Rapport - Centrum Boskoop onderzoek
3 mei 2022
Aanleiding
Bij het dorpsoverleg zijn de afgelopen maanden en jaren verschillende klachten over het
centrum binnengekomen, veel voorkomende klachten waren een gebrek aan groen in het
centrum van het kwekersdorps, leegstand van winkelpanden, het gebrek aan (buiten)horeca,
onveilige situaties en een weggevallen aanbod van huishoud winkels. Aan de hand van
deze berichten en uit de eigen ervaringen zijn we van start gegaan om de publieke opinie te
peilen om aanbevelingen te doen aan de gemeente, zowel het college als de raad, over het
centrum.
Onderzoeksopzet
Om de publieke opinie over het centrum te peilen hebben we een enquête opgesteld, deze
bestaat uit de volgende vragen gebaseerd op de berichten die binnen zijn gekomen bij het
dorpsoverleg;
1. Vindt u dat de Dorpskern verpaupert?
2. Is het centrum van Boskoop representatief voor de Boskoopse status als
‘boomkwekerij’ hoofdstad van de wereld?
3. Moet er meer groen komen in het Boskoopse dorpscentrum ?
4. Zouden er meer terrassen in het Boskoopse dorpscentrum moeten komen?
5. Zou u vaker in de dorpskern komen winkelen als het aanbod groter zou zijn?
6. Is er een scooterverbod nodig in het Boskoopse dorpscentrum?
7. Is er permanent cameratoezicht nodig in het Boskoopse dorpscentrum, om
criminaliteit tegen te gaan?
8. Wat moet er gebeuren met ‘Villa van Teylingen’?
9. Heeft u het gevoel dat het Boskoopse dorpscentrum achtergesteld wordt aan het
Alphense centrum?
10. Wat mist u het meest in het centrum?
Bij alle vragen, behalve bij vragen acht en tien, had men de keuze om te kiezen voor ja,nee
of een eigen antwoord. Bij vraag acht bestonden de mogelijkheden uit nieuwbouw,
renoveren of in huidige staat laten, en bij vraag tien uit een eigen invulling.
Om een zo groot mogelijk Boskoops publiek te peilen, is er voor gekozen om de enquête te
verspreiden op twee manieren, digitaal via de social media van het dorpsoverleg (twitter,
facebook, instagram en de website) en fysiek door qr-codes op te hangen op publieke
locaties (openbare gebouwen, sportverenigingen, horeca, primair en secundair onderwijs,
musea, winkels en gebedshuizen).
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Om te de betrouwbaarheid te maximaliseren is er voor gekozen om naam, geboortedatum
en woonplaats te verplichten, hiermee zijn dubbele antwoorden van een persoon
voorkomen.
Via de onderzoeks service van Google “Google Formulieren” hebben maar liefst 362 unieke
Boskopers deelgenomen aan de enquête. Op 1 januari 2021 telde Boskoop 16.325
inwoners, waarvan 2.565 inwoners in de leeftijdcategorie nul tot en met 15 jaar vallen. Vanuit
verschillende redenen is besloten om het bewoners uit deze leeftijdscategorie niet mogelijk
te maken antwoorden in te sturen.

Resultaten
Illustratie 1.

Illustratie 2.
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Illustratie 3.
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Illustratie 4.
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Illustratie 5.
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Illustratie 9.
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(Pijl met becijfering staat voor het aantal pagina’s bijgevoegde redeneringen)

