Havenfront Willemstad
In oktober/september 2020 heeft een onderzoek over 'het Havenfront in Willemstad'
plaatsgevonden. Graag delen wij enkele belangrijke onderzoeksresultaten met u.

Respons en betrouwbaarheid
Deelnemers konden meedoen als zij een inwoner, werknemer of ondernemer waren uit Willemstad. In totaal hebben
452 inwoners/werknemers/ondernemers (van de 1.155 verstrekte uitnodigingen, ruim 39%) de vragenlijst volledig
ingevuld. Uit het hoge aantal deelnemers kan worden afgeleid dat er een grote betrokkenheid is bij dit onderzoek.
Met het aantal respondenten kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en foutmarge van 4,20% uitspraken
gedaan worden over de populatie.

Havenfront (Lantaarndijk) Willemstad

Bestemming Havenfront
% (Zeer) eens met de stellingen

Uitbreiding van recreatie is nodig voor het behoud van de levendigheid en leefbaarheid van Willemstad
69%
14%
16%
Nieuwe woningbouwplannen zijn nodig voor de levendigheid en leefbaarheid van Willemstad
52%
12%
35%
Uitbreiding van toerisme is nodig voor het behoud van de levendigheid en leefbaarheid van Willemstad
49%
20%
32%
Het terrein aan het Havenfront (Lantaarndijk) is een goede locatie voor bebouwing
45%
12%
43%
(Zeer) eens

Neutraal

(Zeer) oneens

Weet ik niet/ geen mening

Waarvoor leent het terrein aan het Havenfront (Lantaarndijk) zich volgens u het beste?

Toerisme en recreatie
52%

Woningbouw én
toerisme en recreatie
23%

Woningbouw
13%

1%
1%

Woningbouw
Welk type woningbouw is volgens u geschikt op het terrein aan het Havenfront? - Top 3

Appartementen
82%

Seniorenwoningen
35%

Starterswoningen
19%

Toerisme en recreatie
Welke vorm van toerisme en recreatie is volgens u geschikt op het terrein aan het Havenfront? Top 3

Watersport gerelateerde
activiteiten en ondernemingen
69%

Cafés en restaurants
of een paviljoen
59%

Park met
kinderspeelterrein
58%

Tips en suggesties

Zaken waar extra rekening mee gehouden moet
worden bij invulling van het terrein:
Veelgenoemde tips/suggesties
Geen hoogbouw
Bereikbaarheid
Passend bij de stijl van
het stadsgezicht
(Verkeers)veiligheid
Betaalbaarheid
Fiets- en wandelpaden
Parkeergelegenheid

Enkele quotes
"Architectuur die past in
het beeld van de vesting
Willemstad"
"Het moet goed bereikbaar
en verlicht zijn en rekening
houden met voldoende
parkeerplaatsen"

Tips of suggesties om het proces zo goed mogelijk
te laten verlopen:

Veelgenoemde tips/suggesties
Communiceer duidelijk
en transparant naar alle
betrokkenen
Houd de snelheid erin
Hart van Willemstad
erbij betrekken
Gemeente moet niet
geleid worden door geld

Enkele quotes
"Bewoners van Willemstad
op de hoogte houden en
inspraak geven"
"Het is van groot belang dat
gemeente de regie neemt.
En dat de besluitvorming
absoluut democratisch
wordt uitgevoerd"

Wat gebeurt er met de resultaten?
De antwoorden worden voor de gemeenteraad verwerkt in een uitgangspuntennotitie. Op basis daarvan gaat de
ontwikkelaar onderzoek doen naar een (financieel) haalbare invulling van het terrein. De stadstafel (Hart voor
Willemstad) wordt betrokken in dit proces.
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