GeestWater
Enquête Geestwater: Visie, wonen en voorzieningen

Van 17 september tot 11 oktober 2021
konden belangstellenden op de website
www.geestwater.nl in een enquête hun mening
kenbaar maken over de visie voor de nieuwe
woonwijk Geestwater. De enquêteresultaten
zijn hieronder voor elke vraag over de visie
afzonderlijk weergegeven.

Vraag 2

Resultaten
Vraag 1

Bij de ontwikkeling van Geestwater gaat het bouwen
van woningen hand in hand met het maken van ruimte
voor het landschap en de natuur. Wie in Geestwater
woont, leeft in en met de natuur. Spreekt deze visie
je aan?
155 van 155 mensen hebben deze vraag beantwoord:

Spreekt mij niet aan

Mooi uitgangspunt

De wijk Geestwater bestaat uit twee verschillende
gebieden waarin verschillende woningtypes met
elkaar worden gemixt. Deze gebieden worden
gescheiden door de Ringsloot. In het gedeelte
ten zuiden van de Ringsloot worden de woningen
dichterbij elkaar gebouwd, in groepjes/clusters
waardoor buurtjes ontstaan waaromheen veel ruimte
is voor de natuur. Wat vind je van de opzet van dit
deel van de wijk?
155 van 155 mensen hebben deze vraag beantwoord:

Spreekt mij niet aan

Spreekt mij zeker aan
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Vraag 4

Vraag 3

In het gedeelte aan de andere kant van de Ringsloot
worden de woningen meer aan rechtlijnige straten
gebouwd en aan het water. Zo heb je in dit gebied
de mogelijkheid om heel makkelijk in een bootje te
stappen. Wat vind je van de opzet van dit deel van
de wijk?
155 van 155 mensen hebben deze vraag beantwoord:
Wat vind je van de voorgestelde mix wonen, water en
natuur?
155 van 155 mensen hebben deze vraag beantwoord:

Spreekt mij niet aan

Spreekt mij zeker aan
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Vraag 5

Vraag 6

In Geestwater is plaats voor iedereen: jong, oud, met
of zonder gezin. Het idee is dat je er kunt wonen
in buurtjes met een geborgen sfeer, waar iedereen
elkaar kent. Buren groeten elkaar en je kunt er ideeën
en spullen met elkaar delen. Je ontmoet elkaar en je
helpt elkaar wanneer dat nodig is. Voor de kinderen
zijn er pleintjes en speelveldjes zodat ze onbezorgd
samen kunnen spelen. Spreekt het wonen in zo’n
buurtje je aan?

Wat zou je willen delen samen met je buren?
155 van 155 mensen hebben deze vraag beantwoord:

155 van 155 mensen hebben deze vraag beantwoord:
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Vraag 8

Vraag 7

Op welke manier zou je het landschapspark willen
gebruiken?
155 van 155 mensen hebben deze vraag beantwoord:

Aangeharkte plantsoenen? Daar houden we in
Geestwater niet van. Het mag lekker wild. Want
dat is goed voor de biodiversiteit en trekt dieren
en planten aan waar we misschien nooit op hadden
durven hopen. Omdat je in Geestwater woont met het
landschap, wordt het beheer van de natuur zo veel
mogelijk aan de natuur over gelaten. De seizoenen
mogen gewoon hun werk doen, de natuur is zo een
goede bondgenoot. Kies je liever voor aangeharkte
plantsoenen of laat je de natuur liever zijn gang gaan?
155 van 155 mensen hebben deze vraag beantwoord:

Liever aangeharkt

Lekker wild
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Vraag 9

Vraag 10

Vanuit welke interesse vul je deze enquête in?

Heb je suggesties hoe we de plannen voor
Geestwater nog beter zouden kunnen maken?

