
1 
Resultaten enquête groen licht Weizigtpark februari 2016 

 

Resultaten enquête groen licht Weizigtpark 

Februari 2016 

In het kader van het Donkere Dagen Offensief is er in het Weizigtpark een proef uitgevoerd met 
groene verlichting. In november en december 2015 zijn 94 enquêtes afgenomen om te achterhalen 
of groene verlichting het gevoel van veiligheid verbetert. Hieronder volgen de resultaten van deze 
enquête.  
 
Conclusie 
De meerderheid is positief over de groene verlichting. Deze scoort over het algemeen beter dan de 

witte verlichting. Een ruime meerderheid (59%) vindt deze verlichting prettiger dan witte 

verlichting. Opvallend is echter dat wat betreft gevoel van veiligheid meer dan de helft van de 

deelnemers aangeeft geen verschil te ervaren of soms zelfs minder tevreden te zijn over het 

groene licht. De meeste deelnemers hebben vooral de behoefte aan meer verlichting in het park. 

Ook zouden mensen graag zien dat er meer gesurveilleerd wordt. 

Resultaten per vraag 
 
Vraag 1 

 

Conclusie 

Een ruime meerderheid van de deelnemers komt enkele keren, of zelfs dagelijks in het park. 

 

Vraag 2 

 

Dagelijks; 

57%
Een of enkele 

keren per week; 

28%

Een of enkele 

keren per maand; 

12%

Zelden of nooit; 3%

Hoe vaak komt u in het Weizigtpark achter het station?

In de ochtend 

06.00 tot 09.00 

uur

33%

In de ochtend 09.00 

tot 12.00 uur

6%

In de middag 12.00 tot 

18.00 uur

24%

In de avond 18.00 

tot 20.00 uur

27%

In de avond 20.00 

tot 24.00 uur

8%

In de nacht 

24.00 tot 

06.00 uur

2%

Op welk tijdstip komt u meestal in het Weizigtpark?
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Conclusie  

Slechts een kleine tien procent van de deelnemers bezoekt het Weizigtpark in de zeer vroege en 

late uren, waarbij het het donkerst is. De helft van de deelnemers bezoekt het Weizigtpark in de 

spitsuren (tussen 06.00-09.00 uur en 18.00-20.00 uur), waarbij afhankelijk van het seizoen 

verlichting wel of niet nodig zal zijn. De overige personen komen meer in de dag-uren langs de 

achterzijde van het station.  

 

 

Vraag 3 

 

Conclusie 

Meer dan de helft van de deelnemers komt per voet in het park. De rest komt vrijwel allemaal met 

de fiets. De deelnemers komen bijna nooit met de brommer of OV naar het park. 

 

 

Vraag 4 

 

Conclusie 

In het algemeen kan vastgesteld worden dat een meerderheid (zeer) tevreden is over de groene 

verlichting. Opvallend is echter dat wat betreft gevoel van veiligheid meer dan de helft van de 

deelnemers aangeeft geen verschil te ervaren of zelfs minder tevreden te zijn over het groene 

licht.  

 

Te voet

55%

Op de fiets

41%

Op de brommer

1%

Met 

openbaar 

vervoer 

(bus of 

trein)

3%

Anders, namelijk 

0%

Hoe komt u over het algemeen naar het Weizigtpark?

0%
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Het zicht op het pad Het zicht op de
omgeving

De kleur van het
licht

Het zicht op andere
fietsers of

wandelaars

Het gevoel van
veiligheid

Hoe tevreden bent u over de groene verlichting?

Zeer tevreden Tevreden Neutraal/geen mening Ontevreden Zeer ontevreden
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Vraag 5 

 

Conclusie  

De groene verlichting in het Weizigtpark wordt goed beoordeeld. Een ruime meerderheid (59%) 

vindt deze verlichting prettiger dan witte verlichting. 30 % vindt dat er geen verschil is en 11 % 

vindt de groene verlichting minder prettig. 

NB: Deze vraag is door minder mensen ingevuld in verband met een drukfout. Deze uitslag is 

gebaseerd op 63 ingevulde enquêtes in plaats van 94.  

