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vijf thema's leefbaarheid
De fysieke woonomgeving
De sociale woonomgeving
Ongenoegens
Veiligheidsbeleving
Totaaloordeel

1 
Inleiding 

In 2005 hielden L’escaut woonservice en Woningstichting Walcheren voor het eerst 

een leefbaarheidsmeting in twaalf wijken in Vlissingen. Er werd toen besloten om 

deze meting periodiek te herhalen. In het voorjaar van 2007 is, nu in samenwerking 

met de gemeente Vlissingen, opnieuw een leefbaarheidsonderzoek gehouden on-

der de bewoners van Vlissingen. De resultaten van deze meting worden beschreven 

in dit rapport.  

Voor het leefbaarheidsonderzoek is gebruik gemaakt van Lemon, de leefbaar-

heidsmonitor. Dit is een instrument om beleving van leefbaarheid op laag schaal-

niveau te meten op basis van een schriftelijke vragenlijst onder bewoners. Er is 

voor gekozen om voor de vervolgmeting zo veel mogelijk dezelfde vragenlijst te 

gebruiken als in 2005. Dit maakt vergelijkingen in de tijd mogelijk.  

Aan de hand van de verschillende Lemon-thema’s leest u in dit rapport hoe de be-

woners over hun wijk oordelen. Denk bijvoorbeeld aan het thema fysieke woonom-

geving. Welke wijken scoren hoog als het gaat om de kwaliteit van de woningen? 

Welke wijken worden gewaardeerd om het groen? In welke wijken is men minder 

te spreken over het voorzieningenniveau?  

Per vraag wordt een beeld geschetst van de stand van zaken op het gebied van 

leefbaarheid in Vlissingen. De rapportage eindigt met buurtprofielen; per buurt  

worden sterke en zwakke punten besproken evenals opvallende positieve dan wel 

negatieve veranderingen in de tijd.  

1.1 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bespreekt de opzet van het onderzoek. Het behandelt onderzoeksma-

tige zaken, zoals de respons en de buurtindeling. In de hoofdstukken 3 tot en met 6 

wordt uitgebreid op de uitkomsten ingegaan. In deze 

hoofdstukken worden de vier thema’s uitgewerkt. Per 

thema, bijvoorbeeld fysieke woonomgeving, wordt 

aangegeven wat de best en minst scorende wijken zijn. 

Verder worden er opvallende zaken genoemd, 
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bijvoorbeeld opmerkingen die gemaakt zijn door bewoners en opvallende verschil-

len in oordeel vergeleken met de vorige meting. Bij de bespreking van de thema’s 

wordt een kaart opgenomen waar de rapportcijfers in kleur worden getoond. 

Hoofdstuk 7 geeft bij wijze van samenvatting de belangrijkste uitkomsten en op-

vallende zaken uit het onderzoek weer. De vragen uit de enquête naar het algeme-

ne oordeel van bewoners over de buurt en de ontwikkeling van de buurt komen 

ook in dit hoofdstuk aan bod. De rapportage sluit in hoofdstuk 7 af met een be-

spreking van de uitkomsten door middel van buurtprofielen.  
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2 
Algemene toelichting 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de aanpak en achtergrond van het onderzoek toegelicht. 

Aan bod komen onder meer de leefbaarheidsaspecten, de wijkindeling, de opzet 

van het onderzoek, de betrouwbaarheid en de respons op de enquêtes.  

De leefbaarheidsmonitor Lemon 

Voor het meten van de leefbaarheid in Vlissingen is gebruik gemaakt van Lemon, 

de leefbaarheidsmonitor. Dit instrument maakt de oordelen van bewoners over de 

leefbaarheid aan de hand van kaartbeelden inzichtelijk. Met behulp van een inlog-

code zijn de uitkomsten te bekijken op: www. lemoninternet.nl 

Naast de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor van Vlissingen zijn op de Lemon-

website de uitkomsten van onderzoeken in andere Nederlandse gemeenten te 

bekijken. 

2.2 Onderzoeksopzet 

In de leefbaarheidsmonitor van Vlissingen is de bewoners, net als in de meting van 

2005, naar hun mening gevraagd op 46 vragen, onderverdeeld naar vijf thema’s.  

De woning Voldoende sociaal culturele voorzieningen Overlast activiteiten

Kwaliteit van de woning Voldoende medische voorzieningen Overlast stallen caravans

Voldoende sportvoorzieningen Overlast uitgaansgelegenheden

Voldoende openbaar vervoer voorzieningen Overlast drugs- en of alcoholgebruik

Voldoende parkeerplaatsen bij de woning? Waardering bevolkingssamenstelling Criminaliteit

Kwaliteit bestrating Onderling contact wijkbewoners (Betrokken) geweldpleging

Straatmeubilair Sociale contacten Diefstal of inbraak in de wijk

Openbare verlichting Betrokkenheid wijk Vandalisme

Inrichting pleintjes en open plekken Voelt u zich thuis in de wijk Graffiti

Groen- en speelvoorzieningen Veiligheid

Aanwezigheid groenvoorzieningen Overlast personen en dieren Veiligheidsgevoel

Onderhoud groenvoorzieningen Overlast lawaai anderen overlast jongeren

Voldoende speelvoorzieningen Overlast geluid huisdieren toezicht politie

Onderhoud speelvoorzieningen Vervuiling Verkeer

Overlast stank Overlast verkeer

De voorzieningen Overlast zwerfvuil Overlast onoverzichtelijke verkeerssituaties

Voldoende winkels Overlast vuilnis Waardering leefbaarheid

Voldoende scholen Overlast uitwerpselen huisdieren Totaaloordeel

School-huisroute Ontwikkeling

De woonomgeving

Woning makkelijk te vinden?
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De buurtindeling 

Bij de opzet van het onderzoek is uitgegaan van de onderstaande buurtindeling. 

Daarnaast hebben de drie opdrachtgevers ervoor gekozen om meer buurten te 

onderscheiden dan bij de vorige meting. In 2005 zijn er in Vlissingen 12 buurten 

gemeten, in 2007 zijn dit er 19 geweest. De volgende buurten zijn in 2007 toege-

voegd: Boulevard- Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord, Paauwen-

burg West, Rosenburg, Lammerenburg. B.P., Papegaaienburg-Hofwijk, West Sou-

burg+Vrijburg, Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen en Buitenhavens (niet 

op onderstaande kaart). Ritthem is in 2005 overigens wel gemeten, maar was toen 

samen getrokken met Zeewijksingel. Buurt 2 (Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein) is 

veranderd van samenstelling. In 2005 is alleen de Scheldestraat e.o. gemeten.  

 

1.  Oude Binnenstad

2.  Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein

3.  Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord

4.  Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o.

5.  Bloemenlaan e.o.

6.  Hercules Segherslaan e.o.

7.  Paauwenburg Oost

8.  Paauwenburg West

9.  Rosenburg

10.  Bossenburg-Weyevliet

11. Westerzicht

12. Lammerenburg. B.P.

13. Papegaaienburg-Hofwijk

14. West Souburg + Vrijburg

15. Kern Oost Souburg

16. Zeewijksingel

17. Schoonenburg-Groot Abeele

18. Molenweg e.o.

19. Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens

Buurt
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De respons 

Voor het onderzoek zijn 4.282 mensen benaderd. Via een aselecte steekproef is een 

selectie gemaakt van de bewoners van Vlissingen. De vragenlijsten zijn schriftelijk 

afgenomen. Bij het aanschrijven is uitgegaan van mensen van 18 jaar en ouder. 

Op de meting reageerden 1.613 mensen (38%). De respons per buurt is terug te 

lezen in de onderstaande tabel. Met de gehanteerde aantallen is het mogelijk om 

de uitkomsten van het onderzoek op buurtniveau als algemeen geldend te rekenen. 

Het aantal ondervraagde mensen is voldoende groot om aan te kunnen nemen dat 

hun oordeel overeenkomt met het algemene oordeel van de totale bevolking van 

de buurt. Drie buurten hebben een respons van rond de 30%, Scheldestraat e.o. & 

Stadhuisplein, Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. en Hercules Segherslaan e.o.  Dit is 

een relatief lage respons, maar deze buurten worden wel meegenomen in de resul-

taten omdat er genoeg vragenlijsten teruggekomen zijn om een representatief 

beeld te geven van de leefbaarheid in de buurt.  

Tabel 2-1 Respons per buurt 

Buurt enquêtes uitgezet respons absoluut respons procentueel

1.  Oude Binnenstad 226 88 39%

2.  Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 226 68 30%

3.  Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord 225 79 35%

4.  Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. 226 70 31%

5.  Bloemenlaan e.o. 226 85 38%

6.  Hercules Segherslaan e.o. 225 69 31%

7.  Paauwenburg Oost 225 86 38%

8.  Paauwenburg West 225 101 45%

9.  Rosenburg 225 92 41%

10.  Bossenburg-Weyevliet 226 75 33%

11. Westerzicht 225 82 36%

12. Lammerenburg. B.P. 225 96 43%

13. Papegaaienburg-Hofwijk 225 76 34%

14. West Souburg + Vrijburg 225 99 44%

15. Kern Oost Souburg 226 97 43%

16. Zeewijksingel 225 90 40%

17. Schoonenburg-Groot Abeele 225 92 41%

18. Molenweg e.o. 226 94 42%

19. Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens 225 74 33%

Totaal 4282 1614 38%  

De onderzoekspopulatie 

Ongeveer evenveel mannen als vrouwen hebben de vragenlijst ingevuld. Van de 

respondenten heeft 38% een huurwoning en 62% een koopwoning. Van de huur-

ders huurt een kwart (26%) van L’escaut woonservice, 7% huurt een woning van 

Woningstichting Walcheren en 5% huurt van een andere verhuurder. Van de res-

pondenten is het merendeel (41%) tweepersoonshuishoudens zonder kinderen, 

een kwart woont alleen, en ruim een derde woont met kinderen (ook eenouderge-

zinnen). De woonsituatie van de respondenten ziet er als volgt uit: meer dan de 

helft (52%) woont in een rijtjeseengezinswoning, 28% woont in een 2-onder-1 kap 

of vrijstaand, 9% woont in een flat met lift, 8% in een flat zonder lift en 3% in een 

ouderenwoning. De figuur op de volgende pagina laat de leeftijdsopbouw van de 

respondenten zien.  
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Figuur 2-1 Leeftijdsopbouw respondenten 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

18 - 25 jaar

25 - 34 jaar

35 - 44 jaar

45 - 54 jaar

55 - 64 jaar

65 - 74 jaar

≥ 75 jaar

 

Betrouwbaarheid 

Rapportcijfers zijn subjectieve oordelen. Dat betekent dat rapportcijfers van per-

soon tot persoon kunnen verschillen en zelfs bij één en dezelfde persoon in de tijd 

kunnen veranderen – ook bij een gelijkblijvende omgeving. Een verandering in 

tevredenheid hoeft niet te betekenen dat er ook in objectieve zin iets is veranderd. 

Door voldoende mensen te ondervragen middelen de subjectieve oordelen uit tot 

een robuuster gegeven. Maar er zullen altijd bepaalde marges rondom het gemid-

delde blijven bestaan. De marges verschillen per aspect en per buurt. Maar grofweg 

kan men voor Vlissingen de volgende bandbreedte (bij 95% ‘zekerheid’) aanhou-

den: 

• Voor Vlissingen totaal:  0,1  plus en min het rapportcijfer 

• Voor de afzonderlijke buurten: 0,5  plus en min het rapportcijfer 

Interpretatie van de cijfers 

In het rapport wordt gesproken over rapportcijfers. Dit zijn de cijfers die respon-

denten hebben toegekend aan de verschillende leefbaarheidsaspecten. Hierbij 

geldt: hoe hoger het cijfer (10) hoe meer tevreden men is en hoe lager het cijfer (1) 

hoe minder tevreden men is. Een 6 betekent voldoende en een 5 onvoldoende. De 

vraag naar ontwikkeling van de buurt vormt hierop een uitzondering; in dit geval 

betekent een 5 dat de buurt niet vooruit maar ook niet achteruit is gegaan. In het 

rapport zijn de scores per aspect in tabelvorm weergegeven; licht groen is een rui-

me voldoende, oftewel een 7,5 of hoger, oranje is een onvoldoende, dat wil zeggen 

lager dan een 5,5.  
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Vergelijking met rapportage 2005 

Deze Lemon-meting is de tweede leefbaarheidsmeting in Vlissingen, in 2005 was 

de eerste. Indien mogelijk vergelijken we de resultaten van 2007 met de resultaten 

uit 2005. Dit geeft een indicatie van de ontwikkeling in de leefbaarheidsbeleving. 

Bij de vergelijking met 2005 is een tweetal opmerkingen van belang. Ten eerste zijn 

er extra buurten in het onderzoek betrokken, waarvoor vanzelfsprekend geen cij-

fers uit 2005 beschikbaar zijn. In de tabellen zijn de cellen voor deze buurten dus 

leeg. De twee buurten die in 2005 iets anders van samenstelling waren (zoals hier-

boven al genoemd, Zeewijksingel en Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein), worden 

wel vergeleken met 2005. 

Ten tweede zijn er enkele nieuwe vragen bijgekomen en zijn enkele vragen nét 

anders geformuleerd. In de tekst en de tabellen geven we dit duidelijk aan.  

Vergelijking resultaten Vlissingen met het landelijk gemiddelde 

Om een beeld te krijgen hoe de bewoners in Vlissingen ten opzichte van andere 

Nederlandse gemeenten scoren, is in deze rapportage per aspect een vergelijking 

gemaakt met het Nederlands gemiddelde in 2006. Hiermee wordt bedoeld de ge-

meenten die in 2006 een Lemon-meting hebben gedaan. Het is niet mogelijk om 

alle aspecten te vergelijken met het landelijk gemiddelde, omdat niet alle vragen 

uit de vragenlijst van Vlissingen overeenkomen met de vragen die in andere ge-

meenten in Nederland zijn gesteld.  

Leefbaarheidsmonitor meet beleving 

Voor u start met het lezen van de uitkomsten nog een belangrijke algemene op-

merking. De leefbaarheidsmonitor geeft de beleving van de leefbaarheid weer. Er 

dient benadrukt te worden dat beleving en feitelijke situatie niet altijd overeenko-

men. Met name trends en veranderingen kunnen leiden tot een positief of juist 

negatief oordeel.  

Een voorbeeld:  
 

In buurt A worden per jaar gemiddeld tien inbraken gepleegd en in buurt B gemiddeld twintig per 

jaar. Toch geven de bewoners van buurt A aan zich onveiliger te voelen dan de bewoners van buurt B.  

In buurt A was het aantal inbraken de voorgaande jaren lager. Echter, de inbraken die werden ge-

pleegd hebben veel aandacht gekregen in de lokale pers. Dit heeft ertoe geleid dat de bewoners zich 

onveiliger zijn gaan voelen in hun buurt.  

Het aantal inbraken in buurt B was in de afgelopen jaren hoger dan nu het geval is. Preventieve 

maatregelen en extra inzet van politie heeft het aantal inbraken omlaag gebracht, maar bovenal de 

bewoners een veilig gevoel gegeven over hun buurt.  

De resultaten uit Lemon geven de gevoelens van bewoners weer en niet in hoeverre deze gevoelens in 

overeenstemming zijn met feitelijke cijfers.  
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3 
De fysieke woonomgeving 

3.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de vragen binnen het thema fysieke 

woonomgeving beschreven. Dit thema betreft de gebouwde omgeving van de 

wijken en bestaat uit vijf leefbaarheidsaspecten: de kwaliteit van de woningen, de 

kwaliteit van de woonomgeving, de groenvoorzieningen, de speelvoorzieningen en 

het voorzieningenniveau. Een wijk met goede woningen, hoogwaardig groen, vol-

doende speelvoorzieningen en een passend voorzieningenaanbod zal bij de bewo-

ners naar verwachting een hoger oordeel krijgen voor de fysieke woonomgeving 

dan een wijk die deze kenmerken niet bezit. 

 
Verkuyl Quakkelaarstraat 
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3.2 Kwaliteit woningen 

De bewoners is gevraagd een rapportcijfer voor de kwaliteit van de woningen in de 

buurt te geven. Daarbij gaat het niet om de geschiktheid van de eigen woning, 

maar of de woningen in de buurt er aantrekkelijk en verzorgd uitzien.  

20
05

20
07

1.  Oude Binnenstad 7,1 7,1

2.  Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 6,8 6,6

3.  Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord 8,2

4.  Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. 6,2 6,0

5.  Bloemenlaan e.o. 6,8 6,8

6.  Hercules Segherslaan e.o. 5,8 6,0

7.  Paauwenburg Oost 7,7 7,3

8.  Paauwenburg West 8,0

9.  Rosenburg 8,2

10.  Bossenburg-Weyevliet 6,6 6,6

11. Westerzicht 7,2 6,8

12. Lammerenburg. B.P. 8,3

13. Papegaaienburg-Hofwijk 6,8

14. West Souburg + Vrijburg 7,6

15. Kern Oost Souburg 7,0 7,2

16. Zeewijksingel 7,1 7,3

17. Schoonenburg-Groot Abeele 7,7 7,6

18. Molenweg e.o. 7,3 7,0

19. Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens 8,0

Vlissingen totaal 7,0 7,3

Landelijk 2006

Buurt

kw
al

it
ei

t 
w

on
in

ge
n

7,1  

hoogste score ruim voldoende laagste score onvoldoende  

Gemiddeld geven de bewoners een 7,3 voor de kwaliteit van de woningen in hun 

buurt. Dit cijfer ligt net iets hoger dan het landelijk gemiddelde dat in 2006 op 7,1 

lag. De bewoners van de Bonedijkestraat e.o., Het Fort e.o. en de bewoners van de 

Hercules Segherslaan e.o. zijn het minst tevreden; zij geven gemiddeld een 6,0 voor 

de kwaliteit van de woningen. Het hoogste cijfer, een 8,3, wordt gegeven door de 

bewoners van Lammerenburg B.P. Enkele bewoners klagen over vocht en een be-

woner van Kern Oost Souburg laat weten: “Kwaliteit van de woning is slecht. Ik 

woon er meer dan 40 jaar. Ze doen er niets aan behalve elk jaar verhoging van de 
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huur.” Andere bewoners zijn milder: “Over het algemeen worden woningen redelijk 

onderhouden. Er zijn uitzonderingen en helaas ook in het rijtje waar ik woon.” 

Van de respondenten geeft 33% het cijfer 8 en nog eens 28 % geeft een 7. Onge-

veer 11% van de respondenten geeft een 5 of lager.  

3.3 Kwaliteit woonomgeving 

Aan de hand van zes vragen is aan de bewoners 

gevraagd naar hun mening over de 

woonomgeving. Hierbij moet gedacht worden 

aan vragen over de tevredenheid over en 

bruikbaarheid van de openbare ruimte. Of het 

voor bezoekers makkelijk is om de woning te 

vinden en of er voldoende parkeerplaatsen zijn. 

Het onderhoud en de inrichting van de 

openbare ruimte, zoals de bestrating, het 

straatmeubilair en verlichting, bepalen onder 

andere hoe mensen de woonomgeving beleven.                                 Hercules Segherslaan 

20
05

20
07

20
05

20
07

20
05

20
07

20
05

20
07

20
05

20
07

20
05

20
07

1.  Oude Binnenstad 6,9 7,4 5,5 5,7 6,4 6,3 6,2 6,0 7,1 7,1 6,6 6,5
2.  Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 7,3 7,1 6,3 5,7 6,7 5,7 6,5 6,0 7,1 6,8 6,2 6,2
3.  Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord 7,6 6,8 5,6 6,6 6,9 7,2
4.  Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. 7,5 7,6 6,0 5,4 5,1 5,3 5,7 4,7 6,7 6,8 5,7 4,9
5.  Bloemenlaan e.o. 7,5 7,1 6,2 6,1 6,2 6,0 5,8 5,1 7,3 6,9 6,2 6,0
6.  Hercules Segherslaan e.o. 6,6 7,4 5,9 6,1 5,7 5,6 6 4,9 6,3 6,9 5,3 5,7
7.  Paauwenburg Oost 7,6 7,5 7,2 6,9 7,2 6,5 7,1 6,2 7,7 7,4 7,4 6,7
8.  Paauwenburg West 7,8 8,3 6,0 6,5 7,4 7,0
9.  Rosenburg 7,4 6,8 7,3 6,8 7,7 7,0
10.  Bossenburg-Weyevliet 5,1 5,1 5,5 5,2 5,6 5,6 5,8 4,8 6,0 6,4 5,8 5,7
11. Westerzicht 5,5 5,7 7,2 7,5 6,8 6,9 6,4 5,8 7,6 7,0 6,7 6,5
12. Lammerenburg. B.P. 7,5 6,2 7,3 6,5 7,8 7,2
13. Papegaaienburg-Hofwijk 6,3 6,3 6,1 4,7 6,2 5,8
14. West Souburg + Vrijburg 7,5 6,4 6,6 5,5 7,2 6,4
15. Kern Oost Souburg 7,3 7,4 5,5 5,3 5,0 5,3 5,9 5,0 6,8 7,0 6,0 5,5
16. Zeewijksingel 8,4 8,0 5,8 7,1 5,5 5,2 6,0 5,1 7,5 7,0 6,5 5,9
17. Schoonenburg-Groot Abeele 7,5 7,3 6,8 6,0 6,1 5,7 6,4 5,8 7,4 7,1 6,4 5,9
18. Molenweg e.o. 7,8 7,4 7,1 6,8 6,1 5,6 5,7 4,9 6,9 6,7 6,1 5,6
19. Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens 8,2 7,1 6,3 6,5 7,5 6,6
Vlissingen totaal 7,2 7,2 6,3 6,4 6,0 6,1 6,1 5,7 7,1 7,1 6,3 6,3

Landelijk 2006
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hoogste score ruim voldoende laagste score onvoldoende  

3.3.1 De woning kunnen vinden 

De bewoners van Vlissingen vinden over het algemeen dat bezoekers hun woning 

goed kunnen vinden. Gemiddeld geven de bewoners een 7,2. Het hoogste cijfer is 

gegeven door de bewoners van Ritthem + landelijk gebied Ritthem + Binnen- en 

Buitenhavens. Zij geven gemiddeld een 8,2. Het minst tevreden zijn de bewoners 

van Bossenburg-Weyevliet, zij geven slechts een 5,1.  
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Wanneer we kijken naar de totstandkoming van de gemiddelden dan is te zien dat 

16% van de bewoners in Vlissingen een 5 of lager geeft en dat meer dan de helft 

(52%) van de bewoners een 8 of  hoger geeft. 

3.3.2 De parkeerplaatsen 

Het aanbod van parkeerplaatsen 

wordt in Vlissingen beoordeeld met 

een gemiddeld rapportcijfer van 6,4. 

Het laagste cijfer wordt wederom 

door de bewoners van Bossenburg-

Weyevliet gegeven (5,2). Ook Bone-

dijkestraat e.o., Het Fort e.o. en Kern 

Oost Souburg scoren een onvol-

doende (resp. 5,4 en 5,3).  De bewo-

ners van Paauwenburg West zijn positief en geven met een 

8,3 het hoogste cijfer.  

Over de parkeerplaatsen worden veel opmerkingen gemaakt. Bewoners vinden niet 

alleen dat er te weinig parkeerplaatsen zijn, maar ook dat de parkeerplaatsen te 

smal of te klein zijn, dat er auto’s of caravans staan die meerdere plekken in beslag 

nemen en dat er onvoldoende parkeerplekken voor vergunninghouders zijn. Een 

bewoner van de Zeewijksingel merkt op: “Er zijn veel tweede auto’s en daar is de 

wijk niet op berekend.” 

In totaal geeft 30% van de bewoners een 5 of lager aan het aanbod van parkeer-

plaatsen in de buurt en 22% geeft een 8. 

3.3.3 Onderhoud bestrating 

Het gemiddelde cijfer dat de inwo-

ners van Vlissingen geven aan de 

kwaliteit van de bestrating is een 

6,1. Het gaat bij dit aspect om het 

onderhoud van wegen, paden en 

pleintjes in de buurt. De bewoners 

van de Zeewijksingel geven hiervoor 

met een 5,2 het laagste cijfer. 

Evenals op het aspect parkeerplaatsen geven de bewoners van de buurten Bonedij-

kestraat e.o., Het Fort e.o. en Kern Oost Souburg voor dit aspect een onvoldoende.  

Het rapportcijfer is in beide buurten een 5,3. 

De hoogste score, een 7,3, wordt gegeven door de bewoners van Rosenburg en van 

Lammerenburg B.P. 

Over de bestrating worden 83 opmerkingen gemaakt. Een bewoner van de Hercu-

les Segherslaan e.o. zegt het volgende over de kwaliteit van de bestrating: “Bestra-

ting is in grote delen van Vlissingen belabberd. Je rammelt uit elkaar en vooral de 

fietsers komen er vaak bekaaid van af.” 

PMC  Schoonenburg West  
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De meeste respondenten (25%) hebben voor het onderhoud van de bestrating een 

7 gegeven. 32% van de bewoners geeft dit aspect een 5 of lager. 

3.3.4 Straatmeubilair 

Van de aspecten die onderdeel uitmaken van de kwaliteit van de woonomgeving 

wordt het straatmeubilair met het laagste gemiddelde cijfer beoordeeld. Het ge-

middelde cijfer is een 5,7. De bewoners van de buurten Bonedijkestraat e.o., Het 

Fort e.o. en Papegaaienburg-Hofwijk geven beide een 4,7 en daarmee het laagste 

rapportcijfer. In totaal geven 7 buurten een onvoldoende voor het straatmeubilair. 

De hoogste score komt uit de buurt Rosenburg, waar gemiddeld een 6,8 wordt 

gegeven. Veel van de opmerkingen 

die bewoners plaatsen bij dit on-

derwerp gaan over het tekort aan 

prullenbakken op straat. 

Kijken we naar de totstandkoming 

van de gemiddelden dan zien we 

dat zo’n 40% van de bewoners van 

Vlissingen een 5 of lager geeft 

voor de kwaliteit van het straat-

meubilair en ongeveer 23% geeft 

een 7. 

3.3.5 Verlichting 

Voor de openbare verlichting in de buurt worden geen onvoldoendes gegeven. Het 

gemiddelde rapportcijfer is een 7,1 en het laagste cijfer (6,2) komt van de bewoners 

van de Papegaaienburg-Hofwijk. De bewoners van de Lammerenburg B.P. geven 

een 7,8 en dat is het hoogste cijfer binnen Vlissingen. Een aantal bewoners geeft 

aan zich eerder onveilig te voelen bij onvoldoende straatverlichting. Er is echter ook 

een bewoner van de Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. die het volgende opmerkt: 

“Overdreven veel straatverlichting. 

Kan best wel minder. Dat scheelt 

voor het milieu. Nu baadt het kruis-

punt in een zee van licht.” 

Van de respondenten geeft 31% 

een 8 als cijfer en nog eens 29% 

geeft een 7. De onvoldoendes, 5 of 

lager, worden door 14% van de 

bewoners gegeven. 

Bonedijkestraat 
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3.3.6 Inrichting pleintjes 

Het gemiddelde rapportcijfer voor de inrichting van pleintjes en/of open plekken is 

een 6,3. De buurten Boulevard–Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord 

en Lammerenburg B.P. scoren de hoogste cijfers; beide een 7,2. De bewoners van 

Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. geven met een 4,9 het laagste cijfer. Dit is ook de 

enige buurt waar het gemiddelde cijfer onvoldoende is. 

In totaal geeft 27% van de respondenten een 5 of lager en 27% geeft een 7. 