155 van 155 mensen hebben deze vraag beantwoord:

Er zijn hier 81 suggesties ingediend; deze zijn
onderstaand per onderwerp gegroepeerd:
Openbare ruimte en inrichting
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Geef mensen een verantwoordelijkheidsgevoel
voor de openbare ruimte en de leefbaarheid
hiervan. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende sociale
controle in de OR.
Zorg voor kwalitatieve overgangen tussen privé
en openbaar. Mee ontworpen erfafscheidingen,
mee ontworpen zitelementen in de voortuin.
Zorg voor voldoende interactie tussen privé en
openbaar.
Zorg ervoor dat de achtertuinen zo min mogelijk
aan elkaar grenzen dat is een bron van onmin.
De opzet van clusterwoningen is mooi, het
ideaalbeeld van elkaar als buren leren kennen,
elkaar ontmoeten en helpen is een mooi streven.
Maar zelf ben ik ook wel gesteld op privacy, dus
wel schuttingen of erfafscheiding. Een eigen plek
is ook belangrijk.
Dichtbij het oorspronkelijke idee blijven. Juist
de randen die zo natuurlijk zijn maakt dat deze
wijk zich mooi voegt in z’n omgeving en maakt
dat ook vanuit de wijk de omgeving nog meer
gewaardeerd zal worden.
Elkaar leren kennen en ontmoeten met gepaste
privacy (een tuin als eigen plek met normale
schuttingen).
Er vooral voor zorgen dat het ruimtelijk aan blijft
voelen in de bouw en de stijl van de huizen. Het
vakantieparkgevoel spreekt me erg aan. Hou
hieraan vast.
Geen sociaal project met gedeelde tuinen,
halve schuttingen, geen bestrating toestaan,
geen schuur, delen van spullen etc. Bouw veel
woningen met groen en water, hoeft geen
architectonisch hoogstandje te worden.
Gewoon normale tuinen maken met hoge
schuttingen zodat je meer privacy hebt.
Voldoende verlichting voor de veiligheid.
Oppassen met te hoge bosjes omdat dit
hangplekken kunnen worden met wellicht overlast.
Huizen niet te dicht op elkaar en privacy. Met
name in de tuin.
Iets meer privacy bij de woningen.
Iets meer privacy tussen de woningen.
Is het realistisch om in de wijken zelf ruimte te
maken voor “bootje varen” wanneer je nergens
heen kunt varen? Varen in de ringsloot lijkt mij
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•
•

•
•
•
•

•

genoeg.
Laat de terpen niet te hoog worden en houd goed
rekening met het vliegtuiglawaai. Na corona is dit
erger geworden.
Meer ruimte bij / tussen de woningen. Wellicht
ook aan zuidkant grenzend aan Ringsloot met
aanleg voor een boot en natuur tussen de
woningen. Nu lijkt het van boven naar beneden,
Ringsloot, natuur, woningen. Zou wat mij betreft
minder woningen en meer mix natuur mogen zijn.
Meer water en natuur aan kant Lange Rack,
woningen meer richting de Poellaan.
Ringsloot geschikt maken voor sloepennetwerk.
Wat een mooi initiatief, ouderen en jongeren
goede mix. Ik word er blij van.
Water heeft z’n charmes maar is lang niet voor
iedereen prettig en wenselijk. Met name voor
gezinnen met (kleine) kinderen gevaarlijk. Veel
nadruk op vertier op het water, veel minder
op spelen en wandelen op straat in een veilige
omgeving. Kijk naar Lisse Rond. Wie geniet hier
van al het water? Graag minder water en meer
leef-, wandel- en speelruimte.
Water iets minder dominant maken. Wel leuk
dat er water is, maar iets minder nadruk erop
zou mij beter lijken. Vergeet niet dat ouders van
jonge kinderen altijd bang zijn dat ze erin kunnen
verdrinken.

