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1 
Inleiding 

1.1 Monitoring van leefbaarheid en veiligheid 

Een eenduidig beeld omtrent de stand en de ontwikkeling van de leefbaarheid en 

de veiligheid in Nederlandse steden is voor het beleid van groot belang. Het oordeel 

van de bewoners is hierbij van groot belang. Daarom is in opdracht van de gemeen-

te Hellendoorn en Woningstichting Hellendoorn de bewoners van de gemeente 

over een drietal onderwerpen uitgebreid ondervraagd. De drie onderwerpen zijn: 

leefbaarheid, Hellendoorn in Actie! en veiligheid. Om een indruk te krijgen van de 

leefbaarheid is gebruik gemaakt van LEMON: de leefbaarheidmonitor. Aan deze 

schriftelijke enquête zijn vragen over Hellendoorn in Actie! en veiligheid toege-

voegd. Hellendoorn in Actie! is een gemeentelijke campagne met als doel noaber-

schap en omzien naar elkaar te stimuleren. Het hoofdstuk over Hellendoorn in Actie! 

biedt inzicht in de sociale kwaliteit in de verschillende kernen en wijken. De veilig-

heidmonitor is gebruikt om de veiligheidbeleving van bewoners in kaart te bren-

gen.  

Deze drie onderwerpen vormen tevens de basis van deze rapportage.  

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 bespreken wij de opzet van het onderzoek. Het behandelt de onder-

zoeksmatige zaken, zoals de respons en de steekproefgrootte en wordt er ingegaan 

op de algemene kenmerken van de respondenten waarbij wordt gekeken naar de 

leeftijdsopbouw en de woonsituatie van de respondenten. 

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het onderdeel Leefbaarheid behandeld 

aan de hand van vijf thema’s. Per thema, bijvoorbeeld fysieke woonomgeving, 

wordt aangegeven wat de minst en best scorende wijken/kernen zijn. Ook wordt, 

waar mogelijk, een vergelijking gemaakt met het gemiddelde van alle Lemon-

onderzoeken in Nederland. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting 

van de uitkomsten. 

Hoofdstuk 4 gaat in op de resultaten van het onderdeel Hellendoorn in Actie! en 

hoofdstuk 5 bespreekt de resultaten van de vragen over veiligheid. Tot slot worden  
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in hoofdstuk 6 wijkprofielen opgesteld. Deze profielen geven snel en duidelijk in-

zicht in wat de opvallendste resultaten zijn en wat de sterke en zwakke punten van 

de wijk/kern zijn. Hierin worden, voor zover mogelijk, de resultaten van de verschil-

lende delen van het onderzoek gecombineerd en gerelateerd.  

In de bijlagen vindt u de volledige tabellen die behoren bij de vragen uit de veilig-

heidsmonitor. 
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2 
Algemene toelichting 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden inhoud en opzet van deze rapportage toegelicht. Aan bod 

komen onder meer de verschillende aspecten van de leefbaarheidsmonitor, de 

vragen omtrent Hellendoorn in actie! en de veiligheidmonitor. Bovendien worden 

de wijkindeling, de opzet van het onderzoek, de betrouwbaarheid en de respons op 

de enquêtes besproken.  

2.2 De enquête 

2.2.1 De leefbaarheidmonitor Lemon 

Voor het meten van de leefbaarheid in gemeente Hellendoorn is gebruik gemaakt 

van Lemon, de leefbaarheidsmonitor. Dit instrument maakt de oordelen van bewo-

ners over de leefbaarheid aan de hand van kaartbeelden inzichtelijk. De uitkomsten 

kunt u bekijken op: www. lemoninternet.nl.  Naast de uitkomsten van de leefbaar-

heidsmonitor van gemeente Hellendoorn zijn op de Lemon-website de uitkomsten 

van onderzoeken in andere Nederlandse gemeenten te bekijken. In de leefbaar-

heidsmonitor van gemeente Hellendoorn worden de bewoners naar hun mening 

gevraagd op 20 vragen, onderverdeeld in vijf thema’s.  

De fysieke woonomgeving Ongenoegens 
De eigen woning Last van activiteiten 
De woningen in de buurt Overlast vuil en stank 
De woonomgeving Verkeersoverlast 
De groenvoorzieningen  
De speelvoorzieningen Veiligheid 
De voorzieningen Criminaliteit 

De sociale woonomgeving Veiligheidsgevoel 
Bevolkingssamenstelling bewoners Overlast van personen 
Etnische samenstelling bewoners  
Onderlinge contact bewoners Totaaloordeel 
Betrokkenheid bewoners Totaaloordeel 
Verantwoordelijkheidsgevoel bewoners  
Activiteiten bewonersorganisaties  
Thuisvoelen  
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2.2.2 Hellendoorn in actie! 

Hellendoorn in Actie! is een campagne waarmee de gemeente samen met allerlei 

andere partijen noaberschap en omzien naar elkaar zichtbaarder wil maken en wil 

stimuleren. Hellendoorn in Actie! laat zien wat mensen – familie, buren, vrienden, 

collega’s - voor elkaar willen en kunnen betekenen en hoe waardevol dat is. Daarbij 

gaat het zowel om mantelzorgactiviteiten en spontane, informele burenhulp als 

ook om georganiseerd vrijwilligerswerk en wenselijke omgangsvormen.  

Door middel van 7 vragen wordt in beeld gebracht hoe het in verschillende wijken 

en dorpen gesteld is met de sociale kwaliteit. Deze vragen zijn in de rapportage 

onderverdeeld naar 4 thema’s: 

- Verantwoordelijkheidsgevoel voor de leefbaarheid en sociale kwaliteit van de buurt. 

- Inzetten voor de buurt 

- Contacten met buren 

- Overlast 

2.2.3 Veiligheidmonitor 

Het derde deel van de vragenlijst die is uitgezet in de gemeente Hellendoorn be-

staat uit vragen omtrent veiligheid. De vragen over veiligheid zijn onderverdeeld in 

een aantal thema’s. De thema’s zijn gebaseerd op de landelijke veiligheidsmonitor. 

- Buurtproblemen 

- Onveiligheidbeleving 

- Slachtofferschap en ondervonden delicten 

- Melding en aangifte van misdrijven 

- Contacten tussen politie en burgers 

- Politie in de woonbuurt 

- Preventiemaatregelen 

-  Functioneren gemeente 

 

2.3 Onderzoeksopzet 

De indeling: kernen en wijken  

Voor het onderzoek is de gemeente Hellendoorn onderverdeeld in kernen en wij-

ken. Afhankelijk van de aard van de vragen in de enquête worden de antwoorden 

op verschillende niveaus geanalyseerd. Dit kan zowel om praktische redenen ge-

beuren, maar ook omwille van de kracht van de analyse. De gehanteerde indeling 

gaat uit van 5 kernen en 18 wijken. De wijkindeling is te zien in de volgende tabel.  
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1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel
3 Nijverdal Centrum
4 Bloemen- / Schilderswijk
5 Prinsessenwijk
6  'n Oaln Diek
7 De Brake, Konijnenberg
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel
9 Groot Lochter

18 De Blokken
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West
11 Hellendoorn Centrum, Den Dam
12 De Höfte
13 De Blenke
14 De Zuid Es, De Noord Es
15 Haarle 
16 Daarle 
17 Daarlerveen  

De respons 

Voor het onderzoek zijn in totaal 5.130 mensen benaderd. Via een a-selecte steek-

proef is een selectie gemaakt van de bewoners van de gemeente Hellendoorn. De 

vragenlijsten zijn schriftelijk afgenomen. Op de meting reageerden 1.940 respon-

denten; een prima respons van 38%. Deze respons is ruim voldoende om betrouw-

bare uitspraken mee te kunnen doen. Het aantal ondervraagde mensen is voldoen-

de groot om aan te kunnen nemen dat hun oordeel overeenkomt met het algeme-

ne oordeel van de bevolking uit de kern of wijk. In onderstaande tabel is de respons 

per wijk weergegeven. Daarbij valt op dat alleen Daarle relatief laag scoort met een 

respons van 28%. Echter, omdat er veel vragenlijsten zijn uitgezet, is de absolute 

respons van 81 personen voldoende groot om voor Daarle algemeen geldende 

uitspraken te kunnen doen.  

Respons Uitgezet %
N ijverdal 1199 3135 38%

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 116 285 41%
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’ t Hexel 113 285 40%
3 Nijverdal Centrum 105 285 37%
4 Bloemen- / Schilderswijk 102 285 36%
5 Prinsessenwijk 104 285 36%
6 n Oaln Diek 117 285 41%
7 De Brake, Konijnenberg 130 285 46%
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 95 285 33%
9 Groot Lochter 113 285 40%

18 De Blokken 97 285 34%
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 107 285 38%

H ellendo o rn 451 1140 40%
11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 107 285 38%
12 De Höfte 133 285 47%
13 De Blenke 118 285 41%
14 De Zuid Es, De Noord Es 93 285 33%

15 H aarle  103 285 36%
16 D aarle   81 285 28%
17 D aarlerveen  106 285 37%

T o taa l 1940 5130 38%  
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De onderzoekspopulatie 

In totaal hebben 1.940 respondenten (38%) een volledige vragenlijst ingevuld. De 

meerderheid (61%) van de vragenlijsten is door een vrouw ingevuld en 39% van de 

respondenten was man, 9 respondenten hebben geen antwoord gegeven op deze 

vraag. Zoals blijkt uit de volgende figuur zijn alle leeftijdsgroepen ondervraagd: er 

zijn geen groepen onder- of oververtegenwoordigd.  

figuur 2-1 Leeftijdsopbouw respondenten 

leeftijdsopbouw

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

< 25 jaar

25 - 34 jaar

35 - 44 jaar

45 - 54 jaar

55 - 64 jaar

65 - 74 jaar

> 75 jaar

le
ef

tij
d

percentage

 

Driekwart van de respondenten is eigenaar-bewoner. 18% huurt een woning bij  

Woningstichting Hellendoorn. Ruim 57% van de respondenten woont in een een-

gezinswoning, hetzij in een rij, twee-onder-één-kap, of halfvrijstaand. Nog eens 

27% geeft aan in een vrijstaande woning te wonen. Van alle respondenten woont 

respectievelijk 3% en 9% procent in een seniorenwoning of flat.  

De meest  voorkomende huishoudensamenstelling is het tweepersoonshuishouden 

zonder (thuiswonende) kinderen (43%), op de voet gevolgd door gezinnen met 

thuiswonende kinderen (37%). Slechts 3% geeft aan in een éénoudergezin met 

kinderen te wonen. 16% procent van de ondervraagden woont alleen.  

Betrouwbaarheid 

Rapportcijfers zijn subjectieve oordelen. Dit betekent dat ze van persoon tot per-

soon kunnen verschillen. Bovendien kunnen ze bij dezelfde persoon in de tijd ver-

anderen – ook bij een gelijkblijvende omgeving. Een verandering in tevredenheid 

hoeft dus niet te betekenen dat er ook in objectieve zin iets veranderd is. Door vol-

doende mensen te ondervragen middelen de subjectieve oordelen uit tot een ro-

buuster gegeven. Maar er zullen altijd bepaalde marges rondom het gemiddelde 

blijven bestaan, waarbinnen een verschil niet betrouwbaar is. Deze marges ver-

schillen per aspect en per wijk. Bij 95% zekerheid gelden grofweg de volgende 

bandbreedtes: 

• Voor de gemeente Hellendoorn totaal: 0,1  plus of min het rapportcijfer.  

• Voor de afzonderlijke wijken: 0,3 plus of min het rapportcijfer.  
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Interpretatie van de resultaten Leefbaarheidsmonitor 

In het rapport (leefbaarheidsmonitor) wordt gesproken over rapportcijfers. Dit zijn 

de cijfers die respondenten hebben toegekend aan de verschillende leefbaarheids-

aspecten. 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. In het rapport zijn de scores per aspect in tabelvorm weergegeven; 

licht groen is een ruim voldoende, oftewel een 7,5 of hoger, oranje is een onvol-

doende, dat wil zeggen lager dan een 5,5.  

Nadrukkelijk dient bij het lezen van de rapportage in acht te worden genomen dat de 

uitkomsten een weerspiegeling zijn van de oordelen van bewoners over aspecten van 

leefbaarheid. Beleving hoeft niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de werke-

lijkheid. 





LEEFBAARHEIDMONITOR    9 

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

3 
Leefbaarheidmonitor 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het LEMON-deel van de enquête gepre-

senteerd en geanalyseerd. De behandeling vindt plaats per thema. De LEMON-

enquête bevat 5 thema’s: fysieke woonomgeving, sociale woonomgeving, onge-

noegens, veiligheid en een totaaloordeel. De cijfers die bewoners geven aan de 

verschillende leefbaarheidsaspecten worden in tabelvorm gepresenteerd.  

Vergelijking 2004 

Waar mogelijk worden de cijfers vergeleken met de resultaten van het leefbaarhei-

donderzoek van 2004. Hierbij moet worden opgemerkt dat niet alle vragen over-

eenkomen met de vragen uit het onderzoek in 2004 omdat er voor is gekozen om 

de vragenlijst zoveel mogelijk af te stemmen op de standaard Lemon-vragenlijst. 

Dit betekent dat de resultaten goed te vergelijken zijn met de resultaten in andere 

gemeenten. Indien de vragen overeenkomen, zijn de resultaten van 2004 in de 

tabel cursief toegevoegd. Indien de vragen anders zijn geformuleerd, is een cijfer-

matige vergelijking onbetrouwbaar. Deze cijfers worden dan ook niet in de tabel 

opgenomen. Wel zal, indien mogelijk, in de tekst worden gerefereerd naar de uit-

komsten van 2004.  Bovendien is het van belang te realiseren dat de vragenlijsten 

in 2004 telefonisch zijn afgenomen, terwijl dit in 2007 schriftelijk is gebeurd. Het 

kan zijn dat mensen dezelfde vraag schriftelijk anders beantwoorden dan tijdens 

een telefonisch interview. Over dit verschil zijn echter moeilijk uitspraken te doen. 

In deze rapportage is ervoor gekozen om, indien de vragen gelijk zijn, de cijfers 

onderling te vergelijken. De lezer dient zich bij het vergelijken met de cijfers uit 

2004 dus altijd te realiseren dat de antwoorden op dezelfde vraag op een andere 

wijze verkregen zijn.  

Vergelijking landelijke cijfers 

De uitkomsten uit dit leefbaarheidonderzoek worden, waar mogelijk, vergeleken 

met landelijke cijfers. Op die manier wordt een beeld verkregen van het oordeel 

van bewoners in gemeente Hellendoorn voor bepaalde aspecten ten opzichte van 
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het Nederlandse gemiddelde. Het Nederlandse gemiddelde wordt gevormd door de 

gemiddelde scores per aspect van de gemeenten die in 2006 een LEMON-meting 

gedaan hebben.  

3.2 De fysieke woonomgeving 

In deze paragraaf worden verschillende aspecten behorende bij de fysieke woon-

omgeving behandeld. Het gaat dan om de gebouwde omgeving van de wijken. Dit 

thema bestaat uit vijf leefbaarheidaspecten: de kwaliteit van de woningen, de 

kwaliteit van de woonomgeving, de groen- en speelvoorzieningen en het voorzie-

ningenniveau. Een wijk met goede woningen, hoogwaardige groen, voldoende 

speelvoorzieningen en een passend voorzieningenaanbod zal van bewoners naar 

verwachting een hogere beoordeling krijgen dan een wijk die deze kenmerken niet, 

of minder heeft.  

3.2.1 Woningen 

De bewoners is gevraagd een rapportcijfer te geven over de kwaliteit van zowel de 

eigen woning, als van de woningen in de wijk. Daarbij gaat het niet zozeer om de 

geschiktheid van de woning, als wel de aantrekkelijkheid, de staat van onderhoud, 

de toegang tot de woning en bijvoorbeeld geluidsisolatie. 

Kwaliteit woning 

2007 2007
Nijverdal totaal 7,9 Hellendoorn totaal 8,0

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 7,8 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 7,9
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 8,1 12 De Höfte 8,5
3 Nijverdal Centrum 8,1 13 De Blenke 7,4
4 Bloemen- / Schilderswijk 7,7 14 De Zuid Es, De Noord Es 8,0
5 Prinsessenwijk 8,0
6 n Oaln Diek 7,9 15 Haarle 8,1
7 De Brake, Konijnenberg 8,2 16 Daarle 8,1
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 8,0 17 Daarlerveen 7,8

9 Groot Lochter 7,8
18 De Blokken 7,2 Gemeente Hellendoorn totaal 7,9
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 8,1 Landelijk 2006 7,4

ruim voldoende hoogste score
onvoldoende laagste score  

De bewoners van gemeente Hellendoorn geven gemiddeld een 7,9 voor de kwali-

teit van hun woning. Dit cijfer is hoger dan het landelijk gemiddelde van 2006 (7,4). 

De hoogst scorende wijk is De Höfte, met een 8,5. De Blokken (7,2) krijgt de laagste 

beoordeling; samen met De Blenke is dit de enige wijk waarin de bewoners geen 

ruime voldoende geven voor de kwaliteit van de woning. In totaal worden er 20 

opmerkingen gemaakt bij dit aspect waarvan 9 in Nijverdal. Een bewoner uit de 

Blokken schrijft het volgende over zijn woning: “Verouderde en slecht onderhouden 

woningen!”  

De meeste bewoners beoordelen de kwaliteit van de woning met een 8 (40%) of 

een 7 (21%). Slechts 5% geeft een 5 of lager.  
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Kwaliteit woningen in de buurt 

2007 2007
Nijverdal totaal 7,5 Hellendoorn totaal 7,9

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 7,7 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 7,9
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 7,8 12 De Höfte 8,2
3 Nijverdal Centrum 7,6 13 De Blenke 7,4
4 Bloemen- / Schilderswijk 7,4 14 De Zuid Es, De Noord Es 8,0
5 Prinsessenwijk 7,5
6 n Oaln Diek 7,5 15 Haarle 7,9
7 De Brake, Konijnenberg 7,8 16 Daarle 7,7
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 7,5 17 Daarlerveen 7,5

9 Groot Lochter 7,4
18 De Blokken 6,9 Gemeente Hellendoorn totaal 7,7
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 8,0 Landelijk 2006 7,1

ruim voldoende hoogste score
onvoldoende laagste score  

De beoordeling van de kwaliteit van de woningen in de buurt vertoont op het eer-

ste gezicht gelijkenis met die van de kwaliteit van de eigen woning, al liggen de 

scores bijna overal net iets lager. Gemiddeld geven de bewoners van gemeente 

Hellendoorn een ruime voldoende (7,7): hoger dan het landelijk gemiddelde van 

2006 (7,1). Net als de vorige vraag scoort De Höfte het hoogst (8,2) en De Blokken 

het laagst (6,9). Alleen in De Blokken (6,9) De Blenke (7,4) en de Bloemen- en Schil-

derswijk (7,4) geven de bewoners geen ruim voldoende voor de kwaliteit van de 

woningen in de wijk. Er zijn slechts drie opmerkingen gemaakt bij dit aspect.  

Een ruime meerderheid van de bewoners geeft een 8 (41%) of een 7 (30%). 12% van 

de ondervraagden geeft een 5 of lager voor de kwaliteit van de woningen in de 

buurt.  

3.2.2 Woonomgeving 

De bewoners is gevraagd naar hun mening over de kwaliteit van de woonomge-

ving. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan de pleintjes, de bestrating, de manier 

waarop de straat is ingericht, bankjes, parkeerplaatsen en straatverlichting.  

2007 2007
Nijverdal totaal 6,9 Hellendoorn totaal 7,2

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 7,0 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 6,8
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 7,1 12 De Höfte 7,3
3 Nijverdal Centrum 7,1 13 De Blenke 7,4
4 Bloemen- / Schilderswijk 6,8 14 De Zuid Es, De Noord Es 6,9
5 Prinsessenwijk 6,6
6 n Oaln Diek 6,9 15 Haarle 6,7
7 De Brake, Konijnenberg 7,2 16 Daarle 6,9
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 6,6 17 Daarlerveen 6,5

9 Groot Lochter 6,9
18 De Blokken 6,3 Gemeente Hellendoorn totaal 6,9
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 7,4 Landelijk 2006 6,6

ruim voldoende hoogste score
onvoldoende laagste score  

Het gemiddelde cijfer voor de kwaliteit van de woonomgeving is een 6,9. Dit is iets 

hoger dan het landelijke cijfer (6,6). Met een 7,4 gemiddeld oordelen bewoners in 

Hulsen/Kruidenwijk en De Blenke het meest positief over hun woonomgeving. Er 

worden geen ruime voldoendes gegeven op dit aspect. De Blokken haalt met een 

6,3 de laagste score.  In totaal zijn er 78 opmerkingen geplaatst bij dit aspect. De 

meeste opmerkingen gaan over het beperkte aantal parkeerplaatsen en slechte 

bestrating. Een bewoner uit De Höfte schrijft: “s Middags na 16:30 uur en in het 

weekend staan bijna alle parkeervakken gevuld met bedrijfsauto's waardoor er voor 

bezoek en soms voor onszelf geen parkeerplaats meer over is. Bedrijfsauto's horen bij 

de zaak of op de opritten van degene die ze mee naar huis neemt.” In de Prinsessen-
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wijk gaan de opmerkingen vooral over de bestrating: “Wegdek zeer slecht i.v.m. mijn 

scootmobiel gebruik.”  