5

Aanbevelingen
1. Uit de enquête is gebleken dat 89,2% van de
ondervraagde behoefte heeft aan extra
terrassen in het centrum, zoals te zien is in
illustratie 5. Volgens het dorpsoverleg is dit
mogelijk op verschillende nieuwe locaties.
De plekken aangewezen met de witte pijlen
zijn de horeca met een bestaand terras,
eeterij het Keldertje en café Gouwezicht. De
plaatsen met de rode pijlen aangeven zijn
locaties voor mogelijke horeca, het plein bij
de hoogvliet en de remonstrantse kerk, de
barendstraat tussen de hefbrug en café
Gouwezicht en de galerij ter hoogte van snel
kappers. Voorbeelden van horeca uit de
enquête zijn; een nieuw grand café, een
mediterraans restaurant of een koffiebar.
2. Een bestaand probleem in het centrum van
Boskoop is een gebrek aan groen, vele inwoners (90% van de ondervraagden)
bevestigen dit beeld en vinden dat het Boskoops centrum niet representatief is voor
de status als boomkwekerij hoofdstad van de wereld. Op de lange termijn kan dit
verholpen worden door een grote investering vanuit de gemeente op het centrum te
vergroenen, zoals in de komende periode ook in het centrum van Alphen gebeurd. Er
kan hiermee een goede start worden gemaakt door de bijdrage/investering naar ratio
gelijk te trekken tussen het Alphens stadshart en de Boskoopse dorpskern. Een idee
om op relatief korte tijd enige stappen te zetten bestaat volgens het dorpsoverleg uit
adopteerbare plantenbakken. Deze plantenbakken zouden door verschillende
kwekers geadopteerd kunnen worden, de kweker kan hier een deel van zijn
plantgoed tentoonstellen en promoten, in ruil voor onderhoud aan de planten.
Hiermee wordt het centrum vergroent en creëren we een sortimentstuin die de
verschillende Boskoopse producten laat zien. Zo komt de term: “Boomkwekerij
hoofdstad van de wereld” meer tot uiting in het centrum van Boskoop.
3. Het dorpsoverleg werd na aanleiding van de uitgevoerde enquête onder de
Boskoopse inwoners gecontacteerd door een mindervalide mede-Boskoper, zij
bracht ons het probleem onder de ogen dat een deel van de winkels niet
rolstoeltoegankelijk is door de verzakkingen in het centrum. Aan de gemeente en de
winkeliers de taak om het centrum ook toegankelijk te maken en te behouden voor
een ieder die slechter te been is of rolstoelafhankelijk is, beide zijn hier overigens ook
verplicht tot door de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte
(Wgbh/cz). Een korte termijn oplossing hiervoor is het plaatsen van schuine platen
om de drempels makkelijker te overbruggen. Op de lange termijn moet het
straatwerk in het centrum , net als in de rest van Boskoop, opgehoogd worden.
4. De grote meerderheid van de ondervraagden geeft aan dat het centrum verpauperd
is, een belangrijke factor hiervan is volgens een deel van hen de leegstand van van
verschillende winkelpanden. Deze panden zouden mogelijk opgevuld kunnen worden
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met winkels die nu ontbreken of vertrokken zijn. Een gebrek aan een huishoudwinkel
wordt vaak genoemd in de enquête, in dit aanbod is een gat ontstaan sinds het
vertrek van de Blokker. Het aantrekken van nieuwe detailhandel zou de verpaupering
kunnen verminderen.
5. Verschillende mensen hebben in de enquête aangegeven dat ze zich ‘s avonds niet
altijd veilig voelen als ze door het centrum lopen, dit werd vooral aangekaart door
oudere ondervraagden en vrouwelijke Boskopers. Een oplossing hiervoor zou het
plaatsen van camera’s kunnen zijn, enerzijds werkt het preventief en anderzijds filmt
situaties die het onveilige gevoel veroorzaken.
6. Uit de enquête is ook gebleken dat een groot deel, 66%, vindt dat de villa van
Teylingen behouden moet blijven en gerenoveerd moet worden. De villa bevindt zich
nu nog in vervallen staat maar kan hopelijk snel opgeknapt worden.
7. Een van de belangrijkste aanbevelingen volgens het dorpsoverleg aan de gemeente
is om het gesprek met de Boskoper over het centrum aan te gaan. Dit is de manier
om problemen en verbeterpunten maar ook de mooie kant snel ter oren te nemen.
Wij roepen de raadsleden op om een keer de boodschappen in het boskoopse
centrum te doen, dan ziet u het zelf en ervaart u de ergernissen waar de Boskoper
tegen aan loopt.
Conclusie
De enquête heeft het dorpsoverleg op vele punten een duidelijk beeld gegeven wat Boskoop
vindt en denkt over de dorpskern. De percentages liegen er niet om en geven vaak een
duidelijk signaal af, 85% vindt dat het Boskoops centrum wordt achtergesteld ten opzichte
van Alphen en 90% dat het centrum verpaupert. Dit zal hopelijk reden voor zorg zijn in de
Alphense politiek, en hopelijk verandering in werking zetten. Op andere punten waren de
Boskopers minder eensgezind, een scooterverbod vond maar de helft van de ondervraagde
nodig en cameratoezicht werd maar gesteund door 66%, waar overigens wel steun uit een
bepaalde groep kwam die zich vaker onveilig voelde. De punten die volgens het
dorpsoverleg snel moeten worden aangepakt door de gemeente, zijn het groen, de horeca
en de toegankelijkheid van een ieder in het centrum. Daarnaast roepen we de gemeente op
om meer in gesprek te gaan met de Boskopers zelf, hopelijk zien we het college en onze
raadsleden snel in het centrum.
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