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Woningen
•
•
•
•
•
•
•
•

•

A.u.b. betaalbare woningen, ook voor 55+.
De starters voorrang geven bij het inschrijven en
geven van een huis.
Een betaalbare woning met mogelijkheid om een
bootje aan te leggen. Helaas zijn woningen aan
het water onbetaalbaar.
Een groter aandeel starterswoningen en sociale
bouw ten koste van de dure woningen.
Geen hoogbouw en meer water en natuur tussen
bestaande bebouwing en nieuwbouw.
Gelet op vergrijzing meer appartementen voor
ouderen zodat zij gaan verhuizen en een (grote)
woning achterlaten voor toekomstige gezinnetjes.
Geschikte mindervalide woningen. Begane grond
met tuin.
Gezien de acute woningnood richten op meer
woningen bouwen dan allerlei wollige plannen
bedenken met de daarbij behorende beperkingen.
Er werd ook gezegd dat dit de laatste nieuwe wijk
is, dus dit is de laatste kans om meer woningen
te creëren. Appartementen, rijtjeswoningen, etc.
Daar is acute behoefte aan dus dat bouwen.
Stijl Havenkwartier, mooi en praktisch. Wees
realistisch!
Huizen te koop aanbieden die gedeeld zijn zodat

•
•
•

ze echt betaalbaar zijn voor iedereen.
Ik ben 58 jaar en heb behoefte aan een kleinere
betaalbare woning met wel ruimte om een caravan
te stallen. Dus ruimte om het huisje heen. Ik zou
graag een beter inzicht krijgen in de ruimte en de
huizen die er worden gebouwd. Denk aan m2 en
prijzen etc.
Laagbouw, gevarieerd groen, park met
kinderboerderij, autoluw, etc.
Lisse heeft een woningtekort, dus woningen dan
ook alleen voor de Lissers.
Lissers met voorkeur inschrijven.
Mee sociale huurwoningen! Ik heb regelmatig
honderden wachtenden voor mij als ik op een
woning in de regio inschrijf. Verder komen er
überhaupt zelden sociale huurwoningen vrij in
Lisse zelf en zijn er dus veel te weinig.
Meer (of een aantal) tiny huizen.
Meer betaalbare en sociale woningbouw daar
er een groot tekort is in Lisse. Bouwen voor
bewoners uit Lisse.
Meer betaalbare woningen en huurwoningen.
Meer betaalbare woningen voor starters.
Meer sociale huurwoning en sneller knopen
doorhakken.
Meer starterswoningen. Meer huizen. Het idee
van “ruimte en water” is leuk, maar er is grote
behoefte aan woningen, met name onder de
jongeren. In het huidige plan wordt meer dan
helft niet gebruikt voor bebouwing. Zonde. Als
mensen willen wandelen, vissen, recreëren, dan
zijn er voldoende mogelijkheden in de buurt.
Meer privacy in en om je woning. Als mensen
elkaar dan willen “vinden” dan lukt dat toch wel.
Het idee van een bootje aan huis slaat nergens
op. Je kunt nergens heen. Bruggen zijn te laag
en er is geen gemotoriseerd (motor)boot verkeer
toegestaan. Dit verkoopargument moet uit het
plan omdat het niet waar te maken is.
Meer voor starters.
Meer woningen voor starters.
Met dit laatste grote bouwkavel in Lisse
moet er een antwoord komen voor het tekort
aan woningen voor starters en niet een
vooruitstrevend idee om voor een beperkte
groep mensen een interessante levenswijze op
te bouwen die meer mensen van buitenaf trekt
dan de inwoners vanuit Lisse. Een plan waarin
vooral wordt ingespeeld om voornamelijk het
woningprobleem op te lossen zal veel meer
aanspreken dan wat er nu op de avond is
gepresenteerd. Een presentatie waarin niet om de
mening van de belangstellende is gevraagd, maar
alleen is ingegaan op de content van het plan
zonder een optie dat aangegeven kon worden dat
men het er niet mee eens was (wat dan wel weer
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duidelijk in de chat was terug te lezen).
Minder gefocust op alle kernwaarden en meer
oog voor de woningen zelf. Aandacht voor meer
woningen i.p.v. aandacht voor ‘een plek om te
suppen’, gezien het woningtekort.
Minder vrijstaande woningen.
Niet te duur voor de starters zodat er ook
inderdaad jonge gezinnen kunnen komen te
wonen.
Op dit moment niet. Ik hoop wel dat er veel
mogelijkheden voor starters komen.
Seniorenwoningen een beetje ruim, zodat je ook
nog wat anders kan doen dan samen op de bank
tv kijken.
Van groot belang dat het een toegankelijk gebied
wordt voor mindervalide jongeren en betaalbare
woningen. Deze groep wordt nooit benoemd en/
of gezien.
Variaties in bouwvormen en gevelkleuren.
Veel betaalbare woningen voor starters.
Veel nieuwbouw is veel te duur voor starters, ik
hoop echt dat er een aantal woningen tussen de
200.000 en 300.000 komen.
Visie moet veel meer gericht zijn om de
woningnood in Lisse op te lossen. Dit is het
laatste bouwproject en er wordt nu veel te weinig
gedaan om betaalbare huur- en koopwoningen te
bouwen.
Voldoende betaalbare woningen voor
alleenstaande jongeren.
Volg uw hart en idee.... groen en rust... ouderen
een mooie seniorenplek geven in een betaalbare
woning.
Zorg voor betaalbare woningen i.p.v. de veel te
dure wijken die momenteel gerealiseerd worden.
Het huidige plan, zeker de waterkant, ziet er
fantastisch uit. Beter dan dit kan bijna niet zou je
denken.
Het mogelijk maken voor starters met een laag
budget om hier te wonen.
Het ziet er qua sfeer erg fijn uit. Er zou
(veel) meer betaalbare koop moeten zijn. Als
alleenstaande met bijna 1,5 modaal inkomen leen
je 250.000, dat is een groot gat tot de NHGgrens en ik schat mijn kansen hierdoor in als
matig/slecht, deze groep (met name jongeren)
valt vaak buiten de boot. Het gedeelte huur is
naar mijn idee veel te groot, er is veel meer
behoefte aan zelf kopen. Een groot gedeelte
van de mensen die huren doen dit omdat ze
niet voldoende kunnen lenen bij de bank. 30%
huurwoningen zou de max moeten zijn. Uitbreiden
met 100 of al 50 extra betaalbare koopwoningen
zou aan beide doelen kunnen bijdragen (meer
woningen drukt ook nog eens de prijs per
woning). Prefab huizen kunnen de kosten (voor

