam a.an de straatziide willen ophangen. 

te 

JA NEE 

Adres geënqueteerde: \ , * niet verplicht 
Paraaf qeënqueteerde: ?fÍ"-·--·-- 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit eûquetetormulier vöér 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPUNTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen"-Team 



4. Zou u op 
de bewoners van 

7. Vindtu 

8. Zou u er 

9. Voelt u mee met net nare 
met de 

toeneemt met de 

bestaan? 

JA NEE 

10. u aan 

11. Bent u er trots 

Adres geënqueteerde: -·~_,,,,.'. '-·""""·J'-"" * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit enqueteformutìer vóór 8 maart 

de brievenbus doen van SPLINTERLAAN 

Het 



' ppa 
ude 
om een '"""'"'1~"'r"'" 

met acht .:nui,qr1r"'"'"' veer eude 
ren in de tuin van de vma aan dtil Van 

tebouwen. 
behartigt de l)EH,mgi~n 

van de laat::,te bewoom,ter. 

staat al sinds 2008 te 
de huìdìze staar 

onvei~kc1otJ,baar. Ben renovarte zou 
4 ton kosten, Met de oporeng 
de acht 
renovarle betaald kunnen wor 
den. In het·koetshuis moer een lift 
komen en "'""''c,n oude ren een 

te behouden. Omwonenden van 
de Van der Valk 
minder 

vrezen dat d<: nieuwbouw er 
wel kernt, maar dar de villa als 
nog wordt at~:el1ro.1<;en hebben 

ment aangewezen kan worden. ~ 

in de tuin van de villa cum de Van der Valk soumanweo 
huis' kamen (Foto: pr}. 



2. Bent u net er mee eens dat 

3. Bent 

4.Zou 

Bent 
voordenP:m~:PntPrAa1i~~'Pri,¡~;,ínn 

6. Vindt 

7. 

a. Zou u er 

Voelt 
met de 

10. vmdt u 

toeneemt met de bouw van 

wordt? 

JA NEE 

11. Sent u er trots 

eens met de bouw van het 



1. Bent u de hnrtnto 
lraur,nn te verienen aan de 

WOl'Ót? 

4. Zou u Ilet op 
de be\11io111ers van net Lt!IKW,ami~r 

5. Bent u er van op de 
voordeaeimelanTI~raiidsver!kie~~na 

8. Zou u er 

9. Voelt u mee met het nare """'~'"""'' 
metde 

toeneernt met bouw van 

u 

11. Bent u er trots om ínwoner van 

bestaan? 

JA NEE 

waarom u eens bent met van het 

''TOEGANG ZIJLKWARTIER MOET GROEN BLIJVEN'' 
achter uw ra.am mm de straatzifde willen opha.ngen. 

Adres geënqueteerde: * niet verpUcht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo v:rlAndAlnk zijn o ueteformuHer vóór 8 maart 

te doen van SPUNTERLAAN No.3 

Het ''Zijlkwartier ... Groen" ... Team 



2, Bent u net er mee eens 

4, Zou u het op 
bewoners van het zn1~cwa,mer 

10, 

R Zou u er 

9, u mee met het nare 
met de cv,;:;, ,~.,,,;;;,u '"''"'n"''"'"'" van het 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

eens met de bouw van het 

"TOEGANG ZIJLKWARTIER MOET GROEN BLIJVEN" 
achter uw raam aan de straatziide willen ophangen. 

Adres geënqueteerde: * niet verptícht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om enqueteformulier vöör 8 maart 

de bríevenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het ''Zijlkwartier .. Groen'' .. Team 



1. Bent u de nnr,rrto van 
te verte11e11 aan de 

2. Bent u net er mee eens 

3. Bent u er van bewust dat door de bouw 

4. Zou u het op 
bewoners van het ZiïUcwarner 

.,.,..,,.,,..~,,. dat geen 
voor de aerneeinte~rnatd5'/ertdez!rm deze zaak in haar n<>rtiinl<l'>Nl•<:>m heeft "'"""'"''"''"'""'"'" 

6. 

7. 

8. Zou u er 

toeneemt met de bouw van 

wordt? 