3.3.7 Vergelijking met 2005 

Wanneer we kijken naar de gemiddelde cijfers per aspect van de kwaliteit van de 

woonomgeving dan zijn er nauwelijks verschillen tussen de meting van 2005 en 

2007. Alleen het rapportcijfer voor het straatmeubilair is gedaald van een 6,1 naar 

5,7. De gemiddelde cijfers van de andere aspecten zijn gelijk gebleven of met 

slechts een tiende gestegen. 

De verschillen tussen de rapportcijfers van 2005 en 2007 per buurt zijn groter. Het 

cijfer voor het vinden van de woning is in de Hercules Segherslaan e.o. duidelijk 

hoger geworden (van een 6,6 naar een 7,4 in 2007). De cijfers die aan het straat-

meubilair zijn gegeven zijn in 2007 voor alle buurten beduidend lager dan in 2005. 

In de Hercules Segherslaan e.o. is het cijfer 1,1 punt lager in 2007 (een 6 in 2005 en 

een 4,9 in 2007). In de Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. daalde het cijfer een punt 

(van een 5,7 naar een 4,7), evenals in Bossenburg-Weyevliet (van een 5,8 naar een 

4,8). De cijfers voor de inrichting van pleintjes zijn tevens in meerdere buurten 

gedaald. 

3.4 Groen- en speelvoorzieningen 

Groen vormt voor veel mensen een belangrijk aspect van de woonomgeving. Naast 

een belangrijke belevingswaarde heeft het ook een gebruikswaarde, bijvoorbeeld 

om de hond uit te laten, te joggen of te ontspannen in de buitenlucht. Veel groen 

kan ook nadelig zijn voor de beleving, omdat het gevoelens van onveiligheid kan 

genereren. Speelvoorzieningen zijn op het eerste gezicht vooral voor kinderen van 

belang. Speelvoorzieningen - en 

het onderhoud ervan- vormen 

echter ook een belangrijk onder-

deel van de totale inrichting van de 

woonomgeving en gaan in die zin 

alle bewoners aan, met of zonder 

kinderen. Daarom is aan alle res-

pondenten gevraagd hun mening 

te geven over de speelvoorzienin-

gen in de wijk. 
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1.  Oude Binnenstad 6,3 6,2 6,7 6,8 5,3 5,6 5,9 6,1

2.  Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 6,5 6,4 6,4 6,2 5,2 5,4 5,8 6,0

3.  Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord 7,8 7,0 5,9 6,2

4.  Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. 6,3 6,5 6,2 6,1 3,8 4,1 4,3 4,6

5.  Bloemenlaan e.o. 6,5 6,5 6,4 6,3 5,8 4,7 5,8 5,2

6.  Hercules Segherslaan e.o. 6,1 6,8 6,0 6,1 4,9 4,7 5,3 5,3

7.  Paauwenburg Oost 7,4 7,6 6,9 7,1 6,3 6,3 6,3 6,5

8.  Paauwenburg West 8,4 7,1 6,2 6,7

9.  Rosenburg 7,5 7,2 6,4 6,9

10.  Bossenburg-Weyevliet 6,7 7,0 6,1 6,0 5,2 6,0 5,5 6,0

11. Westerzicht 7,9 8,0 6,6 6,9 6,4 6,1 6,3 6,3

12. Lammerenburg. B.P. 6,7 6,8 6,9 7,1

13. Papegaaienburg-Hofwijk 6,8 5,7 5,5 5,5

14. West Souburg + Vrijburg 7,2 6,4 5,5 6,2

15. Kern Oost Souburg 5,8 6,8 5,8 6,3 4,4 4,5 5,1 4,6

16. Zeewijksingel 7,0 7,0 6,3 6,3 6,2 5,6 6,2 6,2

17. Schoonenburg-Groot Abeele 7,1 7,4 6,2 6,6 6,1 5,6 6,1 5,7

18. Molenweg e.o. 6,9 6,8 7,1 6,3 4,8 4,3 5,3 4,8

19. Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens 8,0 6,8 5,3 5,5

Vlissingen totaal 6,7 7,1 6,4 6,5 5,4 5,6 5,7 5,9

Landelijk 2006
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hoogste score ruim voldoende laagste score onvoldoende  

3.4.1 Aanwezigheid groen 

Voor de hoeveelheid groen in de buurt geven de inwoners van Vlissingen een ge-

middeld rapportcijfer van 7,1. Het laagste cijfer wordt gegeven door de bewoners 

van de Oude Binnenstad (6,2). De bewoners van Paauwenburg West (8,4)  zijn het 

meest positief over het groen in de buurt.  

De spreidingscijfers laten zien dat 14 % van de ondervraagden een 5 of lager geeft 

en dat de meesten een 7 (26%) of een 8 (28%) geven.  

3.4.2 Onderhoud groen 

Naast de aanwezigheid van groen 

is ook het onderhoud van groen 

belangrijk voor de beleving ervan. 

De bewoners is naar hun oordeel 

hierover gevraagd. 

Het gemiddelde rapportcijfer is 

een 6,5. Het laagste cijfer (5,7) 

wordt gegeven door de bewoners 

van de Papegaaienburg-Hofwijk. 

De hoogste score (7,2) is gegeven door de bewoners van Rosenburg. Veel bewoners 

maken opmerkingen over het onderhoud van groen. Een bewoner van Westerzicht 
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merkt op: “Sommige plekken worden redelijk onderhouden en sommige plekken 

hebben al jaren geen gemeentelijke snoeischaar gezien.” Het onderhoud dat wel 

gepleegd wordt krijgt tevens van meerdere bewoners kritiek: “Onderhoud van 

groenvoorziening is zeer bedroevend. Er wordt zeker geen deskundig onderhoud ge-

pleegd. Met grof geweld worden struiken gesnoeid en takken afgescheurd. Het 

snoeiwerk van de gemeente haalt de wijk drastisch naar beneden.”  

Van de ondervraagden geeft 23% een 5 of lager en 28% geeft een 7 voor het on-

derhoud van groen.  

3.4.3 Aanwezigheid speelvoorzieningen 

Het gemiddelde rapportcijfer voor 

de aanwezigheid van speelvoor-

zieningen is met een 5,6 maar net 

voldoende. Het laagste cijfer (4,1) 

komt van de bewoners van de 

Bonedijkestraat e.o., Het Hof e.o. 

Nog eens 7 andere buurten geven 

een onvoldoende voor dit aspect. 

Het hoogste rapportcijfer (6,9) is 

gegeven door de bewoners van Lammerenburg B.P.. Er zijn bij dit onderdeel veel 

opmerkingen (55) geplaatst, die met name de afwezigheid van speelvoorzieningen 

betreffen. Een bewoner van de Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. meldt: “Deze buurt 

is een zeer kinderrijke buurt en de speelvoorzieningen zijn zeer minimaal. Het gevolg 

is dat de kinderen overal in de buurt hangen en ook baldadig zijn.” 

Het landelijke cijfer voor de aanwezigheid van speelvoorzieningen is in 2006 een 

6,1. Dit ligt een halve punt hoger dan in Vlissingen. 

De spreidingscijfers laten zien dat 42% van de ondervraagden een 5 of lager geeft, 

20% geeft een 6 en 20% een 7. 

3.4.4 Onderhoud speelvoorzieningen 

Voor de speelvoorzieningen geldt, 

net als voor groen, dat het onder-

houd ervan minstens zo belangrijk 

is als de aanwezigheid. Voor het 

onderhoud van de speelvoorzie-

ningen geven de inwoners van 

Vlissingen gemiddeld een 5,9. De 

laagste scores komen uit de buur-

ten Bonedijkestraat e.o. Het Fort 

e.o. en Kern Oost Souburg. In beide 

buurten is het gemiddelde cijfer 

een 4,6. De buurt Lammerenburg B.P. geeft het hoogste cijfer (7,1). Een groot deel 

van de bewoners maakt opmerkingen over hondenpoep bij de speelvoorzieningen. 

Een bewoner van de Bloemenlaan e.o. zegt daarover: “De speelvoorzieningen die er 
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voor kinderen zijn, liggen nagenoeg vol met hondenpoep. Dit maakt het vrij spelen 

onmogelijk.” 

Van de respondenten geeft bijna een derde (31%) een 5 of lager. 27% geeft een 7 

en 26% geeft een 6. 

Vergelijking met 2005 

In vergelijking met 2005 zijn er wat de gemiddelde cijfers per aspect betreft geen 

grote verschillen. Het rapportcijfer voor de aanwezigheid van groen is gestegen van 

6,7 naar 7,1. Het cijfer voor het onderhoud van groen was in 2005 een 6,4 en is in 

2007 een 6,5. Het gemiddelde cijfer voor de aanwezigheid speelvoorzieningen was 

in 2005 met een 5,4 nog onvoldoende en in 2007 is het een 5,6. Het cijfer voor het 

onderhoud van speelvoorzieningen ligt in 2007 tevens twee tiende hoger, het cijfer 

is nu een 5,9.  

Het cijfer voor de aanwezigheid van groen is in de Kern Oost Souburg met een hele 

punt gestegen (een 5,8 in 2005 en een 6,8 in 2007). De aanwezigheid van speel-

voorzieningen wordt in 2007 minder goed beoordeeld in de Bloemenlaan e.o.; het 

cijfer daalde van een 5,8 naar een 4,7. In Bossenburg-Weyevliet nam het cijfer hier-

voor juist met 0,8 punt toe en is het in 2007 een 6 geworden. 

3.5 De aanwezigheid van openbare voorzieningen 

De bewoners is gevraagd naar de voorzieningen in de buurt. Het kan hierbij gaan 

om winkels, maar ook om culturele, medische en sportvoorzieningen. De bewoners 

is tevens gevraagd naar hun oordeel over het aanbod van openbaar vervoer.  
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1.  Oude Binnenstad 8,1 7,6 7,1 7,1 6,6 7,0 6,7 6,6 6,6 5,0 5,1 6,0 5,8

2.  Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 8,4 8,2 7,3 7,6 5,9 6,6 6,3 7,0 7,8 5,6 5,6 7,8 7,6

3.  Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord 6,3 6,6 5,9 6,5 7,5 7,0 6,5

4.  Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. 5,2 6,4 6,4 6,5 5,5 5,1 5,6 7,1 6,9 5,0 5,4 6,6 6,8

5.  Bloemenlaan e.o. 6,8 6,5 7,7 7,3 6,6 6,4 6,3 6,1 6,6 6,9 6,5 6,9 6,5

6.  Hercules Segherslaan e.o. 5,7 6,3 6,8 5,9 5,0 6,0 5,3 5,4 4,9 7,1 7,2 6,2 6,2

7.  Paauwenburg Oost 8,2 8,3 8,3 8,4 6,8 7,5 7,5 6,6 8,1 6,1 6,5 7,3 7,6

8.  Paauwenburg West 8,6 8,4 6,9 7,3 7,5 6,3 6,7

9.  Rosenburg 6,1 6,4 6,1 6,4 6,8 6,4 6,6

10.  Bossenburg-Weyevliet 5,6 6,2 7,6 7,3 6,0 5,0 5,5 6,4 7,3 5,3 6,0 6,6 6,3

11. Westerzicht 6,4 7,3 7,7 7,5 7,5 6,8 6,0 5,4 7,3 6,2 6,9 5,5 6,2

12. Lammerenburg. B.P. 6,0 6,7 5,3 6,1 6,2 6,2 4,5

13. Papegaaienburg-Hofwijk 7,1 7,6 5,9 5,6 7,3 5,6 6,0

14. West Souburg + Vrijburg 7,3 7,5 6,4 6,6 7,6 6,4 6,9

15. Kern Oost Souburg 7,9 7,9 7,5 7,7 6,3 7,2 7,2 7,2 7,9 6,9 6,9 7,0 7,1

16. Zeewijksingel 4,5 7,6 7,8 7,6 6,6 6,8 7,2 5,8 8,0 7,2 7,4 4,4 7,1

17. Schoonenburg-Groot Abeele 8,1 7,8 8,3 7,9 7,1 7,5 7,1 7,8 7,9 7,8 7,8 7,8 7,4

18. Molenweg e.o. 7,5 7,2 7,9 7,5 7,0 7,2 6,8 7,0 7,3 6,9 6,8 5,7 5,8

19. Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens 2,9 6,7 6,7 5,8 3,3 7,3 1,9

Vlissingen totaal 6,9 7,0 7,6 7,3 - 6,3 6,7 6,5 6,6 7,1 6,5 6,5 6,5 6,3
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3.5.1 Winkels 

De bewoners is gevraagd of er in 

de buurt voldoende winkels aan-

wezig zijn. De inwoners van Vlis-

singen geven hiervoor een 7,0. Dit 

cijfer wordt negatief beïnvloed 

door de 2,9 voor Ritthem (buurt 

19) en zou zonder de score van 

deze buurt hoger zijn. Het hoogste 

cijfer (8,6) wordt gegeven door de 

bewoners van Paauwenburg West. In nog 6 andere buurten worden ruim voldoen-

des gegeven. Een bewoner uit Lammerenburg merkt hierbij wel op: “Er zijn vol-

doende winkels in de buurt zolang men mobiel is. Ben je dat niet, dan zijn ze net iets 

te ver weg”. Een bewoner illustreert de situatie in Ritthem: “Ritthem heeft geen 

winkels of medische voorzieningen, maar dit is geen probleem. Hiervoor gaan we 

naar Oost-Souburg of Vlissingen.” Een andere bewoner uit deze buurt geeft aan dat 

een (rijdende) winkel welkom zou zijn. 

De spreiding van de rapportcijfers laat zien dat 18% van de ondervraagden een 5 of 

lager geeft en 29% geeft het cijfer 8. 

3.5.2 Scholen 

Over het aantal scholen en kinder-

dagverblijven zijn de bewoners in 

Vlissingen positief. Het gemiddelde 

rapportcijfer is een 7,3. Paauwen-

burg Oost en Paauwenburg West 

scoren de hoogste cijfers; beide een 

8,4. Er zijn nog 5 andere buurten die 

een ruim voldoende geven. De be-

woners van de Hercules Segherslaan 

e.o. geven het laagste cijfer. Het rapportcijfer is daar een 5,9. 

In de spreidingscijfers is te zien dat 11% van de ondervraagden een 5 of lager geeft, 

27% geeft een 7 en 31% geeft een 8. 

3.5.3 School-huisroute 

Aan de bewoners is gevraagd hoe zij, mits zij schoolgaande kinderen hebben, de 

school-huisroute ervaren. 

Het rapportcijfer voor Vlissingen is een 6,3. De bewoners van Westerzicht geven 

met een 7,5 het hoogste cijfer. De bewoners van de Hercules Segherslaan e.o. zijn 

het minst tevreden en geven de school-huisroute een 5,0. Een bewoner uit Wester-

zicht meldde bij de aanwezigheid van scholen al: “Een o.b.s. in de wijk ervaren wij 

als zeer prettig. Onze kinderen hoeven geen gevaarlijke routes af te leggen.” 
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Door 26% van de respondenten is een 5 of lager gegeven en 29% waardeert de 

school-huisroute met een 7. In totaal zijn er 728 respondenten geweest die de 

vraag hebben ingevuld en dat betekent een non-response van 55%.  

3.5.4 Sociaal-culturele voorzieningen 

Sociaal-culturele voorzieningen zijn bijvoorbeeld wijk- of buurtverenigingen, to-

neelverenigingen, buurthuizen of bibliotheken. De inwoners van Vlissingen geven 

hier gemiddeld een 6,5 voor. De bewoners van Paauwenburg Oost zijn hierover met 

een 7,5 het meest positief. De bewoners van de Hercules Segherslaan e.o. waarde-

ren deze voorzieningen met een 5,3. Dit is ook de enige onvoldoende in de gemeen-

te op dit aspect. 

De spreiding van de rapportcijfers laat zien dat 31% een 7 geeft en 22% een 5 of 

lager. 

3.5.5 Medische voorzieningen 

Medische voorzieningen zijn o.a. drogisten, apotheken, dokters en fysiotherapeu-

ten. Het gemiddelde rapportcijfer voor de aanwezigheid hiervan is een 7,1.  

De wijk Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens krijgt ge-

middeld een 3,3 van de bewoners. Ook de bewoners van de Hercules Segherslaan 

e.o. geven een onvoldoende (4,9). De bewoners van Paauwenburg Oost daarente-

gen geven met een 8,1 aan erg tevreden te zijn over de medische voorzieningen. Er 

zijn bovendien nog 5 andere buurten die een ruim voldoende krijgen. 

In de spreidingscijfers is te zien dat 30% van de respondenten een 8 heeft gegeven 

en nog eens 26% een 7. 

3.5.6 Sportvoorzieningen 

De aanwezigheid van sportvoorzieningen krijgt gemiddeld een 6,5 in Vlissingen. De 

bewoners van de Oude Binnenstad zijn het minst tevreden en geven een 5,1. De 

bewoners van de Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. geven ook een onvoldoende (een 

5,4). De bewoners van Schoonenburg-Groot Abeele zijn het positiefst over de  aan-

wezigheid van sportvoorzieningen en geven gemiddeld een 7,8. 

Bijna een kwart (23%) van de ondervraagden geeft een 5 of lager voor de aanwe-

zigheid van sportvoorzieningen en 30% geeft een 7. 

3.5.7 Openbaar vervoer voorzieningen 

Gemiddeld krijgen de openbaarvervoersvoorzieningen een 6,3 van de bewoners in 

Vlissingen. De bewoners van Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Bui-

tenhavens geven het laagste cijfer. Zij geven een gemiddeld rapportcijfer van 1,9 

en dat cijfer is van grote invloed op het gemiddelde van Vlissingen totaal. Een be-

woner van deze buurt merkt hierbij op: “Er is geen enkele vorm van openbaar ver-

voer. Dit is met name lastig voor de ouderen in het dorp.” 

De bewoners van Lammerenburg B.P. geven tevens een onvoldoende (4,5). In de 

Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein en Paauwenburg Oost zijn de bewoners tevre-

den, zij geven een ruim voldoende (7,6). Een bewoner uit Lammerenburg B.P. merkt 
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op: “Er is geen openbaar vervoer 

aanwezig op loopafstand. Er zou 

toch op loopafstand een mogelijk-

heid moeten zijn om per bus naar 

Vlissingen, Middelburg en station 

te gaan.” Meerdere bewoners 

verwijzen nog specifiek naar de 

bereikbaarheid van openbaar 

vervoer voor ouderen, zij vinden 

dit vaak onvoldoende. 

Wanneer we kijken naar de totstandkoming van de gemiddelden dan zien we dat 

27% een 5 of lager geeft en 25% geeft een 7. 

Vergelijking met 2005 

In vergelijking met 2005 is het gemiddelde cijfer voor de medische voorzieningen in 

Vlissingen het meest gestegen. Dit cijfer is toegenomen van een 6,6 naar een 7,1.  

Het cijfer voor de aanwezigheid van winkels is slechts een tiende hoger in 2007 

(een 7,0 in 2007). Bewoners zijn in 2007 minder positief over de aanwezigheid van 

scholen. Het cijfer is van een 7,6 naar een 7,3 gegaan. Ook het cijfer voor sociaal-

culturele voorzieningen daalde met twee tiende naar een 6,5. Wat betreft het 

openbaar vervoer is men ook iets minder tevreden dan in 2005. Het cijfer daalde 

van een 6,5 naar een 6,3. De gemiddelde waardering voor sportvoorzieningen is 

gelijk gebleven (een 6,5). 

Op buurtniveau is er een aantal opmerkelijke verschillen. De aanwezigheid van 

winkels wordt in de buurten Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. en Westerzicht be-

duidend hoger gewaardeerd dan in 2005. In de Bonedijkestraat steeg het cijfer van 

een 5,2 naar een 6,4. Westerzicht krijgt in 2007 een 7,3 ten opzichte van een 6,4 in 

2005. In de buurt Zeewijksingel steeg het cijfer meer dan 3 punten, het cijfer ging 

van een 4,5 naar een 7,6.  

De aanwezigheid van scholen en kinderdagverblijven wordt in 2007 door de bewo-

ners van de Hercules Segherslaan e.o. met bijna een punt minder gewaardeerd (6,8 

in 2005 en 5,9 in 2007).  

De aanwezigheid van medische voorzieningen wordt in meerdere buurten beter 

beoordeeld in 2007. Het grootste verschil ten opzichte van 2005 is in de buurt Zee-

wijksingel (met 2,2 punt gestegen naar een 8,0). In Westerzicht is het cijfer in 2007 

1,9 punt hoger (een 7,3 in 2007) en in Paauwenburg Oost 1,5 punt (een 8,1 in 

2007). 
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3.6 Conclusie fysieke woonomgeving 

De aspecten van de fysieke woonomgeving worden verschillend beoordeeld door 

de bewoners van Vlissingen.  

Over de kwaliteit van de woningen is men over het algemeen tevreden. Er zijn geen 

buurten met onvoldoendes en het gemiddelde cijfer is het hoogst van alle aspecten 

van de fysieke woonomgeving (samen met het aantal scholen). Wat de kwaliteit 

van de woonomgeving betreft scoort met name het straatmeubilair slecht. Hier-

voor geven maar liefst 7 buurten een onvoldoende. Het onderhoud van de bestra-

ting en de parkeerplaatsen krijgen ook enkele onvoldoendes en over beide onder-

werpen worden veel opmerkingen gemaakt. Voor deze drie aspecten scoren de 

buurten Bonedijkestraat e.o., Het Fort e.o. en Kern Oost Souburg alleen maar on-

voldoendes. Het vinden van de woning en de verlichting worden beoordeeld met 

wat hogere rapportcijfers.  

De aanwezigheid van groen wordt gewaardeerd met een 7,1. In Paauwenburg 

West zijn ze daar het meest tevreden over. Het onderhoud van het groen laat nog 

wat te wensen over, maar krijgt in geen enkele buurt een onvoldoende. De aanwe-

zigheid van speelvoorzieningen krijgt 8 onvoldoendes en veel opmerkingen van 

bewoners en is daarmee het laagst beoordeelde aspect van de fysieke woonomge-

ving. Het onderhoud van de speelvoorzieningen scoort een iets hoger gemiddelde. 

Wat de aanwezigheid van openbare voorzieningen betreft halen de aanwezigheid 

van scholen en kinderdagverblijven, winkels en medische voorzieningen de beste 

resultaten. De bewoners van Paauwenburg West geven de hoogste score voor de 

aanwezigheid van winkels (8,6). De bewoners van Ritthem + Landelijk gebied Rit-

them + Binnen- en Buitenhavens geven de laagste cijfers voor de openbare voor-

zieningen. De school-huisroute en de openbaarvervoersvoorzieningen krijgen de 

laagste rapportcijfers van de bewoners wat betreft het onderdeel openbare voor-

zieningen.
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4 
De sociale woonomgeving 

4.1 Inleiding 

De sociale woonomgeving bestaat uit tal van elementen die het samenleven van 

bewoners in de wijken bepalen. Die elementen geven een indicatie van de manier 

waarop bewoners in de wijk met elkaar omgaan en in welke mate men zich daar 

prettig bij voelt. 

In dit onderzoek is door middel van zes aspecten gemeten hoe men de sociale 

woonomgeving beleeft. Er is gevraagd naar de volgende elementen: sociale contac-

ten in de buurt, omgang buurt bewoners, betrokkenheid en thuis voelen. 

 Al met al geven deze vragen een goed beeld van de sociale woonomgeving, respec-

tievelijk van de sociale cohesie binnen de onderzochte wijken in Vlissingen.  
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4.2 Bevolking en buurtbetrokkenheid 

20
05

20
07

20
05

20
07

20
05

20
07

20
05

20
07

1.  Oude Binnenstad 6,6 7,0 6,7 6,4 6,3 7,9 7,9

2.  Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 6,1 7,1 6,5 5,9 5,8 7,9 7,4

3.  Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord 7,1 7,4 6,9 8,4

4.  Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. 6,1 5,5 6,4 4,8 5,8 6,3 6,5

5.  Bloemenlaan e.o. 6,0 6,5 6,8 6,0 5,7 7,2 7,0

6.  Hercules Segherslaan e.o. 5,6 4,5 5,9 3,8 5,1 5,5 6,4

7.  Paauwenburg Oost 6,9 7,2 7,1 6,7 6,5 7,9 8,1

8.  Paauwenburg West 6,9 7,5 6,8 8,4

9.  Rosenburg 6,2 7,0 6,4 8,1

10.  Bossenburg-Weyevliet 6,1 5,5 6,0 4,8 5,3 6,3 6,5

11. Westerzicht 6,4 6,7 6,7 6,1 6,1 7,8 7,6

12. Lammerenburg. B.P. 6,5 7,3 6,6 7,9

13. Papegaaienburg-Hofwijk 6,3 6,6 6,1 7,0

14. West Souburg + Vrijburg 6,8 7,2 6,7 7,9

15. Kern Oost Souburg 7,0 7,3 7,3 6,5 6,7 7,7 8,1

16. Zeewijksingel 6,8 7,1 7,0 6,6 6,6 8,4 8,0

17. Schoonenburg-Groot Abeele 7,0 7,5 7,1 7,0 6,8 8,0 8,1

18. Molenweg e.o. 6,2 7,1 6,4 6,5 5,7 7,5 7,1

19. Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens 8,3 8,1 7,7 8,7

Vlissingen totaal 6,6 6,7 6,9 6,0 6,3 7,4 7,7

Landelijk 2006
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hoogste score ruim voldoende laagste score onvoldoende  

4.2.1 Kennen bewoners elkaar 

De bewoners is gevraagd of de mensen elkaar kennen in de buurt. Gemiddeld krijgt 

Vlissingen hier een 6,6 voor. Er zijn geen buurten met een onvoldoende, maar het 

laagste rapportcijfer wordt door de bewoners van Hercules Segherslaan e.o. gege-

ven (5,6). De bewoners van Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Bui-

tenhavens geven het hoogste cijfer en beoordelen hun buurt met een 8,3. Een be-

woner van de kern Oost Souburg merkt op: “Als nieuwkomer in de buurt is er geen 

of weinig contact met andere bewoners. Komt doordat het mensen zijn die hier al 30 

jaar wonen en bijna nooit te zien zijn.” 

De spreidingscijfers laten zien dat 21% van de bewoners een 5 of lager geeft en 

30% geeft een 7. 

4.2.2 Omgang buurtbewoners 

De bewoners is gevraagd of de 

buurtbewoners op een prettige ma-

nier met elkaar omgaan. Gemiddeld 

krijgt Vlissingen hier een 6,9 voor, 

hetgeen gelijk is aan het landelijk 

gemiddelde. De bewoners van de 

Hercules Segherslaan e.o. geven de 
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omgang met buurtbewoners het laagste cijfer (5,9). De bewoners van Ritthem + 

landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens geven voor dit aspect het 

hoogste cijfer (8,1). 

Er zijn verschillende opmerkingen van bewoners over onenigheid met de buren, 

maar ook positieve opmerkingen over de omgang met buren. Een bewoner van de 

Kern Oost Souburg omschrijft de situatie als volgt: “Op zich is de buurt waarin ik 

woon gezellig. Iedereen groet elkaar en praat met elkaar, behalve mijn bovenbuur-

vrouw.”  

Van de ondervraagden geeft 14% een 5 of lager, 31% geeft een 7 en 39% geeft een 

8 of hoger. 

4.2.3 Betrokkenheid 

Voor de betrokkenheid van bewo-

ners bij de buurt geven de inwo-

ners van Vlissingen gemiddeld een 

6,3. Dit ligt twee tiende boven het 

landelijk gemiddelde (6,1). 