 

 

Vraag 6 

 

Conclusie 

Het merendeel van de deelnemers zijn over de hoeveelheid van zowel het witte als het groene licht 

tevreden. Al scoort de groene verlichting iets beter. 

NB: Deze vraag is door minder mensen ingevuld in verband met een drukfout. Deze uitslag is 

gebaseerd op 63 ingevulde enquêtes in plaats van 94.  

 

  

Het groene licht is prettiger

59%

Het groene licht is 

even prettig

14%

Maakt niet uit/geen 

mening

8%

Het groene licht is 

even onprettig

8%

Het groene licht is 

minder prettig

11%

Wat vindt u van de nieuwe groene lichtkleur in vergelijking met de 
witte lichtkleur?
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Van de witte verlichting van de groene verlichting

Wat vindt u van de hoeveelheid licht?

zeer goed goed neutraal/geen mening slecht zeer slecht
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Vraag 7 
Hieronder vindt u de antwoorden van de deelnemers op de open vraag:  

“Wat vindt u van de verlichting in het Weizigtpark in het algemeen?”  

Groene verlichting komt vriendelijk over. Trekt ook de aandacht. 

mooi, maar soms ook overdag voelt het niet prettig aan als enge mensen op de bankjes +  

fietsen samenscholen 

prima om m.n. de hoofdroutes te verlichten en de rest van het park in het donker te mijden 

Te veel donkere hoeken 

Veel te weinig verlichting..! 

Te weinig op sommige plaatsen, verder geen commentaar. 

Geen mening want ik kom er 's avonds nooit. 

onder de lantaarnpaal is het nieuwe licht prima alleen tussen 2 palen in is er te weinig licht.  

Met de oude lampen was dit beter. 

Prima. Ziet dan wel van de weg kant met de auto 

Voetpaden onvoldoende verlicht, maak je niet druk om de kleur maar om meer verlichting  

langs ALLE paden. De veiligheid in het park valt niet te verbeteren door andere kleur  

verlichting. 

Er is te weinig verlichting, het stukje looppad aan de andere zijde van de vijver is geheel  

onverlicht en onveilig. 

goede balans tussen gevoel van veiligheid voor inwoners en natuur (rust voor vogels e.d.) 

Fijn dat er verlichting is, het zou nog mooier zijn als de andere paden ook verlicht worden 

Meer verlichting (of het nou wit of groen is) bij wandelpaden zeer gewenst. In het park zijn  

veel donkere gedeeltes, loop daarom liever over het fietspad naar het station. Dat is meer  

open en je bent daar beter zichtbaar. 

De wandelpaden zouden véél beter verlicht mogen zijn, voel me er onveilig en loop dus over  

het fietspad heen. 

Het wandelpad van het station naar Mauritsweg heeft in het geheel geen verlichting. 

zou nog wel wat meer kunnen 

goed 

goed 

goed 

goed 

Hele park moet groen 

Op de fietsroute goed, wandelroute minder dat kan beter. 

Mag meer verlichting zijn 

Alles mag groen 

Groen licht voor het hele park 

Kleur is lelijk, liever geel 

Groen licht is slecht, dan liever wit dat is overzichtelijker 
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mag uitgebreid worden uitgang bij apotheek/krispijnseweg 

Meer verlichting bij voetpaden. Ze lopen nu op het fietspad. 

Slecht verlicht vanaf apotheekzijde Krispijnseweg. 

wandelpaden te donker 

onvoldoende licht 

prima 

te weinig 

Voel me veilig op het groene pad, elders in het park niet 

goed 

ontzettend mooi 

te weinig 

goed 

Ziet er mooi en rustig uit. Wel goed blijven opletten. 

Het park is minimaal verlicht, kan veel beter. 

Geen verlichting op de spil tuin en nabij gelegen voetpad en brug. 

Ik werk bij Woonbron, vanuit werk naar het station loop je eerst op het pad naast het  

fietspad.. Dat is redelijk verlicht... Maar daarna moet je het voetpad op richting het station....  