De meest voorkomende rapportcijfers zijn een 8 (29%) en een 7 (26%). Van de on-

dervraagden geeft  17% een 5 of lager.  

3.2.3 Groen- en speelvoorzieningen 

De bewoners is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de groenvoorzieningen en 

speelvoorzieningen in de wijk.  

Groenvoorzieningen 

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

een belangrijke belevingswaarde heeft groen ook een belangrijke gebruikswaarde, 

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

Groen kan echter ook nadelig zijn voor de beleving omdat het gevoelens van onvei-

ligheid kan creëren. 

2007 2007
Nijverdal totaal 6,6 Hellendoorn totaal 7,0

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 6,7 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 6,4
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 7,1 12 De Höfte 7,0
3 Nijverdal Centrum 6,4 13 De Blenke 7,4
4 Bloemen- / Schilderswijk 6,7 14 De Zuid Es, De Noord Es 7,3
5 Prinsessenwijk 6,3
6 n Oaln Diek 6,7 15 Haarle 6,9
7 De Brake, Konijnenberg 6,8 16 Daarle 6,5
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 6,1 17 Daarlerveen 6,6

9 Groot Lochter 6,8
18 De Blokken 6,4 Gemeente Hellendoorn totaal 6,8
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 7,3 Landelijk 2006 6,6

ruim voldoende hoogste score
onvoldoende laagste score  

De gemeente Hellendoorn scoort met een gemiddelde van een 6,8 net boven het 

landelijk gemiddelde (6,6).  Er worden geen ruim voldoendes gegeven; de groen-

voorzieningen in De Blenke krijgen met een 7,4 het hoogste cijfer. Nijverdal Oost 

haalt de laagste score (6,1).  

In totaal zijn er 69 opmerkingen geplaatst bij dit aspect. Een bewoner uit Nijverdal 

Centrum schrijft: “In het centrum vind je geen groen en geen speeltuinen.” De mees-

te opmerkingen gaan over het onderhoud van het groen: “Het onderhoud is zeer 

matig. Als het goed is, wordt het een en ander opnieuw aangelegd na afloop van de 

bouw van de nieuwe huizen (Merelweg).”(Nijverdal Oost) 

Bij de spreiding van de antwoorden valt op dat 28% van de ondervraagden een 7 

geeft, gevolgd door een 8 (24%) en een 6 (19%). Nog eens 19% geeft een  5 of lager 

voor de groenvoorzieningen.  

Speelvoorzieningen 

Speelvoorzieningen zijn op het eerste gezicht vooral voor kinderen van belang. Ze 

dienen echter ook vaak als sociale ontmoetingsplaats voor ouders. Speelvoorzie-

ningen – en het onderhoud ervan – vormen een belangrijk onderdeel van de totale 

inrichting van de woonomgeving en gaan in die zin alle bewoners aan, met of zon-

der kinderen. De bewoners is gevraagd een oordeel te geven over de speelvoorzie-

ningen in hun wijk. Hoe worden ze bijgehouden, hoe is het gebruik ervan en hoe 

zijn er mogelijkheden voor kinderen om leuk en veilig te spelen?  



LEEFBAARHEIDMONITOR    13 

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

2007 2007
Nijverdal totaal 6,2 Hellendoorn totaal 6,7

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 6,0 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 5,1
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 6,1 12 De Höfte 7,5
3 Nijverdal Centrum 4,8 13 De Blenke 7,0
4 Bloemen- / Schilderswijk 5,6 14 De Zuid Es, De Noord Es 6,7
5 Prinsessenwijk 6,4
6 n Oaln Diek 6,6 15 Haarle 6,0
7 De Brake, Konijnenberg 6,2 16 Daarle 6,3
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 6,8 17 Daarlerveen 6,2

9 Groot Lochter 6,9
18 De Blokken 6,4 Gemeente Hellendoorn totaal 6,4
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 7,0 Landelijk 2006 6,1

ruim voldoende hoogste score
onvoldoende laagste score  

Gemiddeld geven de bewoners van gemeente Hellendoorn een 6,4 voor de kwali-

teit van de speelvoorzieningen in  hun wijk. Het landelijk gemiddelde 2006  (6,1) 

ligt daaronder. De Höfte is met een 7,5 een positieve uitschieter. De laagste score is 

voor Nijverdal Centrum (4,8). De tweede onvoldoende wordt gegeven in Hellen-

doorn Centrum (5,1). Deze wijk scoort ruim onder het gemeentelijk en landelijk 

gemiddelde. Verder vallen de scores van de Bloemen- en Schilderswijk (5,6) en Hul-

sen/Kruidenwijk (7,0) en De Blenke (7,0) op.  

Over de speelvoorzieningen zijn eveneens veel opmerkingen gemaakt (71). De 

meeste van deze opmerkingen gaan over het gebrek aan speelvoorzieningen (met 

name voor bepaalde leeftijdsgroepen).  Een bewoner uit de Zeehelden, Wilhelmi-

nawijk schrijft: “De mogelijkheid voor kinderen om leuk en veilig te spelen ontbreekt 

omdat wij geen openbare speelvoorziening hebben. De gemeentelijke afdeling is op 

ons (ouders/grootouders) verzoek al jaren bezig om een geschikte plek te zoeken. Nu 

in overleg met de schoolvereniging.” 

De spreiding van de rapportcijfers laat een opvallend beeld zien. Een kwart van de 

ondervraagden geeft een 5 of lager voor de speelvoorzieningen in de wijk (26%). 

Nog eens 25% geeft een 7, en 22% geeft een 8.  

3.2.4 Algemene voorzieningen  

Aan de bewoners is gevraagd wat ze van het aanbod en de kwaliteit van de voor-

zieningen in de omgeving vinden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 

scholen, winkels, openbaar vervoer, bibliotheek, buurthuis, sport-, zorg-, en medi-

sche voorzieningen. 

2007 2007
Nijverdal totaal 7,3 Hellendoorn totaal 7,1

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 7,4 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 7,1
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 7,2 12 De Höfte 7,0
3 Nijverdal Centrum 8,2 13 De Blenke 7,1
4 Bloemen- / Schilderswijk 7,9 14 De Zuid Es, De Noord Es 7,0
5 Prinsessenwijk 7,8
6 n Oaln Diek 7,0 15 Haarle 6,9
7 De Brake, Konijnenberg 6,9 16 Daarle 6,7
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 6,7 17 Daarlerveen 5,0

9 Groot Lochter 6,8
18 De Blokken 6,8 Gemeente Hellendoorn totaal 7,0
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 6,8 Landelijk 2006 6,8

ruim voldoende hoogste score
onvoldoende laagste score  

De bewoners van gemeente Hellendoorn geven gemiddeld een 7,0 voor de kwali-

teit en het aanbod van de voorzieningen in hun wijk. Landelijk werd in 2006 een 6,8 

gegeven. Het hoogste cijfer wordt gegeven door bewoners in Nijverdal Centrum 

(8,2). In Nijverdal worden tevens de twee andere ruim voldoendes gescoord, name-
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lijk Bloemen-  en Schilderswijk (7,9) en Prinsessenwijk (7,8). Daarlerveen blijft met 

een 5,0 ruim onder de scores in de andere wijken en kernen, en de gemiddelde 

score van gemeente Hellendoorn.  

In totaal zijn er 33 opmerkingen gemaakt bij dit aspect. De meeste daarvan gaan 

over het beperkte aantal winkels. Een bewoner uit Daarlerveen schrijft hierover: 

“Weinig te doen! Niet zo als in Daarle. Met de herindeling beloofd dat er wat zou 

gebeuren. Nu in 2007 nog niets gebeurd en de winkel is weg!!! De gemeente heeft het 

toen beloofd. De kapper is nu ook weg. Daarlerveen gaat kapot.” 

Bijna een derde (32%) van de ondervraagden geeft een 7 voor de voorzieningen in 

de wijk; 29% geeft een 8. Een  vijf of lager wordt door 12% van de ondervraagden 

gegeven.  

3.2.5 Fysieke woonomgeving: vergelijking 2004 en conclusies 

De gemeente Hellendoorn scoort op alle facetten hoger dan de landelijke cijfers. 

Bovendien lijkt het erop dat de bewoners van gemeente Hellendoorn vrijwel alle 

aspecten van de fysieke leefomgeving iets hoger zijn gaan waarderen dan in 2004.  

De kwaliteit van de fysieke woonomgeving in gemeente Hellendoorn zit volgens de 

bewoners vooral  in  de kwaliteit van de eigen woning en van die in de wijk.  Onder 

de antwoorden op deze twee vragen zijn veel ruim voldoendes te zien en de ge-

middelde cijfers zijn aanmerkelijk hoger dan die op de andere aspecten. Eenzelfde 

beeld (zij het iets minder sterk) was ook te zien tijdens de meting in 2004.  

Voor wat betreft de vragen over de woningen en woonomgeving blijken  de bewo-

ners van De Blokken consequent het minst tevreden te zijn.  

De groen-  en  speelvoorzieningen worden wat minder royaal beoordeeld. Vooral de 

onvoldoendes voor de speelvoorzieningen in Nijverdal Centrum (4,8) en Hellen-

doorn Centrum (5,1) vallen op. Ook dit vertoont overeenkomsten met het beeld van 

2004.  

De kern Hellendoorn scoort door de bank genomen iets hoger dan Nijverdal. Afge-

zien van voorzieningen algemeen worden de hoogste scores per aspect in de kern 

Hellendoorn (en dan specifiek De Höfte en De Blenke) gegeven. 
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3.3 De sociale woonomgeving 

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

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

waarop mensen met elkaar omgaan, en in welke mate men zich daar prettig bij 

voelt. In dit onderzoek is specifiek gevraagd naar twee elementen: de samenstel-

ling van de bevolking en buurtbetrokkenheid.  

3.3.1 Samenleven bewoners 

Het al dan niet prettig wonen in de wijk hangt mede samen met het type mensen 

dat in de wijk woont. Mensen blijken het vaak prettig te vinden als de andere 

buurtbewoners in grote lijnen hetzelfde leefpatroon hebben of met andere woor-

den ‘op hen lijken’. De bevolkingssamenstelling en etnische samenstelling spelen 

hier een rol.  

Bevolkingssamenstelling 

Bewoners is gevraagd hoe zij de samenstelling van de bevolking waarderen. Hierbij 

gaat het om bijvoorbeeld inkomen en opleiding.  

2007 2004 2007 2004
Nijverdal totaal 7,4 7,4 Hellendoorn totaal 7,5 7,4

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 7,6 7,6 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 7,5 7,4
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 7,7 7,5 12 De Höfte 7,7 7,5
3 Nijverdal Centrum 7,6 7,5 13 De Blenke 7,2 7,4
4 Bloemen- / Schilderswijk 7,5 7,4 14 De Zuid Es, De Noord Es 7,6 7,2
5 Prinsessenwijk 7,5 7,4
6 n Oaln Diek 7,4 7,4 15 Haarle 7,5 7,3
7 De Brake, Konijnenberg 7,3 7,4 16 Daarle 7,6 7,3
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 7,5 7,4 17 Daarlerveen 7,1 7,2

9 Groot Lochter 7,1 7,4
18 De Blokken 6,6 6,9 Gemeente Hellendoorn totaal 7,4 7,4
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 7,6 7,5 Landelijk 6,9 7,4

ruim voldoende hoogste score
onvoldoende laagste score  

De inwoners van gemeente Hellendoorn waarderen de bevolkingssamenstelling in 

hun wijk gemiddeld met een 7,4. Dit is hoger dan het landelijke cijfer (6,9). De be-

volkingssamenstelling wordt het hoogst gewaardeerd in De Höfte (7,7) en Nijverdal 

West (7,7). Bewoners in De Blokken zijn het minst positief (6,6) en dat is ook de 

enige wijk met een score lager dan het cijfer 7.  

De spreiding is beperkt. Bijna driekwart van de respondenten geeft een 7 (37%) of 

een 8 (36%). Slechts 5% van de ondervraagden geeft een 5 of lager.   

Het beeld komt in grote lijnen overeen met de leefbaarheidcijfers van 2004. Ook 

toen werd het laagste cijfer gegeven in De Blokken en behoorden de scores van De 

Höfte en Nijverdal West tot de hoogste. Er is een achteruitgang zichtbaar in de 

wijken Groot Lochter en De Blokken. De scores voor Daarle en De Zuid Es, De Noord 

Es zijn in 2007 juist positiever dan in 2004. 
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Etnische samenstelling 

De bewoners is gevraagd hoe zij de etnische samenstelling in hun wijk waarderen. 

Hebben mensen respect voor elkaar en leven ze prettig samen?  

2007 2004 2007 2004
Nijverdal totaal 7,6 7,2 Hellendoorn totaal 7,7 7,3

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 7,8 7,2 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 7,7 7,3
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 7,8 7,3 12 De Höfte 7,9 7,3
3 Nijverdal Centrum 7,4 7,3 13 De Blenke 7,3 7,3
4 Bloemen- / Schilderswijk 7,7 7,3 14 De Zuid Es, De Noord Es 7,9 7,2
5 Prinsessenwijk 7,5 7,3
6 n Oaln Diek 7,5 7,3 15 Haarle 7,9 7,4
7 De Brake, Konijnenberg 7,8 7,1 16 Daarle 8,0 7,2
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 7,7 7,2 17 Daarlerveen 7,4 7,3

9 Groot Lochter 7,3 7,3
18 De Blokken 6,9 6,7 Gemeente Hellendoorn totaal 7,6 7,2
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 7,8 7,2 Landelijk 6,4 6,3

ruim voldoende hoogste score
onvoldoende laagste score  

Gemiddeld genomen zijn de bewoners van gemeente Hellendoorn positief ge-

stemd (7,6) over de etnische samenstelling van de wijk waarin zij wonen. Hiermee 

zijn zij aanmerkelijk positiever dan het landelijk gemiddelde in 2006 (6,4). Daarle 

scoort met een 8,0 het hoogst, al krijgt de meerderheid van de wijken een ruime 

voldoende. Net als bij het aspect bevolkingssamenstelling zijn de bewoners van De 

Blokken (6,9) het minst positief over de etnische samenstelling. Opvallend is dat er, 

afgezien van De Blokken, geen enkele wijk of kern onder de 7,3 scoort.  

Er zijn slechts 11 opmerkingen gemaakt bij dit aspect. Een bewoner uit Daarle 

schrijft; “De etnische samenstelling is niet echt divers te noemen. Van mij mag dit 

wel wat meer gemengd zijn.” 

De spreiding van de antwoorden van de respondenten is vrijwel gelijk aan die van 

de vorige vraag. In totaal geeft 40% van de respondenten een 8, 29% een 7, en 5% 

geeft een 5 of lager.  

Gemiddeld genomen wordt de etnische samenstelling positiever gewaardeerd dan 

in 2004. Over vrijwel de hele linie zijn de cijfers van 2007 hoger dan die van de 

vorige meting. De grootste positieve uitschieters zijn zichtbaar in De Brake/ Konij-

nenberg, De Zuid Es/De Noord Es/De Höfte en Daarle. 

3.3.2 Onderling contact 

In de enquête is de bewoners gevraagd hoe het onderlinge contact tussen de be-

woners is.  

2007 2004 2007 2004
Nijverdal totaal 7,4 7,4 Hellendoorn totaal 7,6 7,6

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 7,6 7,5 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 7,6 7,6
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 7,5 7,5 12 De Höfte 7,6 7,8
3 Nijverdal Centrum 7,3 7,3 13 De Blenke 7,5 7,4
4 Bloemen- / Schilderswijk 7,6 7,3 14 De Zuid Es, De Noord Es 7,6 7,6
5 Prinsessenwijk 7,2 7,5
6 n Oaln Diek 7,4 7,6 15 Haarle 7,9 7,7
7 De Brake, Konijnenberg 7,6 7,4 16 Daarle 8,1 7,8
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 7,3 7,4 17 Daarlerveen 7,4 7,6

9 Groot Lochter 7,1 7,3
18 De Blokken 6,8 7,2
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 7,5 7,2 Gemeente Hellendoorn totaal 7,5 7,5

ruim voldoende hoogste score
onvoldoende laagste score  

De bewoners van gemeente Hellendoorn waarderen het onderlinge contact in hun 

wijk positief en geven gemiddeld een 7,5. In Daarle (8,1) en Haarle (7,9) is deze 

waardering hoger dan gemiddeld. De laagste scores zijn terug te vinden in Nijver-
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dal. Bewoners in De Blokken beoordelen het onderlinge contact het laagst (6,8). Er 

is geen vergelijking mogelijk met landelijke cijfers. 

Van de respondenten geeft ongeveer een derde (34%) een 8, en 30% een 7. Slechts 

7 % geeft een 5 of lager.   

Er zijn slechts enkele opmerkingen gemaakt bij dit aspect. Eén daarvan is als volgt: 

“We hadden jaren naast ons erg leuke en lieve buren. Helaas zijn ze vertrokken (we-

gens leeftijd en te grote woning). Nieuwe buren stellen niet zo veel prijs op contact. 

Ze zijn erg druk.” (De Brake, Konijnenberg)  

Grote verschillen met de resultaten van de meting uit 2004 zijn er nauwelijks. De 

meest opvallende is de score voor De Blokken, waar de waardering voor het onder-

ling contact opvallend is gedaald. Net als in 2004 behoort het rapportcijfer van de 

bewoners van De Blokken ook in 2007 tot de laagste van de gemeente. Net als de 

Blokken scoort ook De Prinsessenwijk in 2007 lager.  De Bloemen-/Schilderswijk, 

Hulsen/Kruidenwijk etc. en Daarle scoren daarentegen hoger dan in 2004. 

3.3.3 Betrokkenheid buurtbewoners 

De betrokkenheid van bewoners bij de wijk geeft aan of respondenten vinden dat 

andere buurtbewoners zich voor de wijk (willen) inzetten, en of de wijk hun een 

‘warm gevoel’ geeft. Bewoners is gevraagd hoe zij de betrokkenheid van bewoners 

bij hun buurt beoordelen.  

2007 2004 2007 2004
N ijverdal to taal 7 ,1 7,4 H ellendo o rn to taal 7 ,4 7,5

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 7,5 7,6 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 7,4 7,5
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’ t Hexel 7,4 7,6 12 De Höfte 7,5 7,6
3 Nijverdal Centrum 7,2 7,3 13 De Blenke 7,3 7,4
4 Bloemen- / Schilderswijk 7,2 7,3 14 De Zuid Es, De Noord Es 7,5 7,3
5 Prinsessenwijk 6,9 7,3
6 n Oaln Diek 7,2 7,6 15 H aarle  7 ,6 7,6
7 De Brake, Konijnenberg 7,2 7,3 16 D aarle  7 ,9 7,6
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 7,1 7,3 17 D aarlerveen 7 ,3 7,5
9 Groot Lochter 6,9 7,3
18 De Blokken 6,6 7,1 Gemeente H ellendo o rn to taal 7 ,3 7,4
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 7,3 7,1 Landelijk  6 ,1 6,1

ruim vo ldo ende ho o gste sco re
o nvo ldo ende laagste sco re  

Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,3 beoordelen inwoners van gemeente Hel-

lendoorn de betrokkenheid van buurtbewoners aanzienlijk hoger dan landelijk in 

2006 (6,1). Inwoners van Daarle zijn het meest tevreden (7,9). Net als op het aspect 

‘onderling contact’ wordt in De Blokken het laagste cijfer (6,6) gegeven. De enige 

opmerking die gemaakt wordt bij dit aspect is als volgt: “Veel ouderen zijn op zich-

zelf. Ik zit zelf in een seniorenflat.”  