De bewoners van de Hercules 

Segherslaan e.o. geven met een 

5,1 het laagste cijfer. Ook de wijk 

Bossenburg-Weyevliet (5,3) scoort een onvoldoende. Ritthem + Landelijk gebied 

Ritthem + Binnen- en Buitenhavens scoort het hoogst (7,7). De opmerkingen van 

bewoners lopen uiteen. Een enkele bewoner zegt geen behoefte aan betrokkenheid 

te hebben, in andere buurten worden jaarlijks straatbarbecues gehouden. Een 

bewoner van West Souburg + Vrijburg meldt over de betrokkenheid: “Betrokken-

heid bij bewoners onderling is zeer slecht geworden. Ik woon hier nu al 30 jaar. Het 

vliegt achteruit en er wordt niets meer samen gedaan. Men groet elkaar amper.” 

Van de respondenten geeft 26% een 5 of lager en 27% geeft een 7. 
 

4.2.4 Thuis voelen 

Voor het thuis voelen krijgt Vlis-

singen een 7,7 en dat is een ruim 

voldoende. 

Er is geen enkele buurt met een 

gemiddelde onder de 6. De buurt 

met de laagste score is de Hercules 

Segherslaan e.o. De bewoners 

geven daar een 6,4 aan het ‘thuis-

gevoel’. 

Maar liefst 12 buurten geven een ruim voldoende, waarvan de 8,7 van Ritthem + 

Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens de hoogste score heeft. Bij dit 

aspect worden slechts enkele opmerkingen gemaakt door bewoners en die zijn 

hoofdzakelijk negatief. De leefstijlen van buurtbewoners beïnvloeden het thuisge-

voel van de ondervraagden. Zo merkt een bewoner van Kern Oost-Souburg op: “Ik 
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voel me zeker thuis in mijn buurt, zeker als mijn bovenburen er niet zijn. Soms ben ik 

bang om thuis te zijn in verband met het lawaai boven mijn hoofd.” 

8% van de ondervraagden geeft een 5 of lager voor het thuis voelen en maar liefst 

62% geeft een 8 of hoger. 

Vergelijking met 2005 

Het gemiddelde cijfer voor de omgang met buurtbewoners in Vlissingen is in 2007 

(6,9) twee tiende hoger dan in 2005 (6,7). Het cijfer betrokkenheid van de buurtbe-

woners steeg met drie tiende van een 6,0 naar een 6,3. Ook zijn de bewoners zich 

meer gaan thuisvoelen; het cijfer is gestegen van een 7,4 naar een 7,7 in 2007. 

Wat betreft de omgang met buurtbewoners scoort de Hercules Segherslaan e.o. 

het laagst, maar in vergelijking met 2005 is het cijfer wel gestegen van een 4,5 naar 

een 5,9. Ook de cijfers in Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. en in Bossenburg-

Weyevliet zijn in 2007 een stuk hoger. Opvallend is dat de bewoners van de Mo-

lenweg e.o. in 2007 minder tevreden zijn; het cijfer is gedaald van een 7,1 naar een 

6,4. De bewoners van de Hercules Segherslaan e.o. zijn in 2007 positiever over de 

betrokkenheid van buurtbewoners (een 5,1 ten opzichte van een 3,8 in 2005). Het 

gemiddelde cijfer van de Molenweg e.o. is ook voor dit aspect in 2007 een stuk 

lager ( een 6,5 in 2005 en een 5,7 in 2007). De bewoners van de Hercules Se-

gherslaan e.o. voelen zich ten opzichte van 2005 meer thuis in hun buurt. Het cijfer 

is met bijna een punt gestegen. 

4.3 Conclusie sociale woonomgeving 

De buurt Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens krijgt voor 

elk aspect van de sociale woonomgeving het hoogste cijfer. De bewoners van de 

Hercules Segherslaan e.o. geven juist voor elk aspect het laagste cijfer.  

Het thuis voelen in Vlissingen wordt het hoogst gewaardeerd. Het gemiddelde 

cijfer is met een 7,7 ruim voldoende. Het aspect betrokkenheid wordt het laagst 

gewaardeerd en krijgt gemiddeld een 6,3. 
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5 
Ongenoegens 

5.1 Inleiding 

Ongenoegens zijn zaken die vooral storend werken in de beleving van leefbaarheid. 

Bijzonder kenmerk is dat deze aspecten slechts worden opgemerkt als ze er wél zijn  

en ze dragen daarmee negatief bij aan de leefbaarheid van de buurt. De bekendste  

voorbeelden van ongenoegens zijn zwerfvuil en hondenpoep. In het Lemon-

onderzoek is aan de respondenten gevraagd naar de overlast die zij ondervinden 

van personen en dieren, vuil en stank en overlast ten gevolge van activiteiten. Per 

aspect komt een aantal deelvragen aan de orde.  
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5.2 Overlast van personen en dieren  

Onderstaande tabel geeft de oordelen weer op de vragen of men overlast heeft van 

andere personen en van het geluid van huisdieren.  

NB: Hoe hoger het cijfer, des te minder overlast men ervaart 

20
05

20
07

20
05

20
07

1.  Oude Binnenstad 7,0 6,5 8,5 8,0

2.  Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 7,3 6,2 7,6 7,6

3.  Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord 7,4 8,3

4.  Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. 5,6 5,6 7,5 6,9

5.  Bloemenlaan e.o. 6,2 6,3 7,4 7,4

6.  Hercules Segherslaan e.o. 5,2 5,5 7,5 7,2

7.  Paauwenburg Oost 7,4 6,8 8,2 8,4

8.  Paauwenburg West 7,9 8,3

9.  Rosenburg 7,6 8,2

10.  Bossenburg-Weyevliet 4,9 5,7 7,3 7,2

11. Westerzicht 6,6 6,8 7,6 7,5

12. Lammerenburg. B.P. 7,9 8,4

13. Papegaaienburg-Hofwijk 6,3 6,8

14. West Souburg + Vrijburg 7,0 8,0

15. Kern Oost Souburg 7,1 6,5 7,9 7,8

16. Zeewijksingel 7,2 7,4 7,9 7,6

17. Schoonenburg-Groot Abeele 7,3 7,0 8,1 7,8

18. Molenweg e.o. 7,2 6,4 7,9 7,4

19. Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens 8,5 8,3

Vlissingen totaal 6,7 6,8 7,8 7,8

Landelijk 2006
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hoogste score ruim voldoende laagste score onvoldoende  

5.2.1 Overlast lawaai anderen 

De vraag of bewoners overlast ervaren als gevolg van lawaai van anderen, bijvoor-

beeld buren of hangjongeren, wordt in de gemeente Vlissingen gemiddeld met een 

6,8 beoordeeld. Een redelijke score, net iets hoger dan het landelijk gemiddelde in 

2006. De tabel laat zien dat er behoorlijk grote verschillen zitten in waardering 

tussen de buurten onderling. Tussen de laagste en hoogste score zitten 3 hele pun-

ten verschil. Geen enkele buurt haalt een onvoldoende (lager dan een 5,5) en 4 

buurten scoren een ruime voldoende. 
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Ongeveer de helft van de buurten scoort onder het gemiddelde van de gemeente. 

In de centrumbuurten Oude Binnenstad en de Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 

worden opmerkingen gemaakt over het lawaaierige uitgaanspubliek. Een bewoner 

zegt: “In het weekend lawaaierige en schreeuwende stappers 's nachts en vroege 

ochtend, ook met kermis en straatfestival enz.” In de andere buurten zijn het veelal 

individuele huishoudens die de directe buren, of soms de hele straat, (ge-

luids)overlast bezorgen. Een enkeling merkt op dat de overlast niet zozeer ligt aan 

de persoon die het veroorzaakt, maar eerder aan de gehorigheid van de woningen.  

De spreidingscijfers laten zien dat een 8 het vaakst is gegeven (21%), 12% heeft 

zelfs een 10 gegeven en heeft blijkbaar helemaal geen overlast van lawaai van 

anderen. Toch heeft een kwart van de respondenten een 5 of lager gegeven, wat 

erop duidt dat zij in meer of mindere mate overlast ervaren.  

5.2.2 Overlast geluid huisdieren 

De laatste vraag over ongenoegens gaat over overlast als gevolg van het geluid van 

huisdieren. Het gemiddelde oordeel in Vlissingen (7,8) is positief. Bovendien beha-

len 13 van de 19 buurten een ruime voldoende voor dit aspect. Papegaaienburg-

Hofwijk heeft met een 6,8 de laagste score. In Lammerenburg B.P. en Paauwenburg 

Oost hebben bewoners blijkbaar de minste overlast van het geluid van huisdieren, 

zij behalen gezamenlijk de hoogste score (8,4).  

Uit de spreidingscijfers blijkt dat tweederde (66%) nauwelijks tot geen geluidsover-

last ervaart van andermans huisdieren (score 8 t/m 10). Van de respondenten heeft 

13% in bepaalde mate wel last ervan (score 1 t/m 5).   

Het aantal opmerkingen bij dit aspect is redelijk beperkt, bovendien heeft een deel 

betrekking op de overlast van huisdieren vanwege de stank en het vuil (honden-

poep e.d.). Men heeft de meeste last van blaffende honden, maar ook minder voor 

de hand liggende dieren worden genoemd zoals “exotische brulkikkers” en hanen: 

“Wat kan ik tegen overlast van een haan doen? Ik kan toch niemand verplichten om 

een haan zijn mond te snoeren?” 

Vergelijking met 2005 

Uit een vergelijking van de meting in 2007 met die van 2005 is op te maken dat in 

de meeste buurten de beoordeling onveranderd of wat negatiever is. Alleen de 

zowel in 2005 als in 2007 laagst scorende buurten, Bossenburg-Weyevliet en Her-

cules Segherslaan e.o., doen het wat beter dan twee jaar geleden op het aspect 

overlast van lawaai van andere personen. Nog steeds scoren beide buurten onder 

gemiddeld, maar er is wel een lichte positieve ontwikkeling te zien.  

De gemiddelden van de gemeente Vlissingen als geheel zijn overigens op beide 

aspecten niet tot nauwelijks veranderd.  
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5.3 Overlast vuil en stank 

In deze tabel staan de scores op de antwoorden op 4 vragen uit de vragenlijst die te 

maken hebben met overlast van vuil en stank. Achtereenvolgens gaan we in op 

overlast van stank, zwerfvuil, vuilnis en uitwerpselen van huisdieren.  

NB: Hoe hoger het cijfer, des te minder overlast men ervaart  

20
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20
07

20
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20
07

20
0

5

20
07

20
0

5

20
07

1.  Oude Binnenstad 8,1 7,8 7,5 6,7 7,3 7,4 6,2 6,0

2.  Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 7,6 7,3 7,4 6,2 7,8 6,8 5,0 4,8

3.  Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord 8,1 7,5 8,4 6,6

4.  Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. 7,6 6,4 6,4 5,5 6,3 6,2 6,0 5,1

5.  Bloemenlaan e.o. 7,8 7,5 7,0 6,4 7,4 7,2 6,0 5,2

6.  Hercules Segherslaan e.o. 5,9 6,8 4,6 5,9 5,2 6,5 6,0 5,2

7.  Paauwenburg Oost 7,9 8,1 7,6 6,7 8,0 7,5 6,5 6,1

8.  Paauwenburg West 8,8 8,5 8,9 6,6

9.  Rosenburg 8,7 8,4 8,5 6,5

10.  Bossenburg-Weyevliet 7,5 7,0 5,5 5,4 6,2 6,1 4,7 5,3

11. Westerzicht 8,0 7,7 7,7 7,0 8,4 7,7 5,8 5,5

12. Lammerenburg. B.P. 8,5 8,4 8,7 6,2

13. Papegaaienburg-Hofwijk 7,2 6,2 7,0 4,9

14. West Souburg + Vrijburg 8,1 7,3 8,7 6,4

15. Kern Oost Souburg 8,0 8,0 7,6 7,3 8,1 8,0 5,9 5,7

16. Zeewijksingel 7,9 8,0 7,9 7,6 8,7 8,3 5,8 4,6

17. Schoonenburg-Groot Abeele 8,4 7,8 8,1 7,1 8,3 7,6 6,1 5,6

18. Molenweg e.o. 8,2 7,7 7,8 7,0 8,7 8,0 6,3 5,7

19. Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens 7,8 8,0 9,0 7,4

Vlissingen totaal 7,8 7,8 7,2 7,1 7,7 7,8 5,9 5,8

Landelijk 2006
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hoogste score ruim voldoende laagste score onvoldoende   

5.3.1 Overlast van stank 

Aan de bewoners is de vraag gesteld in hoeverre men overlast ondervindt van 

stank. Bewoners in Vlissingen geven met een 7,8 aan dat ze relatief weinig overlast 

ervaren van stank. Dat beeld komt overeen met de spreidingscijfers. Bijna tweeder-

de (65%) van de respondenten heeft geen tot zeer weinig overlast en heeft deze 

vraag beoordeeld met een 8 of hoger. Daarvan heeft ongeveer een kwart (24%) 

zelfs een 10 gegeven. De Bonedijkestraat e.o. het Fort e.o. (6,4) scoort duidelijk het 

laagst, Paauwenburg West (8,8) springt er in positieve zin boven uit.  

Er zijn niet zo heel veel opmerkingen gemaakt (ca. 39), en de bronnen van de stank-

overlast die worden genoemd zijn zeer divers. Verschillende bewoners hebben last 

van stinkend afval, ofwel uit de containers ofwel op straat geplaatst. Ook de stank 

van hondenpoep komt meerdere keren naar voren. Daarnaast zijn er enkele bewo-

ners die last hebben van rioollucht uit water in de omgeving (grachten en vijvers), 
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of uit het riool zelf; “Als het regent, stinkt de sloot hierachter heel erg. Ik vraag mij af 

wanneer de sloten rondom het fort worden schoongemaakt.” 

5.3.2 Overlast van zwerfvuil 

De bewoners is gevraagd met een 

rapportcijfer aan te duiden of zij 

overlast hebben van zwerfvuil. De 

helft van de ondervraagden geeft 

met een 8 of hoger aan weinig tot 

geen overlast te hebben van 

zwerfvuil. Toch is er nog een aan-

zienlijk deel (22%) dat een 5 of 

lager heeft gegeven en dus wel 

overlast heeft van zwerfvuil.  

Het gemiddelde cijfer in Vlissingen voor dit aspect ligt op een 7,1. Bossenburg-

Weyevliet haalt met een 5,4 de laagste score en tevens de enige onvoldoende bin-

nen de gemeente. De inwoners van Paauwenburg West hebben het minste last van 

zwerfvuil. Zij geven gemiddeld een 8,5 en behalen daarmee de hoogste score. Ook 

in Rosenburg (8,4) en Lammerenburg B.P. (8,4)  is zwerfvuil geen groot probleem.  

In totaal zijn 60 opmerkingen gemaakt bij dit aspect. Het gedrag van anderen, 

veelal jongeren, wordt bekritiseerd: mensen gooien troep op straat, of laten vuilnis 

slingeren. In de buurt Westerzicht noemt een aantal bewoners expliciet de school-

kinderen die hun afval niet weggooien. “Last van zwerfvuil omdat de kinderen van 

de Scheldemond school niet alles netjes in de prullenbak gooien. Dit gaat rond waai-

en.” Een bewoner uit West Soubrug + Vrijburg wijt het ook aan het ontbreken van 

afvalbakken: “Geen of onvoldoende geschikte prullenbakken. Veel zwerfvuil langs 

fietsroutes. Jeugd stapt niet van de fiets af om een flesje in de prullenbak te doen, dus 

bakken plaatsen bij bijvoorbeeld verkeerslichten met zeer grote opening en deze zeer 

regelmatig leegmaken.” 

5.3.3 Overlast van vuilnis 

Naast de vraag over zwerfvuil is de 

bewoners gevraagd in hoeverre zij 

overlast ondervinden als gevolg 

van vuilnis (te vroeg buiten gezet 

of verkeerd geplaatst).  

Het gemiddelde oordeel van be-

woners uit Vlissingen is een 7,8, 

een ruime voldoende dus. Van de 

19 buurten, behalen 12 buurten 

een ruime voldoende. Bossenburg 

Weyevliet (6,1) scoort het laagst, net als bij overlast van zwerfvuil. Het gemiddelde 

buurtoordeel is het hoogst in Ritthem, het landelijk gebied Ritthem, Binnen- en 

Buitenhavens (9,0). In totaal zijn er 41 opmerkingen gemaakt bij dit aspect. Eén van 



32    ONGENOEGENS 

R I G O  R e s e a r c h  e n  A d v i e s  B V  

de opmerkingen is: Er wordt regelmatig gewoon meubilair en afval op de stoep ge-

plaatst. In de zomer veel alcohol op straat waarbij de flesjes e.d. dan weer op straat 

blijven liggen (omgeving Hercules Segherslaan, achter Bloemenlaanflat bij grasveld). 

Als we naar de totstandkoming van de gemiddelden kijken, blijkt dat tweederde 

weinig tot geen overlast ervaart (score 8 t/m 10). Een kwart heeft zelfs helemaal 

geen overlast en geeft een 10. Een minderheid van de respondenten (14%) heeft in 

meer of mindere mate last van vuilnis (score 1 t/m 5).  

5.3.4 Overlast van uitwerpselen van huisdieren 

De bewoners is gevraagd in hoe-

verre ze overlast ondervinden als 

gevolg van uitwerpselen van huis-

dieren. In veel Lemon-onderzoeken 

springt dit aspect in negatieve zin 

eruit. Ook in Vlissingen is honden-

poep (en uitwerpselen van andere 

dieren) voor veel mensen een aan-

tasting van de leefbaarheid. In 7 

van de 19 buurten is gemiddeld een onvoldoende gegeven. De Zeewijksingel (4,6) 

heeft de laagste score. Het gemiddelde oordeel in Vlissingen komt uit op een 5,8.  

Ook de spreidingscijfers tonen aan dat veel mensen zich ergeren en last hebben 

van de uitwerpselen van huisdieren. Maar liefst 43% beoordeelt deze vraag met 

een 5 of lager. 22% geeft zelfs een 1 , een 2 of een 3. Een klein deel (8%) zegt geen 

last hiervan te hebben, en geeft dus een 10.  Er worden bovendien behoorlijk wat 

(93 in totaal) opmerkingen gemaakt bij dit aspect. Dit is ook een teken dat het een 

bron van ergernis is voor veel mensen. Men ergert zich aan de hondenpoep op 

openbare grasvelden, speeltuinen, groenstroken en trottoirs. In de privétuinen zijn 

het juist de katten die voor overlast zorgen: “Wij vinden dat met al die katten van 

iedereen onze tuin een kattenbak is. Waardeloos!” schrijft een bewoner uit de kern 

West Souburg + Vrijburg.  

Vergelijking met 2005 

Wanneer we de gemiddelden op gemeenteniveau van 2007 vergelijken met die van 

2005 is er nauwelijks verandering zichtbaar. Inzoomend op de buurten en de vier 

aspecten zijn wel enige ontwikkelingen zichtbaar. De scores voor stankoverlast zijn 

in vrijwel alle buurten licht gedaald, wat wil zeggen dat de overlast licht is toege-

nomen. Ook de overlast van zwerfvuil is in vrijwel alle buurten (sterk) toegenomen. 

In de Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein is de daling ruim één punt. Overigens kan 

dit te maken hebben met het feit dat in de meting van 2005 het Stadhuisplein e.o. 

nog niet was opgenomen. Ook overlast van vuilnis en van uitwerpselen van huis-

dieren is in bijna alle buurten in meer of mindere mate toegenomen. Kortom, de 

scores wijzen erop dat bewoners in Vlissingen meer overlast hebben van de ver-

schillende vormen van vuil en stank. Dit is dan ook een aandachtspunt dat in de 

gaten gehouden moet worden.  
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5.4 Overlast ten gevolge van activiteiten 

De onderstaande tabel geeft de oordelen weer van bewoners over de overlast die 

zij ondervinden van ongewenste activiteiten. In de vragenlijst zijn drie aspecten 

onderscheiden.  

NB: Hoe hoger het cijfer, des te minder overlast men ervaart 

20
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07

20
0
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20
07

20
0

5

20
07

1.  Oude Binnenstad 8,3 7,9 7,5 7,0 6,5 6,5

2.  Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 7,9 7,7 7,9 7,3 7,4 7,0

3.  Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord 7,9 8,1 7,7

4.  Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. 8,0 7,4 8,7 7,6 6,3 6,0

5.  Bloemenlaan e.o. 8,1 7,6 8,2 8,1 6,9 7,4

6.  Hercules Segherslaan e.o. 7,6 7,7 7,9 7,6 5,5 6,6

7.  Paauwenburg Oost 8,0 7,9 8,1 8,4 7,9 8,1

8.  Paauwenburg West 8,6 8,6 8,8

9.  Rosenburg 7,7 8,4 8,8

10.  Bossenburg-Weyevliet 6,6 6,9 8,4 8,4 6,5 7,2

11. Westerzicht 7,4 7,8 8,3 8,2 8,5 7,4

12. Lammerenburg. B.P. 7,7 9,0 9,2

13. Papegaaienburg-Hofwijk 6,8 8,4 7,9

14. West Souburg + Vrijburg 7,6 8,1 8,2

15. Kern Oost Souburg 7,1 7,2 8,4 8,1 8,4 7,8

16. Zeewijksingel 8,0 6,8 9,1 8,4 8,8 8,6

17. Schoonenburg-Groot Abeele 8,2 7,4 8,8 8,6 8,6 8,1

18. Molenweg e.o. 8,1 7,7 9,1 8,7 8,2 8,0

19. Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens 8,7 9,0 9,2

Vlissingen totaal 7,8 7,6 8,4 8,2 7,6 7,9

Landelijk 2006 - - -
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hoogste score ruim voldoende laagste score onvoldoende  

5.4.1 Overlast van het stallen van onder andere caravans 

Bewoners is gevraagd in hoeverre zij overlast ondervinden als gevolg van het stal-

len van caravans, aanhangwagens en/of 

(vracht)auto’s. Het gemiddelde rapportcijfer 

in Vlissingen komt uit op een 7,6. Geen enke-

le buurt haalt een onvoldoende en de laagste 

score is een 6,8. Hieruit valt op te maken dat 

de overlast in Vlissingen meevalt. De meeste 

opmerkingen (35 in totaal) gaan over het 

gebrek aan parkeerplaatsen of het feit dat er 

beperkte verkeersruimte is door auto’s of aanhangers die slecht geparkeerd staan. 

“Een keer een caravan op de parkeergelegenheden is geen probleem. Maar er zijn 
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mensen die zien de parkeerplaatsen als vaste stalling. Als er veel van die mensen zijn, 

blijft er weinig plaats over en ziet het er ook niet meer uit.”  

Van de respondenten heeft 16% een 5 of lager toegekend aan deze vraag, waarmee 

zij aangeven wel eens overlast te ondervinden. De meerderheid (62%) heeft niet tot 

nauwelijks overlast en geeft een 8 of hoger.  

5.4.2 Overlast uitgaansgelegenheden 

De bewoners is tevens gevraagd in hoeverre zij overlast ondervinden als gevolg van 

uitgaansgelegenheden. Driekwart (74%) van de ondervraagden heeft hier niet tot 

nauwelijks overlast van (score 8 t/m 10). Slechts een klein deel (9%) ervaart wel 

overlast van uitgaansgelegenheden en beoordeelt dit aspect met een 5 of lager.  

Het gemiddelde rapportcijfer voor dit aspect ligt met een 8,2 zeer hoog. Vrijwel alle 

buurten scoren gemiddeld een ruim voldoende. De twee buurten die niet een rui-

me voldoende hebben, behalen overigens nog steeds een 7,0 en een 7,3. Dit zijn de 

centrumbuurten, Oude Binnenstad een Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein, waar 

vanzelfsprekend ook meer uitgaansgelegenheden zijn. Een citaat van een bewoner 

uit de Oude Binnenstad: “Met de jaarlijkse kermis stelt u het incasseringsvermogen 

van de binnenstadbewoners erg op de proef. Er wordt in de stad ook gewoond en niet 

alleen geld verdiend.” 

5.4.3 Overlast drugs- en of alcoholgebruik 

Tot slot is bewoners gevraagd of zij overlast ondervinden als gevolg van alcohol- en 

drugsgebruik. Vlissingen scoort vrij goed op dit aspect (7,9), wat inhoudt dat er 

gemiddeld genomen weinig overlast is van drugs en/of drankgebruik.  In de tabel is 

te zien dat er vrij veel verschil is tussen de buurten. De buurten die verderaf liggen 

van het centrum, hebben nauwelijks overlast op dit punt en behalen dan ook ruime 

voldoendes. Geen van de buurten heeft overigens een onvoldoende. Bonedij-

kestraat e.o., Het Fort e.o. scoort met een 6,0 het laagst. Het aantal opmerkingen 

dat wordt gemaakt is beperkt (18 in totaal). De meeste bewoners beschrijven con-

crete plekken waar ze weten of vermoeden dat er drugs en/of alcohol gebruikt of 

verhandeld wordt. Een bewoner uit Bonedijkestraat e.o., Het Fort e.o. schrijft: “Dea-

lers, junks en hangjongeren blijven een probleem op de Bonedijkestraat. Ik heb er zelf 

niet zoveel last van omdat ze daar blijven maar ik fiets er 's avonds niet graag langs”.  

De spreidingscijfers tonen aan dat een behoorlijk deel van de respondenten (30%) 

helemaal geen overlast ervaart (score 10). En nog eens 37% ondervindt zeer weinig 

overlast (score 8 en 9).  

Vergelijking met 2005 

De overlast van drugs- en alcoholgebruik in Vlissingen is in 2007 gemiddeld wat 

afgenomen in vergelijking met 2005. Het oordeel ligt nu drie tiende punt hoger. De 

waardering van de aspecten overlast van het stallen van caravans e.d. en van uit-

gaansgelegenheden is daarentegen licht gedaald ten opzichte van 2005. Voor alle 

aspecten geldt dat in de meeste buurten het cijfer iets lager ligt dan bij de vorige 

meting. Opvallend is dat in Bloemenlaan e.o., de Hercules Segherslaan e.o. en Bos-
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senburg-Weyevliet, het oordeel over de overlast van drugs- en alcoholgebruik in 

2007 duidelijk hoger ligt. In 2005 scoorden juist deze buurten niet zo hoog.  

5.5 Conclusies ongenoegens 

Gesteld kan worden dat de bewoners in Vlissingen, net als in andere gemeenten, 

wel ongenoegens ervaren, maar dat het de leefbaarheidsbeleving niet zozeer nega-

tief beïnvloedt. Alleen het aspect overlast van uitwerpselen van huisdieren wordt 

in Vlissingen gemiddeld lager beoordeeld dan een 6. De andere aspecten worden 

alle beoordeeld met een voldoende of zelfs een ruime voldoende.  

Ritthem + landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens is de buurt die de 

hoogste scores behaalt. Ook Paauwenburg West scoort vrij hoog, waaruit gecon-

cludeerd kan worden dat de overlast ook in deze buurt erg meevalt.  

Wat vuil en stank betreft, zijn het met name de bewoners van Bossenburg-

Weyevliet en Bonedijkestraat e.o., Het Fort e.o. die daar overlast van ondervinden.  