JA NEE 

eens bent met de bouw van het 

Adres geënqueteerde: 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijriorifêUt enquetetormulíer vóór 8 meart 

de brìevenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

* 

Het "Zijlkwartier-Groen" .. Team 



2. Bent u het er mee eens 

3.Bentu 

7, u 

i,,,.,,,,,..yo van de nbn,non 

bOUW van 0e!ì ~nr1~rt,1=>m1;:,nt1::.nr,!"lm!"IIPY 

5. Bent u er van op de noc,me 
voordenorno,,nu,r~c,rl~c,o~l~io~·•nn 

8. Zou u er 

9. Voelt u mee met Ilet nare 
met de 

toeneemt met bouw van 

de bestaan? 

JA NEE 

11. Bent u er trots op om van 

leiden? 

eens bent met de bouw van het 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: / / 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit éilqueteformulier vóór 8 maart 
in de bríevenbus te doen van SPLINTERLAAN 

Het "'Zijlkwartier .. Groen''-Team 



2. 

zou hetop 
de bewoners van 

7. 

de eventuale 

bestaan? 

10. buurt? 

eens met bouw van het 



2, Bent u het er mee eens 

3. Bent u zieh er van bewust dat door de 

4, Zou u het op 
de bewoners van 

wordt? 

7, 

10, 

8. Zou u er 

9. Vœlt u mee met het nare oe'\ìroei 
met eventuele "'"'"""'"'"'"' 

bestaan? 

11. Bent u er trots om inwoner van 

eens met de bouw van net 

Het 



1. Bent u de hn,,,nto 
te verienen ean 

4. Zou u het op 
de bewoners van het L11H01,1aruer 

5. Bern u er van op de 
voordeoerneE~mE~raE1d~iferl~e1ina 

7. Vindtu 

10. 

toeneernt met 

wordt? 

11. Bent u er trots 

leiden? 

eens bent met 

"TOEGANG ZIJLKWARTIER MOET GROEN BLIJVEN" 
achter uw raam a.an de straa.tzijde willen oahangen. 

Adres geënqueteerde:':Í- ,,,--,~~-· * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om di rmulier vóór 8 maart 
in de bríevenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen" .. Team 

van net 



2. Bent u Ilet er mee eens dat 

10. u dat 

6. Virn::lt u dat 

7. Vìndt u dat net aanzìen van de 

8. Zou u er mee als 

9. u mee met het na.re"""''"º' 
met de ""'"'"""''"' "11""""'"'"'" van net 

bestaan? 

JA NEE 

11. Bent u er trots om înwoner van 

eens met de bouw van het 

Adres geënqueteerde: * niet verplícht 
Paraaf geënqueteerde: . 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit enqueteformuHer vóór 8 maart 

de brìevenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier .. Groen'" .. Team 



projectontwikkelaar te 
van Leiderdorp bij Spanjaardsbrug 
tementencomplex, graag 
van denkt. 
Wîj 

om 
entrée 

een appar 
u als inwoner 

1. Bent u op de van de P.P.r1tP.r1P.si,111n van Leìderdorp om 
te verìenen aan de bouw van een appartementencornpíex de C:::n,::,ní,~,::,n"ic:h,n ,r,? 

2. Bent u het er mee eens dar dit appartementencomplex er kamt? 

3. Bent u zieh er van oewust dat door de bouw net parkeerprobleern in de 

4. Zou u net op steilen als het oerneentebestuui een zou sturen aan 
de bewoners van net Zijikwart:íer om haar uit te !eggen? 

5. Bent u er van op de hooqte dar qeen enke!e connexe 
voor de nemeemeraadsverkíezf deze zaak in haar 

grater wordt? 

heeft opqenomen 

6. Vindt u dat de partìien daarvan iets in nun program zouden moeten opnemen? 

7. víndt u dat net aanzíen van de wijk toeneernt met de bouw van net complex? 

8. Zou u er blij mee zijn ais de groene plek bij de Spanjaardsbrug blijtt bestaan? 

9. Voelt u mee met het nere gevoel dat de dìrect-omwonenden hebben 
met de eventuete mvoenno van bet 

10. Vindt u dat net gemeentebestuur voldoende inspraak verìeent aan de buurt? 

11. Bent u er trots op om inwoner van t.eíderoorp te zijn? 

12. Bent u meer qeörienteerd op leiden? 

Kunt u op de achterzijde in kort toeíìchten waarom u net wèl danwel nièt eens bent met de bouw van het 
appartementencomplex. 

Als u teqen het bouwplan bent. zou u dan de biiqaande poster 

"TOEGANG ZIJLKWARTIER MOET GROEN BLIJVEN" 
achter uw raam aan de straatziide willen ophangen. 