Daar is het slecht verlicht...!!! Moet maar is naar gekeken worden. 

Voetpaden zijn onverlicht en geven een groot gevoel van onveiligheid. Diverse collega's  

durven niet via de onverlichte paden door het park te lopen. Vooral het deel via de bruggetjes  

tussen vijver en speeltuin. Ook de paden bij de speeltuin zijn onverlicht. Dit gehele deel voelt  

zeer onveilig. 

Beter dan voorheen geeft een veiliger en fijn gevoel 

Het zou echt super zijn als het paadje richting Oud Krispijn (langs het voetbalveldje) ook  

verlicht zou zijn. Het is hier pikdonker en durf hier nooit langs te lopen, wat mij echt een  

onveilig en geen prettig gevoel geeft. Ook verlichting langs het speeltuintje en het water zou  

echt fijn zijn! 

Prima. Ik vind het groene licht een beetje luguber. Wit komt mij prettiger over. Of een iets  

warmer wit/gelig. 

de donkere plekken moeten beter uitgelicht om verstopplekken te verminderen 

Conclusie 

Uit deze meer specifiekere antwoorden kan worden afgeleid dat de kleur verlichting geen verschil 

uitmaakt voor een gevoel van veiligheid. De hoeveelheid verlichting lijkt meer relevant: “te veel 

donkere hoeken, zou meer kunnen, te weinig verlichting, maak je niet druk om de kleur, de 

veiligheid van het park valt niet te verbeteren door een andere kleur verlichting, het park is 

minimaal verlicht, donkere plekken moeten beter verlicht worden”, etc. Een enkeling suggereert 

voor een warmere gele kleur. Ook zou samenscholing een oorzaak van een onveilig gevoel zijn.  

Er heerst een algemene consensus die erop wijst dat het park meer verlicht dient te zijn wil men 

het (gevoel van) veiligheid verbeteren. Voornamelijk bij de wandelpaden willen deelnemers meer 

verlichting.  
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Vraag 8 

 

 

Vraag 9 

 

Opmerking 

Het zou interessant zijn om een vergelijking te maken tussen welke leeftijdscategorie heeft 

aangegeven een onveilig gevoel in het park te hebben, en welke categorie meer verlichting wenst 

in het park. Dit geldt ook voor geslacht en vervoersmiddel.  
 

 
 

  

Oud 
Krispijn

37%

Nieuw Krispijn
26%

Crabbehof (incl. 
Zuidhoven)

7%

Wielwijk 
1%

Staart
0%

Reeland
2%

Stadspolders
4%

Dubbelman
4%

Sterrenburg
15%

Elders, namelijk in 
Tilburg Rotterdam

4%

In welke wijk woont u?

0%

27%

34%

30%

9% 0%

Wat is uw leeftijd?

Tot 12 jaar

Tussen 13 en 25 jaar

Tussen 26 en 45 jaar

Tussen 46 en 65 jaar

Tussen 66 en 80 jaar

Ouder dan 80 jaar



7 
Resultaten enquête groen licht Weizigtpark februari 2016 

 

Vraag 10 

Hieronder vindt u de antwoorden van de deelnemers op de open vraag:  
“Heeft u nog suggesties, opmerkingen of tips voor gemeente en politie voor een veiliger 

Weizigtpark?” 

Meer overzicht in het park zou fijn zijn. Meer lage begroeiing. 

Wit licht is duidelijker het groene is erg donker 

Wat vaker mensen van toezicht. Toen het politiebureau er nog zat voelde ik me veiliger 

dit is de zoveelste keer dat mijn mening is gevraagd en niets/nauwelijks wat heeft opgelost 

vergeten te vermelden dat het z.g. homo pad nogal griezelig is en ook overdag 

Lagere struiken, meer overzicht creëren. 

Voetgangers op het fietspad maken het onveilig. Vooral het stukje direct bij het station. Er is  

hier geen voetpad dus lopen de voetgangers op het fietspad. 

Geen 

Wees fysiek aanwezig. 

