
SAMENVATTING SPIJKERPEIL 2020  AANGESCHREVEN 6300 BEWONERS, AANTAL DEELNEMERS 423 BEWONERS

BEVOLKINGSSAMENSTELLING

1.1   WONEN: 49 % vindt de wijk divers, 29 % zeer divers, 10 % neutraal, 8 % niet echt divers, 3% weet 

niet/geen mening en 1% helemaal niet divers .

1.2 WERKEN: 34% vindt de wijk divers, 23% neutraal, 22% weet niet/geen mening, 11% niet echt divers, 8% 

zeer divers en 2% helemaal niet divers.

1.3 SAMENSTELLING VAN DE HUISHOUDENS: 43% vindt de wijk divers, 19% zeer divers, 15% niet echt divers 

12% neutraal, 8% weet niet/geen mening en 3% helemaal niet divers.

42% is het er mee eens dat er meer mogelijkheden voor wonen en werken voor kunstenaars en 

ambachtslieden in de wijk moeten komen, 24% helemaal mee eens, 21% niet mee eens/niet mee oneens,  7% 

mee oneens, 3% weet niet/geen mening en 2% helemaal mee oneens.

31% is het er mee eens dat er meer kinderen en ouderen in de wijk moeten kunnen komen wonen, 23% is het 

daar helemaal mee eens, 22% niet mee eens/niet mee oneens, 17% mee oneens, 5% helemaal mee oneens en 

2% weet niet/geen mening.

38% heeft suggesties gegeven betreffende het onderwerp BEVOLKINGSSAMENSTELLING in de wijk.

DUURZAAMHEID

42% is het er mee eens dat er meer aandacht moet komen voor duurzame ontwikkelingen in onze wijk, 39% 

helemaal mee eens, 13% niet mee eens/niet mee oneens,  4% mee oneens, 4% helemaal mee oneens en 1% 

weet niet/geen mening.

62% heeft suggesties gegeven betreffende het onderwerp DUURZAAMHEID

GROEN

41% is het er mee oneens dat er voldoende groen in de wijk is, 22% mee eens, 19% niet mee eens/niet mee 

oneens,  13% helemaal mee oneens en 6% helemaal mee eens.

71% heeft suggesties betreffende het onderwerp GROEN.

MOBILITEIT

39% vindt het belangrijk dat er een autoluwe wijk is, 28% is neutraal, 15% heel erg belangrijk, 12% niet 

belangrijk en 5% helemaal niet belangrijk.

26% vindt het belangrijk dat de auto voor de eigen deur kan worden geparkeerd en niet ergens anders, 24% is 

neutraal, 22% niet belangrijk, 18% helemaal niet belangrijk en10% heel erg belangrijk 

66% heeft suggesties betreffende het onderwerp MOBILITEIT.

OVERLAST

42% ervaart veel overlast door vervuiling van de openbare ruimte, 37% zeer veel, 12% neutraal, 7% nauwelijks 

en 1 % niet.

40% ervaart veel overlast door vervuiling van de openbare ruimte, 24% zeer veel, 20% neutraal, 11% 

nauwelijks, 3 % weet niet/geen mening en 3% niet.

27% ervaart veel overlast door verkamering, 24% neutraal, 18% zeer veel, 17% nauwelijks, 9% niet en 5 % weet 

niet/geen mening.

50% vindt dat meer moet worden opgetreden tegen geluidsoverlast in of in de omgeving van onze wijk, 26% 

weet niet/geen mening en 23% niet.

68% vindt dat meer handhaving moet plaats vinden om de overlast te bestrijden, 35% vindt dat de bewoners 

zelf het zwerfafval moeten opruimen, 33% vindt dat de bewoners meer moeten signaleren, 19% heeft andere 

suggesties, 15% vindt dat de buren elkaar meer mogen aanspreken en 3% heeft geen suggestie.

62 % heeft suggesties betreffende het onderwerp OVERLAST
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VEILIGHEID

53% is het er mee eens dat hij/zij zich veilig voelt in de  wijk, 20% niet mee eens/niet mee oneens, 15% 

helemaal mee eens, 10% mee oneens en 2% helemaal mee oneens.

38% staat neutraal ten aanzien van (meer) woonerven, 23% belangrijk, 19% niet belangrijk, 7% helemaal niet 

belangrijk, 6% weet niet/geen mening en 6% heel erg belangrijk.