Bijna een derde (30%) van de respondenten beoordeelt de betrokkenheid van 

buurtbewoners met een 8 en nog eens 30% een 7. Slechts 9% van de bewoners in 

gemeente Hellendoorn geeft een 5 of lager.  

Als we de scores van 2007 vergelijken met die van 2004 dan valt op dat in de kern 

Nijverdal 4 (Prinsessenwijk, ’n Oaln Diek, Groot Lochter en de Blokken) van de 10 

wijken significant lager scoren dan in 2004. De scores van de andere wijken en 

kernen laten geen opvallende verschillen zien. 
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3.3.4 Verantwoordelijkheidsgevoel bewoners 

De bewoners is gevraagd hoe zij het verantwoordelijkheidsgevoel van bewoners in 

hun buurt ervaren.  

2007 2004 2007 2004
Nijverdal totaal 7,2 7,3 Hellendoorn totaal 7,4 7,5

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 7,5 7,5 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 7,5 7,6
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 7,5 7,6 12 De Höfte 7,4 7,6
3 Nijverdal Centrum 7,2 7,5 13 De Blenke 7,3 7,4
4 Bloemen- / Schilderswijk 7,2 7,3 14 De Zuid Es, De Noord Es 7,6 7,4
5 Prinsessenwijk 7,0 7,3
6 n Oaln Diek 7,2 7,5 15 Haarle 7,6 7,6
7 De Brake, Konijnenberg 7,2 7,3 16 Daarle 7,9 7,6
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 7,3 7,4 17 Daarlerveen 7,2 7,4

9 Groot Lochter 6,8 7,3
18 De Blokken 6,5 7,0
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 7,4 7,1 Gemeente Hellendoorn totaal 7,3 7,4

ruim voldoende hoogste score
onvoldoende laagste score  

Het verantwoordelijkheidsgevoel wordt het hoogst ervaren in Daarle (7,9). Dit re-

sultaat is niet verwonderlijk aangezien deze kern ook de hoogste scores behaalt op 

de aspecten betrokkenheid en onderling contact. Groot Lochter (6,8) en De Blokken 

(6,5) zijn de twee wijken waar bewoners het verantwoordelijkheidsgevoel minder 

hoog ervaren. Beide scores liggen ruim onder het gemeente gemiddelde. Een be-

woner uit n Oaln Diek merkt op: “Een aantal individuen toont geen verantwoorde-

lijkheidsgevoel voor de buurt.”  Dit is tevens de enige opmerking bij dit aspect.  

Van de respondenten geeft bijna een derde (31%) een 7 of een 8 (31%). Een 5 of 

lager wordt door 8% van de respondenten gegeven.  

In 2004 behoorde het rapportcijfer van Daarle ook tot de hoogste waarderingen in 

gemeente Hellendoorn. Verder valt op dat de scores van Groot Lochter (6,8) en De 

Blokken (6,5) ten opzichte van 2004 opvallend zijn gezakt.  

3.3.5 Activiteiten bewonersorganisaties 

De bewoners van gemeente Hellendoorn is gevraagd wat zij vinden van de activi-

teiten van bewonersorganisaties, zoals de wijkvereniging, buurtoverleg en speel-

tuinoverleg.  

2007 2004 2007 2004
N ijverdal to taal 6 ,8 6,9 H ellendo o rn to taal 7 ,2 7,1

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 7,2 7,2 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 6,3 6,7
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’ t Hexel 7,2 7,3 12 De Höfte 7,3 7,3
3 Nijverdal Centrum 5,8 6,5 13 De Blenke 7,6 7,3
4 Bloemen- / Schilderswijk 6,0 6,5 14 De Zuid Es, De Noord Es 7,2 7,1
5 Prinsessenwijk 7,0 7,3
6 n Oaln Diek 7,5 7,4 15 H aarle  6 ,6 6,9
7 De Brake, Konijnenberg 6,8 6,6 16 D aarle  7 ,3 6,9
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 6,9 7,1 17 D aarlerveen 6 ,9 7,0
9 Groot Lochter 6,6 7,0
18 De Blokken 6,5 6,4
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 6,5 6,4 Gemeente H ellendo o rn to taal 6 ,9 6,9

ruim vo ldo ende ho o gste sco re
o nvo ldo ende laagste sco re  

Gemiddeld zijn de bewoners van gemeente Hellendoorn redelijk positief gestemd 

over de activiteiten van de bewonersorganisaties: 6,9. Er is voor deze vraag geen 

landelijk cijfer bekend. De Blenke behaalt met een 7,6 de hoogste score. ’n Oaln 

Diek is de enige andere wijk met een ruim voldoende (7,5). De bewoners van Nij-

verdal Centrum zijn het minst te spreken over de activiteiten van de bewonersor-

ganisaties (5,8). Er zijn slechts enkele opmerkingen gemaakt bij dit aspect, waarvan 

de meeste opmerkingen over het ontbreken van een bewonersorganisatie gaan.  



LEEFBAARHEIDMONITOR    19 

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

Een bewoner uit Nijverdal Centrum schrijft: “Ik woon 50 jaar op deze plek. Vroeger 

was er een buurtvereniging en hadden we echte buren. Maar helaas is er door allerlei 

zaken geen persoonlijk contact meer. Ik vind dat wel spijtig.”  

In totaal beoordeelt 30% van de respondenten de activiteiten van bewonersorgani-

saties met een 7 en 27% geeft een 8. Het cijfer 5 of lager wordt door 16% van de 

respondenten  gegeven. 

Het gemiddelde cijfer van de gemeente verschilt niet met 2004. Inzoomend naar 

wijk/kernniveau valt op dat het cijfer voor Nijverdal Centrum duidelijk lager is dan 

het cijfer in 2004. Voor de Bloemen- en Schilderswijk en Groot Lochter geldt dit in 

mindere mate maar is ook een achteruitgang zichtbaar. In De Blenke en Daarle 

worden de activiteiten van bewonersorganisaties juist beter gewaardeerd.  

3.3.6 Thuis voelen 

De laatste vraag binnen het thema sociale woonomgeving is of men zich thuis 

voelt in de buurt.   

2007 2004 2007 2004
Nijverdal totaal 8,1 8,1 Hellendoorn totaal 8,3 8,2

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 8,4 8,4 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 8,2 8,3
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 8,4 8,5 12 De Höfte 8,3 8,1
3 Nijverdal Centrum 8,1 8,2 13 De Blenke 8,2 8,1
4 Bloemen- / Schilderswijk 8,2 8,0 14 De Zuid Es, De Noord Es 8,5 8,4
5 Prinsessenwijk 8,1 8,1
6 n Oaln Diek 8,2 8,2 15 Haarle 8,3 8,3
7 De Brake, Konijnenberg 8,4 7,9 16 Daarle 8,3 8,1
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 8,1 8,2 17 Daarlerveen 7,9 8,1

9 Groot Lochter 7,9 8,0
18 De Blokken 7,3 7,8
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 8,1 8,0 Gemeente Hellendoorn totaal 8,2 8,1

ruim voldoende hoogste score
onvoldoende laagste score  

De inwoners van gemeente Hellendoorn voelen zich thuis in hun wijk: het gemid-

delde cijfer is een 8,2. Dit is de hoogste gemiddelde beoordeling uit het leefbaar-

heidonderzoek. Bewoners in De Zuid Es en Noord Es in de kern Hellendoorn geven 

het hoogste cijfer (8,5). Ook in de wijk met de laagste score (De Blokken, 7,3) voelt 

met zich thuis. Alle overige wijken scoren een ruim voldoende. Over de vraag of 

men zich thuis voelt in de buurt zijn geen landelijke cijfers beschikbaar en er kan 

dus geen vergelijking gemaakt worden.  

In totaal geeft maar liefst 38% van de respondenten een 8 als rapportcijfer, 21% 

een 9, en 17% een 10. Slechts 3% van de ondervraagden geeft een 5 of lager.  

Ook in de meting van 2004 bleek dat bewoners deze vraag hoog waardeerden. 

Opvallend is het verschil met 2004 bij De Blokken, waar men nu minder positief 

oordeelt dan 3 jaar geleden.  Opvallend hoger scoort De Brake, Konijnenberg. 

3.3.7 Sociale woonomgeving: conclusies 

Voor alle vragen  met betrekking tot de sociale woonomgeving geldt dat, voor zo-

ver er landelijke cijfers bekend zijn, gemeente Hellendoorn hoger scoort dan deze 

landelijke cijfers. Bewoners van gemeente Hellendoorn zijn goed te spreken over de 

sociale woonomgeving, zoals ze dat in 2004 ook waren. De gemiddelde beoordelin-

gen voor etnische samenstelling, onderling contact en thuis voelen zijn zonder 

meer hoog te noemen. 
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Opvallend is dat bewoners van Daarle op vier aspecten de meest positieve waarde-

ring geven. Alle laagste scores zijn te vinden in Nijverdal. De Blokken scoort van alle 

Hellendoornse wijken/kernen op 6 vragen het laagst. Alleen de vraag naar de acti-

viteiten van bewonersorganisaties wordt niet in De Blokken maar in Nijverdal-

Centrum (5,8) het laagst beoordeeld. Toch is dit minder ernstig dan het lijkt: voor 

alle aspecten binnen het thema sociale woonomgeving geven de bewoners in De 

Blokken rapportcijfers die niet onder de 6,5 liggen.  

3.4 Ongenoegens 

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

Bijzonder kenmerk is dat ze slechts worden opgemerkt als ze er wél zijn. In dit on-

derzoek is gevraagd naar overlast van activiteiten, van vuil en stank en van verkeer. 

Hoe hoger de cijfers, des te minder overlast of ongenoegens men ervaart.  

3.4.1 Overlast ten gevolg van activiteiten 

Onder overlast van activiteiten wordt onder andere overlast door horeca, bedrijvig-

heid, vervoer, transport en opslag verstaan. Aan de bewoners van gemeente Hel-

lendoorn is gevraagd in hoeverre zij overlast ervaren van zulke activiteiten.  

NB:  Hoe hoger het cijfer, des te minder ov erlast men erv aart  

2007 2007
Nijverdal totaal 7,7 Hellendoorn totaal 8,1

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 7,8 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 7,6
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 8,2 12 De Höfte 8,4
3 Nijverdal Centrum 6,5 13 De Blenke 8,1
4 Bloemen- / Schilderswijk 7,4 14 De Zuid Es, De Noord Es 8,4
5 Prinsessenwijk 7,7
6 n Oaln Diek 7,9 15 Haarle 8,1
7 De Brake, Konijnenberg 8,3 16 Daarle 8,1
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 7,9 17 Daarlerveen 8,1

9 Groot Lochter 7,6
18 De Blokken 7,4 Gemeente Hellendoorn totaal 7,9
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 8,0 Landelijk 2006 8,0

ruim voldoende hoogste score
onvoldoende laagste score  

Met een gemiddeld rapportcijfer van een 7,9 geven de inwoners van gemeente 

Hellendoorn aan weinig overlast van activiteiten te hebben. Landelijk was dit cijfer 

in 2006 gemiddeld een 8,0. De Höfte en De Blenke scoren beide een 8,4 en daarmee 

het hoogst binnen de gemeente. De score van Nijverdal Centrum (6,5) is opvallend 

laag. Afgezien van deze wijk, de Bloemen- en Schilderswijk (7,4) en De Blokken (7,4) 

geven de bewoners van de andere wijken een ruim voldoende. Ze geven daarmee 

aan weinig overlast te ondervinden ten gevolge van activiteiten.  

Er zijn in totaal 105 opmerkingen geplaatst bij dit aspect. De meeste opmerkingen 

zijn gemaakt door bewoners van het centrum van Nijverdal en de kern Hellendoorn 

en gaan vooral over geluidsoverlast en andere overlast veroorzaakt door mensen 

die horecagelegenheden bezoeken. Ook een bewoner uit Nijverdal West ervaart die 

overlast: “Overlast van de horeca: glas op het fietspad, afval, urineren, parkeren van 

auto's op ons terrein, het stallen van fietsen, verkeerslawaai, drukte en het rijgedrag.” 
De verdeling van rapportcijfers is opvallend. Ruim de helft geeft aan weinig over-

last van activiteiten te ondervinden; 26% geeft een 10 en 24% een 8. Een 5 of lager 

wordt door 11% van de respondenten gegeven.   
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3.4.2 Overlast vuil en stank 

Aan de bewoners is gevraagd of zij in hun wijk overlast hebben van vervuiling, 

zoals zwerfvuil, verkeerd of te vroeg geplaatst vuilnis, of hondenpoep. 

NB:  Hoe hoger het cijfer, des te minder ov erlast men erv aart  
2007 2007

Nijverdal totaal 7,4 Hellendoorn totaal 7,8

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 7,5 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 7,7
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 7,9 12 De Höfte 7,6
3 Nijverdal Centrum 7,6 13 De Blenke 7,9
4 Bloemen- / Schilderswijk 7,6 14 De Zuid Es, De Noord Es 8,0
5 Prinsessenwijk 7,3
6 n Oaln Diek 7,1 15 Haarle 7,8
7 De Brake, Konijnenberg 7,4 16 Daarle 7,8
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 7,3 17 Daarlerveen 7,6

9 Groot Lochter 7,2
18 De Blokken 6,6 Gemeente Hellendoorn totaal 7,5
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 7,6 Landelijk 2006 6,3

ruim voldoende hoogste score
onvoldoende laagste score  

Inwoners van gemeente Hellendoorn ervaren weinig overlast van vuil en stank: 

met een 7,5 scoort de gemeente ruim boven het landelijk gemiddelde in 2006 (6,3). 

Opvallend is dat in de kern Hellendoorn (7,8), Hulsen/Kruidenwijk (7,6), Haarle 

(7,8), Daarle (7,8) en Daarlerveen (7,6) allemaal ruim voldoendes worden gegeven. 

De minste overlast ervaren de bewoners van De Zuid Es en De Noord Es (8,0). De 

bewoners van De Blokken ervaren de meeste overlast van vuil of stank (6,6).  Ook 

het aspect overlast van vuil en stank kent veel opmerkingen (144).  De meeste op-

merkingen gaan over hondenpoep en stankoverlast. “Hondenpoep ligt op plekken 

waar het niet hoort te liggen. Verplicht een schepje mee? Erg veel overlast van vliegen 

in verband met de paarden in de wei achter het huis. Mest wordt sporadisch wegge-

haald.”(De Höfte) 

In totaal geeft bijna de helft van de respondenten een 7 (21%) of een 8 (28%) als 

rapportcijfer. 13% geeft een 5 of lager.  

3.4.3 Verkeersoverlast 

Verkeersoverlast kan onder meer bestaan uit hinder door verkeersdrukte of ver-

keerslawaai, maar ook uit overlast als gevolg van verkeerd parkeren, onoverzichte-

lijk verkeerssituaties of te hard rijden in de wijk.  

NB:  Hoe hoger het cijfer, des te minder ov erlast men erv aart  
2007 2007

Nijverdal totaal 6,5 Hellendoorn totaal 6,7

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 6,6 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 5,8
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 6,6 12 De Höfte 7,3
3 Nijverdal Centrum 5,8 13 De Blenke 6,8
4 Bloemen- / Schilderswijk 6,6 14 De Zuid Es, De Noord Es 6,8
5 Prinsessenwijk 6,7
6 n Oaln Diek 6,4 15 Haarle 6,8
7 De Brake, Konijnenberg 6,8 16 Daarle 6,8
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 6,2 17 Daarlerveen 6,3

9 Groot Lochter 6,7
18 De Blokken 6,4 Gemeente Hellendoorn totaal 6,6
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 7,0 Landelijk 2006 6,3

ruim voldoende hoogste score
onvoldoende laagste score  

Bewoners van gemeente Hellendoorn geven aan minder verkeersoverlast te erva-

ren (6,6) dan landelijk (6,3). Toch is de 6,6 het laagste gemiddelde cijfer dat behaald 

is op een leefbaarheidsaspect. De hoogste score wordt gegeven in De Höfte (7,3). 
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Opvallend is dat de meeste verkeeroverlast wordt ervaren in de centra van beide 

kernen: Nijverdal Centrum (5,8) en Hellendoorn Centrum (5,8). Verkeersoverlast is 

duidelijk een aspect wat aandacht vraagt. In totaal zijn er maar liefst 483 opmer-

kingen gemaakt bij dit aspect! De meeste opmerkingen zijn gemaakt in de wijken 

Hellendoorn Centrum (42), Prinsessenwijk (34) en Zeehelden, Wilhelminawijk (32). 

In de Zeehelden, Wilhelminawijk omschrijft een bewoner de situatie als volgt: “Er 

wordt op het woonerf te hard gereden en buiten de parkeerplaatsen geparkeerd. Ook 

wordt er vlak voor de kruising geparkeerd.” In de Prinsessenwijk gaan eveneens veel 

opmerkingen over te hard rijden:  “In de Kerkstraat wordt te hard gereden. Er moe-

ten echt snelheidsbeperkende maatregelen genomen worden.”  

Een bewoner uit Hellendoorn Centrum is heel duidelijk over de problemen in de 

wijk: “Het verkeerslawaai en de intensiviteit neemt toe. Het oversteken met fiets 

vanaf de Tonne naar de woningen gaat moeilijk. Het oversteken vanaf kruispunt de 

Tonne komend vanaf de Schuilenburgerweg naar de Dorpsstraat blijft vanwege 

slecht zicht en de snelheid van de auto's een ramp. Het verkeer is de negatieve factor 

in onze woonstraat. De functie van de straat is echter meer een omleidingsroute in 

plaats van dat er gekeken wordt naar de veiligheid en het woongenot”  

Als we kijken naar de spreidingscijfers blijkt dat de meningen over deze vraag ver-

deeld zijn en de scores zijn dan ook behoorlijk gespreid. Het cijfer 7 of 8 wordt bei-

de door 18% van de respondenten gegeven. Van de respondenten geeft 29% een 5 

of lager. Een 6, een 9 en een 10 worden door elk door meer dan 10% van de res-

pondenten gegeven.  

3.4.4 Ongenoegens: vergelijking 2004 en conclusies 

In vergelijking met 2004 liggen de cijfers van 2007 op vrijwel alle aspecten binnen 

het thema ongenoegens iets lager. Dit zou erop kunnen duiden dat inwoners van 

gemeente Hellendoorn overlast anders zijn gaan ervaren. In verband met de be-

perkte vergelijkbaarheid1 zijn hier echter nauwelijks harde uitspraken over te doen.  

Als we naar de gemiddelden voor de gemeente Hellendoorn kijken, dan lijkt de 

uitspraak gerechtvaardigd dat er slechts kleine ongenoegens worden ervaren. 

Overlast van personen, vuil en stank, of verkeer:  er wordt gemiddeld geen onvol-

doende gegeven door de bewoners.  

Wat wel opvalt, maar misschien niet verrast, is dat in Nijverdal Centrum de meeste 

overlast wordt ervaren van activiteiten en verkeer. Voor wat betreft verkeersover-

last geldt dat Nijverdal Centrum deze lage score deelt met Hellendoorn Centrum.  

3.5 Veiligheid 

Veiligheid is in de afgelopen jaren een belangrijk thema geworden, niet in de laat-

ste plaats als gevolg van de aandacht in de media. Ook voor het woongenot of de 

beleving van leefbaarheid is veiligheid steeds meer bepalend geworden. Gemeen-

voetnoot 

1  De vragen uit de enquête van 2004 zijn niet goed vergelijkbaar met de vragen uit de laatste 

enquête.  
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ten en corporaties reageren op de roep om de veiligheid in de wijk te vergroten. 

Hoe bewoners de veiligheid in hun buurt beoordelen, wordt in het leefbaarheidon-

derzoek onderzocht aan de hand van drie aspecten: criminaliteit, veiligheidsgevoel 

en overlast van personen.  

3.5.1 Criminaliteit 

In de enquête is de bewoners gevraagd in hoeverre men last heeft van criminaliteit. 

Criminaliteit kan verschillende vormen aannemen. Van kleine vernielingen tot 

hinderlijk contact, bijvoorbeeld van rondhangende jongeren tot diefstal en ge-

weldpleging. 