Ten opzichte van 2005, hebben zich geen grote veranderingen voorgedaan in de 

bewonersoordelen. De grootste verandering (0,3 punt) is het hogere cijfer voor 

overlast van drugs- en/of alcoholgebruik. Dit wordt vooral veroorzaakt door de 

gemiddeld hogere scores in de Bloemenlaan e.o., de Hercules Segherslaan e.o. en 

Bossenburg-Weyevliet. 
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6 
Veiligheid 

6.1 Inleiding 

Veiligheid is, mede door alle aandacht in de media, in de afgelopen jaren een be-

langrijk thema geworden. Ook voor de beleving van het woongenot is veiligheid 

steeds meer bepalend geworden. Veiligheid is een centraal element in de ervaring 

van de leefbaarheid van buurten. Gemeenten en corporaties reageren op de roep 

om meer veiligheid door maatregelen te nemen om de veiligheid van de buurt te 

vergroten. Inbraakpreventie, onder andere door het aanbrengen van sloten en 

verlichting van achterpaden, is hiervan een voorbeeld.  

In het Lemon-onderzoek is buurtbewoners gevraagd naar hun oordeel over de vei-

ligheid van de buurt. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de thema’s crimi-

naliteit, veiligheidsbeleving en verkeersoverlast. 
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6.2 Criminaliteit 

Criminaliteit kan verschillende vormen aannemen. Onder het thema criminaliteit 

vallen vragen omtrent geweld, diefstal en inbraken, vandalisme en graffiti. 

NB: Hoe hoger het cijfer, des te minder overlast men ervaart 
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1.  Oude Binnenstad 7,8 7,9 8,7 8,6 7,6 7,9 7,4 7,2 7,6 7,2

2.  Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 8,0 7,7 8,9 8,8 8,2 7,9 7,4 7,2 8,6 7,7

3.  Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord 9,1 9,4 7,8 8,0 8,0

4.  Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. 6,7 6,4 8,4 7,4 6,7 7,0 6,7 6,2 8,2 7,3

5.  Bloemenlaan e.o. 7,4 7,6 8,6 8,8 7,4 7,9 6,8 7,3 8,2 8,1

6.  Hercules Segherslaan e.o. 6,0 6,9 7,3 8,2 6,1 7,1 5,9 6,6 7,1 7,6

7.  Paauwenburg Oost 8,5 8,4 8,9 9,3 7,5 8,2 7,6 7,2 8,1 7,1

8.  Paauwenburg West 9,3 9,4 8,3 7,7 8,4

9.  Rosenburg 9,1 9,3 8,0 7,9 8,8

10.  Bossenburg-Weyevliet 7,0 6,8 7,4 8,6 6,8 7,7 5,2 6,3 6,3 6,4

11. Westerzicht 8,7 8,2 9,1 8,6 8,2 8,6 7,6 7,2 8,1 7,4

12. Lammerenburg. B.P. 9,3 9,5 9,0 8,7 8,9

13. Papegaaienburg-Hofwijk 8,0 8,8 7,8 7,3 8,1

14. West Souburg + Vrijburg 9,1 9,1 7,9 7,4 7,8

15. Kern Oost Souburg 8,6 8,3 8,7 8,8 7,5 7,7 7,3 7,3 8,4 7,6

16. Zeewijksingel 8,8 8,9 8,9 9,0 8,6 7,9 7,8 8,0 8,7 8,5

17. Schoonenburg-Groot Abeele 8,9 8,2 9,3 9,2 7,9 8,0 7,7 7,5 8,3 7,9

18. Molenweg e.o. 8,8 8,4 9,1 8,8 7,8 7,8 7,4 7,0 8,4 7,3

19. Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens 9,4 9,5 9,0 8,8 9,2

Vlissingen totaal 8,0 8,3 8,7 8,9 7,6 8,0 7,2 7,4 8,1 7,9

Landelijk 2006
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6.2.1 Sprake van geweld 

Aan de bewoners is gevraagd of in hun buurt sprake is van geweld, zoals vechtpar-

tijen, huiselijk geweld, aanranding en verkrachting. Gemiddeld hebben bewoners 

een 8,3 toegekend aan deze vraag. Dit duidt erop dat geweld in de buurt niet heel 

vaak voorkomt in Vlissingen. De meeste (16) buurten scoren een ruime voldoende 

en drie buurten hebben een wat lagere score. De Bonedijkestraat e.o., Het Fort e.o. 

heeft met een 6,4 de laagste score. Ook in Bossenburg-Weyevliet en Hercules Seg-

herslaan e.o. is volgens bewoners sprake van meer geweld dan in de andere buur-

ten. Een bewoner licht toe: “Ik vind het soms niet normaal wat hier bij mij in de 

straat gebeurt. Vorig jaar was er een schietpartij. Je kan je kind niet lekker buiten 

laten spelen. Je weet het maar nooit met die drugsdealers en junks.” 

Ruim driekwart van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met een 8, 9 of 

10.  In totaal gaf 8,5% van de respondenten een 5 of lager.  
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6.2.2 Zelf lastig gevallen of betrokken bij geweld 

Bewoners is gevraagd of zij de afgelopen twee jaar zelf ooit zijn lastig gevallen of 

betrokken zijn geraakt bij geweld.  De gemiddelde score voor de gemeente als ge-

heel komt uit op een 8,9. Dat is de hoogste score van alle aspecten binnen het the-

ma criminaliteit. Ook als we naar de spreidingscijfers kijken, wordt duidelijk dat de 

meeste bewoners nooit of zelden lastig gevallen zijn. Ongeveer 60% geeft een 10 

en geeft daarmee aan het afgelopen jaar nooit lastig gevallen te zijn. Nog eens 26% 

geeft een 8 of een 9 voor dit aspect. 

Opvallend, in positieve zin, zijn de zeer hoge scores van Ritthem, landelijk gebied en 

Binnen- en Buitenhavens (9,5) en Lammerenburg B.P. (9,5). In minder positieve zin 

valt de lagere score van Bonedijkestraat e.o. (7,4) op. Hoewel het een voldoende is, 

is het verschil met de andere buurten en de gemeente gemiddeld vrij groot. Er zijn 

echter helemaal geen opmerkingen geplaatst over dit onderwerp door de bewo-

ners uit deze buurt. Het is daarom op basis van dit onderzoek niet te achterhalen of 

er een specifieke aanleiding is voor de lagere score.  

6.2.3 Diefstal of inbraak 

Tevens is bewoners gevraagd of 

men in de buurt last heeft van 

inbraak of diefstal. Het gemiddel-

de cijfer is een 9,0, een goede sco-

re dus!  

De antwoorden van de responden-

ten lopen wat meer uiteen dan het 

geval was voor de twee boven-

staande vragen. Ruim een kwart (28%) geeft een 10 en geeft daarmee dus aan 

geen overlast te ervaren van diefstal of inbraak. Toch geeft 11% een 5 of lager. De 

meeste respondenten (21% ) hebben aan deze vraag een 8 toegekend. De Bonedij-

kestraat e.o., Het Fort e.o. heeft wederom de laagste score (7,0) en de buurten 

Lammerenburg B.P. (9,0) en Ritthem, landelijk gebied en Binnen- en Buitenhavens 

(9,0) de hoogste scores. Een bewoner uit de kern Oost Souburg zegt: “In deze hele 

buurt is er eigenlijk in de loop der jaren bij iedereen ingebroken. Er zijn door Wo-

ningstichting Walcheren maatregelen getroffen om op alle ramen en deuren sluitin-

gen te bevestigen. Het is nu vrij rustig in de buurt.” 

6.2.4 Overlast van vandalisme 

Op de vraag of men overlast on-

dervindt van vandalisme, heeft 

22% aangegeven helemaal geen 

overlast te ondervinden (rapport-

cijfer 10). Nog 50% heeft weinig 

overlast en heeft een 7, een 8 of 

een 9 gegeven. In totaal geeft dus 

ongeveer 28% van de responden-
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ten een 6 of lager voor de overlast van vandalisme. Het gemiddelde in de gemeente 

is uitgekomen op een 7,4.  Het zijn wederom dezelfde buurten met de hoogste en 

laagste scores. 

De meeste opmerkingen van bewoners gaan over vernielingen door jongeren die 

zijn uitgeweest of rondhangen op straat. Ook het bekrassen van auto’s wordt 

meerdere keren genoemd. Bijna alle buurten scoren een ruime voldoende, met 

uitzondering van de Bonedijkestraat e.o. en Hercules Segherslaan.  

6.2.5 Overlast van graffiti 

Gemiddeld beoordelen de bewoners in Vlissingen dit aspect met een 7,9, een ruime 

voldoende dus. Opvallend is de lage score in Bossenburg –Weyevliet (6,4). Dit is 

bijna 3 punten lager dan in de hoogst scorende buurt, Ritthem, landelijk gebied en 

Binnen- en Buitenhavens (9,2). Een bewoner uit Bossenburg –Weyevliet licht toe: 

“Het fiets/voetgangerstunneltje wordt geteisterd door graffiti, vervuiling, rondhan-

gende jeugd en ontplofte prullenbakken.” 

De spreiding laat zien dat bijna 

een derde van de ondervraagden 

geen overlast ervaart en dit aspect 

met een 10 beoordeelt. 15% heeft 

wel in meer of mindere mate over-

last en geeft een 5 of lager.  

 

Vergelijking met 2005 

In vergelijking met 2005 laten de 

gemiddelde scores voor Vlissingen 

als geheel een stijging zien. Alleen de score voor overlast van graffiti is licht ge-

daald in 2007. Het lijkt erop dat de inwoners van Vlissingen in algemene zin minder 

last ervaren van criminaliteit.  De ontwikkeling van criminaliteit is voor de Bonedij-

kestraat e.o. een aandachtspunt. De buurt scoort het laagst en de gemiddelde oor-

delen zijn er, op één aspect na, allemaal  op achteruit gegaan in vergelijking met 

twee jaar geleden. Hercules Segherslaan e.o. en Bossenburg-Weyevliet laten beide 

een positieve ontwikkeling zien op de criminaliteitsaspecten.   
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6.3 Veiligheidsbeleving 

Voor het meten van de veiligheidsbeleving is bewoners gevraagd een oordeel te 

geven over hun veiligheidsgevoel, de overlast van jongeren en het politietoezicht. 

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde cijfers per buurt weer.  

20
05

20
07

20
05

20
07

20
05

20
07

1.  Oude Binnenstad 7,8 7,5 7,2 7,1 6,2 5,6

2.  Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 7,8 7,2 8,0 6,8 5,0 4,8

3.  Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord 8,2 7,9 5,2

4.  Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. 6,4 6,2 5,8 5,7 5,2 5,0

5.  Bloemenlaan e.o. 7,0 7,5 6,5 6,8 5,5 5,0

6.  Hercules Segherslaan e.o. 5,5 6,2 5,6 6,0 4,2 4,5

7.  Paauwenburg Oost 8,2 8,3 7,5 7,0 5,1 5,3

8.  Paauwenburg West 8,7 7,9 5,6

9.  Rosenburg 8,8 8,0 5,7

10.  Bossenburg-Weyevliet 5,8 6,4 5,0 6,1 4,3 4,4

11. Westerzicht 8,0 7,7 7,5 6,6 4,6 4,5

12. Lammerenburg. B.P. 8,7 8,2 5,8

13. Papegaaienburg-Hofwijk 7,9 7,4 4,8

14. West Souburg + Vrijburg 8,2 7,5 5,4

15. Kern Oost Souburg 7,9 8,0 6,9 6,7 5,0 4,5

16. Zeewijksingel 8,5 8,4 8,0 7,8 5,2 5,3

17. Schoonenburg-Groot Abeele 8,3 8,1 7,9 7,4 6,0 5,2

18. Molenweg e.o. 8,1 7,6 7,5 6,7 5,5 5,2

19. Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens 9,0 8,9 6,1

Vlissingen totaal 7,6 7,9 7,0 7,2 5,2 5,2

Landelijk 2006 7,1 - -
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6.3.1 Veiligheidsgevoel 

Met een gemiddelde score van 7,9 kunnen we stellen dat de bewoners in Vlissingen 

zich over het algemeen veilig voelen in de eigen buurt. Het gemiddelde van de 

gemeente ligt een stuk hoger dan het landelijke cijfer uit 2006 (7,1).  

Tweederde (67%) van de respondenten voelt zich (zeer) veilig in de buurt en heeft 

aan deze vraag  een 8, 9 of een 10 toegekend. Slechts 4% voelt zich zeer onveilig en 

heeft deze vraag gewaardeerd met het cijfer 1, 2 of 3.  

Van de 19 buurten behalen slechts 4 buurten geen ruime voldoende. Bonedij-

kestraat e.o. Het Fort e.o. (6,2), de Hercules Segherslaan e.o. (6,2) en Bossenburg-

Weyevliet (6,4) scoren onder het landelijk gemiddelde (7,1). Scheldestraat e.o. & 

Stadhuisplein (7,2) behaalt als buurt ook geen ruime voldoende, maar zit wel net 

boven het landelijk gemiddelde.  

Het aantal opmerkingen bij deze vraag is niet heel groot, maar verschillende be-

woners benoemen het verband tussen een onveilig gevoel en slechte verlichting. 
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“Tunneltjes zijn slecht verlicht en zeer onveilig voor vrouwen ’s avonds, dus doe er 

wat aan”, zegt een van de bewoners.  

Bewoners hebben tevens de open 

vraag voorgelegd gekregen wat er 

volgens hen moet gebeuren om de 

veiligheid te vergroten. In totaal 

zijn circa 580 antwoorden gege-

ven. Meer politie, of varianten 

daarop, is het meest gegeven ant-

woord. Veel bewoners roepen om 

‘meer blauw op straat’, vooral ’s 

avonds en ’s nachts. “Meer politie-

toezicht op straat. Waar zijn de stadswachten gebleven?” vraagt een bewoner zich 

af. “Meer regelmatig politietoezicht en veel strengere strafmaatregelen op overtre-

dingen (hoge geldboete)” suggereert een andere bewoner.  

Om de veiligheid te vergroten doen daarnaast veel bewoners het voorstel om meer 

en betere verlichting aan te brengen. Zowel op straat in het algemeen, en specifiek 

in tunnels, brandgangen of andere donkere plekken waar men zich nu niet veilig 

voelt. “De verlichting (straat) kan beter. Er zijn erg donkere stukken. Niet prettig rond 

22:30 bij laatste rondje met je hondje” merkt een bewoner op. Ook geeft een aantal 

bewoners aan betere verlichting te wensen op B-wegen.  

Bovendien zijn er redelijk wat opmerkingen gemaakt over hangjongeren in relatie 

tot het vergroten van de veiligheid. Bewoners willen meer toezicht, aandacht en 

handhaving op jongeren die rondhangen in de buurt. Sommige bewoners geven 

aan dat het nodig is om meer plekken te creëren voor jongeren om te voorkomen 

dat ze op straat gaan hangen. Een bewoner zegt hierover: “Hangjongeren (de mees-

te tussen de 15 en 22 jaar) een betere/aantrekkelijke locatie geven i.p.v. een hoek-

je/schutting van iemands voortuin of motorkap van de auto's.”  

6.3.2 Overlast van jongeren 

In deze meting is gevraagd aan de bewoners of zij in hun buurt overlast hebben 

van jongeren. De vraagstelling is iets anders dan de vraagstelling in de meting van 

2005. In 2005 werd gevraagd: “Mits van toepassing, ervaart u samenscholing van 

groepen jongeren in uw buurt als bedreigend?”  

Het gemiddelde van de gemeente voor dit aspect komt uit op een 7,2. het verschil 

tussen de buurten onderling is echter vrij groot. Tussen de laagste en de hoogste 

score zit meer dan 3 punten verschil. Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. scoort met 

een 5,7 het laagst, maar geen onvoldoende. Ritthem, het landelijk gebied en de 

Binnen- en Buitenhavens scoort met een 8,9 het hoogst.  

Ook uit de spreidingscijfers blijkt dat bewoners vrij uiteenlopend oordelen over de 

overlast van jongeren. Meer dan de helft (53%) heeft niet of nauwelijks last van 

jongeren en geeft een 8, een 9 of een 10. Maar toch nog 22% ervaart in meer of 

mindere mate overlast en heeft een cijfer onder de 6 gegeven.  
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De jongeren waar men last van heeft verzamelen zich meestal rond bepaalde plek-

ken: tunneltjes, pleinen, winkelcentrum, speeltuin et cetera. Bewoners ergeren zich 

niet alleen aan het lawaai dat ze maken, maar ook aan de rommel die ze achterla-

ten. Een bewoner schrijft: “Regelmatig voorkomende overlast van ‘hangjongeren’ die 

ook met lawaaierige scooters en brommobielen het speelveldje ‘in bezit’ nemen. Soms 

tot 's avonds laat last van lawaai en ze produceren een hoop afval. Hier ontbreekt ook 

enig structureel corrigerend toezicht van bijvoorbeeld een wijkagent.” 

6.3.3 Toezicht van politie 

De bewoners is de vraag gesteld of 

er voldoende toezicht van politie is 

in de buurt. Gemiddeld ligt het 

oordeel hierover in Vlissingen op 

een 5,2. Dat geeft aan dat de be-

woners over het algemeen vinden 

dat het politietoezicht niet vol-

doende is. Dit cijfer is niet te ver-

gelijken met een landelijk cijfer. 

Wel blijkt uit de veiligheidsmonitor van het Rijk 2007 dat in Zeeland 29% van de 

bewoners vaker politie wil zien op straat. Voor Nederland totaal geldt dat één op de 

drie Nederlanders vindt dat de politie vaker in hun woonbuurt zou moeten komen. 

In Vlissingen scoren 14 van de 19 buurten een onvoldoende op toezicht van de 

politie. Bossenburg-Weyevliet (4,4) heeft de laagste score, maar ook in Westerzicht 

(4,5), Hercules Segherslaan e.o. (4,5) en de kern Oost Souburg (4,5) zijn bewoners 

vrij ontevreden over het toezicht. Een aantal bewoners geeft bij de opmerkingen 

aan dat ze zelden of nooit politie zien in hun buurt. Een deel van hen vindt het te 

weinig en zou graag zien dat de politie vaker surveilleert, een ander deel is van 

mening dat het ook niet nodig is, omdat het een veilige buurt is. Een bewoner uit 

de Molenbuurt e.o. zegt bijvoorbeeld: “Er is niet veel toezicht. Maar dat is geen pro-

bleem omdat het hier niet zo hard nodig is. Indien de situatie negatief verandert, zal 

het wel nodig zijn.”  

Aan de spreidingscijfers is te zien dat meer dan de helft (51%) een 5 of lager geeft, 

waarvan zelfs 11% een 1 (zeer onvoldoende). Van de respondenten is slechts een 

klein deel tevreden over het politietoezicht: 15% geeft een 8 of hoger.  

Vergelijking met 2005 

Wanneer we naar de gemiddelde scores van de gemeente  in 2007 en 2005 kijken, 

is te zien dat het veiligheidsgevoel is verbeterd, de overlast van jongeren heel licht 

is afgenomen en het oordeel over het politietoezicht stabiel is gebleven.  

Inzoomend op de buurten, valt op dat buurten zich verschillend ontwikkeld heb-

ben. De Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein bijvoorbeeld laat een negatieve ontwik-

keling zien: de oordelen voor alle drie de aspecten zijn gedaald ten opzichte van 

2005. Ook kan een buurt  op het ene aspect vooruit zijn gegaan en op het andere 

veiligheidsaspect achteruit. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Bloemenlaan e.o.  
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Net als in 2005 is de waardering voor het politietoezicht vrij laag. Het zijn de buur-

ten Oude Binnenstad en Schoonenburg-Groot Abeele waar het oordeel het meest 

omlaag is gegaan. In 2005 scoorden beide buurten juist nog het hoogste op dit 

aspect. De waardering van de bewoners uit de Oude Binnenstad ligt nog steeds wat 

hoger dan gemiddeld in de gemeente. Geen enkele buurt laat een echt grote posi-

tieve ontwikkeling zien wat betreft politietoezicht.  

6.4 Verkeersoverlast 

Verkeersoverlast kan onder meer bestaan uit hinder door verkeersdrukte of ver-

keerslawaai, maar ook uit overlast als gevolg van verkeerd parkeren en te hard 

rijden in de wijk. In de vragenlijst zijn drie vragen opgenomen over verkeersover-

last. Er wordt gevraagd of men overlast ondervindt, waar men overlast van onder-

vindt (is niet in onderstaande tabel opgenomen, omdat het niet met een cijfer 

wordt beoordeeld) en onoverzichtelijke verkeerssituaties.  

NB: Hoe hoger het cijfer, des te minder overlast men ervaart 

20
05

20
07

20
05

20
07

1.  Oude Binnenstad 6,8 5,9 7,4 7,0

2.  Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 6,6 6,1 7,3 7,1

3.  Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord 6,4 7,5

4.  Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. 6,9 5,8 6,9 7,1

5.  Bloemenlaan e.o. 6,9 6,3 6,8 6,7

6.  Hercules Segherslaan e.o. 6,0 5,1 5,9 6,0

7.  Paauwenburg Oost 7,1 6,3 7,1 7,0

8.  Paauwenburg West 7,9 7,6

9.  Rosenburg 7,0 7,3

10.  Bossenburg-Weyevliet 5,4 6,1 6,5 6,4

11. Westerzicht 6,8 6,5 7,0 7,3

12. Lammerenburg. B.P. 6,5 6,3

13. Papegaaienburg-Hofwijk 6,1 6,5

14. West Souburg + Vrijburg 6,7 6,9

15. Kern Oost Souburg 6,2 6,0 6,4 6,8

16. Zeewijksingel 6,6 6,1 7,3 6,5

17. Schoonenburg-Groot Abeele 7,9 6,7 7,8 7,5

18. Molenweg e.o. 6,4 6,4 7,7 6,5

19. Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens 7,1 7,3

Vlissingen totaal 6,7 6,4 7,0 6,9

Landelijk 2006
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6.4.1 Verkeersoverlast 

Bewoners is gevraagd of ze over-

last ondervinden van het verkeer 

in de eigen buurt. De meningen 

hierover lopen nogal uiteen, wat is 

af te lezen uit de spreidingscijfers. 

Het gemiddelde van de gemeente 

komt uit op een 6,4 en de buurt-

scores variëren tussen de 5,1 en de 

7,9. Het verschil in oordeel tussen 

de buurten is vrij groot, maar ook de spreiding onder de respondenten. Ruim een 

derde (34%) van hen ervaart overlast en heeft een 5 of lager gegeven. 38% ervaart 

weinig tot geen overlast en heeft daarom een 8 of hoger toegekend aan deze 

vraag. Zelfs 11,5% daarvan heeft een 10 gegeven. Opvallend is dat de laagste score 

(Hercules Segherslaan e.o.) en de hoogste score (Paauwenburg West) echte uit-

schieters zijn. Dat verkeersoverlast voor veel bewoners een herkenbaar onderwerp 

is, blijkt wel uit het grote aantal opmerkingen (173 in totaal). In Lammerenburg B.P. 

zijn de meeste opmerkingen gemaakt over dit aspect. Ondanks de 30 km-zone 

wordt er nog steeds te hard gereden, zoals het volgende citaat illustreert: “Het is 

een 30-km-zone, maar als je met je hondje over de Wildbaan loopt rijden ze de vou-

wen uit je broek. Ik heb al een paar keer de politie gebeld maar ze doen niks. Wij ho-

pen dat jullie actie ondernemen, zeker voor de veiligheid van kinderen, mens en dier.” 

De meeste opmerkingen gaan over te hard rijden. In de Oude Binnenstad noemt 

een aantal bewoners specifiek de overlast van zwaar vrachtverkeer, die de winkels 

bevoorraden. Ook het lawaai dat door auto’s en brommers geproduceerd wordt, is 

veel bewoners een doorn in het oog. Een bewoner suggereert het volgende: “Veel 

"sportief" optrekkende motoren/brommers en auto's. Geeft vooral 's avonds en 's 

nachts veel overlast. Verkeerslichten uitschakelen. Inschakelen wanneer er meer ver-

keersaanbod komt. Scheelt ook agressie achter het stuur en onnodig wachten (mili-

euaspect). Dit geldt voor de hele 

stad.” 

Bewoners is eveneens gevraagd 

om aan te geven waar zij overlast 

van ondervinden, indien ze bij de 

vorige vraag over verkeersoverlast 

een onvoldoende hebben gegeven. 

Men kon 4 antwoorden aankrui-

sen: auto’s, motoren, brommers 

en fietsen. In totaal is 1.313 keer 

een antwoord aangekruist, zoals 

te zien is in de volgende tabel. Auto’s zijn de belangrijkste overlastveroorzakers, 

maar ook van brommers hebben veel bewoners last. Motoren komen op de derde 

plek met 14% en 6% van de ondervraagden heeft fietsers aangekruist.  
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  aantal %

Auto's 547 42%
Motoren 182 14%
Brommers 504 38%
Fietsers 80 6%

Totaal 1.313 100%

Behoorlijk wat mensen hebben opmerkingen gemaakt bij deze vraag (121 in to-

taal). Het lawaai dat brommers produceren is een veel gehoorde ergernis. En na-

tuurlijk het harde rijden, ook op plekken waar  dat niet is toegestaan.  

Een bewoner uit de buurt Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan 

Noord heeft op een andere manier last van het verkeer: “In de zomer overlast van 

auto's, brommers en motoren met harde muziek. Er is veel verbeterd door instelling 

van autoloze zondagen.” 

6.4.2 Onoverzichtelijke verkeerssituatie 

Aan de bewoners is gevraagd of er onoverzichtelijke kruisingen, rotondes of over-

steekplaatsen zijn in de eigen buurt. Deze vraag is net iets anders geformuleerd 

dan de vraag in de meting van 2005. Toen werd gevraagd: “Ondervindt u overlast 

als gevolg van onoverzichtelijke verkeerssituaties? (kruisingen, oversteekplaatsen, 

rotondes, etc.).” Het gemiddelde in de gemeente als geheel voor dit aspect is een 

6,9. Geen enkele buurt behaalt een onvoldoende voor dit aspect. Overigens zijn de 

buurtscores niet heel hoog. De gemiddelde scores van de afzonderlijke buurten 

variëren niet heel sterk. Daarentegen lopen de meningen van de respondenten 

behoorlijk uiteen, zo laten de spreidingscijfers zien. Ruim een kwart (26%) is van 

mening dat er veel tot zeer veel onoverzichtelijke verkeersituaties zijn en beoor-

deelt dit aspect met een 5 of lager. Toch is 45% van de respondenten van mening 

dat het wel meevalt met het aantal onoverzichtelijke plekken. 16% vindt zelfs dat 

die er in het geheel niet zijn, en geeft als rapportcijfer een 10.  

Er worden wel vrij veel opmerkingen geplaatst bij deze vraag, 126 in totaal. Bewo-

ners benoemen bepaalde plekken waar het overzicht ontbreekt en wat een gevaar-

lijke verkeerssituatie veroorzaakt. Sommige kruispunten zijn onoverzichtelijk van-

wege te hoge begroeiing. “De kruising Westerlaan/Noordbeekseweg is zeer onover-

zichtelijk (gevaarlijk) vanwege het hoge struikgewas” aldus een bewoner uit West 

Souburg + Vrijburg. Het bijhouden van het groen, maar bijvoorbeeld ook het plaat-

sen van spiegels of extra verkeersborden, zijn oplossingen die bewoners aandragen 

om beter overzicht te creëren op bepaalde plekken.  

Vergelijking met 2005 

Het oordeel in Vlissingen over verkeersoverlast is gedaald van een 6,7 in 2005 naar 

een 6,4 in 2007. Het gemiddelde oordeel over het aspect onoverzichtelijke ver-

keerssituaties is nauwelijks veranderd ten opzichte van 2 jaar geleden.  

In 2005 behoorde de laagste score bij Bossenburg-Weyevliet, in 2007 heeft de Her-

cules Segherslaan e.o. (6,0) de laagste score. De hoogste scores zijn dit jaar behaald 
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door Paauwenburg West, één van de buurten die in de meting van 2005 niet was 

opgenomen. Schoonenburg-Groot Abeele scoorde destijds het hoogst. Nog steeds 

ligt het oordeel van deze buurt boven het gemiddelde van de gemeente, maar het 

is wel gedaald.  