juist die betaalbare woningen) extra drukken,
het is beter voor het milieu en sneller gebouwd.
Zorg in deze oververhitte markt dat inwoners
van Lisse voor gaan. Zorg dat de ‘landscaping’
van directe omgeving niet ten koste gaat van de
betaalbaarheid van de goedkope woningen.
Directe omgeving
•

•

•

•

Bij de ontwikkeling rekening houden met de
eerder gemaakte afspraken met de aanwonenden.
Wij maken ons hierover grote zorgen. De
gemeente is in het verleden op dit punt beslist
geen betrouwbare partner gebleken.
Heel jammer dat er hier gebouwd gaat worden.
De bewoners van Vrouwenpolder wonen nu
mooi aan de rand van de natuur dat wordt hun
ontnomen!!! Onze kinderen spelen daar al, we
laten onze honden eruit. We wandelen daar al.
Er worden goedkope woningen beloofd maar
huizen vanaf 325.000 zijn voor veel mensen niet
te betalen!!! En waarom wordt er in de plannen
geen rekening gehouden met de bewoners
van Vrouwenpolder door zo ver mogelijk van
de Ruishoornlaan af te bouwen en een groen
buffer ertussen te houden!? Ommetje langs de
Ringsloot en het pestbosje moet echt behouden
worden!! Wij hebben bewust gekozen om aan
de buitenkant van de wijk te wonen zodat we
snel in de polder kunnen staan! Ons woongenot
wordt ons ontnomen!! Worden we daarvoor
gecompenseerd!? Leuk hoor dat er wordt
geadverteerd met wonen in de vrije natuur, lekker
buiten wonen e.d. maar wij krijgen straks een
hele wijk voor onze neus met alle drukte die daar
bijhoort!!!
Ik heb begrepen dat er bij de planvorming voor
Geestwater in het verleden problemen waren met
aanvliegroutes richting Schiphol en dat mede
daarom een park zou worden gerealiseerd. Omdat
de aanvliegroute tussen Lisse en Sassenheim
ligt, zullen de vliegtuigen als ze de binnenbocht
nemen (en dat gebeurt geregeld) over de
zuidkant van Geestwater vliegen, waardoor een
park naast de 2e Poellaan / Rooversbroekdijk
logischer is dan aan de westkant bij de Ringsloot.
Hoe ziet u dat?
Als direct aanwonende stel ik het zeer op prijs als
we direct worden geïnformeerd / de kans krijgen
om mee te denken en te zien hoe e.e.a. voor
ons beiden tot de beste oplossing kan leiden.
We zijn dus niet tegen het plan, integendeel
zelfs, maar hopen wel dat goed overleg mogelijk
is. Ook als het over details gaat. We begrijpen
dat de plannen nu wellicht nog te globaal zijn,
maar houden ons aanbevolen. Contactgegevens
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bekend.
In gesprek met de omwonenden. Graag een
afspraak in plaats van een enquête. Een enquête
met gesloten vragen is geen participatie!
Probeer ook natuur tussen de nieuwe en de
bestaande wijken in te richten.
Zorg voor een evenwichtige overgang tussen
Vrouwenpolder en Geestwater door langs de
Ruishornlaan de bouwhoogtes te beperken.
Niet te hoog bouwen, vooral niet aan kant Anna
Blamandreef.