NB:  Hoe hoger het cijfer, des te minder ov erlast men erv aart  
Nijverdal totaal 7,7 Hellendoorn totaal 8,1

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 7,7 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 8,0
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 8,1 12 De Höfte 7,8
3 Nijverdal Centrum 7,2 13 De Blenke 8,2
4 Bloemen- / Schilderswijk 8,1 14 De Zuid Es, De Noord Es 8,5
5 Prinsessenwijk 7,7
6 n Oaln Diek 8,1 15 Haarle 8,6
7 De Brake, Konijnenberg 7,9 16 Daarle 8,4
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 8,0 17 Daarlerveen 8,4

9 Groot Lochter 7,1
18 De Blokken 7,1 Gemeente Hellendoorn totaal 7,9
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 7,8 Landelijk 2006 6,9

ruim voldoende hoogste score
onvoldoende laagste score  

De inwoners van gemeente Hellendoorn geven met een 7,9 aan niet veel last van 

criminaliteit te ondervinden. Gemeente Hellendoorn scoort daarmee ook ruim 

boven het landelijk gemiddelde 2006 (6,9). Inwoners van Haarle  hebben het minst 

last van criminaliteit (8,6), op de voet gevolgd door De Zuid Es en De Noord Es (8,5), 

Daarle (8,4) en Daarlerveen (8,4). In Groot Lochter (7,1) en De Blokken (7,1) wordt 

de meeste criminaliteit ervaren. Samen met Nijverdal Centrum (7,2) scoren deze 

wijken als  enige geen ruim voldoende (7,5 of hoger). Er zijn in totaal 85 opmerkin-

gen geplaatst bij dit aspect.  Veel van deze opmerkingen gaan over overlast en 

vernielingen veroorzaakt door (uitgaande) jeugd in met name de weekenden. Eén 

bewoner schrijft bijvoorbeeld: “De jeugd veroorzaakt ontzettend veel overlast tussen 

het centrum en Groot-Lochter.” Opvallend aan de spreiding van de antwoorden is 

dat een kwart (25%) een 8 geeft, en nog eens 23% een 10. In totaal geeft 9% van de 

respondenten een 5 of lager.   

3.5.2 Veiligheidsgevoel 

Veiligheid is een belangrijk thema. Naast de objectieve cijfers is beleving van vei-

ligheid interessant. Hoe veilig voelen bewoners zich in hun wijk? Bij de beoordeling 

van de veiligheid is onder andere gevraagd naar donkere plekken, overhangend 

groen en een onprettige sfeer.  
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2007 2007
Nijverdal totaal 7,9 Hellendoorn totaal 8,2

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 8,2 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 8,2
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 8,1 12 De Höfte 8,2
3 Nijverdal Centrum 7,9 13 De Blenke 8,2
4 Bloemen- / Schilderswijk 8,0 14 De Zuid Es, De Noord Es 8,2
5 Prinsessenwijk 8,2
6 n Oaln Diek 8,1 15 Haarle 8,5
7 De Brake, Konijnenberg 8,1 16 Daarle 8,4
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 8,2 17 Daarlerveen 8,2

9 Groot Lochter 7,5
18 De Blokken 7,1 Gemeente Hellendoorn totaal 8,1
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 8,1 Landelijk 2006 7,1

ruim voldoende hoogste score
onvoldoende laagste score  

Ook wat betreft veiligheidsbeleving scoort gemeente  Hellendoorn hoog. De 8,1 is 

ruim hoger dan het landelijke cijfer (7,1). Wederom zijn bewoners van Haarle (8,5) 

het meest positief, gevolgd door Daarle (8,4). Alleen De Blokken krijgt geen ruime 

voldoende (7,1); bewoners in De Blokken voelen zich aanmerkelijk minder veilig 

dan de gemiddelde inwoner van gemeente Hellendoorn. Er zijn 29 opmerkingen 

geplaatst bij dit aspect die voornamelijk gaan over slechte verlichting en overhan-

gend groen. “De hondenuitlaatplaats is niet goed verlicht. Ik durf daar 's avonds de 

hond niet uit te laten.” (Hulsen/Kruidenwijk) 

Ongeveer een derde (34%) van de respondenten geeft een 8. Bovendien wordt door  

19% een 7 of een 9 gegeven. Slechts 5% geeft een 5 of lager.  

3.5.3 Overlast van personen 

Overlast in de wijk door rondhangende jongeren. Geluidsoverlast door klussende of 

schreeuwende buren en rondhangende groepen. Het kan een inbreuk zijn op het 

woongenot. In het onderzoek is de respondenten gevraagd of ze last hebben van 

het gedrag van hun buurtbewoners. 

NB:  Hoe hoger het cijfer, des te minder ov erlast men erv aart  
2007 2007

Nijverdal totaal 7,2 Hellendoorn totaal 7,4

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 7,4 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 7,3
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 7,5 12 De Höfte 7,4
3 Nijverdal Centrum 7,2 13 De Blenke 7,4
4 Bloemen- / Schilderswijk 7,4 14 De Zuid Es, De Noord Es 7,8
5 Prinsessenwijk 7,1
6 n Oaln Diek 7,0 15 Haarle 7,5
7 De Brake, Konijnenberg 7,7 16 Daarle 7,6
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 7,2 17 Daarlerveen 7,0

9 Groot Lochter 6,8
18 De Blokken 6,5 Gemeente Hellendoorn totaal 7,3
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 7,4 Landelijk 2006 6,6

ruim voldoende hoogste score
onvoldoende laagste score  

Met een gemiddelde van 7,3 geven de inwoners van gemeente Hellendoorn aan 

maar beperkt overlast van personen te ondervinden. Dit cijfer is hoger dan het 

landelijk gemiddelde in 2006 (6,6). In De Zuid Es en Noord Es wordt de minste over-

last van personen ervaren (7,8). De Blokken scoort met een 6,5 het laagst. Er zijn 82 

opmerkingen gemaakt bij dit aspect waarvan de meeste in De Blokken (18) en 

Groot Lochter (9).  De meeste opmerkingen gaan over geluidsoverlast van buren of 

jongeren. “Hangjeugd op de asfaltplek en regelmatig wordt er met de brommer en de 

auto gescheurd. Ook last van de harde muziek uit de auto's.” (Groot Lochter). 

Van de respondenten geeft 30% een 8 en 22% een 7. 15% van de ondervraagden 

geeft een 5 of lager.  
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3.5.4 Veiligheid: vergelijking 2004 en conclusies 

In vergelijking met de uitkomsten van het leefbaarheidonderzoek in 2004 valt op 

dat de overlast van personen en van criminaliteit lijkt te zijn toegenomen. Op het 

eerste oog is dit in tegenstelling tot het schijnbaar toegenomen gevoel van veilig-

heid.  

In vergelijking met de rest van Nederland zijn de inwoners van gemeente Hellen-

doorn duidelijk positiever gestemd. In gemeente Hellendoorn voelt men zich aan-

zienlijk veiliger dan gemiddeld genomen in Nederland. Ook is er aanzienlijk minder 

criminaliteit volgens de respondenten.  

De Blokken krijgt op alle drie de aspecten de laagste cijfers, op de voet gevolgd door 

Groot Lochter. Deze resultaten verdienen echter nuancering aangezien deze wijken 

niet onder het landelijk gemiddelde scoren.  

3.6 Totaaloordeel  

Naast de oordelen op diverse leefbaarheidaspecten is de bewoners gevraagd een 

totaaloordeel voor hun wijk te geven. Dit is het cijfer dat de bewoners in algemene 

zin geven aan de leefbaarheid in hun wijk. 

2007 2004 2007 2004
Nijverdal totaal 7,7 7,9 Hellendoorn totaal 7,9 8,0

1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 8,0 8,0 11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 7,5 8,0
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 7,9 8,2 12 De Höfte 8,1 8,0
3 Nijverdal Centrum 7,6 7,8 13 De Blenke 7,9 7,9
4 Bloemen- / Schilderswijk 7,9 8,0 14 De Zuid Es, De Noord Es 8,1 8,1
5 Prinsessenwijk 7,9 8,0
6 n Oaln Diek 7,8 7,9 15 Haarle Dorp 7,9 8,1
7 De Brake, Konijnenberg 7,9 8,0 16 Daarle Dorp 8,1 8,0
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 7,7 7,9 17 Daarlerveen Dorp 7,6 7,8

9 Groot Lochter 7,5 7,9
18 De Blokken 7,1 7,6 Gemeente Hellendoorn totaal 7,8 7,9
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 7,9 7,8 Landelijk 7,3 7,3

ruim voldoende hoogste score
onvoldoende laagste score  

Ook uit het totaaloordeel (7,8) blijkt dat de inwoners van gemeente Hellendoorn de 

leefbaarheid in hun buurt goed waarderen. De leefbaarheid wordt bovendien ho-

ger gewaardeerd dan gemiddeld in Nederland. Daarle (8,1), De Zuid Es en De Noord 

Es (8,1) en De Höfte (8,1) worden het best beoordeeld. De bewoners van De Blokken 

zijn het minst tevreden over de leefbaarheid in hun buurt (7,1). In alle andere wij-

ken wordt een ruim voldoende gegeven. De opmerkingen die gemaakt zijn (33), zijn 

heel divers. Een bewoner uit De Brake, Konijnenberg schrijft: “Verkeersoverlast 

drukt het totaalcijfer voor de leefbaarheidssituatie in de buurt. Met name op de 

Kerkstraat wordt veel te snel gereden door gemeentelijke voertuigen, maar ook 

door niet-inwonenden.” Iemand in de Bloemen- en Schilderswijk is juist heel posi-

tief: “Heel eenvoudig: het is een fijne buurt.” 

Bij de spreiding van de antwoorden valt op dat slechts 3% een 5 of lager geeft voor 

de algehele leefbaarheid. 38% geeft een 8, en 29% een 7.  

Vergeleken met de uitkomsten van het leefbaarheidonderzoek uit 2004 vallen 

vooral de lagere scores voor De Blokken, Hellendoorn Centrum en Groot Lochter op.  
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3.7 Samenvatting uitkomsten 

Onderstaande tabel toont de gemiddelde scores per wijk voor alle leefbaarheidvra-

gen. In de tabel vallen drie zaken op. Ten eerste de overheersende licht groene 

kleur: de bewoners van gemeente Hellendoorn hebben veel ruim voldoendes gege-

ven. Alleen op het aspect speelvoorzieningen zijn twee onvoldoendes gegeven. Dit 

beeld strookt met de over het algemeen hoge gemiddelde scores voor gemeente 

Hellendoorn totaal.  

Als we inzoomen op wijkniveau valt op dat De Blokken met afstand de wijk is waar 

het vaakst de laagste score wordt gegeven door bewoners. Zoals al eerder aange-

geven, is dit minder erg dan op het eerste gezicht lijkt. Met een totaaloordeel van 

7,1 lijkt de leefbaarheid niet sterk onder druk te staan in deze wijk. Wel is er een 

duidelijk verschil in oordeel met de bewoners van andere wijken. Bijna alle laagste 

scores worden door een wijk in de kern Nijverdal behaald. Dit geldt niet voor het 

aspect voorzieningen algemeen. Daarlerveen behaalt hierop de laagste score. Voor 

het aspect verkeersoverlast geldt dat de laagste score wordt ‘gedeeld’ door Nijver-

dal Centrum en Hellendoorn Centrum. 
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Nijverdal totaal 7,7 7,9 7,5 6,9 6,6 6,2 7,3 7,4 7,6 7,4 7,1 7,2 6,8 8,1 7,7 7,4 6,5 7,7 7,9 7,2
1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 8,0 7,8 7,7 7,0 6,7 6,0 7,4 7,6 7,8 7,6 7,5 7,5 7,2 8,4 7,8 7,5 6,6 7,7 8,2 7,4
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 7,9 8,1 7,8 7,1 7,1 6,1 7,2 7,7 7,8 7,5 7,4 7,5 7,2 8,4 8,2 7,9 6,6 8,1 8,1 7,5
3 Nijverdal Centrum 7,6 8,1 7,6 7,1 6,4 4,8 8,2 7,6 7,4 7,3 7,2 7,2 5,8 8,1 6,5 7,6 5,8 7,2 7,9 7,2
4 Bloemen- / Schilderswijk 7,9 7,7 7,4 6,8 6,7 5,6 7,9 7,5 7,7 7,6 7,2 7,2 6,0 8,2 7,4 7,6 6,6 8,1 8,0 7,4
5 Prinsessenwijk 7,9 8,0 7,5 6,6 6,3 6,4 7,8 7,5 7,5 7,2 6,9 7,0 7,0 8,1 7,7 7,3 6,7 7,7 8,2 7,1
6 n Oaln Diek 7,8 7,9 7,5 6,9 6,7 6,6 7,0 7,4 7,5 7,4 7,2 7,2 7,5 8,2 7,9 7,1 6,4 8,1 8,1 7,0
7 De Brake, Konijnenberg 7,9 8,2 7,8 7,2 6,8 6,2 6,9 7,3 7,8 7,6 7,2 7,2 6,8 8,4 8,3 7,4 6,8 7,9 8,1 7,7
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 7,7 8,0 7,5 6,6 6,1 6,8 6,7 7,5 7,7 7,3 7,1 7,3 6,9 8,1 7,9 7,3 6,2 8,0 8,2 7,2
9 Groot Lochter 7,5 7,8 7,4 6,9 6,8 6,9 6,8 7,1 7,3 7,1 6,9 6,8 6,6 7,9 7,6 7,2 6,7 7,1 7,5 6,8

18 De Blokken 7,1 7,2 6,9 6,3 6,4 6,4 6,8 6,6 6,9 6,8 6,6 6,5 6,5 7,3 7,4 6,6 6,4 7,1 7,1 6,5
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 7,9 8,1 8,0 7,4 7,3 7,0 6,8 7,6 7,8 7,5 7,3 7,4 6,5 8,1 8,0 7,6 7,0 7,8 8,1 7,4

Hellendoorn totaal 7,9 8,0 7,9 7,2 7,0 6,7 7,1 7,5 7,7 7,6 7,4 7,4 7,2 8,3 8,1 7,8 6,7 8,1 8,2 7,4
11 Hellendoorn Centrum, Den Dam 7,5 7,9 7,9 6,8 6,4 5,1 7,1 7,5 7,7 7,6 7,4 7,5 6,3 8,2 7,6 7,7 5,8 8,0 8,2 7,3
12 De Höfte 8,1 8,5 8,2 7,3 7,0 7,5 7,0 7,7 7,9 7,6 7,5 7,4 7,3 8,3 8,4 7,6 7,3 7,8 8,2 7,4
13 De Blenke 7,9 7,4 7,4 7,4 7,4 7,0 7,1 7,2 7,3 7,5 7,3 7,3 7,6 8,2 8,1 7,9 6,8 8,2 8,2 7,4
14 De Zuid Es, De Noord Es 8,1 8,0 8,0 6,9 7,3 6,7 7,0 7,6 7,9 7,6 7,5 7,6 7,2 8,5 8,4 8,0 6,8 8,5 8,2 7,8

15 Haarle  7,9 8,1 7,9 6,7 6,9 6,0 6,9 7,5 7,9 7,9 7,6 7,6 6,6 8,3 8,1 7,8 6,8 8,6 8,5 7,5
16 Daarle 8,1 8,1 7,7 6,9 6,5 6,3 6,7 7,6 8,0 8,1 7,9 7,9 7,3 8,3 8,1 7,8 6,8 8,4 8,4 7,6
17 Daarlerveen 7,6 7,8 7,5 6,5 6,6 6,2 5,0 7,1 7,4 7,4 7,3 7,2 6,9 7,9 8,1 7,6 6,3 8,4 8,2 7,0

Gemeente Hellendoorn totaal 7,8 7,9 7,7 6,9 6,8 6,4 7,0 7,4 7,6 7,5 7,3 7,3 6,9 8,2 7,9 7,5 6,6 7,9 8,1 7,3
Landelijk 2006 7,3 7,4 7,1 6,6 6,6 6,1 6,8 6,9 6,4 6,1 6,4 8,0 6,3 6,3 6,9 7,1 6,6  

Tot slot valt op dat de hoogste scores per aspect vrijwel altijd te vinden zijn onder 

één van de wijken in de kern Hellendoorn of de ‘kleine dorpen’ (Haarle, Daarle, 

Daarlerveen). De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat, alhoewel de verschil-

len klein en soms niet significant zijn, bewoners in de kern Nijverdal de leefbaar-

heid in hun wijken iets minder hoog waarderen dan in andere delen van de ge-

meente.  

Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat er verschillende beleidsterreinen 

zijn waar nu en in de toekomst aandacht aan besteed moet worden en in geïnves-

teerd moet worden. Het gaat hier met name om de verkeersveiligheid, het jeugd-

beleid maar bijvoorbeeld ook om investeringen in speel- en andere voorzieningen.  
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4 
Hellendoorn in Actie! 

4.1 Inleiding 

Hellendoorn in Actie! is een gemeentelijke campagne waarmee de gemeente sa-

men met andere partijen noaberschap en omzien naar elkaar wil stimuleren en 

zichtbaar maken. Hellendoorn in actie! laat zien wat mensen voor elkaar en de 

samenleving kunnen en willen betekenen, en hoe waardevol dat kan zijn. Bewoners 

is gevraagd naar hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en sociale kwali-

teit van de buurt, naar hun rol en onderling contact. In dit hoofdstuk zullen de 

belangrijkste uitkomsten gepresenteerd worden. De volledige tabellen zijn terug te 

vinden in de bijlagen2.  

4.2 Verantwoordelijkheidsgevoel  

Een grote meerderheid van de Hellendoornse bevolking geeft blijk van een gevoel 

van verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en sociale kwaliteit van de buurt. 

Maar liefst 92% antwoordt ‘ja’ op de vraag of men zich hier mede verantwoordelijk 

voor voelt. In Nijverdal Centrum (84%) en de Bloemen- en Schilderswijk (83%) lig-

gen deze percentages iets lager. Daarle haalt met 99% de hoogste score. Ook in het 

leefbaarheidonderzoek geven de inwoners van Daarle aan dat ze veel verantwoor-

delijkheidsgevoel hebben (7,9). Men voelt zich in deze wijk dus niet alleen zelf ver-

antwoordelijk voor de leefbaarheid en sociale kwaliteit, maar vindt dat andere 

bewoners dat gevoel ook hebben. Voor de gehele gemeente geldt dat zowel jonge-

ren als senioren aangeven zich minder vaak verantwoordelijk te voelen voor de 

leefbaarheid en sociale kwaliteit van de buurt (figuur 4-1). 

 

voetnoot 

2  Voor veel van de vragen over Hellendoorn in Actie! is de respons te laag om hierover 

algemeen geldende uitspraken op wijkniveau te kunnen doen.  
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figuur 4-1 Vraag 30: Voelt u zich mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid en sociale  

kwaliteit van uw buurt? N=1862 

ja

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 93%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 95%
Nijverdal Centrum 84%
Bloemen- / Schilderswijk 83%
Prinsessenwijk 88%
'n Oaln Diek 92%
De Brake, Konijnenberg 88%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 92%
Groot Lochter 95%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 93%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 94%
De Höfte 95%
De Blenke 97%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 96%
Haarle Dorp 94%
Daarle Dorp 99%
Daarlerveen Dorp 94%
De Blokken 87%
Gemeente Hellendoorn 92%  

lager dan gemiddeld hoger dan gemiddeld  

 

figuur 4-2 Verantwoordelijkheidsgevoel voor de leefbaarheid en sociale kwaliteit (op 

gemeenteniveau, naar leeftijdsklasse) 

 25 en jonger 25 tot 35 35 tot 45 45 tot 55 55 tot 65 65 en ouder 
Ja 90% 92% 97% 96% 94% 85% 

Nee 10% 8% 3% 4% 6% 15% 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat volwassenen tussen de 35 en 55 zich het meest 

verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid en sociale kwaliteit van de buurt. Dit 

kan te maken hebben met het feit dat dit vaak mensen met gezinnen zijn. Boven-

dien vestigen zij zich vaak voor langere tijd in een buurt, waardoor het meer voor 

de hand ligt ook in de kwaliteit van deze buurt te willen investeren.  

In totaal zijn er 143 respondenten die aangeven zich niet verantwoordelijk te voe-

len voor de leefbaarheid en sociale kwaliteit van hun buurt. Leeftijd en gezondheid 

wordt vaak aangegeven als reden waarom ze zich niet meer verantwoordelijk voe-

len voor de leefbaarheid en sociale kwaliteit in de buurt. Dit kan erop duiden dat 

mensen fysiek niet (meer) in staat zijn een bijdrage te leveren hieraan. Geen bin-

ding met de buurt of met buurtbewoners wordt hier ook vaak genoemd. Overigens 

geeft meer dan de helft (79) van de respondenten hier geen antwoord, of een an-

der antwoord.  
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4.3 Inzetten voor de buurt 

Noaberschap en omzien naar elkaar komt tot uitdrukking in wat men doet in de 

wijk. Daarom is de inwoners van gemeente Hellendoorn gevraagd wat zij doen 

voor hun buurt, eventueel zouden willen doen en wanneer (onder welke voorwaar-

den) zij dat zouden willen doen.  