í ( 

Adres geënqueteerde: , , * niet verplìcht 
Paraaf geënqueteerde: , 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit enquetetormutier vöör 8 maart 
in bríevenbus te doen van SPUNTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen"-Team 



1. Bent u op de van 
te veñenen aan 

2. Bent u het er mee eens 

3. Bent u zieh er van bewust dar door de bouw 

4. Zou u Ilet op 
de ""º""'"'""'"'""' van net Ziil~cwaimer 

6. Vindt u dat 

u dat 

8. Zou u er 

9. Voelt u mee met Ilet nare 
met 

10. li 

JA NEE 

11. Bent u er trots 

leiden? 

danwei eens bent met van het 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u ze vriendelijk zijn om HJtJ1eu~1ormurner vóór 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

"Zijlkwartier .. Groen"-Team 



3. Bent u zieh er van bewust dat door de bouw 

4. Zou u het 

5. Bent u er van op de hr.rim;:, 
voordeoerneE~ntf~aêtdS11eñòez:ino 

8. Zou u er 

9. Voelt u mee met het nare 
met 

10. 

in 

toeneemt met de 

wordt? 

JA NEE 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

eens bent met de bouw van net 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geënquetee 
Wilt u zo vriendeHjk zijn vóór 8 maart 
in de bríevenous te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groenu .. Team 



1. Bent u op de van 
te verìenen aan 

2. Bent u net er mee eens er komt? 

4. Zou u Ilet 

5. Bent u er van op de 
voordeoerneE~ntE~w:tdsi,erióezino 

6. Vindt u dat 

7. Vîndt u net aanzlen van de 

10. 

9. Voe!t u mee met het nare ,..,,,..,,,,.,,., 
met de eventue!e utvcií!!mm 

toeneemt met de bouw van 

bestaan? 

11. Bent u er trots om inwoner van 

eens bent met de bouw van 

Adres geënqueteerde: * niet verpHcht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om fi teformulier vöör 8 maart 

de brievenbus te n"'lt.lin van f LINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier .. Groen"-Team 



3. Bent u zieh er van bewust dat 

4. Zou u het 

7. Vindt u dat net 

10. 

B. Zou u er 

9. Voeit u mee met het nare oe\l•oe1 
met de ouc,ntfl!t::>lo u111i•oe11no 

toeneemt met ele bouw van 

wordt? 

JA NEE 

van net 

"TOEGANG ZI.JLKWARTIER MOET GROEN BLI.JVEN" 
achter uw ra.am atm de stra.atzijde willen opha.ngen. 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit enqueteformulier vöör 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPUNTERLAAN No.3 

Het ''Zijlkwartier-Groen" .. Team 



1. Bent u op de van de ...,¡,,.,,..,,...., 
,,.,,.., ,.,.,.,,.. te vertenen aan de bouw van een "'""''"'"'""'"'"n'.t,,nr-,r,r"r'l>"<iov 

2. Bent u er mee eens dat 

3. Bent u zieh er van bewust dar door de 

7. 

op 
hc>,,.,,,..,,,,,,.e van het Ziilicwairtier 

8. Zou u er 

10. 

u cat 

wordt? 

11. Bent u er trots 

leiden? 

eens bent met bouw van het 

Adres geënqueteerde: S'?í4' * niet verplicht 
Paraaf geënqueteet«ê: ~~:·. 

~~-¾ 

Wilt u ze vriendelijk zijn om dit enqueteformuHer vóór 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPUNTERLAAlfNo.3 

"· ( ,_...,.,, __ ,-- 

Het uzijlkwartier-Groen" .. Team 



"""'"''"'*ª van de "1
"''"""'" 

bouw van een ,,,...,~,ort,c,m,=ni·on,,nn,nk,.v 

wordt'? 