Neem meldingen serieus 

Zet ook een paar lampen bij de krachttoestellen, daar is vraag naar door de sporters aldaar.  

Nu kunnen zij zodra het donker wordt er niet meer sporten 

alle verlichting groen 

Goed om zulk ondernemerschap van de wijkagenten te zien. Ze rijden/fietsen regelmatig door  

de buurt wat een gevoel van betrouwbaarheid en veiligheid geeft. 

kunstwerken plaatsen om het park te verfraaien 

Wel goeie actie trouwens! 

Nóg meer surveilleren in het park en nadrukkelijker preventief aanwezig zijn aan de parkkant  

van het station om zodoende eventuele criminele plannen te ontmoedigen. 

geen 

geen 

er ligt altijd rommel, misschien een prullenbak plaatsen 

Waarom is het fietspad ook een looppad? 

Bij voetbalveld en speeltuin graag meer verlichting 

Gescheiden fiets/wandelpad. 

Meer licht op voetpad 

Deel meer activiteiten op social media 

Overal groen licht 

Ruimte naast Hospice verlichten 

meer licht 

Veel politie is fijn. 

Groen licht is fijn maar werkt niet 

wandelpaden verlichten 
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Onveilig voor voetgangers door veel fietsers op het groen verlichte pad. Fiets en voetpad 

scheiden en goed verlichten. 

Meer groen licht 

Meer groen licht 

Meer licht , ook bij de speeltuin 

Verlicht alle wandelpaden, vooral naar de uitgang richting apotheek Krispijnseweg 

graag overal groen licht 

park goed onderhouden 

goed dat er aan veiligheid wordt gewerkt 

Andere paden ook groen licht 

handhaven op verkeer zonder verlichting 

het pad is veilig genoeg 

geen zicht op het pad bij de speeltuin 

meer groene verlichting 

voetpad verlichten 

Voetpad/fietspad scheiden 

niet representatief en onveilig 

blijven weren van dronken en slapende mensen in het park 

Meer verlichten, hele park groen 

Verlichting uitbreiden, af en toe controle in het park kan geen kwaad. 

De bocht in het fietspad vanaf de Krispijnseweg naar de Nassauweg is nogal scherp en met de  

overgang van het witte licht naar het groene licht moeilijk in te schatten. Deze bocht is zelfs op 

de dag moeilijk te nemen en naast het pad zit ook nog een diepe kuil. Wat asfalt extra zou een  

hele verbetering zijn. 

Meer aandacht voor zwervers en zwerfvuil. Het park maakt een morsige indruk qua  

onderhoud en qua inrichting. 

In het park lopen enge/dronken mensen rond. Nog steeds voel ik me niet veilig als ik daar langs  

moet. 

Meer verlichting aub 

Het verlichting op de spil tuin , nabij gelegen voetpad en brug aanbrengen. 

Wanneer ik vanuit van Baerleplantsoen loop naar het station is er een stuk aan de rechterkant  

waar bankjes staan. Heel veel hangjongeren... omdat het rondom door bomen en bosjes  

afgeschermd is. Ik zou de bomen laten staan maar de borstjes verwijderen. Geeft een open  

gevoel en minder uitnodigend voor jongeren . Minder veilig voor lopers/fietsers, Naar gevoel!  

je hoort stemmen maar je ziet niets. 

Doorgaande voetpaden van station richting Woonbron, Oud Krispijn verlichting plaatsen. 

Nee 

Meer verlichting in het Weizigtpark !! 
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Conclusie  

Ook uit deze algemene opmerkingen kan worden afgeleid dat de meeste deelnemers de behoefte 

hebben aan meer verlichting (vooral op de wandelpaden), waarvan een derde graag meer groene 

verlichting ziet. Andere suggesties om het park 'veiliger' te maken is meer surveilleren. Sommige 

mensen geven aan zich onveilig te voelen door de (soms onzichtbare) aanwezigheid van zwervers 

of jongeren in het park. Verder wordt het onderhoud (o.a. snoeien, zwerfvuil) en het scheiden van 

voet- en fietspad genoemd om de veiligheid in het park te verbeteren. 