Op de vraag wanneer (onder welke voorwaarden) bewoners iets voor hun buurt of 

buren zouden willen doen, blijkt echter ‘in geen geval’ het meest gegeven ant-

woord, zoals blijkt uit het volgende figuur. Ook het voorbehoud dat het niet te veel 

tijd mag kosten wordt vaak gemaakt. De situatie waarin men wel iets voor de buurt 

zou willen doen, is als de buurt of het dorp er mooier van wordt. Gezien de lage 

respons op deze specifieke vraag, is het niet mogelijk hierover algemeen geldende 

uitspraken op wijkniveau te doen.  

figuur 4-3 Vraag 32: Wanneer zou u iets voor de buurt/het dorp of bepaalde buren willen 

doen (% genoemd gemeenteniveau)? N=144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de vraag wat inwoners van gemeente Hellendoorn dan het liefst voor de buurt 

zouden doen, blijkt dat de voorkeur gaat naar het helpen van de buren (zie hieron-

der). Dan valt te denken aan kleine dingen bij ziekte, oppassen of kleine hand- en 

spandiensten. Bewoners lijken er voor te kiezen hun inzet te richten op de buren, of 

mensen in hun nabije omgeving, en niet zozeer op de buurt zelf.  

De antwoorden verschillen niet noemenswaardig tussen de wijken, zoals blijkt uit 

de tabellen in de bijlage. Alleen Daarlerveen valt op. Bewoners van dit dorp geven 

vaker aan iets voor de wijk of het dorp te willen doen. Dit gaat in relatieve zin ten 

koste van ‘iets voor de buren’.   

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Anders

Als ik er zelf iets aan heb

Als het met hobby  te maken heeft

Als ik fy siek in staat zou zijn

Als ik andere buren had

Als kinderen er iets aan hebben

Als het sporadisch is en niet tev eel tijd kost

Als buurt of dorp er mooier v an w ordt

In geen gev al
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figuur 4-4 Vraag 33: Wat zou u dan het liefste voor uw buurt/het dorp willen doen (% 

genoemd op gemeenteniveau)? N=1920 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Iets doen w at met hobby  te
maken heeft

Iets v oor de w ijk of het dorp

Iets v oor de buren

 

 

 

Goed contact met de buren en zelf geen overlast veroorzaken wordt door de res-

pondenten veruit het meest genoemd als antwoord op de vraag wat zij doen voor 

hun buurt. Afgaand op deze antwoorden lijken de bewoners noaberschap en om-

zien naar elkaar dus vooral op hun eigen gedrag te betrekken.  

Daarle en Daarlerveen zijn hierop positieve uitzonderingen: in deze twee dorpen 

wordt veel vaker dan gemiddeld aangegeven dat men actief is voor de buurt. Dit 

komt overeen met de hoge scores van Daarle op onder andere de sociale aspecten 

betrokkenheid en onderling contact in de leefbaarheidsmonitor. 

figuur 4-5 Vraag 34: Wat doet u voor uw buurt (% genoemd op gemeenteniveau)?3 N=2498  

 

 

voetnoot 

3  De categorie ‘anders’ bevat onder meer antwoorden als ‘kerkelijk actief’ en ‘actief bij de 

sportvereniging’.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Anders

Actief v oor de buurt

Buurt in de gaten houden en mensen aanspreken

Goed contact met buren en zelf geen ov erlast v eroorzaken
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4.4 Contacten met buren 

De bewoners in de gemeente Hellendoorn is gevraagd wat voor contact zij hebben 

met hun buren. Veel respondenten kruisten hier meerdere antwoorden aan. ‘Een 

praatje maken op straat’ en ‘elkaar groeten’ zijn samen goed voor bijna de helft van 

het totaal aantal antwoorden (47%). De precieze percentages per wijk staan in de 

bijlage.  

figuur 4-6 Vraag 35: Welk contact heeft u met uw buren(% genoemd op gemeenteniveau)?  

N= 1912 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Anders

Op hond of kinderen passen

Voor elkaar zorgen bij ziekte

Bij elkaar op de koffie

Uitnodigen v oor feesten en barbeques

Planten w ater gev en

Elkaar groeten

Praatje maken op straat

 

4.5 Overlast 

Tot slot is de inwoners van gemeente Hellendoorn in het kader van Hellendoorn in 

actie! gevraagd naar wat zij in het algemeen doen als zij overlast van een buurtbe-

woner ervaren. In 54% van de gevallen praten de bewoners met de betreffende 

persoon. Paradoxaal genoeg geeft 38% van de respondenten aan niets te doen als 

zij overlast ven een buurtbewoner ondervinden.  

Opvallendste detail in de tabel in de bijlage is dat in Daarlerveen het percentage 

mensen dat aangeeft niets te doen het laagst van de gemeente is, terwijl tegelij-

kertijd het percentage ‘praten met betreffende persoon’ het hoogste van de ge-

meente is. Dit kan duiden op een hogere mate van sociale controle.  

figuur 4-7 Vraag 36: Wat doet u over het algemeen als u overlast heeft van een 

buurtbewoner (op gemeenteniveau)? N=1631 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Doet niets Contact opnemen met instantie Vertellen aan buurtbew oners Praten met betreffend persoon
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5 
Veiligheidsmonitor 

5.1 Inleiding 

Het derde deel van de vragenlijst heeft betrekking op de veiligheidbeleving van de 

inwoners van gemeente Hellendoorn. In de vragenlijst komen verschillende the-

ma’s aan bod, zoals buurtproblemen, slachtofferschap, aangiftegedrag en tevre-

denheid over de politie en gemeente. De uitkomsten worden in dit hoofdstuk, om-

wille van duidelijkheid en overzichtelijkheid, vooral gepresenteerd op gemeenteni-

veau en waar mogelijk op wijkniveau. In de tekst zal daarnaast ook aandacht wor-

den besteed aan de verschillende kernen en wijken. De daadwerkelijke cijfers op 

kern en wijk niveau zijn terug te vinden in de bijlage. Daar waar het aantal respon-

denten echt te klein is per vraag op kern en/of wijkniveau zijn de cijfers ook niet 

opgenomen in de bijlage.  

Dit deel van de vragenlijst is geïnspireerd op vragen uit de landelijke veiligheids-

monitor. Desalniettemin is het niet verantwoord om de antwoorden van de inwo-

ners van gemeente Hellendoorn rechtstreeks te vergelijken met de uitkomsten van 

de landelijke veiligheidsmonitor. De reden waarom dit niet kan is tweeledig. Ten 

eerste zijn de vragen vaak niet hetzelfde geformuleerd of is niet goed na te gaan 

hoe de vragen gesteld zijn. In de tweede plaats is van de cijfers uit de landelijke 

rapportage niet bekend/ na te gaan hoe deze exact zijn samengesteld. Als gevolg 

hiervan is vergelijken onverantwoord.  

5.2 Buurtproblemen 

Aan de inwoners van gemeente Hellendoorn is gevraagd om van 26 verschillende 

vormen overlast aan te geven of deze vaak, soms of bijna nooit voorkomen. In 

figuur 5-1 wordt het percentage respondenten weergegeven dat als antwoord 

heeft gegeven dat het betreffende voorval vaak voorkomt. Ergernis nummer 1 in de 

gemeente Hellendoorn is te hard rijden in de buurt. 37% van de bewoners geeft 

aan dat deze vorm van overlast vaak voorkomt. Gekeken naar de verschillende 

kernen en wijken verschilt dit nauwelijks. In bijna elke kern of wijk is dit de meest 

voorkomende overlast in de buurt. Alleen in Bloemen/Schilderswijk en in de Prin-
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sessenwijk wordt parkeeroverlast het vaakst ervaren en in Nijverdal Centrum erva-

ren de bewoners relatief veel geluidsoverlast van verkeer. Nijverdal Centrum (5,8) is 

tevens de wijk met de laagste score op het leefbaarheidaspect verkeersoverlast. In 

totaal geeft 53% van de respondenten aan dat geluidsoverlast de meest voorko-

mende vorm van verkeersoverlast is. Opvallend in de lijst met vervelende voorval-

len en misdrijven is dat overlast met betrekking tot verkeer het meeste voorkomt. 

Van de vijf meest vervelende voorvallen hebben vier te maken met het verkeer. Op 

de derde plaats staat overlast van hondenpoep op straat. Verkeersoverlast is na 

speelvoorzieningen ook het laagst scorende aspect in het leefbaarheidsonderzoek. 

Nijverdal Centrum, De Höfte en De Blokken ervaren op circa de helft van alle voor-

vallen beduidend meer overlast dan gemiddeld in de gemeente.  

figuur 5-1 Vraag 37: Vervelende voorvallen en misdrijven (% komt vaak voor). De scores 

van gemeente Hellendoorn zijn in de tabel vergeleken met de landelijke cijfers4 

 

Verkeersproblemen worden over het algemeen het vaakst ervaren. Dit blijkt ook uit 

de antwoorden op de vraag welke twee problemen met voorrang moeten worden 

aangepakt. Op nummer 1 staat te hard rijden. Dit type overlast is het vaakst ge-

noemd door de inwoners van gemeente Hellendoorn. In de top 10 op de volgende 

pagina zien we, net als in het voorgaande, veel verkeersoverlast terug. De verschil-

lende wijken en kernen verschillen nauwelijks. Te hard rijden wordt veruit het 

voetnoot 

4  De percentages uit de landelijke monitor zijn niet geheel vergelijkbaar. De antwoordcategorieën wijken iets af van ten 

opzichte van de vragenlijst in Hellendoorn. Bron:veiligheidsmonitor Rijk 2006. 
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vaakst genoemd. Alleen in Bloemen/Schilderswijk wordt parkeeroverlast het vaakst 

door de bewoners genoemd en in Groot Lochter overlast van groepen jongeren.  

tabel 5-1 Vraag 38: Problemen die volgens de bewoners met voorrang moeten worden 

aangepakt (gebaseerd op aantal keer genoemd) 

top 10
1 Te hard rijden
2 Hondenpoep op straat
3 Parkeeroverlast
4 Overlast van groepen jongeren
5 Geluidsoverlast door verkeer
6 Agressief verkeersgedrag
7 Rommel op straat
8 Beschadiging of vernieling aan auto's / diefs
9 Vernieling van straatmeubilair

10 Diefstal uit auto  

5.3 Onveiligheidbeleving 

Om de beleving van onveiligheid in kaart te brengen is aan de respondenten een 

aantal vragen voorgelegd over door hen ervaren onveiligheidsgevoelens. Allereerst 

is gevraagd of men zich wel eens onveilig voelt in het algemeen. Vervolgens is de 

vraag gesteld of men zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. In de resultaten 

wordt het percentage respondenten getoond dat aangeeft zich soms of vaak onvei-

lig te voelen.  

Vraag 39: “Voelt u zich weleens onveilig?” 

Het aantal inwoners dat zich vaak onveilig voelt is zeer gering. Voor de gemeente 

Hellendoorn als geheel geeft 0% aan zich vaak onveilig te voelen.  Landelijk ligt dit 

percentage op 3%. Opvallend is dat een hoger percentage inwoners zich vaak of 

soms onveilig voelt in het algemeen, dan specifiek in de eigen buurt. Alleen in De 

Blokken, Daarle, De Zuid Es en De Noord Es liggen deze resultaten vlak bij elkaar.  

Vraag 40: “Voelt u zich weleens onveilig in uw eigen buurt?” 

In de gemeente als totaal geeft 7,6% van de respondenten aan zich vaak of soms 

onveilig te voelen in de eigen buurt. In Groot Lochter en in De Blokken voelen de 

bewoners zich beduidend vaker onveilig dan gemiddeld in de gemeente. Deze re-

sultaten komen overeen met de scores op het leefbaarheidsaspect veiligheidsge-

voel. De Blokken (7,1) en Groot Lochter (7,5) hebben de laagste score behaald bin-

nen de gemeente Hellendoorn (8,1). 
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figuur 5-2 Vraag 39 + 40: Voelt u zich weleens onveilig (algemeen) of in uw eigen buurt? 

(%vaak + soms)  
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Vermijdingsgedrag 

Inwoners vermijden wel eens bepaalde situaties vanwege een gevoel van onveilig-

heid, zoals het vermijden van bepaalde plekken in de woonplaats, ’s avonds niet 

open doen, omlopen of omrijden, kinderen niet ergens naar toe laten gaan, onveilig 

voelen ’s avonds op straat, niet op je gemak voelen ’s avonds alleen thuis.  

Van de huishoudens met kinderen zegt 7% dat zij hun kinderen vaak niet toestaan 

bepaalde plaatsen te bezoeken omdat zij die te onveilig vinden. 4% doet ’s avonds 

of ’s nachts vaak de deur niet open. Ook landelijk komt het het vaakste voor dat 

inwoners hun kinderen niet toestaan ergens naar toe te gaan vanwege onveilig-

heid.  

Op het niveau van de wijken en kernen is gekeken hoeveel mensen vaak of soms 

bepaalde situaties vermijden5. In het geval van de gemeente geeft 53% van de 

huishoudens met kinderen aan hun kinderen niet toe te staan ergens naar toe te 

gaan omdat het niet veilig is. In twee wijken/kernen ligt dit percentage nog veel 

hoger. In ‘n Oaln Diek zegt zelfs driekwart van de personen dit vaak of soms niet 

toe te staan, evenals in De Blokken. Op bijna alle aspecten antwoorden beduidend 

meer bewoners van de Blokken dat bepaald vermijdingsgedrag vaak of soms voor-

komt dan in de gemeente als geheel.  

 

voetnoot 

5  Het aantal respondenten dat antwoordt vaak bepaalde situaties te mijden is te klein om 

uitspraken te kunnen doen. Daarom hebben deze cijfers betrekken op mensen die als ant-

woord vaak of soms gegeven hebben.  
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figuur 5-3 Vraag 41: Vormen van vermijdingsgedrag. Hoe vaak komt het voor dat u…. ( % 

komt vaak voor6 (exclusief niet van toepassing) 
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Onveiligheidsgevoelens in verschillende situaties 

In de vragenlijst is naast algemene onveiligheidsgevoelens ook gevraagd of men 

zich wel eens onveilig voelt in bepaalde situaties. In de gemeente Hellendoorn 

geeft 10% van de respondenten aan zich vaak onveilig te voelen op plekken waar 

jongeren rondhangen. Ook landelijk is dit de meest voorkomende situatie waarin 

inwoners zich onveilig voelen. Op de tweede plek staat in de gemeente Hellen-

doorn het treinstation. Landelijk is dit rondom uitgaansgelegenheden.   

figuur 5-4 Vraag 42: Onveiligheidsgevoelens in verschillende situaties, % komt vaak voor 

(exclusief niet van toepassing) 
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voetnoot 

6  De vraag over kinderen is alleen gedeeld op het totaal aantal huishoudens met kinderen. 
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figuur 5-5 Vraag 43: Onveiligheidsgevoelens in verschillende situaties, % voelt zich wel 

eens onveilig, landelijk7 
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Voor de wijken en kernen is ook bij deze vraag  gekeken naar de onveiligheidsge-

voelens die vaak of soms voorkomen. Nog steeds ervaren de inwoners van de ge-

meente dan de meeste onveiligheidsgevoelens op plekken waar groepen jongeren 

rondhangen. In De Blokken ligt dit aandeel aanzienlijk hoger (75%), net als in Hul-

sen/Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West (69%).  

Vervolgens is de vraag gesteld hoe groot de respondent de kans acht de komende 

12 maanden zelf slachtoffer te worden van inbraak. Dezelfde vraag is gesteld over 

mishandeling. In de eerste figuur wordt getoond hoe groot de respondent denkt 

dat de kans is slachtoffer te worden van inbraak en mishandeling. Zowel voor in-

braak als mishandeling geldt dat bijna niemand denkt dat de kans het komende 

jaar heel groot of groot is. In totaal schat 14% de kans op inbraak niet groot/ niet 

klein en 11% schat de kans op mishandeling niet groot/ niet klein in. Het meren-

deel geeft aan dat de kans op inbraak heel klein is. Dit geldt ook voor de afzonder-

lijke wijken en kernen.  Toch is er wel angst voor beide vormen. 13% van de respon-

denten is zeer bang of een beetje bang om slachtoffer te worden van inbraak en 

8% heeft angst voor mishandeling. Het meeste bang voor inbraken zijn de bewo-

ners van Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk, Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexe 

en Groot Lochter. Angst voor mishandeling is het grootst in de gebieden Prinses-

senwijk, Groot Lochter en De Blokken. 

voetnoot 

7  Deze cijfers kunnen niet vergeleken worden met de uitkomsten van Hellendoorn, daar de 

antwoordcategorieën anders zijn geformuleerd. 
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figuur 5-6 Vraag 43+45:  Hoe groot denkt u dat de kans is dat u de komende 12 maanden 

zelf slachtoffer wordt van inbraak/ mishandeling? 
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figuur 5-7 Vraag 44 +46: In hoeverre bent u bang om slachtoffer te worden van inbraak/ 

mishandeling? 
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5.4 Slachtofferschap en ondervonden delicten 

In deze paragraaf staat de mate waarin de inwoners van de gemeente Hellendoorn 

als burger zijn geconfronteerd met diverse vormen van veel voorkomende crimina-

liteit centraal. Aan alle respondenten is gevraagd of ze in de afgelopen 12 maanden 

zelf slachtoffer zijn geweest van een aantal vervelende voorvallen en zo ja, het 

aantal keer dat dit is voorgekomen.  

De eerste vraag die is gesteld ging over een poging tot inbraak in de woning zonder 

dat er iets gestolen is en een poging tot inbraak waarbij daadwerkelijk ook iets uit 

de woning is gestolen. In beide gevallen antwoord 2% van de respondenten deze 

vraag met “ja”. Op de vraag over de frequentie antwoorden de respondenten die de 

vraag met “ja” hebben ingevuld dat dit gemiddeld respectievelijk 1,3 keer (iets 

gestolen) en 1,2 keer (poging tot inbraak) is voorgekomen. Deze gegevens kunnen 

niet per buurt worden gepresenteerd, omdat het aantal voorvallen per buurt te 

gering is. 

Na deze vraag is de respondent een lijst voorgelegd met 12 voorvallen. In de vra-

genlijst moest de respondent aangeven of men slachtoffer is geweest van het be-
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treffende voorval en zo ja, hoe vaak dit is gebeurd binnen de eigen buurt/wijk, 

elders in de gemeente en/of elders in Nederland. Het vaakst zijn de respondenten 

slachtoffer geweest van beschadiging of diefstal aan de buitenkant van de auto. 

Bijna 17% van de inwoners geeft aan dit te hebben meegemaakt. Vooral inwoners 

van Groot Lochter, De Brake/ Konijnenberg en de Bloemen-/Schilderswijk geven dit 

bovengemiddeld vaak aan.  

figuur 5-8 Vraag 48: Het aandeel respondenten die het betreffende voorval in de 

afgelopen 12 maanden hebben meegemaakt (exclusief niet van toepassing) 
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De beschadiging van de auto en/of diefstal aan de buitenkant van de auto kwam in 

totaal 486 keer voor bij de bewoners van de gemeente Hellendoorn de afgelopen 

12 maanden. Hiervan vond 64% plaats binnen de eigen wijk of buurt. De meeste 

van deze voorvallen hebben zich voorgedaan in Groot Lochter en De Brake en Ko-

nijnenberg.  Een ander voorval dat vaak is voorgekomen is ‘iets moedwillig vernield 

of beschadigd zonder dat daarbij iets is gestolen’. In totaal is dit 578 keer voorge-

komen bij de bewoners in gemeente Hellendoorn, waarvan 58% in de eigen buurt 

of wijk. Het merendeel hiervan heeft plaatsgevonden in Groot Lochter (12%). Deze 

scores komen overeen met de scores op het leefbaarheidsaspect criminaliteit. 

Groot Lochter behaalt samen met De Blokken (7,1) de laagste score op dit aspect. 

Diefstal van de fiets staat op de derde plaats. Dit voorval heeft de afgelopen 12 

maanden met name ergens anders in de gemeente (dus niet in de buurt/wijk) 

plaatsgevonden.  