Als we kijken naar de buurtscores op het aspect verkeersoverlast, valt op dat op één 

buurt na alle scores naar beneden zijn gegaan. De enige buurt die een stijging laat 

zien is Bossenburg-Weyevliet. Dit is de buurt die in 2005 de laagste score had. Dit 

laatste is een positieve ontwikkeling, maar verkeersoverlast blijkt dus een zeer 

belangrijk  aandachtspunt te zijn in heel Vlissingen.  

De ontwikkeling in oordelen op het aspect onoverzichtelijke verkeerssituaties is 

minder verontrustend. In de meeste buurten zijn de verschillen tussen beide me-

tingen niet zo groot.  

6.5 Conclusies veiligheidsbeleving 

Uit de gemiddelde scores in Vlissingen op het thema veiligheidsbeleving is op te 

maken dat bewoners zich over het algemeen veilig voelen in hun buurt. Bijna alle 

aspecten krijgen een voldoende of een ruime voldoende. Alleen het toezicht van de 

politie wordt met een onvoldoende (5,2) beoordeeld. Van de 10 aspecten, zijn er 6 

hoger beoordeeld dan in het Lemon-onderzoek uit 2005. Het oordeel over diefstal 

en inbraak is het meest gestegen (o,4 punten).  

De aspecten verkeersoverlast en onoverzichtelijke verkeersituaties scoren wat 

minder hoog. Ook liggen de cijfers uit 2007 iets lager dan die uit 2005.  

Overduidelijk de bestscorende buurt op het thema veiligheid is Ritthem + landelijk 

gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens. Op 8 van de 10 veiligheidsaspecten 

behaalt deze buurt de hoogste score. De buurt waar bewoners wat minder te spre-

ken zijn over de veiligheid is Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. Op 6 van de 10 aspec-

ten scoort de buurt het laagst.  
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7 
Totaaloordeel en buurtscores 

7.1 Inleiding 

In de hoofdstukken 3 tot en met 6 is de leefbaarheid van de 19 buurten in de ge-

meente Vlissingen uitgewerkt aan de hand van een viertal thema’s. In dit zevende 

hoofdstuk wordt gekeken naar het totaaloordeel van de bewoners over de leef-

baarheid van hun buurt en of de bewoners vinden dat hun buurt het afgelopen jaar 

voor- of achteruit is gegaan. Tevens bevat dit hoofdstuk een tabel waarin alle sco-

res op alle aspecten voor alle buurten zijn weergegeven. Dit is een soort samenvat-

ting van al het voorgaande.    

Vervolgens wordt in de laatste paragraaf een beschrijving gegeven van de leef-

baarheid per buurt. Alle 19 buurten komen achtereenvolgens aan bod. Wat zijn de 

sterke punten van een buurt, wat zijn de minder sterke punten en waar hebben de 

bewoners opmerkingen over gemaakt? De buurtscores zijn afgezet tegen het ge-

middelde van de gemeente en tegen de scores van de buurt in 2005.  
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7.2 Totaaloordeel 

Naast de oordelen op de diverse leefbaarheidsaspecten is de bewoners gevraagd 

een totaaloordeel over hun buurt te geven. Dit is het cijfer dat zij geven voor de 

algehele leefbaarheidssituatie in hun buurt.  

20
05

20
07

1.  Oude Binnenstad 7,5 7,5

2.  Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 7,7 7,2

3.  Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord 8,1

4.  Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. 6,8 6,5

5.  Bloemenlaan e.o. 7,2 7,2

6.  Hercules Segherslaan e.o. 5,8 6,5

7.  Paauwenburg Oost 7,9 7,7

8.  Paauwenburg West 8,4

9.  Rosenburg 8,3

10.  Bossenburg-Weyevliet 6,0 6,4

11. Westerzicht 7,7 7,7

12. Lammerenburg. B.P. 8,1

13. Papegaaienburg-Hofwijk 7,1

14. West Souburg + Vrijburg 8,0

15. Kern Oost Souburg 7,4 7,5

16. Zeewijksingel 7,8 7,8

17. Schoonenburg-Groot Abeele 8,0 8,0

18. Molenweg e.o. 7,7 7,4

19. Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens 8,5

Vlissingen totaal 7,4 7,6

Landelijk 2006

Buurt

to
ta

al
oo

rd
ee

l

7,3  

hoogste score ruim voldoende laagste score onvoldoende  

 

Uit de bovenstaande tabel kan afgelezen worden dat de leefbaarheid in Vlissingen 

als geheel en in de afzonderlijke buurten goed tot zeer goed wordt beoordeeld. In 

meer dan de helft (12) van het totaal aantal buurten, krijgt de leefbaarheid een 

ruime voldoende. Daarvan scoren 8 buurten zelfs een 8 of hoger. Het totaaloordeel 

voor Vlissingen gemiddeld komt uit op een 7,6, net iets hoger dan in 2005 en ook 

net iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Wanneer we naar de spreidingscijfers 

kijken, is te zien dat bijna 40% van de respondenten een 8 heeft gegeven en nog 

eens 24% een 9 of een 10. Slechts 4% geeft een 5 of lager voor de algemene leef-

baarheid in hun buurt.  

Voor de meeste buurten geldt dat het oordeel weinig is veranderd ten opzichte van 

2005. Alleen in de Hercules Segherslaan e.o. ervaren bewoners de leefbaarheid nu 
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zichtbaar positiever. In de Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein is dit juist andersom: 

het leefbaarheidsoordeel ligt in 2007 wat lager dan in 2005. De buurt Paauwen-

burg West behaalt met een 8,4 gemiddeld bijna de hoogste score in de gemeente. 

“We wonen al 37 jaar heel graag in onze buurt en we zijn zeer tevreden”, aldus een 

bewoner.  

7.3 Vooruitgang of achteruitgang 

De bewoners is gevraagd een oordeel te geven over de ontwikkeling in de buurt: 

gaat de buurt vooruit of achteruit? Op een schaal van 1 (sterk achteruit) tot 10 

(sterk vooruit) doet Vlissingen het met een 6,3 vrij goed. Maar 4% van de respon-

denten oordeelt echt negatief (score 1 t/m 3) over de buurt, een kwart is zeer posi-

tief (score 8 t/m 10). Bijna de helft van alle respondenten heeft een 6 of een 7 ge-

geven.  

20
0

5

20
07

1.  Oude Binnenstad 6,2 6,3

2.  Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 5,9 5,9

3.  Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord 6,5

4.  Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. 5,4 5,5

5.  Bloemenlaan e.o. 5,1 5,9

6.  Hercules Segherslaan e.o. 4,5 5,5

7.  Paauwenburg Oost 7,1 6,3

8.  Paauwenburg West 6,7

9.  Rosenburg 6,6

10.  Bossenburg-Weyevliet 4,4 5,3

11. Westerzicht 6,4 6,2

12. Lammerenburg. B.P. 7,2

13. Papegaaienburg-Hofwijk 6,3

14. West Souburg + Vrijburg 6,4

15. Kern Oost Souburg 5,8 6,4

16. Zeewijksingel 5,7 6,5

17. Schoonenburg-Groot Abeele 6,8 6,8

18. Molenweg e.o. 6,0 5,8

19. Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens 6,6

Vlissingen totaal 5,8 6,3

Landelijk 2006

Buurt
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5,9  

hoogste score ruim voldoende laagste score onvoldoende  

 

De buurt Schoonenburg-Groot Abeele heeft met een 6,8 de hoogste score behaald, 

Bossenburg-Weyevliet met een 5,3 de laagste. Van de 19 buurten, hebben 12 buur-

ten een cijfer hoger dan een 6 gekregen voor ontwikkeling in het afgelopen jaar.  
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In vergelijking met de meting uit 2005, is in sommige buurten de waardering niet 

of nauwelijks veranderd. Voor enkele buurten is dat wel het geval. Een goed teken 

is dat de buurten die in 2005 het laagst scoorden, nu een behoorlijke stijging laten 

zien. Bossenburg-Weyevliet is net als in 2005 de laagstscorende buurt, maar het 

oordeel is wel met bijna een punt omhoog gegaan. Ook de Hercules Segherslaan 

laat een positieve ontwikkeling zien van een 4,5 in 2005 naar een 5,5 in 2007. De 

enige buurt die duidelijk lager scoort dan in 2005, is Paauwenburg Oost. In 2005 

behaalde deze buurt een zeer hoge score ten opzichte van het gemiddelde in de 

gemeente, nu ligt het cijfer exact gelijk aan het gemeentelijk gemiddelde.  

De opmerkingen die bij deze vraag zijn gemaakt, hebben soms betrekking op de 

algemene ontwikkeling van de buurt, soms op bepaalde aspecten. Bewoners uit 

verschillende buurten wijzen op de zichtbare achteruitgang van de buurt door de 

rommel op straat, in de tuinen en in het openbaar groen. “Vind dat de buurt flink 

achteruitgaat. Kijk naar de tuinen en perkjes. Die worden door veel mensen gebruikt 

om blik, fles of schillen te deponeren,” aldus een bewoner uit de Molenweg e.o..  

7.4 Samenvatting uitkomsten op de deelaspecten 

Onderstaande tabellen laten de gemiddelde scores zien per buurt voor alle leef-

baarheidsaspecten. Ook de gemiddelde scores van Vlissingen als geheel, in 2007 en 

2005, en het landelijk gemiddelde uit 2006 zijn te vinden in de tabellen.  

 

hoogste score ruim voldoende laagste score onvoldoende  
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1.  Oude Binnenstad 7,5 6,3 7,1 7,4 5,7 6,3 6,0 7,1 6,5 6,2 6,8 5,6 6,1 7,6 7,1 6,6 6,7 6,6 5,1 5,8

2.  Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 7,2 5,9 6,6 7,1 5,7 5,7 6,0 6,8 6,2 6,4 6,2 5,4 6,0 8,2 7,6 5,9 6,3 7,8 5,6 7,6

3.  Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord 8,1 6,5 8,2 7,6 6,8 5,6 6,6 6,9 7,2 7,8 7,0 5,9 6,2 6,3 6,6 5,9 6,5 7,5 7,0 6,5

4.  Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. 6,5 5,5 6,0 7,6 5,4 5,3 4,7 6,8 4,9 6,5 6,1 4,1 4,6 6,4 6,5 5,5 5,6 6,9 5,4 6,8

5.  Bloemenlaan e.o. 7,2 5,9 6,8 7,1 6,1 6,0 5,1 6,9 6,0 6,5 6,3 4,7 5,2 6,5 7,3 6,6 6,3 6,6 6,5 6,5

6.  Hercules Segherslaan e.o. 6,5 5,5 6,0 7,4 6,1 5,6 4,9 6,9 5,7 6,8 6,1 4,7 5,3 6,3 5,9 5,0 5,3 4,9 7,2 6,2

7.  Paauwenburg Oost 7,7 6,3 7,3 7,5 6,9 6,5 6,2 7,4 6,7 7,6 7,1 6,3 6,5 8,3 8,4 6,8 7,5 8,1 6,5 7,6

8.  Paauwenburg West 8,4 6,7 8,0 7,8 8,3 6,0 6,5 7,4 7,0 8,4 7,1 6,2 6,7 8,6 8,4 6,9 7,3 7,5 6,3 6,7

9.  Rosenburg 8,3 6,6 8,2 7,4 6,8 7,3 6,8 7,7 7,0 7,5 7,2 6,4 6,9 6,1 6,4 6,1 6,4 6,8 6,4 6,6

10.  Bossenburg-Weyevliet 6,4 5,3 6,6 5,1 5,2 5,6 4,8 6,4 5,7 7,0 6,0 6,0 6,0 6,2 7,3 6,0 5,5 7,3 6,0 6,3

11. Westerzicht 7,7 6,2 6,8 5,7 7,5 6,9 5,8 7,0 6,5 8,0 6,9 6,1 6,3 7,3 7,5 7,5 6,0 7,3 6,9 6,2

12. Lammerenburg. B.P. 8,1 7,2 8,3 7,5 6,2 7,3 6,5 7,8 7,2 6,7 6,8 6,9 7,1 6,0 6,7 5,3 6,1 6,2 6,2 4,5

13. Papegaaienburg-Hofwijk 7,1 6,3 6,8 6,3 6,3 6,1 4,7 6,2 5,8 6,8 5,7 5,5 5,5 7,1 7,6 5,9 5,6 7,3 5,6 6,0

14. West Souburg + Vrijburg 8,0 6,4 7,6 7,5 6,4 6,6 5,5 7,2 6,4 7,2 6,4 5,5 6,2 7,3 7,5 6,4 6,6 7,6 6,4 6,9

15. Kern Oost Souburg 7,5 6,4 7,2 7,4 5,3 5,3 5,0 7,0 5,5 6,8 6,3 4,5 4,6 7,9 7,7 6,3 7,2 7,9 6,9 7,1

16. Zeewijksingel 7,8 6,5 7,3 8,0 7,1 5,2 5,1 7,0 5,9 7,0 6,3 5,6 6,2 7,6 7,6 6,6 7,2 8,0 7,4 7,1

17. Schoonenburg-Groot Abeele 8,0 6,8 7,6 7,3 6,0 5,7 5,8 7,1 5,9 7,4 6,6 5,6 5,7 7,8 7,9 7,1 7,1 7,9 7,8 7,4

18. Molenweg e.o. 7,4 5,8 7,0 7,4 6,8 5,6 4,9 6,7 5,6 6,8 6,3 4,3 4,8 7,2 7,5 7,0 6,8 7,3 6,8 5,8

19. Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens 8,5 6,6 8,0 8,2 7,1 6,3 6,5 7,5 6,6 8,0 6,8 5,3 5,5 2,9 6,7 6,7 5,8 3,3 7,3 1,9

Vlissingen 2007 7,6 6,3 7,3 7,2 6,4 6,1 5,7 7,1 6,3 7,1 6,5 5,6 5,9 7,0 7,3 6,3 6,5 7,1 6,5 6,3

Vlissingen 2005 7,4 5,8 7,0 7,2 6,3 6,0 6,1 7,1 6,3 6,7 6,4 5,4 5,7 6,9 7,6 - 6,7 6,6 6,5 6,5

Landelijk 2006 7,3 5,9 7,1 - - - - - - - - 6,1 - 7,1 7,5 - 6,5 7,6 7,3 6,0

totaal fysieke woonomgeving
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hoogste score ruim voldoende laagste score onvoldoende  

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de bewoners van Vlissingen in 2007 

vrij tevreden zijn over de leefbaarheid in hun buurt. Het totaaloordeel, dat zojuist al 

is besproken, ligt met een 7,6 boven het landelijk gemiddelde. Ook het oordeel over 

de ontwikkeling van de buurten in Vlissingen, komt hoger uit dan landelijk. Som-

mige deelaspecten krijgen een lager cijfer, maar dat is bij andere Lemon-

onderzoeken ook het geval: op sommige deelaspecten is men doorgaans wat kriti-

scher, al is men in algemene zin tevreden over de leefbaarheid.  

Wanneer we naar de gemeentebrede cijfers over de meting in 2007 kijken, zijn de 

hoogste scores terug te vinden bij de thema’s ongenoegens en veiligheid. Alleen 

‘uitwerpselen van dieren’, of wel hondenpoep, is een bron van ergernis, waardoor 

dit aspect een opvallend lagere score heeft dan de rest. Ook het aspect verkeers-

overlast wordt wat lager gewaardeerd. Het hoogste gemiddelde van de gemeente 

(8,9) komt toe aan de vraag of men in de afgelopen twee jaar zelf lastiggevallen is 

of betrokken is geweest bij geweld. De meeste respondenten (60%) hebben aange-

geven nooit lastiggevallen te zijn geweest en hebben dan ook een 10 gegeven. Ook 

in 2005 behaalde deze vraag de hoogste score.  

Ondanks het feit dat men zich over het algemeen veilig voelt en weinig te maken 

heeft met geweld e.d., blijkt dat bewoners het politietoezicht tekort vinden schie-

ten. In 2005 was dit ook al het geval, naar het oordeel van de bewoners is er weinig 

veranderd in het toezicht.  

De waardering van de leefbaarheid is niet in iedere buurt hetzelfde. Op buurtni-

veau valt op dat Ritthem, het landelijk gebied daaromheen en de Binnen en Bui-
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1.  Oude Binnenstad 6,6 6,7 6,3 7,9 6,5 8,0 7,8 6,7 7,4 6,0 7,9 7,0 6,5 7,9 8,6 7,9 7,2 7,2 7,5 7,1 5,6 5,9 7,0

2.  Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 6,1 6,5 5,8 7,4 6,2 7,6 7,3 6,2 6,8 4,8 7,7 7,3 7,0 7,7 8,8 7,9 7,2 7,7 7,2 6,8 4,8 6,1 7,1

3.  Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord 7,1 7,4 6,9 8,4 7,4 8,3 8,1 7,5 8,4 6,6 7,9 8,1 7,7 9,1 9,4 7,8 8,0 8,0 8,2 7,9 5,2 6,4 7,5

4.  Bonedijkestraat e.o. Het Fort e.o. 6,1 6,4 5,8 6,5 5,6 6,9 6,4 5,5 6,2 5,1 7,4 7,6 6,0 6,4 7,4 7,0 6,2 7,3 6,2 5,7 5,0 5,8 7,1

5.  Bloemenlaan e.o. 6,0 6,8 5,7 7,0 6,3 7,4 7,5 6,4 7,2 5,2 7,6 8,1 7,4 7,6 8,8 7,9 7,3 8,1 7,5 6,8 5,0 6,3 6,7

6.  Hercules Segherslaan e.o. 5,6 5,9 5,1 6,4 5,5 7,2 6,8 5,9 6,5 5,2 7,7 7,6 6,6 6,9 8,2 7,1 6,6 7,6 6,2 6,0 4,5 5,1 6,0

7.  Paauwenburg Oost 6,9 7,1 6,5 8,1 6,8 8,4 8,1 6,7 7,5 6,1 7,9 8,4 8,1 8,4 9,3 8,2 7,2 7,1 8,3 7,0 5,3 6,3 7,0

8.  Paauwenburg West 6,9 7,5 6,8 8,4 7,9 8,3 8,8 8,5 8,9 6,6 8,6 8,6 8,8 9,3 9,4 8,3 7,7 8,4 8,7 7,9 5,6 7,9 7,6

9.  Rosenburg 6,2 7,0 6,4 8,1 7,6 8,2 8,7 8,4 8,5 6,5 7,7 8,4 8,8 9,1 9,3 8,0 7,9 8,8 8,8 8,0 5,7 7,0 7,3

10.  Bossenburg-Weyevliet 6,1 6,0 5,3 6,5 5,7 7,2 7,0 5,4 6,1 5,3 6,9 8,4 7,2 6,8 8,6 7,7 6,3 6,4 6,4 6,1 4,4 6,1 6,4

11. Westerzicht 6,4 6,7 6,1 7,6 6,8 7,5 7,7 7,0 7,7 5,5 7,8 8,2 7,4 8,2 8,6 8,6 7,2 7,4 7,7 6,6 4,5 6,5 7,3

12. Lammerenburg. B.P. 6,5 7,3 6,6 7,9 7,9 8,4 8,5 8,4 8,7 6,2 7,7 9,0 9,2 9,3 9,5 9,0 8,7 8,9 8,7 8,2 5,8 6,5 6,3

13. Papegaaienburg-Hofwijk 6,3 6,6 6,1 7,0 6,3 6,8 7,2 6,2 7,0 4,9 6,8 8,4 7,9 8,0 8,8 7,8 7,3 8,1 7,9 7,4 4,8 6,1 6,5

14. West Souburg + Vrijburg 6,8 7,2 6,7 7,9 7,0 8,0 8,1 7,3 8,7 6,4 7,6 8,1 8,2 9,1 9,1 7,9 7,4 7,8 8,2 7,5 5,4 6,7 6,9

15. Kern Oost Souburg 7,0 7,3 6,7 8,1 6,5 7,8 8,0 7,3 8,0 5,7 7,2 8,1 7,8 8,3 8,8 7,7 7,3 7,6 8,0 6,7 4,5 6,0 6,8

16. Zeewijksingel 6,8 7,0 6,6 8,0 7,4 7,6 8,0 7,6 8,3 4,6 6,8 8,4 8,6 8,9 9,0 7,9 8,0 8,5 8,4 7,8 5,3 6,1 6,5

17. Schoonenburg-Groot Abeele 7,0 7,1 6,8 8,1 7,0 7,8 7,8 7,1 7,6 5,6 7,4 8,6 8,1 8,2 9,2 8,0 7,5 7,9 8,1 7,4 5,2 6,7 7,5

18. Molenweg e.o. 6,2 6,4 5,7 7,1 6,4 7,4 7,7 7,0 8,0 5,7 7,7 8,7 8,0 8,4 8,8 7,8 7,0 7,3 7,6 6,7 5,2 6,4 6,5

19. Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en Buitenhavens 8,3 8,1 7,7 8,7 8,5 8,3 7,8 8,0 9,0 7,4 8,7 9,0 9,2 9,4 9,5 9,0 8,8 9,2 9,0 8,9 6,1 7,1 7,3

Vlissingen 2007 6,6 6,9 6,3 7,7 6,8 7,8 7,8 7,1 7,8 5,8 7,6 8,2 7,9 8,3 8,9 8,0 7,4 7,9 7,9 7,2 5,2 6,4 6,9

Vlissingen 2005 6,7 6,7 6,0 7,4 6,7 7,8 7,8 7,2 7,7 5,9 7,8 8,4 7,6 8,0 8,7 7,6 7,2 8,1 7,6 7,0 5,2 6,7 7,0

Landelijk  2006 - 6,9 6,1 - 6,6 - - - - - - - - - - - - - 7,1 - - 6,3 -

soc.w oonomg. ongenoegens v eiligheid
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tenhavens in positieve zin eruit springen, met als kanttekening de zeer lage scores 

voor winkels, openbaar vervoer en medische voorzieningen. Ook Lammerenburg 

B.P. en Paauwenburg West en Paauwenburg Oost doen het goed. De buurten waar 

men minder te spreken is over de verschillende leefbaarheidsaspecten, zijn de Bo-

nedijkstraat e.o. Het Fort e.o., de Hercules Segherslaan e.o. en Bossenburg-

Weyevliet. In de Hercules Segherslaan e.o. is het vooral de sociale woonomgeving 

die wat lager gewaardeerd wordt dan elders in Vlissingen. Ook het verkeer is in 

deze buurt een punt van aandacht.  

Vergelijking met 2005 

In vergelijking met de vorige meting in 2005, kan geconcludeerd worden dat de 

bewoners in 2007 gemiddeld wat positiever oordelen over de leefbaarheid. Van de 

in totaal 43 aspecten, is meer dan de helft (23 aspecten) in 2007 beter beoordeeld 

dan twee jaar geleden. 12 aspecten zijn lager beoordeeld, en 8 zijn precies gelijk 

gebleven. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de veranderingen op sommige 

aspecten te klein zijn (0,1 verschil) om daadwerkelijk te kunnen spreken van een 

positieve of negatieve ontwikkeling. Voor een paar aspecten is wel duidelijk een 

verandering opgetreden ten opzichte van 2005. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ont-

wikkeling van de buurt: een stijging met een halve punt en tevens een relatief hoge 

score ten opzichte van het landelijk gemiddelde uit 2006. Het oordeel over medi-

sche voorzieningen, de hoeveelheid groen en de overlast van diefstal en inbraak 

zijn de andere aspecten die erop vooruit zijn gegaan. Het straatmeubilair is juist 

een aspect dat lager is beoordeeld in 2007.  

 

Dit is een samenvatting op hoofdlijnen, in de volgende paragraaf gaan we dieper in 

op de afzonderlijke buurten.  
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7.5 Buurtprofielen 

Onderstaand de leefbaarheidsoordelen per buurt, afgezet tegen de buurtscore in 

2005 en het gemiddelde van de gemeente in 2007. In de tabellen is met kleur de 

hoogste, laagste en middelste score aangegeven. Dit maakt duidelijk of de leef-

baarheid (of een aspect daarvan) in een buurt in 2007 meer of minder goed ge-

waardeerd wordt in vergelijking met de vorige meting en in vergelijking met de 

gemeente gemiddeld. Een rode score kan dus bijvoorbeeld ook een ruime voldoen-

de (7,5 of hoger ) zijn, als het de laagste score is.  