Duurzaamheid
•
•
•

Gasloos, zonnepanelen voor warm water en
stroom. Dakbedekking met zonnepanelen i.p.v.
dakpannen.
Rekening houden bij aanleg met duurzaam te
onderhouden infra- en groenvoorzieningen.
Aandacht voor klimaatverandering, CO2-neutrale
huizen en straatverlichting, afvalverwerking etc.

Natuur en groen
•

•

•
•

De natuur in de wetlands absoluut niet de
overhand laten krijgen, dit is binnen de kortste
keren niet meer in de hand te houden. Het trekt
mogelijk ongedierte en criminaliteit aan.
Er komt veel (stilstaand) water in de nieuwe
wijk. Dit is een broedplaats voor muggenlarven.
Door de klimaatverandering komen steeds meer
exotische muggensoorten onze kant op die
ziektes zoals WestNijl-virus kunnen overbrengen
op mensen. Een geval hiervan is in 2020 al
gemeld. Ik heb grote zorgen dat met dit aspect
bij het ontwerp van de wijk geen rekening is
gehouden. Ik heb een achtergrond als arts en
ben gespecialiseerd in volksgezondheid.
Houd rekening met muizen, ratten en muggen.
Natuur is mooi, maar niemand zit te wachten op
een ratten- of muizenplaag.
Ik ben benieuwd naar hoe de sloten toegankelijk
houden / modder poelen en de natuur zijn gang
laten gaan samengaan.

Mobiliteit en bereikbaarheid
•
•
•

•
•
•

•

Korte fiets-/wandelverbinding naar centrum i.p.v.
de grote wegen.
Goede bereikbaarheid voor eigen en openbaar
vervoer.
Ik hoop dat jullie goed kijken naar de wegen, het
is nu ‘s morgens al heel druk om de Poelpolder
uit te komen, met de komst van meer woningen
betekent dit ook meer verkeer.
Ontsluiting moet goed zijn.
Ontsluiting onderzoeken inclusief ontsluiting de
Bollenstreek uit (Sassenheim & Hillegom).
Verder zie ik een mogelijk parkeerprobleem
ontstaan in de Vrouwenpolder doordat
bewoners van de nieuwe wijk gaan parkeren
“aan de overkant” omdat ze dan sneller bij
huis zijn en omdat er in die nieuwe wijk een
ontmoedigingsbeleid van auto’s parkeren is.
Het plan klinkt leuk, maar is naar mijn idee te
utopisch. In de realiteit wil men zijn eigen heilige
koe voor de deur parkeren en zijn eigen tuin
afschermen van de buren. Het gaat mogelijk een
paar jaar goed en dan gaan de grenzen vervagen.

Voorzieningen
•
•

Buurtcentrum.
Ik zou aan de voorkant van de Ruishoornlaan
graag een afgesloten losloopgebied zien voor
honden. Nu de huidige loslooplocatie gaat
verdwijnen.
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