 



VEILIGHEIDSMONITOR    41 

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

figuur 5-9 Vraag 48: Locatie van de top 5 voorvallen (+ het aantal keer dat het is 

voorgekomen) (exclusief niet van toepassing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste twee vragen over slachtofferschap gingen over het aantal fietsen en het 

aantal auto’s dat het huishouden de afgelopen 12 maanden tegelijkertijd ter be-

schikking heeft gehad. Voor de hele gemeente geldt dat 97% van de inwoners aan-

geeft fietsen te hebben gehad en 94% één of meerdere auto’s. Gemiddeld hebben 

de huishoudens 3,2 fietsen gehad de afgelopen 12 maanden en 1,4 auto’s. Grote 

verschillen tussen de wijken en kernen zijn er niet. In Nijverdal centrum hadden de 

minste huishoudens een fiets, 93% van de huishoudens had één of meerdere fiet-

sen. In deze wijk hadden huishoudens met een fiets, gemiddeld 2,6 fietsen. Auto-

bezit is eveneens het laagste in Nijverdal Centrum (84%). De autobezitters in deze 

wijk hadden gemiddeld 1,2 auto’s tot hun beschikking. Het hoogste gemiddelde 

autobezit is in Daarle (1,7) en het hoogste gemiddelde aantal fietsen in Hulsen, 

Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West. Hier geeft ook 100% aan een fiets te 

hebben gehad de afgelopen 12 maanden. In Daarle heeft 99% van de huishoudens 

een auto tot hun beschikking gehad.  

5.5 Melding en aangifte van misdrijven 

Deze paragraaf gaat over voorvallen die de respondenten hebben meegemaakt en 

de melding of aangifte die daarover gedaan is. In de vraag gaat het om de voorval-

len/misdrijven die het kortst geleden gebeurd zijn. In de gemeente Hellendoorn 

zijn de bewoners het vaakst slachtoffer geworden van diefstal of beschadiging aan 

de buitenkant van de auto.  

In de gemeente Hellendoorn is circa 25% daadwerkelijk slachtoffer geworden van 

een voorval of misdrijf. In Groot Lochter en Bloemen-/ Schilderswijk is dit percenta-

ge het hoogst, namelijk respectievelijk 35% en 32%. 
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figuur 5-10 Vraag 51:  Welk voorval/misdrijf,waarvan u zelf slachtoffer bent geworden, is 

het kortst geleden gebeurd?   
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Vervolgens zijn een aantal vragen gesteld over melding van het voorval bij de poli-

tie. Circa tweederde heeft het voorval/misdrijf gemeld bij de politie.  Hiervan is de 

helft naar het politiebureau gestapt en heeft een derde van de slachtoffers het 

voorval telefonisch gemeld. Ook landelijk stappen de meeste mensen naar het 

politiebureau (46,7%) en komt telefonisch op de tweede plaats (38,6%). 

Uiteindelijk heeft tweederde van de slachtoffers daadwerkelijk het proces-verbaal 

ondertekend. Het is niet mogelijk deze vragen uit te splitsen voor de verschillende 

kernen en buurten, aangezien de vraag alleen is gesteld aan de mensen die slacht-

offer zijn geworden. Dit aantal is per wijk te klein om te kunnen uitsplitsen.  
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tabel 5-2 Vraag 52-53,54: Aangiftegedrag van mensen die slachtoffer zijn geworden van 

een voorval/misdrijf.  

Ja, gemeld bij politie 66% Telefonisch 36% Ja 67%
Nee, door politie zelf ontdekt 0% Op het politiebureau 50% Nee 24%
Nee, niet bekend bij politie 33% Bij een agent op straat 2% Weet niet / wil niet zeggen 8%
Weet niet / wil niet zeggen 1% Via internet 11% 100%

100% Anders 1%
100%

gemeld bij de politie hoe gemeld proces-verbaal ondertekend

 

 

De respondenten konden vervolgens aangeven wat de belangrijkste redenen waren 

om het voorval bij de politie te melden. Het vaakst werd genoemd dat de politie het 

moest weten omdat het moet ophouden. Landelijk zegt 34,8% van de personen die 

het delict hebben aangegeven dat ze het gedaan hebben omdat de dader gepakt 

moet worden en 26,4% omdat ze vonden dat de politie het moest weten. 

figuur 5-11 Vraag 55: Reden om het voorval bij de politie te melden (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

25,2%

20,7%

18,6%

18,4%

14,2%

3,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Ik v ond dat de politie dit moest w eten; het moet
ophouden

De dader moest gepakt w orden

Ik v ond het mijn plicht

Om de gestolen goederen terug te krijgen

Om v erzekeringsredenen

Andere reden

 

In totaal heeft circa 33% het voorval/misdrijf niet gemeld bij de politie. Het meren-

deel van de respondenten geeft als reden op dat het ‘toch niets helpt’, zoals blijkt 

uit figuur 5-12. Ook zegt ongeveer een kwart geen melding te hebben gemaakt 

omdat het niet zo belangrijk was. Landelijk geeft 39,2% van de respondenten aan 

het misdrijf niet gemeld te hebben vanwege het idee dat het toch niet helpt en 

25,8% vond het voorval niet zo belangrijk om te melden. 
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figuur 5-12 Vraag 56: Reden om het voorval niet bij de politie te melden (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

39,6%

26,4%
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10,4%
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1,4%

0,7%
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Het w as niet zo belangrijk
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Andere reden

Het is opgelost

Weet niet/ w il niet zeggen

Dan v olgen er misschien
represailles

 

5.6 Contacten tussen politie en burgers 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de contacten met de politie in het algemeen. 

Inwoners kunnen immers om verschillende redenen contact hebben met de politie. 

Dit kan zijn om een delict te melden of aan te geven, maar ook vanwege verkeers-

zaken, hulpvragen en openbare orde- en veiligheidsproblemen.  

In de afgelopen 12 maanden heeft 26% van de respondenten contact gehad met de 

politie in de gemeente Hellendoorn. In Groot Lochter heeft het grootste deel van de 

respondenten wel eens contact gehad met de politie, namelijk 38%. Ook in Prinses-

senwijk en Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel gebeurt dit vaker dan gemid-

deld in de gemeente.  
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figuur 5-13 Vraag 57: Het aandeel respondenten dat in de afgelopen 12 maanden contact 

heeft gehad met de politie in de gemeente Hellendoorn 
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Zeeheldenw ijk, Wilhelminaw ijk

De Blokken
De Brake, Konijnenberg

De Blenke
'n Oaln Diek

Nijv erdal Centrum
Haarle 

De Höfte
Hellendoorn Centrum, Den Dam

De Zuid Es, De Noord Es
Bloemen- / Schildersw ijk

Daarlerv een
Daarle 

Gemeente Hellendoorn

 

Circa een kwart van de bewoners in gemeente Hellendoorn heeft contact gehad 

met de politie in de gemeente om melding te maken van een verdachte situa-

tie/delict en 12% vanwege een bekeuring. Slechts 23 respondenten hebben iets 

anders ingevuld. Dit ging om de meest uiteenlopende redenen, zoals vermissing op 

het werk, maar ook een bedankje voor het regelen van de rouwstoet. 

figuur 5-14 Vraag 58: Reden van laatste contact met de politie 
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Controle door politie
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Melding ov erlast (jongeren) / v andalisme
Waarschuw ing

Vergunning v ragen of andere administratiev e afhandeling
Opgeroepen als getuige i.v .m. misdrijf
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Over het algemeen zijn de inwoners van de gemeente Hellendoorn tevreden tot 

zeer tevreden met het optreden van de politie bij het laatste contact. In totaal heeft 

67% van de bewoners aangekruist tevreden of zeer tevreden te zijn. In totaal is 5% 
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van de bewoners zeer ontevreden. Bij doorvragen blijkt dat de meeste inwoners 

minder tevreden zijn over de politie vanwege onverschilligheid van de politie, geen 

bericht over de afloop en/of de problemen werden niet opgelost (in totaal beant-

woordden slechts 44 respondenten deze vraag).  

figuur 5-15 Vraag 59: Hoe beoordeelt u het optreden van de politie bij die gelegenheid? 

 Tevredenheid met de politie (gebaseerd op 44 respondenten)  

21%

46%

16%

10%

5% 2% Zeer tev reden

Tev reden

Niet tev reden en niet ontev reden

Ontev reden

Zeer ontev reden

Weet niet / geen mening

 

 

5.7 Politie in de woonbuurt 

Aan de bewoners is gevraagd naar hun tevredenheid over het totale functioneren 

van de politie in de buurt. In Haarle zijn de bewoners over het algemeen het meest 

tevreden. Iets meer dan de helft geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. Het 

minst tevreden zijn de bewoners van Daarlerveen. Slechts 27% van de bewoners is 

tevreden of zeer tevreden.  

figuur 5-16 Vraag 61: Tevredenheid met de politie in de buurt, (zeer)tevreden 
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De Höfte

Nijv erdal Oost, 't Lochter, Boersingel
De Zuid Es, De Noord Es

Hulsen, Kruidenw ijk Oost / Centrum / Noord / West
Daarlerv een 

Gemeente Hellendoorn
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Na de algemene tevredenheid is vervolgens gevraagd wat de bewoners vinden van 

het optreden van de politie uitgesplitst naar verschillende functies en optreden. In 

de eerste tabel zijn een zestal positieve punten genoemd. De percentages geven 

weer in hoeverre de bewoners het er (helemaal) mee eens zijn. Gemeentebreed 

scoort het aspect  ‘de politie neemt je serieus’ het hoogst. 31% geeft aan het hier 

(helemaal) mee eens te zijn. Net als de algehele tevredenheid scoort de politie in 

Haarle ook voor de verschillende aspecten beduidend beter dan gemiddeld. Het 

omgekeerde zien we juist in Daarle.   

tabel 5-3 Vraag 62: Hoe beoordeelt u het totale functioneren van de politie in uw buurt?  

(percentage (helemaal) mee eens, positieve aspecten8) 

biedt burgers 
bescherming

contact met de 
bewoners uit de 
buurt

reageert op 
problemen in de 
buurt

doet in deze buurt 
haar best

pakt de zaken in 
deze buurt 
efficient aan neemt je serieus

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 31% 9% 24% 24% 12% 30%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 22% 6% 16% 14% 3% 34%
Nijverdal Centrum 31% 18% 29% 29% 15% 41%
Bloemen- / Schilderswijk 22% 11% 15% 17% 7% 24%
Prinsessenwijk 30% 15% 26% 16% 8% 35%
'n Oaln Diek 23% 12% 26% 19% 11% 28%
De Brake, Konijnenberg 26% 4% 16% 14% 6% 28%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 26% 2% 20% 16% 4% 26%
Groot Lochter 30% 21% 36% 26% 9% 35%
Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 27% 10% 20% 21% 8% 33%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 23% 14% 20% 22% 11% 30%
De Höfte 21% 9% 24% 17% 9% 29%
De Blenke 25% 14% 23% 13% 8% 32%
De Zuid Es, De Noord Es 21% 8% 13% 14% 9% 30%
Haarle 35% 29% 37% 40% 18% 45%
Daarle 15% 3% 12% 9% 1% 25%
Daarlerveen 24% 11% 20% 13% 7% 24%
De Blokken 25% 15% 21% 26% 12% 33%
Gemeente Hellendoorn 25% 12% 22% 20% 9% 31%  

lager dan gemiddeld hoger dan gemiddeld  

 

Naast bovenstaande positieve aspecten is er ook naar enkele negatieve punten 

gevraagd over het functioneren van de politie. In de tabel wordt weergegeven in 

hoeverre de bewoners het hier (helemaal) mee eens zijn. Gemiddeld geeft 46% van 

de bewoners aan dat ze de politie weinig zien in de buurt. In Daarlerveen is 54% 

van de bewoners het hier (helemaal) mee eens. Weer scoort Haarle gemiddeld 

goed.  

voetnoot 

8  De kleuren zijn bepaald door de standaardafwijking. 1 standaardafwijking boven het 

gemeentelijk gemiddelde is oranje, 1 standaardafwijking onder het gemiddelde is groen. 
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tabel 5-4 Vraag 62: Hoe beoordeelt u het totale functioneren van de politie in uw buurt?  

(percentage (helemaal) mee eens,negatieve aspecten) 

bekeurt hier te 
weinig

zie ik in de buurt 
te weinig

komt hier te 
weinig uit de 
auto

is hier te weinig 
aanspreekbaar

heeft hier te 
weinig tijd voor 
allerlei zaken

komt niet snel 
als je ze roept

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 25% 49% 31% 28% 19% 8%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 16% 45% 26% 25% 22% 12%
Nijverdal Centrum 22% 38% 32% 27% 20% 11%
Bloemen- / Schilderswijk 18% 47% 27% 29% 17% 16%
Prinsessenwijk 28% 54% 35% 27% 22% 12%
'n Oaln Diek 25% 52% 25% 22% 15% 5%
De Brake, Konijnenberg 28% 45% 29% 21% 18% 11%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 20% 32% 20% 26% 11% 7%
Groot Lochter 22% 53% 36% 31% 20% 15%
Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 21% 42% 27% 24% 14% 7%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 34% 43% 33% 17% 13% 11%
De Höfte 24% 52% 31% 31% 15% 9%
De Blenke 21% 51% 30% 27% 14% 11%
De Zuid Es, De Noord Es 21% 48% 34% 33% 12% 13%
Haarle 26% 29% 18% 14% 12% 7%
Daarle 15% 53% 39% 40% 19% 12%
Daarlerveen 23% 54% 35% 35% 21% 14%
De Blokken 28% 43% 28% 24% 18% 13%
Gemeente Hellendoorn 23% 46% 30% 27% 17% 11%  

hoger dan gemiddeld lager dan gemiddeld  

 

Hoewel de bewoners in Daarle het minst vertrouwen hebben in de politie in de 

buurt (33%), heeft wel 50% (veel) vertrouwen in de Nederlandse politie in het al-

gemeen.  

figuur 5-17 Vraag 63: Percentage respondenten (veel) vertrouwen in de politie in de buurt 

en in het algemeen (Nederland). 
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5.8 Preventiemaatregelen 

Aan de bewoners is gevraagd om van een aantal maatregelen die kunnen worden 

genomen om de woning en/of bezittingen te beveiligen aan te geven of ze deze 

wel of niet hebben genomen. Uit de antwoorden blijkt dat bijna iedereen de bui-

tenverlichting aandoet, afspraken maakt met de buren bij vakantie en waardevolle 
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spullen meeneemt uit de auto. De ‘officiële’ beveiligingsmaatregelen worden niet 

heel veelvuldig gebruikt. Zo heeft slechts 8% een alarminstallatie in huis en heeft 

19% het politiekeurmerk Veilig Wonen. In het deelgebied De Zuid Es, De Noord Es 

hebben de meeste bewoners een alarminstallatie (14%) en in Daarle het minste 

(1%). In De Blenke heeft 42% van de bewoners het keurmerk Veilig Wonen. Ook in 

Groot Lochter en in 'n Oaln Diek hebben relatief veel mensen dit keurmerk.  

figuur 5-18 Vraag 65: Preventiemaatregelen, % maatregel wel eens genomen (exclusief niet 

van toepassing) 
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5.9 Oordeel functioneren gemeente 

De laatste vraag van de enquête ging over het functioneren van de gemeente Hel-

lendoorn op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. In de figuur wordt weerge-

geven of de bewoners het hier (helemaal) mee eens zijn.  

Gemiddeld geeft de helft van de bewoners in de gemeente aan het er (helemaal) 

mee eens te zijn dat de gemeente aandacht heeft voor het verbeteren van leef-

baarheid en veiligheid in de buurt. In Daarlerveen en in Groot Lochter is dit respec-

tievelijk 64% en 61%, dat is beter dan gemiddeld. De gebieden die over het alge-

meen het minst scoren op de veiligheidsaspecten vinden wel dat de gemeente 

aandacht heeft voor het verbeteren van de buurt. Ook voor wat betreft de andere 

aspecten zijn Daarlerveen en Groot Lochter positief over het functioneren van de 

gemeente.  
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tabel 5-5 Vraag 66: Oordeel functioneren van de gemeente Hellendoorn, (helemaal) mee 

eens 

heeft aandacht 
voor het 
verbeteren van 
leefbaarheid en 
veiligheid in de 
buurt

informeert de 
buurt over de 
aanpak van 
leefbaarheid en 
veiligheid in de 
buurt

betrekt de buurt 
bij de aanpak 
van 
leefbaarheid en 
veiligheid in de 
buurt

is bereikbaar 
voor meldingen 
en klachten over
onveiligheid en 
overlast van de 
buurt

reageert op 
meldingen en 
klachten over 
onveiligheid en 
overlast van de 
buurt

doet wat ze zegt
bij het 
verbeteren van 
leefbaarheid en 
veiligheid in de 
buurt

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 45% 35% 31% 47% 26% 20%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 52% 31% 31% 41% 30% 18%
Nijverdal Centrum 52% 44% 35% 34% 29% 24%
Bloemen- / Schilderswijk 48% 34% 24% 33% 21% 16%
Prinsessenwijk 56% 50% 47% 50% 30% 26%
'n Oaln Diek 54% 37% 37% 40% 25% 22%
De Brake, Konijnenberg 49% 31% 34% 41% 36% 22%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 39% 34% 32% 39% 24% 19%
Groot Lochter 61% 56% 53% 50% 31% 23%
Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 57% 36% 34% 44% 23% 20%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 47% 32% 31% 46% 28% 23%
De Höfte 49% 29% 28% 35% 20% 16%
De Blenke 47% 34% 33% 36% 26% 16%
De Zuid Es, De Noord Es 41% 29% 25% 36% 16% 12%
Haarle 50% 37% 32% 43% 28% 21%
Daarle 40% 33% 36% 38% 20% 15%
Daarlerveen 64% 51% 43% 51% 35% 27%
De Blokken 54% 46% 40% 39% 28% 22%
Gemeente Hellendoorn 50% 38% 35% 41% 27% 20%  

lager dan gemiddeld hoger dan gemiddeld  

5.10 Samenvatting uitkomsten 

Ook voor de antwoorden uit de veiligheidmonitor is het van belang te kunnen zien 

of bewoners van verschillende buurten andere antwoorden geven. In de tekst van 

dit hoofdstuk is hier al regelmatig op ingegaan. Ook vormen de overzichtstabellen 

in bijlage 1 hiervoor een goede bron. Bij wijze van samenvatting van de veilig-

heidsmonitor zijn in figuur 5-19 de belangrijkste onderdelen van de veiligheidsmo-

nitor weergegeven, inclusief de scores per wijk.  

Uit de figuur blijkt dat verkeersoverlast (geluid, parkeren en snelheid) met afstand 

de meest genoemde vorm van overlast is die snel om een oplossing vraagt.  

Door de oogharen bezien valt iets op, dat ook al bij de overzichtstabel van het leef-

baarheidonderzoek naar voren kwam: in de kern Nijverdal zijn vaker beoordelingen 

van negatieve aard te vinden dan in de rest van de gemeente.  

Groot Lochter en Hulsen/Kruidenwijk scoren laag voor wat betreft gevoelens van 

onveiligheid, angst voor en kans op slachtofferschap, en werkelijk slachtofferschap. 

In Haarle en Daarle spelen deze problemen duidelijk een minder grote rol.  

Het beeld voor wat betreft tevredenheid over en vertrouwen in de politie is wisse-

lend; alleen in Haarle is men over beide positiever gestemd dan gemiddeld geno-

men.  

Tot slot het oordeel over het functioneren van de gemeente. Wat in paragraaf 5.9 

al werd geconstateerd wordt hier bevestigd: in drie van de vier wijken in de kern 

Hellendoorn oordeelt men negatiever dan gemiddeld in de gemeente.  
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figuur 5-19 Samenvatting veiligheidmonitor9  

 

 

voetnoot 

9  Voor een toelichting op de totstandkoming van deze tabel, zie bijlage 2.  
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Nijverdal totaal
1 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk te hard rijden geluidsoverlast verkeer
2 Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel te hard rijden hondenpoep
3 Nijverdal Centrum groepen jongeren te hard rijden
4 Bloemen- / Schilderswijk parkeeroverlast te hard rijden
5 Prinsessenwijk parkeeroverlast te hard rijden
6 n Oaln Diek te hard rijden hondenpoep
7 De Brake, Konijnenberg te hard rijden hondenpoep
8 Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel te hard rijden parkeeroverlast
9 Groot Lochter groepen jongeren te hard rijden

18 De Blokken te hard rijden groepen jongeren
10 Hulsen, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West te hard rijden hondenpoep

Hellendoorn totaal
11 Hellendoorn Centrum, Den Dam te hard rijden geluidsoverlast verkeer
12 De Höfte te hard rijden hondenpoep
13 De Blenke te hard rijden groepen jongeren
14 De Zuid Es, De Noord Es te hard rijden parkeeroverlast

15 Haarle  te hard rijden hondenpoep

16 Daarle te hard rijden
geluidsoverlast verkeer, 

agressief verkeersgedrag
17 Daarlerveen te hard rijden geluidsoverlast verkeer 

lager dan gemiddeld hoger dan gemiddeld
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6 
Wijkprofielen 

6.1 Inleiding 

In dit laatste hoofdstuk zal per wijk een korte samenvatting gegeven worden van 

de opvallendste scores op de verschillende thema’s. Allereerst zal worden ingegaan 

op de belangrijkste resultaten op het gebied van leefbaarheid. Wat zijn de sterke 

punten van een wijk of kern, wat zijn de minder sterke punten. Dit wordt vervol-

gens ook gedaan voor de vragen die betrekking hebben op Hellendoorn in Actie! en 

de veiligheidmonitor. Waar mogelijk zal een link gemaakt worden tussen de drie 

thema’s.  