7.5.1 Oude Binnenstad 
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fysieke kwaliteit woning 7,1 7,1 7,3 ongenoegens overlast lawaai anderen 6,5 7,0 6,8
woonomgeving woning vinden 7,4 6,9 7,2 overlast geluid huisdieren 8,0 8,5 7,8

parkeerplaatsen 5,7 5,5 6,4 overlast stank 7,8 8,1 7,8
onderhoud bestrating en pleintjes 6,3 6,4 6,1 overlast zwerfvuil 6,7 7,5 7,1
kwaliteit straatmeubilair 6,0 6,2 5,7 overlast vuilnis 7,4 7,3 7,8
verlichting 7,1 7,1 7,1 overlast uitwerpselen dieren 6,0 6,2 5,8
inrichting pleintjes 6,5 6,6 6,3 overlast stallen van caravans e.d. 7,9 8,3 7,6
aanwezigheid groen 6,2 6,3 7,1 overlast uitgaansgelegenheden 7,0 7,5 8,2
onderhoud groen 6,8 6,7 6,5 overlast drugs/alcoholgebruik 6,5 6,5 7,9

aanwezigheid speelvoorzieningen 5,6 5,3 5,6 veiligheid sprake van geweld 7,9 7,8 8,3
onderhoud speelvoorzieningen 6,1 5,9 5,9 lastig  gevallen 8,6 8,7 8,9
winkels 7,6 8,1 7,0 diefstal of inbraak 7,9 7,6 8,0
scholen en kinderdagverblijven 7,1 7,1 7,3 overlast vandalisme 7,2 7,4 7,4
school-huisroute 6,6 - 6,3 overlast graffiti 7,2 7,6 7,9
sociaal-culturele voorzieningen 6,7 7,0 6,5 veiligheidsgevoel 7,5 7,8 7,9
medische voorzieningen 6,6 6,6 7,1 overlast jongeren 7,1 7,2 7,2
sportvoorzieningen 5,1 5,0 6,5 toezicht politie 5,6 6,2 5,2
openbare vervoersvoorzieningen 5,8 6,0 6,3 verkeersoverlast 5,9 6,8 6,4

sociale bewoners kennen elkaar 6,6 - 6,6 onoverzichtelijke verkeerssituatie 7,0 7,4 6,9
woonomgeving omgang buurtbewoners 6,7 7,0 6,9

betrokkenheid 6,3 6,4 6,3 totaal totaaloordeel 7,5 7,5 7,6
thuisvoelen 7,9 7,9 7,7 ontwikkeling buurt 6,3 6,2 6,3  

hoogste score middelste score laagste score  

 

Het algemene oordeel van bewoners uit de Oude Binnenstad is niet veranderd ten 

opzichte van 2005, de ontwikkeling van de buurt is zelfs heel licht verbeterd. Over 

de fysieke woonomgeving is men over het algemeen redelijk positief, wanneer we 

het vergelijken met Vlissingen als geheel. Alleen zaken als parkeerplaatsen, groen 

en voorzieningen (met uitzondering van sociaal-culturele voorzieningen) worden 

wat slechter beoordeeld door de bewoners van de Oude Binnenstad. De enige on-

voldoende (5,1) wordt gegeven voor de sportvoorzieningen. Kenmerkend voor de 

binnenstad is dat men wat meer overlast ervaart van uitgaansgelegenheden, 

drugs/ alcoholmisbruik, vandalisme en graffiti, dan elders in de gemeente. Opval-

lend is dat het toezicht van de politie een stuk lager wordt gewaardeerd dan in 

2005. Het rapportcijfer voor het veiligheidsgevoel ligt ook iets lager, al is het ver-

band daartussen niet aangetoond met dit onderzoek.  
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7.5.2 Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein e.o. 
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fysieke kwaliteit woning 6,6 6,8 7,3 ongenoegens overlast lawaai anderen 6,2 7,3 6,8
woonomgeving woning vinden 7,1 7,3 7,2 overlast geluid huisdieren 7,6 7,6 7,8

parkeerplaatsen 5,7 6,3 6,4 overlast stank 7,3 7,6 7,8
onderhoud bestrating en pleintjes 5,7 6,7 6,1 overlast zwerfvuil 6,2 7,4 7,1
kwaliteit straatmeubilair 6,0 6,5 5,7 overlast vuilnis 6,8 7,8 7,8
verlichting 6,8 7,1 7,1 overlast uitwerpselen dieren 4,8 5,0 5,8
inrichting pleintjes 6,2 6,2 6,3 overlast stallen van caravans e.d. 7,7 7,9 7,6
aanwezigheid groen 6,4 6,5 7,1 overlast uitgaansgelegenheden 7,3 7,9 8,2
onderhoud groen 6,2 6,4 6,5 overlast drugs/alcoholgebruik 7,0 7,4 7,9

aanwezigheid speelvoorzieningen 5,4 5,2 5,6 veiligheid sprake van geweld 7,7 8,0 8,3
onderhoud speelvoorzieningen 6,0 5,8 5,9 lastig  gevallen 8,8 8,9 8,9
winkels 8,2 8,4 7,0 diefstal of inbraak 7,9 8,2 8,0
scholen en kinderdagverblijven 7,6 7,3 7,3 overlast vandalisme 7,2 7,4 7,4
school-huisroute 5,9 - 6,3 overlast graffiti 7,7 8,6 7,9
sociaal-culturele voorzieningen 6,3 6,6 6,5 veiligheidsgevoel 7,2 7,8 7,9
medische voorzieningen 7,8 7,0 7,1 overlast jongeren 6,8 8,0 7,2
sportvoorzieningen 5,6 5,6 6,5 toezicht politie 4,8 5,0 5,2
openbare vervoersvoorzieningen 7,6 7,8 6,3 verkeersoverlast 6,1 6,6 6,4

sociale bewoners kennen elkaar 6,1 - 6,6 onoverzichtelijke verkeerssituatie 7,1 7,3 6,9
woonomgeving omgang buurtbewoners 6,5 7,1 6,9

betrokkenheid 5,8 5,9 6,3 totaal totaaloordeel 7,2 7,7 7,6
thuisvoelen 7,4 7,9 7,7 ontwikkeling buurt 5,9 5,9 6,3  

hoogste score middelste score laagste score  

De bewoners van de Scheldestraat e.o. en Stadhuisplein e.o. zijn wat minder tevre-

den over de leefbaarheid dan gemiddeld in Vlissingen. Op 3 aspecten na, krijgt de 

buurt wel allemaal voldoendes. Zeer positief is men over het winkelaanbod, de 

scholen en kinderdagverblijven en het aanbod aan medische voorzieningen. Over 

de sociale woonomgeving is het oordeel niet heel laag, maar wel duidelijk minder 

positief vergeleken met Vlissingen als geheel en vergeleken met 2005. De onge-

noegens over zaken als overlast van vuilnis, zwerfvuil en lawaai van andere men-

sen, zijn toegenomen in 2007. De ontwikkeling van de buurt wordt echter niet 

lager beoordeeld dan in 2005, maar ligt nog altijd lager dan gemiddeld in de ge-

meente. 

7.5.3 Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Vredehoflaan Noord 

Deze buurt scoort vrij goed op het gebied van leefbaarheid, zowel op het totaaloor-

deel als op de meeste verschillende aspecten. Het totaaloordeel ligt een halve punt 

hoger dan gemiddeld in Vlissingen. De inrichting van pleintjes en andere open 

plekken in de buurt wordt het best beoordeeld van alle buurten. Ook de woningen 

worden zeer hoog gewaardeerd. Over het aanbod aan winkels en scholen en kin-

derdagverblijven is men minder te spreken, deze aspecten scoren lager dan gemid-

deld.  

In 2005 is er geen meting verricht in Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & 

Vredehoflaan Noord.  

 



TOTAALOORDEEL EN BUURTSCORES    57 

R I G O  R e s e a r c h  e n  A d v i e s  B V   

Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Noord 20
07

20
05

V
lis

si
n

ge
n

 2
00

7

Boulevard-Spuikom-Vredehoflaan Zuid & Noord 20
07

20
05

V
lis

si
n

ge
n

 2
00

7

fysieke kwaliteit woning 8,2 - 7,3 ongenoegens overlast lawaai anderen 7,4 - 6,8
woonomgeving woning vinden 7,6 - 7,2 overlast geluid huisdieren 8,3 - 7,8

parkeerplaatsen 6,8 - 6,4 overlast stank 8,1 - 7,8
onderhoud bestrating en pleintjes 5,6 - 6,1 overlast zwerfvuil 7,5 - 7,1
kwaliteit straatmeubilair 6,6 - 5,7 overlast vuilnis 8,4 - 7,8
verlichting 6,9 - 7,1 overlast uitwerpselen dieren 6,6 - 5,8
inrichting pleintjes 7,2 - 6,3 overlast stallen van caravans e.d. 7,9 - 7,6
aanwezigheid groen 7,8 - 7,1 overlast uitgaansgelegenheden 8,1 - 8,2
onderhoud groen 7,0 - 6,5 overlast drugs/alcoholgebruik 7,7 - 7,9

aanwezigheid speelvoorzieningen 5,9 - 5,6 veiligheid sprake van geweld 9,1 - 8,3
onderhoud speelvoorzieningen 6,2 - 5,9 lastig  gevallen 9,4 - 8,9
winkels 6,3 - 7,0 diefstal of inbraak 7,8 - 8,0
scholen en kinderdagverblijven 6,6 - 7,3 overlast vandalisme 8,0 - 7,4
school-huisroute 5,9 - 6,3 overlast graffiti 8,0 - 7,9
sociaal-culturele voorzieningen 6,5 - 6,5 veiligheidsgevoel 8,2 - 7,9
medische voorzieningen 7,5 - 7,1 overlast jongeren 7,9 - 7,2
sportvoorzieningen 7,0 - 6,5 toezicht politie 5,2 - 5,2
openbare vervoersvoorzieningen 6,5 - 6,3 verkeersoverlast 6,4 - 6,4

sociale bewoners kennen elkaar 7,1 - 6,6 onoverzichtelijke verkeerssituatie 7,5 - 6,9
woonomgeving omgang buurtbewoners 7,4 - 6,9

betrokkenheid 6,9 - 6,3 totaal totaaloordeel 8,1 - 7,6
thuisvoelen 8,4 - 7,7 ontwikkeling buurt 6,5 - 6,3  

hoogste score middelste score laagste score  

7.5.4 Bonedijkestraat e.o. & Het Fort e.o. 

Het totaaloordeel van bewoners uit de Bonedijkstraat e.o. & Het Fort e.o. ligt een 

stuk lager dan gemiddeld in Vlissingen, namelijk een 6,5 ten opzichte van een 7,6. 
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fysieke kwaliteit woning 6,0 6,2 7,3 ongenoegens overlast lawaai anderen 5,6 5,6 6,8
woonomgeving woning vinden 7,6 7,5 7,2 overlast geluid huisdieren 6,9 7,5 7,8

parkeerplaatsen 5,4 6,0 6,4 overlast stank 6,4 7,6 7,8
onderhoud bestrating en pleintjes 5,3 5,1 6,1 overlast zwerfvuil 5,5 6,4 7,1
kwaliteit straatmeubilair 4,7 5,7 5,7 overlast vuilnis 6,2 6,3 7,8
verlichting 6,8 6,7 7,1 overlast uitwerpselen dieren 5,1 6,0 5,8
inrichting pleintjes 4,9 5,7 6,3 overlast stallen van caravans e.d. 7,4 8,0 7,6
aanwezigheid groen 6,5 6,3 7,1 overlast uitgaansgelegenheden 7,6 8,7 8,2
onderhoud groen 6,1 6,2 6,5 overlast drugs/alcoholgebruik 6,0 6,3 7,9

aanwezigheid speelvoorzieningen 4,1 3,8 5,6 veiligheid sprake van geweld 6,4 6,7 8,3
onderhoud speelvoorzieningen 4,6 4,3 5,9 lastig  gevallen 7,4 8,4 8,9
winkels 6,4 5,2 7,0 diefstal of inbraak 7,0 6,7 8,0
scholen en kinderdagverblijven 6,5 6,4 7,3 overlast vandalisme 6,2 6,7 7,4
school-huisroute 5,5 - 6,3 overlast graffiti 7,3 8,2 7,9
sociaal-culturele voorzieningen 5,6 5,1 6,5 veiligheidsgevoel 6,2 6,4 7,9
medische voorzieningen 6,9 7,1 7,1 overlast jongeren 5,7 5,8 7,2
sportvoorzieningen 5,4 5,0 6,5 toezicht politie 5,0 5,2 5,2
openbare vervoersvoorzieningen 6,8 6,6 6,3 verkeersoverlast 5,8 6,9 6,4

sociale bewoners kennen elkaar 6,1 - 6,6 onoverzichtelijke verkeerssituatie 7,1 6,9 6,9
woonomgeving omgang buurtbewoners 6,4 5,5 6,9

betrokkenheid 5,8 4,8 6,3 totaal totaaloordeel 6,5 6,8 7,6
thuisvoelen 6,5 6,3 7,7 ontwikkeling buurt 5,5 5,4 6,3

  

hoogste score middelste score laagste score  

Op vrijwel alle aspecten scoort de buurt lager dan gemiddeld, alleen het openbaar 

vervoer en het vinden van de woning wordt wat hoger gewaardeerd. Op 9 aspecten 

scoort de buurt onvoldoende, dat zijn de op één na meeste onvoldoendes van alle 
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buurten in Vlissingen. Het is vooral de fysieke woonomgeving waarover men onte-

vreden is. De cijfers die zijn gegeven voor ongenoegens en veiligheid liggen vrijwel 

allemaal lager ten opzichte van 2005. Dit zijn dus belangrijke aandachtspunten 

voor de Bonedijkstraat e.o. & Het Fort e.o. Een aantal bewoners heeft overlast van 

mensen die op straat hangen. “Dealers, junks en hangjongeren blijven een probleem 

op de Bonedijkestraat. Ik heb er zelf niet zoveel last van omdat ze daar blijven maar ik 

fiets er 's avonds niet graag langs.”   

7.5.5 Bloemenlaan e.o. 
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fysieke kwaliteit woning 6,8 6,8 7,3 ongenoegens overlast lawaai anderen 6,3 6,2 6,8
woonomgeving woning vinden 7,1 7,5 7,2 overlast geluid huisdieren 7,4 7,4 7,8

parkeerplaatsen 6,1 6,2 6,4 overlast stank 7,5 7,8 7,8
onderhoud bestrating en pleintjes 6,0 6,2 6,1 overlast zwerfvuil 6,4 7,0 7,1
kwaliteit straatmeubilair 5,1 5,8 5,7 overlast vuilnis 7,2 7,4 7,8
verlichting 6,9 7,3 7,1 overlast uitwerpselen dieren 5,2 6,0 5,8
inrichting pleintjes 6,0 6,2 6,3 overlast stallen van caravans e.d. 7,6 8,1 7,6
aanwezigheid groen 6,5 6,5 7,1 overlast uitgaansgelegenheden 8,1 8,2 8,2
onderhoud groen 6,3 6,4 6,5 overlast drugs/alcoholgebruik 7,4 6,9 7,9
aanwezigheid speelvoorzieningen 4,7 5,8 5,6 veiligheid sprake van geweld 7,6 7,4 8,3
onderhoud speelvoorzieningen 5,2 5,8 5,9 lastig  gevallen 8,8 8,6 8,9
winkels 6,5 6,8 7,0 diefstal of inbraak 7,9 7,4 8,0
scholen en kinderdagverblijven 7,3 7,7 7,3 overlast vandalisme 7,3 6,8 7,4
school-huisroute 6,6 - 6,3 overlast graffiti 8,1 8,2 7,9
sociaal-culturele voorzieningen 6,3 6,4 6,5 veiligheidsgevoel 7,5 7,0 7,9
medische voorzieningen 6,6 6,1 7,1 overlast jongeren 6,8 6,5 7,2
sportvoorzieningen 6,5 6,9 6,5 toezicht politie 5,0 5,5 5,2
openbare vervoersvoorzieningen 6,5 6,9 6,3 verkeersoverlast 6,3 6,9 6,4

sociale bewoners kennen elkaar 6,0 - 6,6 onoverzichtelijke verkeerssituatie 6,7 6,8 6,9
woonomgeving omgang buurtbewoners 6,8 6,5 6,9

betrokkenheid 5,7 6,0 6,3 totaal totaaloordeel 7,2 7,2 7,6
thuisvoelen 7,0 7,2 7,7 ontwikkeling buurt 5,9 5,1 6,3  

hoogste score middelste score laagste score  

De Bloemenlaan e.o. scoort wat minder goed dan gemiddeld in Vlissingen, maar de 

meeste scores liggen niet heel veel lager dan gemiddeld. Alleen over het aanbod 

van speelvoorzieningen en het onderhoud ervan zijn de bewoners zeer ontevreden. 

Zij geven een onvoldoende voor deze beide aspecten. Het totaaloordeel (7,2) is 

vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde (7,3) en is niet achteruitgegaan ten op-

zichte van 2005. De beoordeling van de ontwikkeling van de buurt is zelfs verbe-

terd in vergelijking met twee jaar geleden. Positief is dat de aspecten rond het 

thema veiligheid beter beoordeeld zijn dan in 2005. Bewoners voelen zich dus wat 

veiliger in de buurt. De ongenoegens daarentegen zijn toegenomen in de afgelopen 

2 jaar. De meeste last heeft men van zwerfvuil en uitwerpselen van dieren. “Meer 

zwerfvuil op straat dan voorgaande jaren. Neemt snel toe”,  zegt een van de respon-

denten uit deze buurt.  
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7.5.6 Hercules Segherslaan e.o. 
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fysieke kwaliteit woning 6,0 5,8 7,3 ongenoegens overlast lawaai anderen 5,5 5,2 6,8
woonomgeving woning vinden 7,4 6,6 7,2 overlast geluid huisdieren 7,2 7,5 7,8

parkeerplaatsen 6,1 5,9 6,4 overlast stank 6,8 5,9 7,8
onderhoud bestrating en pleintjes 5,6 5,7 6,1 overlast zwerfvuil 5,9 4,6 7,1
kwaliteit straatmeubilair 4,9 6,0 5,7 overlast vuilnis 6,5 5,2 7,8
verlichting 6,9 6,3 7,1 overlast uitwerpselen dieren 5,2 6,0 5,8
inrichting pleintjes 5,7 5,3 6,3 overlast stallen van caravans e.d. 7,7 7,6 7,6
aanwezigheid groen 6,8 6,1 7,1 overlast uitgaansgelegenheden 7,6 7,9 8,2
onderhoud groen 6,1 6,0 6,5 overlast drugs/alcoholgebruik 6,6 5,5 7,9
aanwezigheid speelvoorzieningen 4,7 4,9 5,6 veiligheid sprake van geweld 6,9 6,0 8,3
onderhoud speelvoorzieningen 5,3 5,3 5,9 lastig  gevallen 8,2 7,3 8,9
winkels 6,3 5,7 7,0 diefstal of inbraak 7,1 6,1 8,0
scholen en kinderdagverblijven 5,9 6,8 7,3 overlast vandalisme 6,6 5,9 7,4
school-huisroute 5,0 - 6,3 overlast graffiti 7,6 7,1 7,9
sociaal-culturele voorzieningen 5,3 6,0 6,5 veiligheidsgevoel 6,2 5,5 7,9
medische voorzieningen 4,9 5,4 7,1 overlast jongeren 6,0 5,6 7,2
sportvoorzieningen 7,2 7,1 6,5 toezicht politie 4,5 4,2 5,2
openbare vervoersvoorzieningen 6,2 6,2 6,3 verkeersoverlast 5,1 6,0 6,4

sociale bewoners kennen elkaar 5,6 - 6,6 onoverzichtelijke verkeerssituatie 6,0 5,9 6,9
woonomgeving omgang buurtbewoners 5,9 4,5 6,9

betrokkenheid 5,1 3,8 6,3 totaal totaaloordeel 6,5 5,8 7,6
thuisvoelen 6,4 5,5 7,7 ontwikkeling buurt 5,5 4,5 6,3  

hoogste score middelste score laagste score  

De Hercules Segherslaan e.o. scoort op bijna alle aspecten lager dan Vlissingen als 

geheel. Het totaaloordeel ligt met 6,5 ruim een punt lager en ook de ontwikkeling 

van de buurt wordt lager gewaardeerd dan gemiddeld in Vlissingen en lager dan 

het landelijk gemiddelde. Van alle buurten in Vlissingen heeft de Hercules Segher-

slaan e.o. de meeste onvoldoendes (10). Voor de kwaliteit van de woningen in de 

buurt geven bewoners gemiddeld een 6,0. Dat is weliswaar een voldoende, en ook 

nét wat beter dan in 2005, maar het is wel de laagste score van alle buurten op dit 

aspect (samen met de Bonedijkestraat e.o.). Bewoners zijn ook niet zo te spreken 

over het aanbod aan scholen en kinderdagverblijven in de buurt, hetzelfde geldt 

voor de school-huisroute. Daarnaast zou men wel wat meer sociaal–culturele voor-

zieningen willen in de buurt. Op deze laatste drie aspecten scoort de Hercules Seg-

herslaan e.o. namelijk het laagst van alle buurten. Er zijn echter nauwelijks opmer-

kingen geplaatst bij deze vragen.  

Een positieve ontwikkeling is de beleving van de veiligheid. Ten opzichte van 2005 

scoren de meeste aspecten hoger dit jaar. Alleen van het verkeer ondervindt men 

meer overlast. Opmerkelijk is dat er meerdere opmerkingen zijn geplaatst over 

straatraces, o.a. in de President Rooseveltlaan. Een bewoner schrijft: “De President 

Rooseveltlaan wordt steeds vaker gebruikt om met auto's en brommers te racen. I.p.v. 

50 km wordt er ruim 100 km gereden en er worden wegraces gehouden. De ver-

schrikkelijke herrie van de uitlaten is behoorlijk irritant.” 

Positief is de hogere waardering van de omgang tussen bewoners en de betrok-

kenheid bij de buurt. Deze aspecten werden in 2005 zeer laag beoordeeld. Het oor-

deel is nog niet gelijk aan het gemiddelde niveau van Vlissingen, maar het gaat de 

goede kant op. Het is dan wel zaak om de positieve ontwikkeling vast te houden.   
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7.5.7 Paauwenburg Oost 
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fysieke kwaliteit woning 7,3 7,7 7,3 ongenoegens overlast lawaai anderen 6,8 7,4 6,8
woonomgeving woning vinden 7,5 7,6 7,2 overlast geluid huisdieren 8,4 8,2 7,8

parkeerplaatsen 6,9 7,2 6,4 overlast stank 8,1 7,9 7,8
onderhoud bestrating en pleintjes 6,5 7,2 6,1 overlast zwerfvuil 6,7 7,6 7,1
kwaliteit straatmeubilair 6,2 7,1 5,7 overlast vuilnis 7,5 8,0 7,8
verlichting 7,4 7,7 7,1 overlast uitwerpselen dieren 6,1 6,5 5,8
inrichting pleintjes 6,7 7,4 6,3 overlast stallen van caravans e.d. 7,9 8,0 7,6
aanwezigheid groen 7,6 7,4 7,1 overlast uitgaansgelegenheden 8,4 8,1 8,2
onderhoud groen 7,1 6,9 6,5 overlast drugs/alcoholgebruik 8,1 7,9 7,9
aanwezigheid speelvoorzieningen 6,3 6,3 5,6 veiligheid sprake van geweld 8,4 8,5 8,3
onderhoud speelvoorzieningen 6,5 6,3 5,9 lastig  gevallen 9,3 8,9 8,9
winkels 8,3 8,2 7,0 diefstal of inbraak 8,2 7,5 8,0
scholen en kinderdagverblijven 8,4 8,3 7,3 overlast vandalisme 7,2 7,6 7,4
school-huisroute 6,8 - 6,3 overlast graffiti 7,1 8,1 7,9
sociaal-culturele voorzieningen 7,5 7,5 6,5 veiligheidsgevoel 8,3 8,2 7,9
medische voorzieningen 8,1 6,6 7,1 overlast jongeren 7,0 7,5 7,2
sportvoorzieningen 6,5 6,1 6,5 toezicht politie 5,3 5,1 5,2
openbare vervoersvoorzieningen 7,6 7,3 6,3 verkeersoverlast 6,3 7,1 6,4

sociale bewoners kennen elkaar 6,9 - 6,6 onoverzichtelijke verkeerssituatie 7,0 7,1 6,9
woonomgeving omgang buurtbewoners 7,1 7,2 6,9

betrokkenheid 6,5 6,7 6,3 totaal totaaloordeel 7,7 7,9 7,6
thuisvoelen 8,1 7,9 7,7 ontwikkeling buurt 6,3 7,1 6,3  

hoogste score middelste score laagste score  

Paauwenburg Oost is een van de beter scorende buurten van Vlissingen. Het to-

taaloordeel wijkt echter nauwelijks af van de gemeente als geheel. Vooral de fysie-

ke en sociale woonomgeving krijgen hoge cijfers, zeker in vergelijking met Vlissin-

gen gemiddeld. De aspecten die betrekking hebben op ongenoegens en veiligheid 

worden uiteenlopend beoordeeld. Sommige aspecten scoren in Paauwenburg Oost 

beter dan gemiddeld in de gemeente, op andere aspecten juist wat minder. Opval-

lend is de lagere score voor zwerfvuil en vuilnis. In 2005 scoorde de buurt op deze 

aspecten hoger dan gemiddeld in de gemeente, nu liggen de scores lager. Dit is dus 

een punt van aandacht voor de buurt. Het ondergrondse afvalsysteem werkt niet 

altijd of er wordt niet op de juiste manier gebruik van gemaakt, zo valt uit de op-

merkingen op te maken. “De vuilnis gaat ondergronds maar de container is snel vol 

waardoor er vaak zakken bij de container staan. Dat staat smerig. Soms worden ze 

kapotgemaakt door de vogels en heb je overal troep.”   

Over de voorzieningen is men zeer tevreden, voor de meeste voorzieningen krijgt 

Paauwenburg de hoogste scores van de gemeente. Bovendien worden ze zelfs wat 

beter beoordeeld dan in 2005.  
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7.5.8 Paauwenburg West 
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fysieke kwaliteit woning 8,0 - 7,3 ongenoegens overlast lawaai anderen 7,9 - 6,8
woonomgeving woning vinden 7,8 - 7,2 overlast geluid huisdieren 8,3 - 7,8

parkeerplaatsen 8,3 - 6,4 overlast stank 8,8 - 7,8
onderhoud bestrating en pleintjes 6,0 - 6,1 overlast zwerfvuil 8,5 - 7,1
kwaliteit straatmeubilair 6,5 - 5,7 overlast vuilnis 8,9 - 7,8
verlichting 7,4 - 7,1 overlast uitwerpselen dieren 6,6 - 5,8
inrichting pleintjes 7,0 - 6,3 overlast stallen van caravans e.d. 8,6 - 7,6
aanwezigheid groen 8,4 - 7,1 overlast uitgaansgelegenheden 8,6 - 8,2
onderhoud groen 7,1 - 6,5 overlast drugs/alcoholgebruik 8,8 - 7,9
aanwezigheid speelvoorzieningen 6,2 - 5,6 veiligheid sprake van geweld 9,3 - 8,3
onderhoud speelvoorzieningen 6,7 - 5,9 lastig  gevallen 9,4 - 8,9
winkels 8,6 - 7,0 diefstal of inbraak 8,3 - 8,0
scholen en kinderdagverblijven 8,4 - 7,3 overlast vandalisme 7,7 - 7,4
school-huisroute 6,9 - 6,3 overlast graffiti 8,4 - 7,9
sociaal-culturele voorzieningen 7,3 - 6,5 veiligheidsgevoel 8,7 - 7,9
medische voorzieningen 7,5 - 7,1 overlast jongeren 7,9 - 7,2
sportvoorzieningen 6,3 - 6,5 toezicht politie 5,6 - 5,2
openbare vervoersvoorzieningen 6,7 - 6,3 verkeersoverlast 7,9 - 6,4

sociale bewoners kennen elkaar 6,9 - 6,6 onoverzichtelijke verkeerssituatie 7,6 - 6,9
woonomgeving omgang buurtbewoners 7,5 - 6,9

betrokkenheid 6,8 - 6,3 totaal totaaloordeel 8,4 - 7,6
thuisvoelen 8,4 - 7,7 ontwikkeling buurt 6,7 - 6,3  

hoogste score middelste score laagste score  

Bewoners in de buurt Paauwenburg West zijn zeer tevreden over de leefbaarheid in 

het algemeen en ook over de meeste afzonderlijke aspecten. Op 2 aspecten na, 

scoort de buurt beter dan gemiddeld in de gemeente. Het totaaloordeel voor de 

buurt is een 8,4 en dat is ruim boven het gemiddelde van Vlissingen (7,6). Over het 

algemeen zijn de scores voor aspecten m.b.t. ongenoegens vrij hoog. Paauwenburg 

West wordt door bewoners ervaren als een schone, nette wijk. Er is weinig overlast 

van zwerfvuil, vuilnis en stank. Opvallend zijn de relatief hoge scores voor ver-

keersoverlast en onoverzichtelijke verkeerssituaties. Dit zijn namelijk aspecten die 

doorgaans vrij laag worden beoordeeld. Eveneens opvallend is de hoge beoordeling 

over het aanbod aan parkeerplaatsen.  

Wat enige verbetering behoeft, is het onderhoud aan wegen, paden en pleintjes. 

Hier zijn vrij veel opmerkingen over gemaakt door bewoners. Men klaagt over 

slechte bestrating, met hobbels en kuilen. Een van de bewoners schrijft: “De "ver-

lengde" Paauwenburgweg is zeer slecht. Boodschappen stuiteren uit de fietstassen en 

kinderen vallen hier over losse stenen of kuilen. Graag asfalt.”  