4. Zou u bet op 
bewoners van net zmkW,:Utft~r 

5. Bent u er van op de 
voordenernef;ntf~ra;~dsverkiezinn 

8. Zou u er mee 

9. Voelt u mee met net nare 
met de eventue!e umi'oei·íoo 

10. 

toeneernt met de bouw van 

bestaan? 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

danwef eens bent met de van 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit enqueteformuHer 8 

de bnevenbus doen van ...... -, ........ No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen" ... Team 



1. Bent u op nociate van de 
,,~. ,,.,.,,,,.. te venenen aan 

2. Bent u het er mee sens dat 

3. Bent zieh er 

7, 

8. Zou u er mee 

10, u 

bewust 

als 

de 

Bent 
voordeoemeienteraai1s~rende;~110 

6. Vindt 

aanzìen van de 

moeten 

bestaan? 

dat de direct-omwonenden hebben 

11. Bent er trots op om 

eens bent met oouw van 



1. Bent 

3. Bent u zieh er van bewust dat door 

4. zou u net op 
de bewoners van het Llil'KW,imt:?í 

5. Bent u er van op de hn,r.,.,.t·a 

voordeae1mee~te~aaclsveñde¿:ina 

6. Vindtu 

it Zou u er 

9. Voelt u mee met het mare ue11'oe1 
met de eV€!!1tUele ,m"""'""'"'"' 

toeneemt met bouw van 

bestaan? 

10. Vindt u 

wordt? 

11. Bent u er trots om înwoner van 

eens bent met de bouw van het 



1. Bent u de van 
te VE!lie!ìell aafl de 00lJW \fan E!efl :::.nr ... ~rl''°'m''°'nlrP!"'ll~nn·u·1l&~Y 

2. Bent u Ilet er mee eens dat 

3. Bent u zieh er van bewust dat 

4. Zou u Ilet op 
de bewoners van het LmKW,:!.rm:?r 

er komt? 

5. Bent noome dat geen enkeie ooliitie~,e 
VOOf de aerîlefmtE!ía¿:1dsi1erlde:2•ioo deze zaak ìn haar ,..,,.r+iin,,~,.,,,.,m 

wordt? 

JA NEE 

opgeoomen 

8. Zou u er 

9. Voelt u mee met het nare 
met de eV€!!1Wele Hß\i•n;:::.1inn 

10. Vìndt u 

bestaan? 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

leiden? 

eens bent met de oouw van net 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: J 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit e ùëi:eformulier vöör 8 maart 

de brievenbus doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groenn~Team 



1. Bent u op van de n1::.,nn,.,n 
va, ,nnn te verlenen aan de bouw van een ,,, .. ., .. ,,.,.¡.on,,onican,~nn ..... i.:,v 

4. zou u het op aerne~?:1.t:~.~1"~-stu.·ur ur1TI0í:l1mrm zou sturen aan 
bewoners van net Ziilkw,:IIÜf~í 

JA NEE 

7. 

10. 

u net aanzíen van de 

8. Zou u er mee 

9. Voelt u mee met het nare 
met de 

bestaan? 

11. Bent u er trots op om ínwoner van 

sens bent met bouw van 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om d ,têfilrm1uHer vöér 8 maart 

de brievenbus te deen van SPLINTERLAAN No.3 

Het ''Zijlkwartier .. Groen"-Team 



Omdat bestuur de 
een projectontwikkelaar vergu 
van Leiderdorp bij de Spanjaardsbrug 
tementencomplex, wij graag 

het .... ,,.,,, . .:,, hierover 
Wij verzoeken u vrìendefijk 

punt 
de groene 

bebouwen appar- 
u als inwoner 

onderstaande 
nemen. 

1. Bent u op de van de van het gemeentebestuur van Leìderdorp om 
keuring te veríenen aan de bouw van een de Spanjaardsbrug? 

2. Bent u net er mee eens dar dit appartementencomplex er komt? 

3. Bent u zieh er van bewust dat door de bouw net parkeerprobleern in de wijk grater wordt? 

4. Zou u bet op stellen als net een uitnodiging zou sturen aan 
de bewoners van het Zijlkwartier om haar standpunt uit te leggen? 

5. Bent u er van op de oat geen enkele noìitteke partij 
voor de gemeenteraadsverkiezing deze zaak in haar partijprogram neeft opqenornen 

6. vtndt u dat de partìjen daarvan iets in nun program zouden moeten opnemen? 

7. vmdt u dat net aanzien van de wíjk toeneemt met de bouw van het complex? 

8. Zou u er blij mee zíjn als de groene plek bij de Spanjaardsbrug blijft bestaan? 

9. Voelt u mee met het nare dat de oïreet-omwonenden hebben 
met de eventueìe van het plan? 

10. Vindt u dat het gemeentebestuur vo!doende ínspraak verleent aan de buurt? 

11. Bent u er trots op om inwoner van Leiderdorp te zijn? 

12. Bent u meer qeörìenteerd op leiden? 

Kunt u op de achterzijde in kort toeíìchten waarom u net wèl danwel nìèt eens bent met de bouw van net 
appartementencornplex. 