Het ligt voor de hand om bij het bestuderen van de wijkprofielen de overzichtsta-

bellen van het leefbaarheidonderzoek (pagina 26) en het veiligheidonderzoek (pa-

gina 51) te raadplegen. 

6.2 Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 

In onderstaande tabel is te zien wat de achtergrond van de respondenten in de 

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk is. De meeste mensen wonen in een eengezinswo-

ning of een vrijstaand huis (97%) en 44% heeft een tweepersoonshuishouden.  

jonger dan 25 2% alleenwonend 21%
25-34 15% tweepersoonshuishouden 44%

35-44 17% gezin met kinderen 35%
45-54 16%
55-64 24% lager onderwijs 12%
65-74 18% LBO-MAVO-VMBO 23%
75 en ouder 9% MBO 24%

HAVO-VWO-gymnasium 9%
eengezinswoning 60% HBO 23%

vrijstaand 37% universiteit (+) 9%
flat 2%
ouderenwoning 2% Huur 9%

Koop 91%  

Op het gebied van leefbaarheid doet de wijk het goed. De wijk scoort een 8,0 op het 

totaaloordeel en daarmee geven de bewoners aan over het algemeen zeer tevreden 

te zijn. Geen enkel aspect scoort een onvoldoende en maar liefst 13 aspecten sco-

ren een ruim voldoende. Op bijna alle aspecten scoort de wijk boven het gemiddel-

de van Nijverdal totaal. In vergelijking met de resultaten van Hellendoorn totaal is 

er slechts één opvallende score. Alleen het aspect speelvoorzieningen scoort lager. 
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Als we de scores van 2007 vergelijken met die van 2004 zien we geen opvallende 

vooruitgang of achteruitgang.  

De wijk behaalt geen afwijkende scores op de 

vragen die betrekking hebben op Hellendoorn in 

Actie!. De vragen binnen het thema veiligheid 

worden ook niet opvallend gescoord in vergelij-

king met de andere wijken/kernen. Alleen de 

angst om slachtoffer te worden van inbraak (4%) 

is groter dan in de andere wijken.  

6.3 Nijverdal West, Noetsele I/II/III, ’t Hexel 

De achtergrondkenmerken van de respondenten zijn in onderstaande tabel weer-

gegeven. Opvallend is het grote percentage mensen met een eengezinswoning 

(49%) en het aantal MBO’ers.  

jonger dan 25 4% alleenwonend 11%
25-34 7% tweepersoonshuishouden 52%

35-44 19% gezin met kinderen 38%
45-54 21%
55-64 20% lager onderwijs 10%
65-74 19% LBO-MAVO-VMBO 27%
75 en ouder 10% MBO 34%

HAVO-VWO-gymnasium 6%
eengezinswoning 49% HBO 17%

vrijstaand 46% universiteit (+) 6%
flat 4%
ouderenwoning 1% Huur 6%

Koop 94%  

Net als de Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk doet ook deze wijk het erg goed op de 

verschillende leefbaarheidsaspecten. Volgens de bewoners is het een prima wijk 

om te wonen. Het totaaloordeel voor de wijk is een 7,9 en dat is ruim boven het 

landelijke cijfer 2006 (7,3). In totaal zijn er 13 aspecten waarop de wijk een ruim 

voldoende scoort met als opvallendste score de 7,7 voor bevolkingssamenstelling. 

Het is de hoogste score binnen de gemeente op dit aspect. Nijverdal West is net als 

in 2004 op geen enkele vraag de slechts scorende wijk en geen enkel aspect scoort 

een onvoldoende. Uit de veiligheidsvragen blijkt echter wel dat (net als in de wijken 

Groot Lochter en Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk) de angst om slachtoffer te wor-

den van inbraak in deze wijk groter is dan in 

de andere wijken. Bovendien hebben de 

respondenten vaker dan gemiddeld in de 

gemeente Hellendoorn, contact gehad met 

de politie. Op de leefbaarheidaspecten 

criminaliteit (8,1) en veiligheidsgevoel (8,1) 

scoort de wijk overigens een ruim voldoen-

de. Deze scores liggen bovendien ruim bo-

ven de landelijke cijfers en zijn vergelijkbaar 

met de gemiddelden van de gemeente. 

Leefbaarheid
Speelvoorzieningen 6,1

Verkeersoverlast 6,6

Veiligheid

Bewoners in deze wijk geven vaker aan 
contact te hebben gehad met de politie dan 
gemiddeld in de gemeente

Aandachtspunten

Angst om slachtoffer te worden van inbraak 
is groter dan gemiddeld in de gemeente

Leefbaarheid

Groenvoorzieningen 6,7
Speelvoorzieningen 6,0

Verkeersoverlast 6,6

Veiligheid

Angst om slachtoffer te worden van inbraak 
is groter dan gemiddeld in de gemeente

Aandachtspunten
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6.4 Nijverdal Centrum 

In onderstaande tabel valt op dat er relatief meer ouderen de enquête hebben 

ingevuld dan in de andere wijken/kernen van gemeente Hellendoorn. Bovendien 

wonen minder respondenten in een eengezinswoning of vrijstaand huis en zijn er 

meer tweepersoonshuishoudens.  

jonger dan 25 4% alleenwonend 21%
25-34 4% tweepersoonshuishouden 63%

35-44 6% gezin met kinderen 16%
45-54 11%
55-64 18% lager onderwijs 17%
65-74 28% LBO-MAVO-VMBO 42%
75 en ouder 30% MBO 20%

HAVO-VWO-gymnasium 6%
eengezinswoning 17% HBO 12%

vrijstaand 12% universiteit (+) 4%
flat 69%
ouderenwoning 1% Huur 27%

Koop 73%  

Wat betreft de leefbaarheidsvragen zijn er een aantal opvallende resultaten zicht-

baar. Er zijn een aantal aspecten die de laagste score hebben binnen de gemeente. 

Dit geldt voor de speelvoorzieningen (4,8), activiteiten van bewonersorganisaties 

(achteruitgang van 6,5 (2004) naar 5,8(2007)), overlast van activiteiten (6,5) en last 

van verkeer (5,8). Ook de scores op de aspecten groenvoorzieningen (6,4) en crimi-

naliteit (7,2) scoren opvallend lager dan het gemeente gemiddelde. Veel van deze 

(relatief lage) scores zijn te verklaren door het feit dat het hier een centrumwijk 

betreft. Het is dan ook niet vreemd dat de wijk hoog scoort op het aspect voorzie-

ningen (8,2).  

Wat betreft de vragen over Hellendoorn in Actie! valt op dat Nijverdal Centrum het 

laagst scoort op de vraag of men zich verant-

woordelijk voelt voor de leefbaarheid en sociale 

kwaliteit van de leefomgeving. Zowel de jonge-

ren als de senioren geven vaker aan zich hier 

niet verantwoordelijk voor te voelen. Verder 

zijn hier geen opvallende scores.  

In de gemeente Hellendoorn is overlast van te 

hard rijden ergernis nummer 1. In Nijverdal 

Centrum is dit echter overlast door groepen 

jongeren. Dit lijkt een typisch probleem voor 

het centrumgebied. Een ander opvallend resul-

taat is dat de bewoners in Nijverdal Centrum 

gemiddeld minder fietsen en auto’s bezitten 

dan in de rest van Nijverdal.  

 

Leefbaarheid
Groenvoorzieningen 6,4

Speelvoorzieningen 6,6

Activiteiten 
bewonersorganisateis 5,8

Overlast activiteiten 6,5

Verkeersoverlast 5,8

Veiligheid

Aandachtspunten

Angst om slachtoffer te worden van inbraak 
is groter dan gemiddeld in de gemeente

Bewoners in deze wijk geven vaker aan 
contact te hebben gehad met de politie dan 
gemiddeld in de gemeente
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6.5 Bloemen-/ Schilderswijk 

Opvallend is het hoge percentage respondenten met alleen lager onderwijs heeft 

gevolgd en het lage percentage respondenten dat HBO of universiteit heeft afge-

rond.  

jonger dan 25 1% alleenwonend 14%
25-34 12% tweepersoonshuishouden 50%

35-44 18% gezin met kinderen 37%
45-54 19%
55-64 20% lager onderwijs 20%
65-74 16% LBO-MAVO-VMBO 33%
75 en ouder 16% MBO 29%

HAVO-VWO-gymnasium 5%
eengezinswoning 77% HBO 13%

vrijstaand 10% universiteit (+) 0%
flat 10%
ouderenwoning 2% Huur 27%

Koop 73%  

De wijk scoort een 7,9 op totaaloordeel en bewoners geven daarmee aan tevreden 

te zijn met hun wijk. De wijk is net als in 2004 een gemiddeld scorende wijk met 

weinig uitschieters op de leefbaarheidaspecten. Er zijn een aantal aspecten waarop 

de wijk afwijkend scoort t.o.v. het gemiddelde van de gemeente. Op de aspecten 

speelvoorzieningen (5,6) en overlast activiteiten (7,4) scoort de wijk lager. Na een 

achteruitgang t.o.v. 2004 (6,5) scoort ook het aspect activiteiten bewonersorgani-

saties (6,0) opvallend lager dan het gemiddelde van de overige wijken in gemeente 

Hellendoorn. Het voorzieningenniveau daarentegen wordt veel hoger beoordeeld. 

Ondanks het feit dat de wijk geen afwijkende scores heeft behaald op de aspecten 

betrokkenheid (7,2) en verantwoordelijkheidsgevoel (7,2) scoort de wijk opvallend 

laag op de vraag naar verantwoordelijkheidsgevoel uit het  ‘Hellendoorn in Actie’ 

deel. Bewoners blijken zich veel minder verantwoordelijk te voelen voor de leef-

baarheid en sociale kwaliteit van de woonomgeving dan andere bewoners in ge-

meente Hellendoorn.  

Ergernis nummer 1 van bewoners in deze wijk 

is parkeeroverlast en er is dan ook een grote 

wens om dit probleem met voorrang aan te 

pakken. Na de wijk Groot Lochter hebben de 

respondenten van de Bloemen -/Schilderswijk 

het vaakst aangegeven daadwerkelijk slacht-

offer te zijn geweest van een misdrijf. On-

danks dit resultaat zijn de cijfers op de leef-

baarheidaspecten criminaliteit (8,1) en veilig-

heidsgevoel (8,0) zeer positief. 

Leefbaarheid

Activiteiten 
bewonersorganisaties 6,0

Speelvoorzieningen 5,6

Veiligheid

Aandachtspunten

Bewoners zeggen vaker dan gemiddeld 
slactoffer te zijn geweest, maar hebben 
minder vaak contact met de politie gehad

Vertrouwen in politie en tevredenheid over 
gemeente is lager dan gemiddeld
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6.6 Prinsessenwijk 

Onder de respondenten is een relatief groot percentage woonachtig in een gezin 

met kinderen. Er zijn geen respondenten die in een ouderenwoning wonen.   

jonger dan 25 3% alleenwonend 14%
25-34 11% tweepersoonshuishouden 50%

35-44 20% gezin met kinderen 37%
45-54 16%
55-64 16% lager onderwijs 16%
65-74 23% LBO-MAVO-VMBO 33%
75 en ouder 11% MBO 30%

HAVO-VWO-gymnasium 10%
eengezinswoning 71% HBO 9%

vrijstaand 12% universiteit (+) 3%
flat 17%
ouderenwoning 0% Huur 17%

Koop 83%  

De Prinsessenwijk is eveneens een goed scorende wijk met een 7,9 op totaaloordeel 

voor leefbaarheid. Er worden gemiddeld geen onvoldoendes gescoord op de aspec-

ten en er worden 10 ruim voldoendes gegeven. In vergelijking met de scores voor 

de totale gemeente valt op dat de wijk ruim onder het gemiddelde scoort op de 

aspecten groenvoorzieningen (6,3) en betrokkenheid (6,9). Het voorzieningenni-

veau (7,8) daarentegen ligt veel hoger. In deze wijk is parkeeroverlast de grootste 

ergernis. Een ander opvallend resultaat is dat 

deze wijk het hoogste percentage bewoners 

heeft dat angst heeft voor mishandeling. 

Bovendien hebben bewoners van deze wijk 

vaker dan gemiddeld in de gemeente Hellen-

doorn contact gehad met de politie. Deze 

resultaten zijn overigens niet direct te relate-

ren aan de cijfers op de leefbaarheidaspecten 

criminaliteit (7,7) en veiligheidsgevoel (8,2).  

6.7 ’n Oaln Diek 

In onderstaande tabel valt op dat alle respondenten in een eengezinswoning of een 

vrijstaande woning wonen. Bovendien is een groot percentage (36%) tussen de 55-

64 jaar oud.  

jonger dan 25 4% alleenwonend 10%
25-34 15% tweepersoonshuishouden 54%

35-44 10% gezin met kinderen 37%
45-54 15%
55-64 36% lager onderwijs 6%
65-74 12% LBO-MAVO-VMBO 37%
75 en ouder 7% MBO 27%

HAVO-VWO-gymnasium 7%
eengezinswoning 75% HBO 22%

vrijstaand 25% universiteit (+) 1%
flat 0%
ouderenwoning 0% Huur 20%

Koop 80%  

Leefbaarheid

Groenvoorzieningen 6,3

Speelvoorzieningen 6,4

Veiligheid

Tevredenheid over politie en gemeente is lager 
dan gemiddeld

Bevwoners geven vaker dan gemiddeld aan 
angst voor mishandeling te hebben

Aandachtspunten
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’n Oaln Diek is eveneens geen opvallend scorende wijk binnen de gemeente Hel-

lendoorn. Er zijn geen echt hoge of lage scores te zien. Veel van de scores zijn gelijk 

aan het gemeente gemiddelde. Bewoners ervaren gemiddeld wel iets meer overlast 

van vervuiling (7,0) en deze score is ook lager dan het landelijke cijfer (7,5). Wat 

betreft de activiteiten van de bewonersorganisaties (7,5) zijn de bewoners juist 

weer heel positief in vergelijking met de andere wijken/kernen. De laagste score 

wordt behaald op het aspect verkeersoverlast (6,4). In 2004 vormde het verkeer 

naast de overlast van hondenpoep ook al de grootste ergernis.  

De wijk heeft twee opvallende uitkomsten op de veiligheidsvragen behaald: er zijn 

relatief veel bewoners met het Keurmerk 

Veilig Wonen en 75% van de respondenten 

laat zijn kind(eren) niet toe om ergens naar 

toe te gaan omdat het niet veilig zou zijn. 

Deze resultaten zijn overigens niet direct te 

koppelen aan de uitkomsten op de leefbaar-

heidaspecten criminaliteit (8,1) en veilig-

heidsgevoel (8,1).  

6.8 De Brake, Konijnenberg 

De wijk heeft een relatief hoog percentage respondenten dat in een flat of oude-

renwoning woont.  De gemiddelde leeftijd ligt ook een stuk hoger. Bovendien is het 

percentage respondenten dat alleen lager onderwijs heeft gevolgd relatief hoog. 

jonger dan 25 8% alleenwonend 19%
25-34 7% tweepersoonshuishouden 52%
35-44 9% gezin met kinderen 29%

45-54 14%
55-64 22% lager onderwijs 20%
65-74 24% LBO-MAVO-VMBO 27%
75 en ouder 17% MBO 22%

HAVO-VWO-gymnasium 9%
eengezinswoning 47% HBO 22%

vrijstaand 22% universiteit (+) 1%
flat 16%
ouderenwoning 15% Huur 40%

Koop 60%  

Als we kijken naar de gemiddelde scores op de leefbaarheidaspecten zijn er weinig 

opvallende scores te zien. Gemiddeld scoort de wijk een 7,9 op totaaloordeel. Naast 

dit aspect zijn er nog 9 aspecten die een ruim voldoende scoren. Veel van de aspec-

ten scoren rond het gemiddelde van de gemeente Hellendoorn. Alleen de aspecten 

overlast van activiteiten (8,3) en overlast van buurtgenoten (7,7) scoren in vergelij-

king met de andere wijken relatief hoog. Bewoners geven daarmee aan weinig  

overlast te ervaren. De woonomgeving wordt 

net als in 2004 ook goed beoordeeld. Met een 

7,2 gemiddeld scoort de wijk ruim boven het 

gemeente- én landelijk gemiddelde 2006. Er 

zijn twee aspecten met een opvallende voor-

uitgang ten opzichte van 2004, namelijk 

thuisvoelen en etnische samenstelling.  

Leefbaarheid

Groenvoorzieningen 6,7

Speelvoorzieningen 6,6

Veiligheid

Aandachtspunten

Driekwart van de responenten laat kinderen 
ivm veiligheid niet naar sommige plaatsen 
gaan

Leefbaarheid

Speelvoorzieningen 6,2

Veiligheid

Aandachtspunten

Beschadigingen of diefstal aan de buitenkant 
van de auto  worden vaak genoemd

Minder vertouwen in de politie (algemeen) 
dan gemiddeld
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 Ondanks de 7,9 op het aspect criminaliteit heeft deze wijk (samen met Groot Loch-

ter) de meeste voorvallen van beschadiging van auto en/of diefstal aan buitenkant 

van auto. Hondenpoep en te hard rijden moeten volgens de bewoners snel een halt 

toe worden geroepen.  

6.9 Nijverdal Oost, ’t Lochter, Boersingel 

Onder de respondenten van deze wijk zijn veel gezinnen met kinderen.  De meeste 

van deze gezinnen wonen in een eengezinswoning of een vrijstaand huis.  

jonger dan 25 4% alleenwonend 9%
25-34 24% tweepersoonshuishouden 35%

35-44 18% gezin met kinderen 56%
45-54 21%

55-64 22% lager onderwijs 9%
65-74 7% LBO-MAVO-VMBO 29%
75 en ouder 3% MBO 34%

HAVO-VWO-gymnasium 6%
eengezinswoning 62% HBO 21%

vrijstaand 38% universiteit (+) 1%
flat 0%
ouderenwoning 0% Huur 6%

Koop 94%  

De wijk scoort een 7,7 op totaaloordeel en dat is gelijk aan het gemiddelde van de 

kern Nijverdal maar onder het gemiddelde van de gemeente Hellendoorn (7,8). De 

bewoners zijn het minst tevreden over de verkeersoverlast (6,2) en de groenvoor-

zieningen (6,1). Op dit laatste aspect behaalt de wijk de laagste score binnen de 

gemeente. In 2004 vormden de verlichting van de achterpaden en de inrichting van 

de pleintjes en open plekken nog een aandachtspunt. In 2007 geven de bewoners  

gemiddeld een 6,6 voor de woonomgeving . Dit is onder het gemiddelde van de 

gemeente (6,9). Ook het voorzieningenniveau (6,7) verdient de aandacht en scoort 

onder het gemiddelde van zowel de kern Nijverdal (7,3) als de gemeente totaal 

(7,0). Positief is de score op de speelvoorzieningen (6,8). Het gemiddelde ligt ruim 

boven het gemiddelde van de gemeente (6,4) 

en het landelijke cijfer (6,1). 

De wijk heeft geen opvallende scores behaald 

op vragen over ‘Hellendoorn in Actie’ en de 

veiligheidsvragen.  