In 2005 is geen meting gedaan in Paauwenburg West.  
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7.5.9 Rosenburg 
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fysieke kwaliteit woning 8,2 - 7,3 ongenoegens overlast lawaai anderen 7,6 - 6,8
woonomgeving woning vinden 7,4 - 7,2 overlast geluid huisdieren 8,2 - 7,8

parkeerplaatsen 6,8 - 6,4 overlast stank 8,7 - 7,8
onderhoud bestrating en pleintjes 7,3 - 6,1 overlast zwerfvuil 8,4 - 7,1
kwaliteit straatmeubilair 6,8 - 5,7 overlast vuilnis 8,5 - 7,8
verlichting 7,7 - 7,1 overlast uitwerpselen dieren 6,5 - 5,8
inrichting pleintjes 7,0 - 6,3 overlast stallen van caravans e.d. 7,7 - 7,6
aanwezigheid groen 7,5 - 7,1 overlast uitgaansgelegenheden 8,4 - 8,2
onderhoud groen 7,2 - 6,5 overlast drugs/alcoholgebruik 8,8 - 7,9
aanwezigheid speelvoorzieningen 6,4 - 5,6 veiligheid sprake van geweld 9,1 - 8,3
onderhoud speelvoorzieningen 6,9 - 5,9 lastig  gevallen 9,3 - 8,9
winkels 6,1 - 7,0 diefstal of inbraak 8,0 - 8,0
scholen en kinderdagverblijven 6,4 - 7,3 overlast vandalisme 7,9 - 7,4
school-huisroute 6,1 - 6,3 overlast graffiti 8,8 - 7,9
sociaal-culturele voorzieningen 6,4 - 6,5 veiligheidsgevoel 8,8 - 7,9
medische voorzieningen 6,8 - 7,1 overlast jongeren 8,0 - 7,2
sportvoorzieningen 6,4 - 6,5 toezicht politie 5,7 - 5,2
openbare vervoersvoorzieningen 6,6 - 6,3 verkeersoverlast 7,0 - 6,4

sociale bewoners kennen elkaar 6,2 - 6,6 onoverzichtelijke verkeerssituatie 7,3 - 6,9
woonomgeving omgang buurtbewoners 7,0 - 6,9

betrokkenheid 6,4 - 6,3 totaal totaaloordeel 8,3 - 7,6
thuisvoelen 8,1 - 7,7 ontwikkeling buurt 6,6 - 6,3  

hoogste score middelste score laagste score  

Rosenburg scoort op alle aspecten, met uitzondering van de voorzieningen en de 

bekendheid van bewoners met elkaar, hoger dan gemiddeld in de gemeente. Het 

totaaloordeel is een 8,3, een hele punt boven het landelijk gemiddelde in 2006. Wat 

de fysieke woonomgeving betreft, is men zeer te spreken over de kwaliteit van de 

woningen. Het onderhoud aan de wegen, pleinen en het groen, en het straatmeu-

bilair behalen de hoogste scores van de gemeente. Op de veiligheidsaspecten en de 

ongenoegens scoort Rosenburg vrijwel alleen maar ruime voldoendes. Met andere 

woorden, men voelt zich veilig en ervaart weinig overlast. Ook in sociaal opzicht 

scoort de buurt goed. Al kennen bewoners elkaar niet allemaal, men voelt zich er 

over het algemeen wel thuis. Een bewoner schrijft hierover: “De buurt is zo heerlijk 

rustig en dichtbij het strand, centrum, winkels, e tcetera dat ik er speciaal voor terug 

verhuisd ben.” 

Ondanks dat de buurt beter scoort op de aspecten verkeersoverlast en onoverzich-

telijke verkeerssituaties dan gemiddeld, zijn hier wel relatief veel opmerkingen over 

gemaakt. Er is een 30-km zone, maar er wordt nog steeds te hard gereden, blijkt uit 

een aantal opmerkingen. “Waarom stelt men 30-km zones in als er nooit wordt 

gecontroleerd?” vraagt een bewoner zich af. Ook wordt een aantal punten ge-

noemd in de buurt die gevaarlijke verkeerssituaties opleveren, o.a. de kruising 

fietspad Zuidbeekseweg en Roosveltlaan. Een bewoner merkt hierover  op: “Door te 

snel rijdende auto's in de Rosenburglaan. Sommige kruisingen zijn voor fietsers niet 

echt veilig. Dit mag echter niet worden opgelost door van de Rosenburglaan een 

voorrangsweg te maken. Opvoeden die automobilisten.” 
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7.5.10 Bossenburg-Weyevliet 
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fysieke kwaliteit woning 6,6 6,6 7,3 ongenoegens overlast lawaai anderen 5,7 4,9 6,8
woonomgeving woning vinden 5,1 5,1 7,2 overlast geluid huisdieren 7,2 7,3 7,8

parkeerplaatsen 5,2 5,5 6,4 overlast stank 7,0 7,5 7,8
onderhoud bestrating en pleintjes 5,6 5,6 6,1 overlast zwerfvuil 5,4 5,5 7,1
kwaliteit straatmeubilair 4,8 5,8 5,7 overlast vuilnis 6,1 6,2 7,8
verlichting 6,4 6,0 7,1 overlast uitwerpselen dieren 5,3 4,7 5,8
inrichting pleintjes 5,7 5,8 6,3 overlast stallen van caravans e.d. 6,9 6,6 7,6
aanwezigheid groen 7,0 6,7 7,1 overlast uitgaansgelegenheden 8,4 8,4 8,2
onderhoud groen 6,0 6,1 6,5 overlast drugs/alcoholgebruik 7,2 6,5 7,9
aanwezigheid speelvoorzieningen 6,0 5,2 5,6 veiligheid sprake van geweld 6,8 7,0 8,3
onderhoud speelvoorzieningen 6,0 5,5 5,9 lastig  gevallen 8,6 7,4 8,9
winkels 6,2 5,6 7,0 diefstal of inbraak 7,7 6,8 8,0
scholen en kinderdagverblijven 7,3 7,6 7,3 overlast vandalisme 6,3 5,2 7,4
school-huisroute 6,0 - 6,3 overlast graffiti 6,4 6,3 7,9
sociaal-culturele voorzieningen 5,5 5,0 6,5 veiligheidsgevoel 6,4 5,8 7,9
medische voorzieningen 7,3 6,4 7,1 overlast jongeren 6,1 5,0 7,2
sportvoorzieningen 6,0 5,3 6,5 toezicht politie 4,4 4,3 5,2
openbare vervoersvoorzieningen 6,3 6,6 6,3 verkeersoverlast 6,1 5,4 6,4

sociale bewoners kennen elkaar 6,1 - 6,6 onoverzichtelijke verkeerssituatie 6,4 6,5 6,9
woonomgeving omgang buurtbewoners 6,0 5,5 6,9

betrokkenheid 5,3 4,8 6,3 totaal totaaloordeel 6,4 6,0 7,6
thuisvoelen 6,5 6,3 7,7 ontwikkeling buurt 5,3 4,4 6,3  

hoogste score middelste score laagste score  

De bewoners in Bossenburg-Weyevliet zijn niet zo tevreden over de leefbaarheid 

als in de meeste andere buurten van Vlissingen. Het totaaloordeel ligt met 6,4 ruim 

onder het gemiddelde van de gemeente (7,6). Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling 

van de buurt. Voor bijna alle aspecten behaalt Bossenburg-Weyevliet een lager 

rapportcijfer dan gemiddeld. Wanneer we vergelijken met andere buurten, is te 

zien dat de Bossenburg-Weyevliet voor 8 aspecten de laagste score heeft. Onder 

andere geldt dit voor het totaaloordeel en de ontwikkeling van de buurt.  

Opvallend zijn, in vergelijking met de gemeente gemiddeld, de veel lagere scores 

voor de overlast van zwerfvuil en vuilnis. Ook het gevoel van veiligheid wordt an-

derhalve punt lager gewaardeerd. Onvoldoende parkeerplaatsen is voor veel be-

woners een belangrijke bron van ergernis. Het gemiddelde (5,2) van de buurt ligt 

ruim een punt lager dan in de gemeente, en is bovendien zelfs wat gedaald ten 

opzichte van 2005. Sommige bewoners vinden dat er onvoldoende parkeerplekken 

zijn gecreëerd in de buurt, zoals het volgende citaat illustreert: “Al meerdere keren 

gevraagd om een oplossing voor het parkeerprobleem. Veel gezinnen hebben twee of 

meer auto's. Aanvraag ingediend om te mogen parkeren op eigen terrein maar he-

laas. Er ligt een groenstrook van 0,75 cm bij 2,50 m langs de weg.” 

Voor 8 aspecten krijgt de buurt een onvoldoende (lager dan een 5,5). Hoewel dat 

een behoorlijk aantal onvoldoendes is, is het een verbetering ten opzichte van 

2005. Toen gaven de bewoners een onvoldoende voor maar liefst 15 aspecten. De 

vraag over de ontwikkeling van de buurt wordt dan ook gemiddeld met bijna een 

punt hoger beoordeeld. Bij de meeste aspecten uit de meting van dit jaar die lager 

zijn beoordeeld dan in 2005, is het verschil niet groot. Alleen het oordeel over het 

straatmeubilair ligt beduidend lager dan in 2005. Er zijn echter nagenoeg geen 

opmerkingen over gemaakt.  
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7.5.11 Westerzicht 
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fysieke kwaliteit woning 6,8 7,2 7,3 ongenoegens overlast lawaai anderen 6,8 6,6 6,8
woonomgeving woning vinden 5,7 5,5 7,2 overlast geluid huisdieren 7,5 7,6 7,8

parkeerplaatsen 7,5 7,2 6,4 overlast stank 7,7 8,0 7,8
onderhoud bestrating en pleintjes 6,9 6,8 6,1 overlast zwerfvuil 7,0 7,7 7,1
kwaliteit straatmeubilair 5,8 6,4 5,7 overlast vuilnis 7,7 8,4 7,8
verlichting 7,0 7,6 7,1 overlast uitwerpselen dieren 5,5 5,8 5,8
inrichting pleintjes 6,5 6,7 6,3 overlast stallen van caravans e.d. 7,8 7,4 7,6
aanwezigheid groen 8,0 7,9 7,1 overlast uitgaansgelegenheden 8,2 8,3 8,2
onderhoud groen 6,9 6,6 6,5 overlast drugs/alcoholgebruik 7,4 8,5 7,9
aanwezigheid speelvoorzieningen 6,1 6,4 5,6 veiligheid sprake van geweld 8,2 8,7 8,3
onderhoud speelvoorzieningen 6,3 6,3 5,9 lastig  gevallen 8,6 9,1 8,9
winkels 7,3 6,4 7,0 diefstal of inbraak 8,6 8,2 8,0
scholen en kinderdagverblijven 7,5 7,7 7,3 overlast vandalisme 7,2 7,6 7,4
school-huisroute 7,5 - 6,3 overlast graffiti 7,4 8,1 7,9
sociaal-culturele voorzieningen 6,0 6,8 6,5 veiligheidsgevoel 7,7 8,0 7,9
medische voorzieningen 7,3 5,4 7,1 overlast jongeren 6,6 7,5 7,2
sportvoorzieningen 6,9 6,2 6,5 toezicht politie 4,5 4,6 5,2
openbare vervoersvoorzieningen 6,2 5,5 6,3 verkeersoverlast 6,5 6,8 6,4

sociale bewoners kennen elkaar 6,4 - 6,6 onoverzichtelijke verkeerssituatie 7,3 7,0 6,9
woonomgeving omgang buurtbewoners 6,7 6,7 6,9

betrokkenheid 6,1 6,1 6,3 totaal totaaloordeel 7,7 7,7 7,6
thuisvoelen 7,6 7,8 7,7 ontwikkeling buurt 6,2 6,4 6,3  

hoogste score middelste score laagste score  

In algemene zin zijn de bewoners tevreden over de leefbaarheid in hun buurt, het 

totaaloordeel is een 7,7. Een sterk punt van Westerzicht is de fysieke woonomge-

ving, met name het groen, het onderhoud aan de wegen e.d., het aantal parkeerge-

legenheden en de speelvoorzieningen. Ook vindt men de school-huisroute veiliger 

dan gemiddeld in de gemeente: Westerzicht scoort met een 7,5 het hoogst van alle 

buurten wat dit aspect betreft.  

Wanneer we de scores vergelijken met de meting van 2 jaar geleden, valt op dat er 

nogal wat verschil zit tussen de thema’s. Wat de fysieke woonomgeving betreft, is 

te zien dat de voorzieningen beter worden gewaardeerd, met uitzondering van de 

sociaal-culturele. Over de kwaliteit van de woningen en het straatmeubilair is men 

wat minder te spreken dan twee jaar geleden. Het oordeel over de sociale woon-

omgeving is vrij stabiel gebleven. 

De gemiddelde cijfers die bewoners geven voor ongenoegens en veiligheid, liggen 

lager vergeleken met 2005. Met name de overlast die men ervaart van drugs en 

alcoholgebruik en de overlast van jongeren is toegenomen. Een bewoner zegt hier-

over: “Er lijkt weer een hausse aan hangjongeren te zijn in Westerzicht. Niet veront-

rustend maar wel onrustig.”    

Het veiligheidsgevoel waarderen bewoners van Westerzicht met een 7,7. Dit is 

lager dan gemiddeld in Vlissingen, maar ligt nog wel ruim boven het landelijk ge-

middelde van 7,1.  



TOTAALOORDEEL EN BUURTSCORES    65 

R I G O  R e s e a r c h  e n  A d v i e s  B V   

7.5.12 Lammerenburg. B.P. 
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fysieke kwaliteit woning 8,3 - 7,3 ongenoegens overlast lawaai anderen 7,9 - 6,8
woonomgeving woning vinden 7,5 - 7,2 overlast geluid huisdieren 8,4 - 7,8

parkeerplaatsen 6,2 - 6,4 overlast stank 8,5 - 7,8
onderhoud bestrating en pleintjes 7,3 - 6,1 overlast zwerfvuil 8,4 - 7,1
kwaliteit straatmeubilair 6,5 - 5,7 overlast vuilnis 8,7 - 7,8
verlichting 7,8 - 7,1 overlast uitwerpselen dieren 6,2 - 5,8
inrichting pleintjes 7,2 - 6,3 overlast stallen van caravans e.d. 7,7 - 7,6
aanwezigheid groen 6,7 - 7,1 overlast uitgaansgelegenheden 9,0 - 8,2
onderhoud groen 6,8 - 6,5 overlast drugs/alcoholgebruik 9,2 - 7,9
aanwezigheid speelvoorzieningen 6,9 - 5,6 veiligheid sprake van geweld 9,3 - 8,3
onderhoud speelvoorzieningen 7,1 - 5,9 lastig  gevallen 9,5 - 8,9
winkels 6,0 - 7,0 diefstal of inbraak 9,0 - 8,0
scholen en kinderdagverblijven 6,7 - 7,3 overlast vandalisme 8,7 - 7,4
school-huisroute 5,3 - 6,3 overlast graffiti 8,9 - 7,9
sociaal-culturele voorzieningen 6,1 - 6,5 veiligheidsgevoel 8,7 - 7,9
medische voorzieningen 6,2 - 7,1 overlast jongeren 8,2 - 7,2
sportvoorzieningen 6,2 - 6,5 toezicht politie 5,8 - 5,2
openbare vervoersvoorzieningen 4,5 - 6,3 verkeersoverlast 6,5 - 6,4

sociale bewoners kennen elkaar 6,5 - 6,6 onoverzichtelijke verkeerssituatie 6,3 - 6,9
woonomgeving omgang buurtbewoners 7,3 - 6,9

betrokkenheid 6,6 - 6,3 totaal totaaloordeel 8,1 - 7,6
thuisvoelen 7,9 - 7,7 ontwikkeling buurt 7,2 - 6,3  

hoogste score middelste score laagste score  

Lammerenburg B.P. is een buurt waar men over het algemeen positief oordeelt 

over de leefbaarheid. Het totaaloordeel ligt met een 8,1 een halve punt boven het 

gemiddelde van Vlissingen (7,6) en veel bewoners vinden de buurt het afgelopen 

jaar vooruitgegaan (7,2). Bij vergelijking tussen de buurten, haalt Lammerenburg 

B.P. maar liefst 11 maal de hoogste score.    

De zwakke plek op het gebied van leefbaarheid in Lammerenburg B.P. is het voor-

zieningenaanbod. Voor alle vragen die met voorzieningen te maken hebben, is de 

waardering aanzienlijk lager dan in de gemeente gemiddeld. Het rapportcijfer voor 

het openbaar vervoer ligt zelfs bijna twee punten lager. “Er is geen openbaar ver-

voer aanwezig op loopafstand. Er zou toch op loopafstand een mogelijkheid moeten 

zijn om per bus naar Vlissingen, Middelburg en station te gaan” merkt een bewoner 

op.  

Juist een sterk punt van Lammerenburg B.P. is dat men weinig ongenoegens er-

vaart en dat er geen problemen zijn rondom de veiligheid. Er is nauwelijks sprake 

van geweld en diefstal of inbraak. Ook hebben bewoners weinig last van het ge-

drag of de troep van andere mensen. Alleen hondenpoep is voor veel bewoners een 

bron van ergernis. Bovendien is men kritisch over het verkeer en dan met name  

over gevaarlijke kruisingen. Er worden behoorlijk wat opmerkingen over gemaakt. 

Volgens enkelen zijn de straten te smal, waardoor auto’s op de stoep rijden en het 

gevaarlijk is voor kinderen om te spelen. Ook wordt er volgens bewoners te hard 

gereden, zelfs op plekken waar de automobilisten geen overzicht hebben. 
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7.5.13 Papegaaienburg-Hofwijk 

Papegaaienburg-Hofwijk 20
07

20
05

V
lis

si
n

ge
n 

20
07

Papegaaienburg-Hofwijk 20
07

20
05

V
lis

si
n

ge
n 

20
07

fysieke kwaliteit woning 6,8 - 7,3 ongenoegens overlast lawaai anderen 6,3 - 6,8
woonomgeving woning vinden 6,3 - 7,2 overlast geluid huisdieren 6,8 - 7,8

parkeerplaatsen 6,3 - 6,4 overlast stank 7,2 - 7,8
onderhoud bestrating en pleintjes 6,1 - 6,1 overlast zwerfvuil 6,2 - 7,1
kwaliteit straatmeubilair 4,7 - 5,7 overlast vuilnis 7,0 - 7,8
verlichting 6,2 - 7,1 overlast uitwerpselen dieren 4,9 - 5,8
inrichting pleintjes 5,8 - 6,3 overlast stallen van caravans e.d. 6,8 - 7,6
aanwezigheid groen 6,8 - 7,1 overlast uitgaansgelegenheden 8,4 - 8,2
onderhoud groen 5,7 - 6,5 overlast drugs/alcoholgebruik 7,9 - 7,9
aanwezigheid speelvoorzieningen 5,5 - 5,6 veiligheid sprake van geweld 8,0 - 8,3
onderhoud speelvoorzieningen 5,5 - 5,9 lastig  gevallen 8,8 - 8,9
winkels 7,1 - 7,0 diefstal of inbraak 7,8 - 8,0
scholen en kinderdagverblijven 7,6 - 7,3 overlast vandalisme 7,3 - 7,4
school-huisroute 5,9 - 6,3 overlast graffiti 8,1 - 7,9
sociaal-culturele voorzieningen 5,6 - 6,5 veiligheidsgevoel 7,9 - 7,9
medische voorzieningen 7,3 - 7,1 overlast jongeren 7,4 - 7,2
sportvoorzieningen 5,6 - 6,5 toezicht politie 4,8 - 5,2
openbare vervoersvoorzieningen 6,0 - 6,3 verkeersoverlast 6,1 - 6,4

sociale bewoners kennen elkaar 6,3 - 6,6 onoverzichtelijke verkeerssituatie 6,5 - 6,9
woonomgeving omgang buurtbewoners 6,6 - 6,9

betrokkenheid 6,1 - 6,3 totaal totaaloordeel 7,1 - 7,6
thuisvoelen 7,0 - 7,7 ontwikkeling buurt 6,3 - 6,3  

hoogste score middelste score laagste score  

De buurt Papegaaienburg-Hofwijk scoort lager dan gemiddeld in de gemeente. 

Zowel op het totaaloordeel (7,1 ten opzichte van 7,6), als op de meeste aspecten 

afzonderlijk. De aspecten waarop de buurt beter scoort dan gemiddeld, liggen ove-

rigens niet heel veel hoger. Met name over de inrichting van de openbare ruimte is 

men niet tevreden. Het straatmeubilair krijgt als rapportcijfer een 4,7, en ook over 

het onderhoud van het groen en de speelvoorzieningen is men kritisch. Het groen-

onderhoud door de gemeente wordt volgens sommige bewoners onvoldoende of 

onjuist uitgevoerd. “De groenvoorziening is slecht. De gemeente snoeit mechanisch. 

Daardoor gaat er bebossing dood. Het is geen gezicht. De takken worden met geweld 

afgerukt.” 

De vragen over veiligheid worden met hoge cijfers beoordeeld maar liggen wel 

lager dan gemiddeld in de gemeente. Bij deze vragen zijn nauwelijks opmerkingen 

geplaatst. Wel zijn bewoners van mening dat het politietoezicht in de buurt wel 

wat verbeterd kan worden.  

In 2005 is er geen leefbaarheidsmeting verricht in Papegaaienburg-Hofwijk.  
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7.5.14 West Souburg + Vrijburg 
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fysieke kwaliteit woning 7,6 - 7,3 ongenoegens overlast lawaai anderen 7,0 - 6,8
woonomgeving woning vinden 7,5 - 7,2 overlast geluid huisdieren 8,0 - 7,8

parkeerplaatsen 6,4 - 6,4 overlast stank 8,1 - 7,8
onderhoud bestrating en pleintjes 6,6 - 6,1 overlast zwerfvuil 7,3 - 7,1
kwaliteit straatmeubilair 5,5 - 5,7 overlast vuilnis 8,7 - 7,8
verlichting 7,2 - 7,1 overlast uitwerpselen dieren 6,4 - 5,8
inrichting pleintjes 6,4 - 6,3 overlast stallen van caravans e.d. 7,6 - 7,6
aanwezigheid groen 7,2 - 7,1 overlast uitgaansgelegenheden 8,1 - 8,2
onderhoud groen 6,4 - 6,5 overlast drugs/alcoholgebruik 8,2 - 7,9
aanwezigheid speelvoorzieningen 5,5 - 5,6 veiligheid sprake van geweld 9,1 - 8,3
onderhoud speelvoorzieningen 6,2 - 5,9 lastig  gevallen 9,1 - 8,9
winkels 7,3 - 7,0 diefstal of inbraak 7,9 - 8,0
scholen en kinderdagverblijven 7,5 - 7,3 overlast vandalisme 7,4 - 7,4
school-huisroute 6,4 - 6,3 overlast graffiti 7,8 - 7,9
sociaal-culturele voorzieningen 6,6 - 6,5 veiligheidsgevoel 8,2 - 7,9
medische voorzieningen 7,6 - 7,1 overlast jongeren 7,5 - 7,2
sportvoorzieningen 6,4 - 6,5 toezicht politie 5,4 - 5,2
openbare vervoersvoorzieningen 6,9 - 6,3 verkeersoverlast 6,7 - 6,4

sociale bewoners kennen elkaar 6,8 - 6,6 onoverzichtelijke verkeerssituatie 6,9 - 6,9
woonomgeving omgang buurtbewoners 7,2 - 6,9

betrokkenheid 6,7 - 6,3 totaal totaaloordeel 8,0 - 7,6
thuisvoelen 7,9 - 7,7 ontwikkeling buurt 6,4 - 6,3  

hoogste score middelste score laagste score  

Wanneer we naar alle aspecten kijken, scoort West Souburg + Vrijburg gemiddeld 

net iets beter of ongeveer even goed als de gemeente gemiddeld. Dit vertaalt zich 

ook in het totaaloordeel en het oordeel over de ontwikkeling van de buurt.  

Vergeleken met de andere buurten scoort West Souburg + Vrijburg heel gemiddeld. 

Er zijn geen echte uitschieters in positieve, dan wel in negatieve zin. Het enige wat 

opgemerkt kan worden over de cijfers is dat er slechts één lichte onvoldoende (5,4) 

is voor politietoezicht. Al voelt men zich wel veilig in de buurt. Het veiligheidsge-

voel is gewaardeerd met een 8,2. Dat is enigszins hoger dan gemiddeld in de ge-

meente en in landelijk opzicht zelfs veel hoger (7,1).  

Een minpunt dat door bewoners wordt genoemd is onderhoud van het openbare 

groen. Het groen wordt volgens bewoners te weinig bijgehouden, wat een slordig 

gezicht geeft aan de wijk. Bovendien worden de groenstroken die er zijn volgens 

sommigen ook nog gebruikt als hondentoilet. Een bewoner zegt hier het volgende 

over: “Beter toezicht en graag aanduiding waar dieren wel en niet hun behoefte 

mogen doen. Met sociale controle alleen ben je er niet. Uitkijken voor represailles.”    
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7.5.15 Kern Oost Souburg 
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fysieke kwaliteit woning 7,2 7,0 7,3 ongenoegens overlast lawaai anderen 6,5 7,1 6,8
woonomgeving woning vinden 7,4 7,3 7,2 overlast geluid huisdieren 7,8 7,9 7,8

parkeerplaatsen 5,3 5,5 6,4 overlast stank 8,0 8,0 7,8
onderhoud bestrating en pleintjes 5,3 5,0 6,1 overlast zwerfvuil 7,3 7,6 7,1
kwaliteit straatmeubilair 5,0 5,9 5,7 overlast vuilnis 8,0 8,1 7,8
verlichting 7,0 6,8 7,1 overlast uitwerpselen dieren 5,7 5,9 5,8
inrichting pleintjes 5,5 6,0 6,3 overlast stallen van caravans e.d. 7,2 7,1 7,6
aanwezigheid groen 6,8 5,8 7,1 overlast uitgaansgelegenheden 8,1 8,4 8,2
onderhoud groen 6,3 5,8 6,5 overlast drugs/alcoholgebruik 7,8 8,4 7,9
aanwezigheid speelvoorzieningen 4,5 4,4 5,6 veiligheid sprake van geweld 8,3 8,6 8,3
onderhoud speelvoorzieningen 4,6 5,1 5,9 lastig  gevallen 8,8 8,7 8,9
winkels 7,9 7,9 7,0 diefstal of inbraak 7,7 7,5 8,0
scholen en kinderdagverblijven 7,7 7,5 7,3 overlast vandalisme 7,3 7,3 7,4
school-huisroute 6,3 - 6,3 overlast graffiti 7,6 8,4 7,9
sociaal-culturele voorzieningen 7,2 7,2 6,5 veiligheidsgevoel 8,0 7,9 7,9
medische voorzieningen 7,9 7,2 7,1 overlast jongeren 6,7 6,9 7,2
sportvoorzieningen 6,9 6,9 6,5 toezicht politie 4,5 5,0 5,2
openbare vervoersvoorzieningen 7,1 7,0 6,3 verkeersoverlast 6,0 6,2 6,4

sociale bewoners kennen elkaar 7,0 - 6,6 onoverzichtelijke verkeerssituatie 6,8 6,4 6,9
woonomgeving omgang buurtbewoners 7,3 7,3 6,9

betrokkenheid 6,7 6,5 6,3 totaal totaaloordeel 7,5 7,4 7,6
thuisvoelen 8,1 7,7 7,7 ontwikkeling buurt 6,4 5,8 6,3  

hoogste score middelste score laagste score  

De leefbaarheid in de kern Oost Souburg is in algemene zin goed te noemen. De 

score voor het totaaloordeel is 7,5, ongeveer gelijk aan het gemeentelijk gemiddel-

de. De score voor de ontwikkeling van de buurt ook, maar is wel gestegen ten op-

zichte van 2005. Opvallend is dat het thema fysieke woonomgeving deels hoger en 

deels lager wordt beoordeeld. Over de voorzieningen is men wat positiever dan 

gemiddeld in de gemeente, de inrichting van de openbare ruimte, en ook de speel-

voorzieningen en parkeerplaatsen daarentegen scoren ondergemiddeld. Het oor-

deel over de speelvoorzieningen is zelfs het laagst van alle buurten in Vlissingen. 