Als u tegen het bouwplan bent. zou u dan de biigaande poster 

"TOEGANG ZIJLKWARTIER MOET GROEN BLIJVEN" 
achter uw ra.am aan de straatzijde willen ophangen. 

Adres geënqueteerde: ·· · 1. ., , , l , / * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt uzo vriendelijk zíjn om dit enquetetormuñer vöör 8 maart 
in de brievenbus doen van SPUNTERLAAN No.3 

Het "Zij I kwartier-Groen "-Team 



2. Bent u net er mee eens dat 

3. Bent de 

EL 

7. toeneemt met 

als de qroene 

9. Vœlt 
met de 'i:Z'lflt:aUU\::'i',;:: HffiU>AlfÍÌnn 

10. 

bestaan? 

wordt? 

JA NEE 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

danwel eens bent met de van net 



1. Bent u de hoclQte 
te venenen aan 

3. Bent u zieh er van bewust oat door 

4. Zou u het op 
de "'"''",.,"ª""" van net Zìincwartìer 

6. 

10. 

u 

7. Vindt u het aanzíen van de 

8. Zou u er mee 

JA NEE 

eens bent met oouw van net 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
wm: u zo vriendelijk zijn om dit aueteromn vóór 8 maart 

de brìevenbus deen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen"-Team 



wordt? 

6. Vìndt u dat 

7, 

R Zou u er 

10. u dat 

bestaan? 

JA NEE 

11. Bent u er trots om ínwoner van 

waarœn u eens met de bouw van net 

Adres geënqueteerde: * niet verpñeht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt uzo vriendelijk zijn om dit 1a1.1et1eto1rm vóór 8 maart 

de brievenbus doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier .. Groen"-Team 



2. Bent u er mee eens 

3. Bent u zieh er van bewust dat 

4. Zou u het 

7, 

hru1rnt~ van van 
uorl!on£>n aan de 001JW V8Jl ee!ì "'"""''"'""'"""''"'*"'""'"""""'1"'" 

R zou u er mee als 

10. u dat 

9. Voeu: u mee met net eare nesvrof'-1 
met de evenruete utrunPrìnn van heí 

toeneemt met de 

bestaan? 

wordt? 

JA NEE 

11. Bent u er trots om inwoner van 

eens bent met de van het 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk om dit enqueteformulier vöör 8 maart 
in de brìevenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen''-Team 



1. Bent u op hooate van 
,,.,,.,,,..;in;n te verlenen aan 

2. Bent u net er mee eens dar 

4. zou u net 

8. Zou u er 

9. Voelt u mee met hat nare 
met de"'"""""''"''"' nm,rno,'inn 

wordr? 

5. Bent u er van op de hoc10te 
voordeoerneE1nteiraétdS11e~äe2:íno 

toeneemt met de 

bestaan? 

10. Vindt u dat 

11. Bent u er trots 

JA NEE 

aan 

Adres geënqueteerde: . ·: ;. * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zjjn om dit enqueteformuHer vóór 8 maart 

de brievenbus doen van SPUNTERLAAN No.3 

"Zijlkwartier-Groenn-Team 



1, Bent u 
!<P\lèlTil"lrl te \/~l"ltJ:>nJ:•rt 

2. Bent u er mee eens 

3. Bent u 



2. Bent u het er mee eens dat 

wordt? 

4. Zou u het 

6. in nun 

8. Zou u er 

10. u 

bestaan? 

eens bent met bouw van net 

Adres geënqueteerde: * niet verplicht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit enqueteformulier vóór 8 maart 
in de bríevenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen"-Team 



3. Bent u zieh er van bewust 

4. Zou u het 

opgenomen 

6. Vindt u dat 

7. Vîndt u dat 

8. u er bestaan? 

10. 

wordt? 

Leiden? 

eens bent met van net 

Adres geënqueteerde: 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn om enqueteformuHer vöör 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het HZijlkwartier-Groen''-Team 



1. Bent u op de "'""''"''t"' van de ru,,.,,..,..,,,,.. 
te verienen aan de bouw van een "'"""'"n·,::ur>'ltt::>rtlton.~nn,nl,~v 

3. Bent u 

4. Zou u net op 
de bewoners van lïet Z11l1<.W,1ru1~r 

7. 