46% vindt een vorm van buurtpreventie belangrijk, 25% neutraal, 14% heel erg belangrijk, 9% niet belangrijk, 

4% weet niet/geen mening en 3% helemaal niet belangrijk .

48% vindt voldoende avond- en nachtverlichting belangrijk, 35% heel erg belangrijk, 12% neutraal, 2% niet 

belangrijk, 1% helemaal niet belangrijk en 1% weet niet/geen mening.

44% vindt dat er onveilige plekken in de wijk zijn, 33% weet niet/geen mening en 22% vindt dat er geen 

onveilige plekken in de wijk zijn.

172 mensen hebben een onveilige plek genoemd, 121 meerdere plekken

50% heeft suggesties betreffende het onderwerp VEILIGHEID

VOORZIENINGENNIVEAU

44% vindt dat er voldoende voorzieningen zijn op het gebied van gezondheid, 25% neutraal, 11% weet 

niet/geen mening, 10% onvoldoende, 8% ruim voldoende en 2% ruim onvoldoende.

46% vindt dat er voldoende voorzieningen zijn op het gebied van sport, 20% neutraal, 12% onvoldoende, 12% 

ruim voldoende, 8% weet niet/geen mening en 2% ruim onvoldoende.

39% vindt dat er voldoende voorzieningen zijn op het gebied van recreatie, 25% neutraal, 19% onvoldoende, 

8% ruim voldoende, 7% weet niet/geen mening en 2% ruim onvoldoende.

46% vindt dat er voldoende voorzieningen zijn op het gebied van cultuur, 19% neutraal, 16% ruim voldoende, 

13% onvoldoende, 3% weet niet/geen mening en 3% ruim onvoldoende.

49% vindt dat er voldoende voorzieningen zijn op het gebied van winkels, 33% ruim voldoende, 6% 

onvoldoende, 9% neutraal, 2% ruim onvoldoende en 1% weet niet/geen mening.

35% vindt dat er voldoende voorzieningen zijn op het gebied van onderwijs, 28% weet niet/geen mening , 21% 

neutraal, 11% ruim voldoende, 3% onvoldoende en 2% ruim onvoldoende.

44% heeft suggesties betreffende het onderwerp VOORZIENINGEN

WELZIJN EN VERBONDENHEID 

47% is het er mee eens dat hij/zij voldoende contact heeft met zijn/haar omgeving, 20% neutraal, 15% is het 

daar helemaal mee eens, 15% mee oneens, 2% helemaal mee oneens en 2% weet niet/geen mening.

47% is het er mee eens dat hij/zij zich verbonden voelt met de wijk, 23% is het daar helemaal mee eens, 17% 

neutraal, 11% mee oneens, 2% helemaal mee oneens en 0,5% weet niet/geen mening.

53% is het er mee eens dat hij/zij voldoende wordt geïnformeerd over wat er gebeurt in de wijk, 23% is het 

daar helemaal mee eens, 11% neutraal, 9% mee oneens, 2% helemaal mee oneens en 1% weet niet/geen 

mening.

33% is neutraal over dat hij/zij voldoende invloed heeft op ontwikkelingen in de wijk, 29% is het er mee eens, 

16% mee oneens, 10% weet niet/geen mening , 9% is het daar helemaal mee eens en 3% helemaal mee 

oneens.

41% heeft suggesties betreffende het onderwerp WELZIJN EN VERBONDENHEID

93% heeft 1 of 2 punten aangegeven die zij fijn vinden aan onze wijk.

83% heeft 1 of 2 punten aangegeven die zij willen veranderen in of aan onze wijk.

28% wil zich inzetten voor het thema Groen, 21% voor het thema Duurzaamheid, 20% voor het thema Welzijn 

en Verbondenheid, 14% voor het thema Overlast, 8% voor het thema Veiligheid, 8% voor een ander thema, 7 

% voor het thema Bevolkingssamenstelling in de wijk, 6% voor het thema Voorzieningen en 44% heeft 

aangegeven zich voor geen thema in te zetten.

56% heeft een e-mail adres door gegeven om te kunnen worden benaderd over een van de thema’s.

Enquête 40% heeft suggesties, op- of aanmerkingen gegeven over deze enquête.
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