Een aantal bewoners geeft aan dat er nauwelijks plekken zijn waar kinderen kun-

nen spelen. Een bewoner zegt: “Speeltuintjes waar kinderen na school zo vanuit de 

tuin naartoe kunnen lopen, ontbreken in heel Oost-Souburg. Voor een speeltuintje 

moeten de kinderen ver lopen en dat kan alleen onder begeleiding door de drukke 

Burgemeester Stemerdinglaan.” 

Wanneer we de meting in 2007 vergelijken met die van 2005 zien we een gevari-

eerd beeld. Sommige aspecten zijn hoger beoordeeld, andere lager of gelijk geble-

ven. Verder is te zien dat voor het merendeel van de aspecten geldt dat er welis-

waar veranderingen zijn, maar dat het verschil in scores meevalt. De grootste ver-

andering in positieve zin is de beoordeling van de hoeveelheid groen. Het aspect 

dat het meest is achteruitgegaan, is het straatmeubilair. Ook het oordeel over over-

last van drugs en alcoholgebruik en graffiti is relatief sterk achteruitgegaan. Dit 

zijn dan ook belangrijke aandachtspunten.  
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7.5.16 Zeewijksingel 
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fysieke kwaliteit woning 7,3 7,1 7,3 ongenoegens overlast lawaai anderen 7,4 7,2 6,8
woonomgeving woning vinden 8,0 8,4 7,2 overlast geluid huisdieren 7,6 7,9 7,8

parkeerplaatsen 7,1 5,8 6,4 overlast stank 8,0 7,9 7,8
onderhoud bestrating en pleintjes 5,2 5,5 6,1 overlast zwerfvuil 7,6 7,9 7,1
kwaliteit straatmeubilair 5,1 6,0 5,7 overlast vuilnis 8,3 8,7 7,8
verlichting 7,0 7,5 7,1 overlast uitwerpselen dieren 4,6 5,8 5,8
inrichting pleintjes 5,9 6,5 6,3 overlast stallen van caravans e.d. 6,8 8,0 7,6
aanwezigheid groen 7,0 7,0 7,1 overlast uitgaansgelegenheden 8,4 9,1 8,2
onderhoud groen 6,3 6,3 6,5 overlast drugs/alcoholgebruik 8,6 8,8 7,9
aanwezigheid speelvoorzieningen 5,6 6,2 5,6 veiligheid sprake van geweld 8,9 8,8 8,3
onderhoud speelvoorzieningen 6,2 6,2 5,9 lastig  gevallen 9,0 8,9 8,9
winkels 7,6 4,5 7,0 diefstal of inbraak 7,9 8,6 8,0
scholen en kinderdagverblijven 7,6 7,8 7,3 overlast vandalisme 8,0 7,8 7,4
school-huisroute 6,6 - 6,3 overlast graffiti 8,5 8,7 7,9
sociaal-culturele voorzieningen 7,2 6,8 6,5 veiligheidsgevoel 8,4 8,5 7,9
medische voorzieningen 8,0 5,8 7,1 overlast jongeren 7,8 8,0 7,2
sportvoorzieningen 7,4 7,2 6,5 toezicht politie 5,3 5,2 5,2
openbare vervoersvoorzieningen 7,1 4,4 6,3 verkeersoverlast 6,1 6,6 6,4

sociale bewoners kennen elkaar 6,8 - 6,6 onoverzichtelijke verkeerssituatie 6,5 7,3 6,9
woonomgeving omgang buurtbewoners 7,0 7,1 6,9

betrokkenheid 6,6 6,6 6,3 totaal totaaloordeel 7,8 7,8 7,6
thuisvoelen 8,0 8,4 7,7 ontwikkeling buurt 6,5 5,7 6,3  

hoogste score middelste score laagste score  

Het totaaloordeel van Zeewijksingel ligt met een 7,8 net boven het gemiddelde van 

Vlissingen. Een thema dat aandacht behoeft in de buurt is de inrichting van de 

openbare ruimte. Hoewel de scores niet op alle punten onvoldoende zijn, liggen de 

scores wel onder het gemiddelde van de gemeente. Vooral over het onderhoud aan 

wegen en pleinen en het straatmeubilair zijn bewoners ontevreden. De Zeewijksin-

gel scoort van alle buurten in Vlissingen het laagst op onderhoud van de bestra-

ting.  

De ontwikkeling van de buurt is in 2007 (6,5) een stuk beter beoordeeld dan in 

2005 (5,7). Dit geldt trouwens in zeer sterke mate ook voor het oordeel over het 

openbaar vervoer. In 2005 gaf men daar nog een dikke onvoldoende voor (4,4), in 

2007 is dat een 7,1 geworden. Ook het winkelaanbod is verbeterd volgens de be-

woners. In 2005 was de score nog 4,5, in 2007 is het een 7,6. Deze lagere scores in 

2005 zijn waarschijnlijk te verklaren door het feit dat in de meting van 2005, Zee-

wijksingel was samengetrokken met Ritthem.  

Ook zijn er aspecten die in waardering zijn gedaald. Het verkeer wordt bijvoorbeeld 

lager beoordeeld dan 2 jaar geleden. Mensen ergeren zich aan automobilisten en 

brommerrijders die te hard rijden, zeker op plaatsen waar men slecht zicht heeft. 

Verschillende keren wordt de Bermweg genoemd. “Enge oversteekplaatsen van de 

zijstraten Bermweg zouden verbeterd kunnen worden. Verkeersremmers verbeteren 

voor minder snelheid”, aldus een van de bewoners.      
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7.5.17 Schoonenburg-Groot Abeele 
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fysieke kwaliteit woning 7,6 7,7 7,3 ongenoegens overlast lawaai anderen 7,0 7,3 6,8
woonomgeving woning vinden 7,3 7,5 7,2 overlast geluid huisdieren 7,8 8,1 7,8

parkeerplaatsen 6,0 6,8 6,4 overlast stank 7,8 8,4 7,8
onderhoud bestrating en pleintjes 5,7 6,1 6,1 overlast zwerfvuil 7,1 8,1 7,1
kwaliteit straatmeubilair 5,8 6,4 5,7 overlast vuilnis 7,6 8,3 7,8
verlichting 7,1 7,4 7,1 overlast uitwerpselen dieren 5,6 6,1 5,8
inrichting pleintjes 5,9 6,4 6,3 overlast stallen van caravans e.d. 7,4 8,2 7,6
aanwezigheid groen 7,4 7,1 7,1 overlast uitgaansgelegenheden 8,6 8,8 8,2
onderhoud groen 6,6 6,2 6,5 overlast drugs/alcoholgebruik 8,1 8,6 7,9
aanwezigheid speelvoorzieningen 5,6 6,1 5,6 veiligheid sprake van geweld 8,2 8,9 8,3
onderhoud speelvoorzieningen 5,7 6,1 5,9 lastig  gevallen 9,2 9,3 8,9
winkels 7,8 8,1 7,0 diefstal of inbraak 8,0 7,9 8,0
scholen en kinderdagverblijven 7,9 8,3 7,3 overlast vandalisme 7,5 7,7 7,4
school-huisroute 7,1 - 6,3 overlast graffiti 7,9 8,3 7,9
sociaal-culturele voorzieningen 7,1 7,5 6,5 veiligheidsgevoel 8,1 8,3 7,9
medische voorzieningen 7,9 7,8 7,1 overlast jongeren 7,4 7,9 7,2
sportvoorzieningen 7,8 7,8 6,5 toezicht politie 5,2 6,0 5,2
openbare vervoersvoorzieningen 7,4 7,8 6,3 verkeersoverlast 6,7 7,9 6,4

sociale bewoners kennen elkaar 7,0 - 6,6 onoverzichtelijke verkeerssituatie 7,5 7,8 6,9
woonomgeving omgang buurtbewoners 7,1 7,5 6,9

betrokkenheid 6,8 7,0 6,3 totaal totaaloordeel 8,0 8,0 7,6
thuisvoelen 8,1 8,0 7,7 ontwikkeling buurt 6,8 6,8 6,3  

hoogste score middelste score laagste score  

Het is goed gesteld met de leefbaarheid in Schoonenburg-Groot Abeele. Het to-

taaloordeel ligt met een 8,0 boven het gemiddelde van de gemeente en de ontwik-

keling van de buurt krijgt zelfs de hoogste score van alle buurten in Vlissingen. Op 

de afzonderlijke aspecten scoort Schoonenburg-Groot Abeele hoger of ongeveer 

gelijk aan het gemiddelde van de gemeente. Het laagste cijfer (5,2) heeft de buurt 

toegekend aan het toezicht van de politie. Een aandachtspunt dus, al is de score 

gelijk aan het gemiddelde van de gemeente.  

In de leefbaarheidsmeting twee jaar geleden, kwam Schoonenburg-Groot Abeele 

als bestscorende buurt van Vlissingen naar voren. Dat is nu niet meer het geval, 

omdat in de meting van 2007 de buurt Ritthem en de Binnen- en Buitenhavens 

extra is opgenomen. Uit de bovenstaande tabel is op te maken dat de leefbaarheid 

er in algemene zin niet op achteruitgegaan is. Op sommige aspecten is het oordeel 

iets lager, andere aspecten worden juist weer wat hoger gewaardeerd. Het lijkt 

erop dat de bewoners met name wat meer last hebben van ongenoegens als 

zwerfvuil, lawaai van huisdieren e.d. en van het verkeer. Het gemiddelde cijfer voor 

verkeersoverlast is ruim een punt lager dan twee jaar geleden.   
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7.5.18 Molenweg e.o. 

Molenweg e.o. 20
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fysieke kwaliteit woning 7,0 7,3 7,3 ongenoegens overlast lawaai anderen 6,4 7,2 6,8
woonomgeving woning vinden 7,4 7,8 7,2 overlast geluid huisdieren 7,4 7,9 7,8

parkeerplaatsen 6,8 7,1 6,4 overlast stank 7,7 8,2 7,8
onderhoud bestrating en pleintjes 5,6 6,1 6,1 overlast zwerfvuil 7,0 7,8 7,1
kwaliteit straatmeubilair 4,9 5,7 5,7 overlast vuilnis 8,0 8,7 7,8
verlichting 6,7 6,9 7,1 overlast uitwerpselen dieren 5,7 6,3 5,8
inrichting pleintjes 5,6 6,1 6,3 overlast stallen van caravans e.d. 7,7 8,1 7,6
aanwezigheid groen 6,8 6,9 7,1 overlast uitgaansgelegenheden 8,7 9,1 8,2
onderhoud groen 6,3 7,1 6,5 overlast drugs/alcoholgebruik 8,0 8,2 7,9
aanwezigheid speelvoorzieningen 4,3 4,8 5,6 veiligheid sprake van geweld 8,4 8,8 8,3
onderhoud speelvoorzieningen 4,8 5,3 5,9 lastig  gevallen 8,8 9,1 8,9
winkels 7,2 7,5 7,0 diefstal of inbraak 7,8 7,8 8,0
scholen en kinderdagverblijven 7,5 7,9 7,3 overlast vandalisme 7,0 7,4 7,4
school-huisroute 7,0 - 6,3 overlast graffiti 7,3 8,4 7,9
sociaal-culturele voorzieningen 6,8 7,2 6,5 veiligheidsgevoel 7,6 8,1 7,9
medische voorzieningen 7,3 7,0 7,1 overlast jongeren 6,7 7,5 7,2
sportvoorzieningen 6,8 6,9 6,5 toezicht politie 5,2 5,5 5,2
openbare vervoersvoorzieningen 5,8 5,7 6,3 verkeersoverlast 6,4 6,4 6,4

sociale bewoners kennen elkaar 6,2 - 6,6 onoverzichtelijke verkeerssituatie 6,5 7,7 6,9
woonomgeving omgang buurtbewoners 6,4 7,1 6,9

betrokkenheid 5,7 6,5 6,3 totaal totaaloordeel 7,4 7,7 7,6
thuisvoelen 7,1 7,5 7,7 ontwikkeling buurt 5,8 6,0 6,3  

hoogste score middelste score laagste score  

Het totaaloordeel voor de leefbaarheid in de buurt Molenweg e.o. ligt net iets on-

der het gemiddelde in de gemeente als geheel. Dat geldt ook voor het merendeel 

van de aspecten. Bewoners zijn redelijk positief over het voorzieningenaanbod in 

de buurt. Alleen speelvoorzieningen, zowel aanbod als onderhoud, worden als zeer 

onvoldoende beoordeeld. Ook in 2005 kregen deze aspecten de laagste scores, nu 

in 2007 liggen de cijfers zelfs nog lager. Er zijn volgens bewoners gewoon niet vol-

doende speelvoorzieningen. “De speelvoorzieningen zijn voor ons niet meer actueel. 

Het valt ons wel op dat er zeer weinig kleine speelveldjes zijn voor de kleintjes (vb. 

schommel of wip). De grote speeltuin ligt te ver weg om alleen naar toe te gaan (Mo-

lenweg e.o.). Kinderen moeten kunnen spelen!”   

Het straatmeubilair is een ander belangrijk aandachtspunt. De score voor dit aspect 

ligt bijna een punt lager dan het gemiddelde van de gemeente en de score in 2005. 
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7.5.19 Ritthem & Binnen- en Buitenhavens 
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fysieke kwaliteit woning 8,0 - 7,3 ongenoegens overlast lawaai anderen 8,5 - 6,8
woonomgeving woning vinden 8,2 - 7,2 overlast geluid huisdieren 8,3 - 7,8

parkeerplaatsen 7,1 - 6,4 overlast stank 7,8 - 7,8
onderhoud bestrating en pleintjes 6,3 - 6,1 overlast zwerfvuil 8,0 - 7,1
kwaliteit straatmeubilair 6,5 - 5,7 overlast vuilnis 9,0 - 7,8
verlichting 7,5 - 7,1 overlast uitwerpselen dieren 7,4 - 5,8
inrichting pleintjes 6,6 - 6,3 overlast stallen van caravans e.d. 8,7 - 7,6
aanwezigheid groen 8,0 - 7,1 overlast uitgaansgelegenheden 9,0 - 8,2
onderhoud groen 6,8 - 6,5 overlast drugs/alcoholgebruik 9,2 - 7,9
aanwezigheid speelvoorzieningen 5,3 - 5,6 veiligheid sprake van geweld 9,4 - 8,3
onderhoud speelvoorzieningen 5,5 - 5,9 lastig  gevallen 9,5 - 8,9
winkels 2,9 - 7,0 diefstal of inbraak 9,0 - 8,0
scholen en kinderdagverblijven 6,7 - 7,3 overlast vandalisme 8,8 - 7,4
school-huisroute 6,7 - 6,3 overlast graffiti 9,2 - 7,9
sociaal-culturele voorzieningen 5,8 - 6,5 veiligheidsgevoel 9,0 - 7,9
medische voorzieningen 3,3 - 7,1 overlast jongeren 8,9 - 7,2
sportvoorzieningen 7,3 - 6,5 toezicht politie 6,1 - 5,2
openbare vervoersvoorzieningen 1,9 - 6,3 verkeersoverlast 7,1 - 6,4

sociale bewoners kennen elkaar 8,3 - 6,6 onoverzichtelijke verkeerssituatie 7,3 - 6,9
woonomgeving omgang buurtbewoners 8,1 - 6,9

betrokkenheid 7,7 - 6,3 totaal totaaloordeel 8,5 - 7,6
thuisvoelen 8,7 - 7,7 ontwikkeling buurt 6,6 - 6,3

Ritthem + landelijk gebied Ritthem + Binnen- en 
Buitenhavens

Ritthem + Landelijk gebied Ritthem + Binnen- en
Buitenhavens

 

hoogste score middelste score laagste score  

De leefbaarheid in Ritthem, het landelijk gebied van Ritthem en de Binnen- en Bui-

tenhavens is goed. De gebieden zijn in dit onderzoek als één buurt beschouwd. Met 

een score van 8,5 voor het totaaloordeel behaalt deze buurt het hoogste cijfer bin-

nen de gemeente voor dit aspect. Voor 18 andere vragen wordt ook de hoogste 

score behaald. Bewoners zijn vooral heel positief over de thema’s ongenoegens en 

veiligheid. Maar liefst acht keer is het cijfer gelijk of hoger dan 9. Ook de aspecten 

die vallen onder het thema sociale woonomgeving, zijn veel hoger dan gemiddeld 

in Vlissingen. Het sociale leven is duidelijk een zeer sterk punt van Ritthem, het 

landelijk gebied van Ritthem en de Binnen- en Buitenhavens.  

De laagste cijfers hebben alle betrekking op de voorzieningen. Er zijn (vrijwel) geen 

winkels of medische voorzieningen in de betreffende gebieden en ook het open-

baar vervoer is nihil. Ook het aantal scholen en kinderdagverblijven is zeer beperkt. 

Een bewoner oppert: “Een kinderdagverblijf zou zeker voor Ritthem een goed idee 

zijn. Zo stimuleer je jonge gezinnen om in het dorp te komen wonen.” 

Vergelijking met 2005 is niet mogelijk. In 2005 is Ritthem wel gemeten, maar ge-

combineerd met Zeewijksingel. Het landelijk gebied en de havens zijn destijds he-

lemaal niet betrokken.   
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Bijlage 

In de bijlage kunt u het volgende nalezen: 

• De vragenlijst van de meting in 2007 
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     Buurtnr: 

 

Enquête leefbaarheid in uw buurt 
Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een 
rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10) betekent dat u meer tevreden bent en een lager cijfer (1) 
betekent dat u ontevreden bent.  Een 6 is net voldoende en een 5 net onvoldoende. Hebt u geen oordeel over 
een vraag of vindt u de vraag niet op uw buurt van toepassing, dan kunt u die vraag onbeantwoord laten. Aan het 
einde van de vragenlijst kunt u een toelichting bij uw antwoord geven bij maximaal 3 vragen. 

Deze enquête is anoniem, maar het is waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de 
leefbaarheid naar leeftijd, geslacht en woonsituatie. Daarom begint de vragenlijst met enkele persoonlijke vragen. 

 

Persoonlijke situatie 
Wat is uw leeftijd? 

Leeftijd :   …………. Jaar 

Bent u man of vrouw? 

Geslacht :  Man / Vrouw  (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Wat is uw postcode? (bijvoorbeeld: 1234AB) 

      

 

Heeft u een huurwoning of koopwoning? 

❏  Huur 
❏  Koop 
 

Wie is de eigenaar van de woning? 

❏  Ikzelf 
❏  L’escaut woonservice 
❏  Woningstichting Walcheren 
❏  Andere verhuurder 
 
Wat is de samenstelling van uw huishouden? 

❏  Alleenwonend 
❏  Tweepersoonshuishouden zonder (thuiswonende) kinderen 
❏  Eénoudergezin, jongste thuiswonende kind onder de 12 jaar 
❏  Eénoudergezin, jongste thuiswonende kind 12 jaar of ouder 
❏  Gezin, jongste thuiswonende kind onder de 12 jaar 
❏  Gezin, jongste thuiswonende kind 12 jaar of ouder 
 

In wat voor soort woning woont u? 

❏  Eengezinswoning in rij 
❏  Twee onder één kap 
❏  Vrijstaande woning 
❏  Flat met lift 
❏  Flat zonder lift 
❏  Ouderenwoning    
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Groen– en speelvoorzieningen  

 

8. Wat vindt u van de hoeveelheid groen in uw buurt? 
       
       Zeer onvoldoende   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Ruim voldoende 
 
 
 
9. Wat vindt u van het onderhoud van de groenvoorzieningen? 
 

Zeer slecht   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   Zeer goed  

 

10. Zijn er in uw buurt voldoende geschikte speelvoorzieningen (voor jong en oud) aanwezig? 
 

Zeer onvoldoende  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   Ruim voldoende 

 
11.  Indien u vindt dat er onvoldoende speelvoorzieningen aanwezig zijn, voor welke kinderen geldt dit?   
       (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

o Peuters en kleuters (0-4 jarigen) 

o Schoolkinderen (5-12 jarigen) 

o Oudere jeugd & jong volwassenen (13 jaar en ouder) 

 

12. Wat vindt u van het onderhoud van de speelvoorzieningen? 
 

Zeer slecht   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   Zeer goed 

De aanwezigheid van openbare voorzieningen 
 
13. Zijn er in uw buurt voldoende winkels aanwezig? 
 

Zeer onvoldoende  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 – 10   Ruim voldoende 

 

14. Zijn er in uw buurt voldoende scholen en kinderdagverblijven aanwezig? 
 

Zeer onvoldoende  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   Ruim voldoende 

 

15. Als u naar schoolgaande kinderen heeft: Hoe ervaart u de school-huisroute? 
 

Zeer onveilig  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   Zeer veilig 

 

16. Zijn er in uw buurt voldoende sociaal-culturele voorzieningen aanwezig (wijk- of buurtvereniging, 
toneelvereniging, buurthuis, bibliotheek, etc.)? 

 

Zeer onvoldoende  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   Ruim voldoende  

 

17. Zijn er in uw buurt voldoende medische voorzieningen aanwezig (drogist/ apotheek/ dokter/ fysiotherapeut)? 
 

Zeer onvoldoende  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   Ruim voldoende  

 

Aan het einde van de vragenlijst kunt u een toelichting geven op uw antwoord(en)!  
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18. Zijn er in uw buurt voldoende sportvoorzieningen aanwezig? 
 

Zeer onvoldoende  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   Ruim voldoende 

 

19. Zijn er in uw buurt voldoende openbaar vervoervoorzieningen aanwezig?  
 

Zeer onvoldoende  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   Ruim voldoende 

 

Samenstelling van de bevolking en buurtbetrokkenheid 
 

20. Kennen bewoners elkaar in de buurt? 
 

Zeer slecht   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   Zeer goed 

 
21. Gaan de bewoners in uw buurt op een prettige manier met elkaar om? 
 

Zeer negatief   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   Zeer positief 

 
22. Wat vindt u van de betrokkenheid van bewoners bij uw buurt? 

 

Zeer laag   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   Zeer hoog 

 

23. Voelt u zich thuis in uw buurt?  
 

Zeer slecht   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   Zeer goed 

 

Overlast van personen en dieren  
 

24. In hoeverre ondervindt u overlast als gevolg van lawaai van anderen (bijvoorbeeld buren, hangjongeren)? 
 

Ernstige overlast  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Geen overlast 

 

25. In hoeverre ondervindt u overlast als gevolg van het geluid van huisdieren? 
 

Ernstige overlast  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Geen overlast 

 

Overlast van vuil en stank 

 
26. In hoeverre ondervindt u overlast als gevolg van stank? 
 

Ernstige overlast  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Geen overlast 

 
27. In hoeverre ondervindt u overlast als gevolg van zwerfvuil? 
 

Ernstige overlast  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Geen overlast 

 
 

Aan het einde van de vragenlijst kunt u een toelichting geven op uw antwoord(en)! 
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28. In hoeverre ondervindt u overlast als gevolg van vuilnis (te vroeg buiten zetten, verkeerd plaatsen)? 
 

Ernstige overlast  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Geen overlast 

 

29. In hoeverre ondervindt u overlast als gevolg van uitwerpselen van huisdieren? 
 

Ernstige overlast  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Geen overlast 

 Overlast ten gevolge van activi teiten  

 

30. In hoeverre ondervindt u overlast als gevolg van het stallen van caravans, aanhangwagens en/of     
      (vracht)auto's? 
 

Ernstige overlast  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Geen overlast 

 
31. In hoeverre ondervindt u overlast als gevolg van uitgaansgelegenheden? 
 

Ernstige overlast  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Geen overlast 

 

32. In hoeverre ondervindt u overlast als gevolg van drugs- en of alcoholgebruik? 
 

Ernstige overlast  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Geen overlast 

 Criminaliteit  

 

33. Is er in uw buurt sprake van geweld (vechtpartijen, huiselijk geweld, aanranding, verkrachting)? 
 

Zeer vaak   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   Nooit 

 

34. Bent u de afgelopen twee jaar ooit zelf lastig gevallen of betrokken geraakt bij geweld? 
 
 

Ernstig lastig gevallen   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Nooit lastig gevallen 

 
 
35. Heeft u in uw buurt last van diefstal of inbraken?  
 

Ernstige overlast  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Geen overlast 

 

 
36. Ondervindt u overlast van vandalisme? 
 

Ernstige overlast  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Geen overlast 

 
37. Ondervindt u in uw buurt overlast van graffiti? 
 

Ernstige overlast  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Geen overlast 

 

Aan het einde van de vragenlijst kunt u een toelichting geven op uw antwoord(en)! 
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Veiligheidsbeleving  

 

38. Voelt u zich veilig in uw buurt (en zijn er dus geen plekken die u mijdt)? 
 

Zeer onveilig   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   Zeer veilig  

 

39. Wat moet er volgens u gebeuren om de veiligheid te vergroten?  
 

 

 

 

 

 

40. Ervaart u in uw buurt overlast van jongeren? 
 

Veel overlast    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   Geen overlast 

 

41. Is er voldoende toezicht (politie) aanwezig in uw buurt? 
 

Zeer onvoldoende  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   Ruim voldoende 

 

Verkeersoverlast  

 

42. Ondervindt u overlast als gevolg van het verkeer in uw buurt? 
 

Ernstige overlast  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   Geen overlast 

 

43. Indien u een onvoldoende heeft gegeven:  waarvan ondervindt u overlast?  
       (meerder antwoorden mogelijk) 

o  Auto’s  

o  Motoren 

o  Brommers 

o  Fietsers 

 

44. Zijn er onoverzichtelijke kruisingen/ rotondes/ oversteekplaatsen e.d. in uw buurt? 
 

Zeer veel  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10    Geen  

          

 

Aan het einde van de vragenlijst kunt u een toelichting geven op uw antwoord(en)! 
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Tot Slot 
  

45. Kunt u een totaalcijfer geven voor de algehele leefbaarheidssituatie in uw buurt? 
 

Zeer onleefbaar  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Zeer leefbaar 

 
46. Vindt u uw buurt het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan?  
 

Sterk achteruit  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Sterk vooruit 

 

 

Opmerkingen 
  

Hieronder kunt u opmerkingen kwijt over maximaal drie van de 46 genoemde onderwerpen. Deze ruimte 
kunt u ook gebruiken om uw score voor een onderwerp nader toe te lichten. Graag ook eventuele locatie 
(bijvoorbeeld straatnaam) vermelden waar uw opmerking betrekking op heeft. 

 

Nummer van de vraag :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIE OMMEZIJDE VOOR MEER RUIMTE OM OPMERKINGEN TE PLAATSEN 

(deze ruimte niet gebruiken i.v.m. afknippen adresgegevens!!)  
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Nummer van de vraag  :  

 

 

 

 

 

 

Nummer van de vraag  :  

 

 

 

 

 

 

 

Deze enquête graag binnen twee weken na ontvangst retourneren ! 
 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!  

 

Onder de bewoners die een  volledig ingevulde vragenlijst hebben ingevuld worden een aantal 
cadeaubonnen verloot. Wilt u meedoen aan de verloting vul dan onderstaand uw adresgegevens 
in.  

Omdat 
de enquête anoniem verwerkt wordt, vragen wij u bijgaand cadeaubonformulier af te knippen en volledig  
ingevuld mee te sturen in bijgevoegde antwoordenvelop. De verloting zal in augustus  

plaatsvinden. 
Als u tot de winnaars behoort zullen wij  u hiervan schriftelijk in kennis stellen. 
-------------------------------------------------------------------------------------  

 

Achternaam en voo rletter: …………………….…………………………….  

Straat:     …………………….…………………………….     

Postcode/Plaats:     …………………….…………………………….  

 

* Uw adresgegevens worden bij de verwerking  dus  niet gekoppeld aan de ingevulde vragenlijst. Het 
invullen van de vragenlijst is dus anoniem .  

 