8. Zou u er 

9. Vœtt: u mee met het nare 
met ëe 

toeneemt met de 

bestaan? 

10. u dat aan 

11. Sent u er trots om inwoner van 

eens bent met de bouw van 

Adres geënqueteerde: 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendelijk zijn 

te 

niet verplicht 

Het 



1. Bent u op de t1nn,nt;::, van de 
te verlenen aan 

3. Bent u er van bewust dat door de wordt? 

5. Bent u er van op de 
\IQQf(ien~ITIPl~nt,Pr~~rl<~ffPrkÛ~7ir,n 

7. 

8. Zou u er 

9. 
met de evenruele um,,roe11r1a 

u 

toeneemt met de 

11. Bent u er trots 

eens bent met de bouw van net 

geënqueteerde: 
Paraaf geënqueteerde: 

8 



1. Bent u op de van de ""'"'n'"""" 
vounnr< te velienen aéID de bouw van een <:>nr,<:>ri',om,:ont~~ ... ,., ....... .., .. iov 

2. Bent u het er mee eens dat dit 

3. Bent u zieh er van oewust dat door de 

4. Zou u het 
de bewoners van net Lnt~-wairner 

6. Vindtu 

7. Vindt u dat 

8. Zou u er 

9. Vœlt u mee met het nare """"'"'""' 
met 

10. 

bestaan? 

JA NEE 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

12. Bent u meer geöríenteerd op 

eens bent met de bouw van net 

"TOEGANG ZI.JLKWARTIER MOET GROEN BLI.JVENn 
achter uw mm mm de straatzifde willen ophangen. 

Adres geënqueteerde: * niet verplleht 
Paraaf geënqueteerde:/'""-· , 
Wilt u ze vriendelijk zijn ' ~1nqueteformulier vóór 8 maart 
in de brievenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen" ... Team 



1. Bent op de hoíl,mP 
te verlenen aan de 

Bent 
denPmP~ntPn~~tí<ruPf1.jp,•inn 

6. 

7. dat net aanzìen van 

de 

8. Zou u er mee 

aan 

wordt? 

JA NEE 

10. verìeem aan de 

eens bent met de bouw van net 



1. Bent u de """"""1'º van de van 
te verle11e11 aan de bouw van een <:>nne:>,eto,n.,.nta,nr,rimnla,v 

2. Bent net er mee eens dat 

6. 

7. Vindt u 

8. Zou u er mee 

10. Vindt 

als 

mee met net nare 
met de eventue!e u1rvof~rmio van het 

toeneernt met de van 

wordt? 

JA NEE 

11. Bent u er trots op om inwoner van 

leiden? 

eens bent met de van net 



1. Bent u ¡..,,,.,..,,,...,,,. van de "''"'"'"º'"' van 
wP11nnn te vPrilPnF•n a.an de bouw van een aŒlari:em,ent1~11com101ex 

3. Bent u 

4. Zou u op stellen als het gernee111teoesrurn 
de bewoners van het Zíil&ONa1rtier 

5. Bent u er van op de '"'""'""'tº 
voordeaerne€~ntEiraêtdS1ierlde21na 

7. 

8. Zou u er 

10. 

toeneemt met bouw van 

bestaan? 

eens met de bouw van net 

Adres geënqueteerde:.: . * niet verpñeht 
Paraaf geënqueteerde: 
Wilt u zo vriendeUjk zijn om dit enqueteformulier vóór 8 maart 

de brievenbus te doen van SPLINTERLAAN No.3 

Het "Zijlkwartier-Groen" .. Team 



hnr,ni"à van de rd<:>nn<:>n 

oouw van een r1m1~rtf'!n1Pnrtf>r1cnmrirlf>x 

2. Bent u net er mee eens 

3. Bent u zieh er van bewust dat door 

4. Zoo u net op 
bewo11ers van net LUJKW,:ITTJ,~r 

6. Vindt u dat 

7, u dat 

8. Zou u er 

10. Vírn::lt u 

11. Bent u er trots 

toeneemt met 

bestaan? 

won::lt? 

leiden? 

eens met de bouw van 

Adres 
Paraaf geënqueteerde: 

verplicht 

8 maart 



Be!ìt zieh er van bewust 

Zou het 

wordt? 

heefi 

hun 

u van de toeneemt met de bouw 

bestaan? 

hebœn 

10. Vindt u voldoende aan de 

11. Bent te 

12. Bent meer 

waammu wêl níèt eens met de bouw van het 