 

Leefbaarheid

Groenvoorzieningen 6,1

Last van verkeer 6,2

Veiligheid

Aandachtspunten

Geen opvallende scores
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6.10 Groot Lochter 

Groot Lochter is eveneens een wijk waarvan veel gezinnen de vragenlijst hebben 

ingevuld. Bovendien is het percentage respondenten dat een eengezinswoning 

bewoont erg hoog. 

jonger dan 25 12% alleenwonend 10%
25-34 12% tweepersoonshuishouden 32%

35-44 17% gezin met kinderen 58%
45-54 28%

55-64 22% lager onderwijs 5%
65-74 7% LBO-MAVO-VMBO 33%
75 en ouder 3% MBO 30%

HAVO-VWO-gymnasium 10%
eengezinswoning 84% HBO 17%

vrijstaand 10% universiteit (+) 5%
flat 0%
ouderenwoning 6% Huur 34%

Koop 66%  

Kijken we naar de resultaten van de leefbaarheidvragen dan valt op dat er vijf as-

pecten zijn waarop de wijk een ruim voldoende scoort. Eén daarvan is de 7,5 voor 

het totaaloordeel. In vergelijking met de andere wijken in Nijverdal is dit relatief 

laag. Bovendien is het cijfer onder het gemiddelde van de gemeente totaal (7,8) en 

is er sprake van een achteruitgang ten opzichte van 2004. In vergelijking met het 

landelijke cijfer (7,3) doet de wijk het overigens nog altijd goed op het totaaloor-

deel. Er is één aspect waarop Groot Lochter de laagste score binnen de gemeente 

behaalt en dat is criminaliteit (7,1). Ook het veiligheidsgevoel (7,5), overlast van 

buurgenoten (6,8), overlast van vervuiling (7,2) en overlast van activiteiten (7,6) 

scoren laag in vergelijking met de andere wijken. Wat verder opvalt is dat alle as-

pecten binnen het thema sociale woonomgeving onder het gemeente gemiddelde 

scoren. Bij al deze resultaten moet overigens in het achterhoofd worden gehouden 

dat de meeste cijfers wel ruim boven de landelijke cijfers liggen. Opvallend goed 

scoren de speelvoorzieningen. Met een 6,9 gemiddeld scoort de wijk ruim boven 

het gemeente gemiddelde (6,4) en het landelijke gemiddelde (6,1).  

In het verlengde van de relatief lage cijfers op de veiligheidsaspecten van de leef-

baarheidmonitor zijn een aantal opvallende scores behaald op de veiligheidsvra-

gen. Ten eerste voelen bewoners zich vaker onveilig dan gemiddeld in de gemeen-

te. Samen met bewoners in de Blokken en Prinsessenwijk hebben de  bewoners van 

Groot Lochter ook de meeste angst voor mishandeling. Bovendien hebben ze een 

grotere angst voor inbraken dan gemiddeld in de 

gemeente. Dit is niet zonder reden aangezien in 

deze wijk ook het hoogste percentage bewoners 

daadwerkelijk slachtoffer is geweest van een 

misdrijf en er hier het vaakst beschadi-

ging/diefstal van auto’s heeft plaatsgevonden. 

Bovendien is het percentage bewoners dat wel 

eens contact heeft gehad met de politie in deze 

wijk het hoogst. Dit alles mondt ook uit in een 

hoog percentage respondenten dat beschikt over 

Leefbaarheid

Criminaliteit 7,1

Overlast buurtgenoten 6,8

Veiligheid

Bewoners voelen zich vaker dan gemiddeld 
onveilig

Kans op en angst voor slachtofferschap zijn 
hoger dan gemiddeld

Bewoners geven  vaker dan gemiddeld aan 
slachtoffer te zijn geweest van misdrijf of 
voorval

Vertrouwen in politie is lager dan gemiddeld

Aandachtspunten
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het Keurmerk Veilig Wonen. De bewoners vinden dat overlast van groepen jonge-

ren als eerst moet worden aangepakt in de wijk. Opvallend is dat maar liefst 61% 

van de respondenten vindt dat de gemeente wel voldoende aandacht heeft voor 

het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid.  

6.11 De Blokken 

De respondenten in de blokken zijn over het algemeen relatief lager geschoold en 

bewonen vaker een flat of ouderenwoning dan in de andere wijken.  

jonger dan 25 5% alleenwonend 26%
25-34 16% tweepersoonshuishouden 40%

35-44 16% gezin met kinderen 34%
45-54 16%
55-64 20% lager onderwijs 18%
65-74 19% LBO-MAVO-VMBO 35%
75 en ouder 7% MBO 23%

HAVO-VWO-gymnasium 7%
eengezinswoning 76% HBO 13%

vrijstaand 9% universiteit (+) 4%
flat 10%
ouderenwoning 5% Huur 23%

Koop 77%  

De Blokken is veruit de minst scorende wijk binnen de gemeente Hellendoorn. Op 

maar liefst 14 aspecten behaalt de wijk de laagste score. Eén van die aspecten is 

verantwoordelijkheidsgevoel. Dit is tevens één van de aspecten die is achteruitge-

gaan ten opzichte van 2004. Uit de Hellendoorn in Actie! vragen blijkt dat de reden 

waarom men zich niet zo verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid en sociale 

kwaliteit vooral komt door het feit dat mensen geen binding hebben met de buurt. 

De wijk scoort een 7,1 op het totaaloordeel en dat is lager dan het landelijk gemid-

delde (7,3) en ook lager dan in 2004 (7,6). De aspecten speelvoorzieningen (6,4), 

etnische samenstelling (6,9) en betrokkenheid (6,6) scoren weliswaar onder het 

gemeente gemiddelde maar boven de landelijke cijfers. De lage scores op criminali-

teit (7,1) en veiligheidsgevoel (7,1), overlast van anderen (6,5) sluiten aan bij een 

aantal opvallende scores op de leefbaarheidvragen. Zo voelt met zich vaker dan 

gemiddeld (in de gemeente Hellendoorn) onveilig, en komt vermijdingsgedrag 

vaker voor. Maar  liefst 75% van de respondenten laat zijn of haar kind soms/vaak 

niet toe ergens heen te gaan omdat het niet veilig zou zijn. Bovendien voelt men 

zich in deze wijk vaker dan gemiddeld onveilig op plekken waar groepen jongeren 

hangen. Samen met de wijken Groot Lochter en Nijverdal West hebben in deze wijk 

de meeste bewoners angst om mishandeld te worden. 

Uit de cijfers en de scores op de veiligheids-

vragen mag geconcludeerd worden dat de 

Blokken, net als in 2004, een aandachtswijk is, 

wat niet vreemd is aangezien de wijk in een 

traject van herstructurering zit. De verande-

ringen en onzekerheden die dit met zich mee-

brengt heeft nog altijd invloed op de waarde-

ring van de bewoners. 

Leefbaarheid

Veiligheid

Bewoners voelen zich vaker dan gemiddeld 
onveilig

Aandachtspunten

Fysieke en sociale woonomgeving

Diverse vormen van overlast en ongenoegens
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6.12 Hulsen, Kruidenwijk Oost/ Centrum/Noord/West 

In deze kern zijn er relatief meer mensen in de leeftijdsgroepen 25-34 en 35-44 die 

de vragenlijst hebben ingevuld. Bovendien zijn er veel gezinnen met kinderen.  

jonger dan 25 6% alleenwonend 13%
25-34 22% tweepersoonshuishouden 21%
35-44 30% gezin met kinderen 65%

45-54 21%
55-64 10% lager onderwijs 4%
65-74 6% LBO-MAVO-VMBO 21%
75 en ouder 5% MBO 35%

HAVO-VWO-gymnasium 12%
eengezinswoning 68% HBO 26%

vrijstaand 25% universiteit (+) 3%
flat 6%
ouderenwoning 1% Huur 20%

Koop 80%  

De kern behaalt met een 7,9 op totaaloordeel een prima score in de leefbaarheid-

monitor. De bewoners zijn vooral heel positief over de kwaliteit van de woonomge-

ving. Met een 7,4 gemiddeld behaalt de kern de hoogste score binnen de gemeente 

op dit aspect. Andere opvallende scores zijn de scores op groen-  en speelvoorzie-

ningen en verkeersoverlast (7,0). Al deze aspecten scoren ruim boven zowel het 

landelijke als gemeente gemiddelde. Het aspect activiteiten bewonersorganisaties 

(6,5) daarentegen scoort juist opvallend lager 

dan het gemeente gemiddelde. Een opvallend 

resultaat bij de veiligheidsvragen is dat, on-

danks de 8,1 op veiligheidsgevoel, respondenten 

vaker dan gemiddeld aangeven zich onveilig te 

voelen in de buurt van jongeren. Ook blijken ze 

minder tevreden over het functioneren van de 

politie dan gemiddeld. De problemen die het 

snelst moeten worden opgelost zijn volgens de 

bewoners het te hard rijden en hondenpoep.  

6.13 Hellendoorn Centrum, Den Dam 

In onderstaande tabel valt op dat er relatief veel respondenten een tweepersoons-

huishouden vormen of alleenwonend zijn. Bovendien zijn er naar verhouding veel 

mensen hoger geschoold. 

jonger dan 25 3% alleenwonend 22%
25-34 6% tweepersoonshuishouden 51%
35-44 18% gezin met kinderen 26%

45-54 12%
55-64 32% lager onderwijs 10%
65-74 21% LBO-MAVO-VMBO 37%
75 en ouder 9% MBO 22%

HAVO-VWO-gymnasium 5%
eengezinswoning 55% HBO 20%

vrijstaand 35% universiteit (+) 6%
flat 6%
ouderenwoning 4% Huur 27%

Koop 73%  

Leefbaarheid

Activiteiten 
bewonersorganisaties 6,5

Veiligheid

Aandachtspunten

Bewoners voelen zich vaker dan gemiddeld 
onveilig

Kans op en angst voor slachtofferschap zijn 
hoger dan gemiddeld

Bewoners zijn minder tevreden over politie 
dan gemiddeld
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Hellendoorn Centrum, Den Dam is de minst scorende wijk binnen de kern Hellen-

doorn maar scoort nog altijd een 7,5 op totaaloordeel. In 2004 was dit nog een 8,0. 

Er zijn twee aspecten waarop de wijk onder de 

zes scoort, namelijk speelvoorzieningen (5,1) 

en verkeersoverlast (5,8). Naast deze aspecten 

zijn er nog drie aandachtspunten namelijk, 

groenvoorzieningen (6,4), activiteiten van 

bewonersorga nisaties (6,3) en overlast van 

activiteiten (7,6). Al deze aspecten scoren onder de gemiddelden van de gemeente.  

Er zijn twaalf aspecten waarop de wijk een ruime voldoende scoort. Verder scoort 

de wijk heel gemiddeld in vergelijking met de rest van de gemeente en behaalt op 

twaalf aspecten een ruim voldoende.  Er zijn geen opvallende scores behaald op de 

Hellendoorn in Actie! vragen en de veiligheidsvragen. 

6.14 De Höfte 

De respondenten in de Höfte wonen vooral in eengezinswoningen of vrijstaande 

woningen. Niemand woont in een flat. Een groot percentage is HBO of universitair 

geschoold. 

jonger dan 25 3% alleenwonend 16%
25-34 14% tweepersoonshuishouden 37%
35-44 27% gezin met kinderen 47%

45-54 17%
55-64 25% lager onderwijs 6%
65-74 8% LBO-MAVO-VMBO 29%
75 en ouder 8% MBO 32%

HAVO-VWO-gymnasium 6%
eengezinswoning 74% HBO 23%

vrijstaand 22% universiteit (+) 5%
flat 0%
ouderenwoning 4% Huur 14%

Koop 86%  

De Höfte is één van de best scorende wijken in gemeente Hellendoorn. Met een 8,1 

gemiddeld behaalt de wijk samen met De Zuid Es en Daarle de hoogste score op 

totaaloordeel in de leefbaarheidmonitor. De bewoners zijn vooral heel tevreden 

met de kwaliteit van de eigen woning (8,5) en woningen in de buurt (8,2), de speel-

voorzieningen (7,5), bevolkingssamenstelling (7,7), overlast van activiteiten (8,4) en 

overlast van verkeer (7,3). Op al deze aspecten behaalt de Höfte de hoogste score 

binnen de gemeente. Ook de scores op kwaliteit woonomgeving (7,3) en activitei-

ten bewonersorganisaties (7,3) zijn ruim boven 

het gemeente gemiddelde. 

De bewoners geven aan dat hondenpoep en het 

snel rijdende verkeer met voorrang aangepakt 

moeten worden. Ook valt op dat men lager dan 

gemiddeld oordeelt over het functioneren van 

de gemeente.  

Leefbaarheid

Speelvoorzieningen 5,1

Last van verkeer 5,8

Veiligheid

Aandachtspunten

Geen bijzonderheden

Leefbaarheid

Veiligheid

Hoogste scorende buurt

Aandachtspunten

Het oordeel van bewoners over het 
functioneren van de gemeente is lager dan 
gemiddeld
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6.15 De Blenke 

Het merendeel van de respondenten heeft LBO-MAVO-VMBO opleidingsniveau en 

woont in een eengezinswoning. Verder valt op dat het aantal huurders en kopers 

redelijk verdeeld is. 

jonger dan 25 7% alleenwonend 16%
25-34 10% tweepersoonshuishouden 37%
35-44 13% gezin met kinderen 47%
45-54 14%
55-64 36% lager onderwijs %
65-74 16% LBO-M AVO-VM BO 45%
75 en ouder 5% M BO 26%

HAVO-VWO-gymnasium 4%
eengezinswoning 81% HBO 15%
vrijstaand 11% universiteit (+) 0%
flat 4%
ouderenwoning 4% Huur 52%

Koop 48%  

De Blenke scoort, net als heel veel andere wijken in gemeente Hellendoorn, een 7,9 

op totaaloordeel in de leefbaarheidmonitor. De bewoners zijn over het algemeen 

dus heel tevreden. De wijk haalt bovendien binnen de gemeente de hoogste score 

op de aspecten kwaliteit woningen in de buurt (7,4) en woonomgeving (7,4) en 

activiteiten van bewonersorganisaties (van een 7,3 in 2004 naar een 7,6 in 2007). 

Ook de speelvoorzieningen scoren met een 7,0 goed. Een andere opvallend goede 

score is de 7,9 op vervuiling. Bewoners geven hiermee aan weinig overlast te erva-

ren. Landelijk lag dit cijfer in 2006 op een 6,3. De inwoners van De Blenke geven 

vaker dan gemiddeld aan zich verantwoordelijk te voelen voor de sociale kwaliteit 

en leefbaarheid van de omgeving. Te hard rijden 

en overlast van groepen jongeren zijn de proble-

men die zij met voorrang opgelost willen zien. Het 

vertrouwen in de politie (algemeen) en het oor-

deel over het functioneren van de gemeente zijn 

lager dan gemiddeld.  

6.16 De Zuid Es, De Noord Es 

In onderstaande tabel valt op dat de respondenten in deze wijk relatief hoog ge-

schoold zijn. Bovendien woont een groot percentage in een vrijstaand huis. 

jonger dan 25 4% alleenwonend 16%
25-34 10% tweepersoonshuishouden 37%

35-44 26% gezin met kinderen 47%
45-54 16%
55-64 19% lager onderwijs 10%
65-74 18% LBO-MAVO-VMBO 29%
75 en ouder 6% MBO 31%

HAVO-VWO-gymnasium 3%
eengezinswoning 37% HBO 17%

vrijstaand 62% universiteit (+) 10%
flat 1%
ouderenwoning 0% Huur 17%

Koop 83%  

De Zuid Es, De Noord Es is een zeer goed scorende wijk met op het oog weinig pro-

blemen. De bewoners geven met een 8,1 op totaaloordeel (hoogste score binnen 

Leefbaarheid

Veiligheid

Geen specifieke aandachtspunten

Vertrouwen in politie (algemeen) en oordeel 
over het functioneren van de gemeente zijn 
lager dan gemiddeld

Aandachtspunten
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gemeente) aan zeer tevreden te zijn. Daarnaast behaalt de wijk op de aspecten 

thuisvoelen (8,5), vervuiling (8,0) en overlast van buurtgenoten (7,8) de hoogste 

score.  

Geen enkel aspect scoort onder het gemeente gemiddelde of het landelijk gemid-

delde. Bovendien is er een vooruitgang zichtbaar ten opzichte van 2004 op de as-

pecten bevolkingssamenstelling en etnische samenstelling.  

Er zijn geen opvallende resultaten behaald op de 

vragen over Hellendoorn in Actie!. Wel valt op 

de bewoners negatiever dan gemiddeld oorde-

len over het functioneren van de gemeente.  

 

6.17 Haarle 

De respondenten in Haarle wonen overwegend in een vrijstaande woning of ene 

eengezinswoning.  De leeftijdsgroep 35-44 is het meest vertegenwoordigd. 

jonger dan 25 6% alleenwonend 17%
25-34 8% tweepersoonshuishouden 37%
35-44 26% gezin met kinderen 47%

45-54 16%
55-64 19% lager onderwijs 15%
65-74 20% LBO-MAVO-VMBO 39%
75 en ouder 5% MBO 23%

HAVO-VWO-gymnasium 4%
eengezinswoning 46% HBO 17%

vrijstaand 48% universiteit (+) 3%
flat 0%
ouderenwoning 7% Huur 21%

Koop 79%  

De bewoners van Haarle zijn vooral heel tevreden over de geringe mate van crimi-

naliteit (8,6) en het veiligheidsgevoel (8,5). Op beide aspecten behaalt de kern de 

hoogste score binnen de gemeente. Echte pijnpunten kent de kern niet. De bewo-

ners zijn het minst tevreden over de speelvoorzieningen in hun kern (6,0). Dit cijfer 

ligt zowel onder het gemeente gemiddelde (6,4) als het landelijk gemiddelde (6,1). 

De scores op de sociale aspecten zijn allemaal ruim voldoende en ruim boven het 

gemeente gemiddelde. De antwoorden bij het 

onderdeel Hellendoorn in Actie! wijken nau-

welijks af van het gemiddelde. Hondenpoep 

en te hard rijden moeten volgens de bewo-

ners het eerst aangepakt worden. Bewoners 

in deze wijk zijn in vergelijking met de andere 

wijken in gemeente Hellendoorn het meest 

tevreden over het functioneren van de politie. 

Leefbaarheid

Veiligheid

Aandachtspunten

Geen specifieke aandachtspunten

Bewoners oordelen lager dan gemiddeld over 
het functioneren van de gemeente

Leefbaarheid

Speelvoorzieningen 6,0
Activiteiten 
buurtorganisaties 6,6

Veiligheid

Aandachtspunten

Bewoners oordelen lager dan gemiddeld over 
het functioneren van de gemeente
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6.18 Daarle 

Vrijwel alle bewoners van Daarle wonen in een vrijstaande of eengezinswoning, die 

in ruime meerderheid eigen bezit is.  

jonger dan 25 6% alleenwonend 15%
25-34 26% tweepersoonshuishouden 34%

35-44 25% gezin met kinderen 51%
45-54 15%

55-64 12% lager onderwijs 5%
65-74 12% LBO-MAVO-VMBO 38%
75 en ouder 4% MBO 38%

HAVO-VWO-gymnasium 5%
eengezinswoning 43% HBO 14%

vrijstaand 55% universiteit (+) 0%
flat 1%
ouderenwoning 0% Huur 14%

Koop 86%  

Daarle behaalt samen met De Zuid Es, Noord Es en De Höfte de hoogste score (8,1) 

op het totaaloordeel van de leefbaarheidmonitor. Hiermee geven de bewoners aan 

zeer tevreden te zijn. Alleen de groen- en speelvoorzieningen en voorzieningen 

algemeen scoren onder de gemeente gemiddelden maar zijn ongeveer gelijk aan 

de landelijke cijfers. Bewoners zijn positief over de criminaliteit (8,4), het veilig-

heidsgevoel (8,4) en overlast van buurtgenoten(7,6). Al deze aspecten scoren ruim 

boven zowel het gemeente gemiddelde als het landelijke gemiddelde 2006. Vooral 

de hoge scores op de sociale aspecten vallen op (deze scores zijn bovendien hoger 

dan in 2004). De aspecten etnische samenstelling (8,0), onderling contact (8,1), 

betrokkenheid (7,9) en verantwoordelijkheidsgevoel (7,9) krijgen de hoogste scores 

binnen de gemeente. Deze resultaten stroken ook met de hoge score op de vraag 

naar verantwoordelijkheidsgevoel (Hellendoorn in Actie!). Daarle behaalt namelijk 

de hoogste score op de vraag of men zich verantwoordelijk voelt voor de leefbaar-

heid en sociale kwaliteit van de leefomgeving. Bovendien geven bewoners in deze 

kern veel vaker dan gemiddeld aan actief te zijn voor de buurt.  

Verkeersoverlast (zowel agressief rijgedrag, geluid en te hard rijden) vraagt volgens 

de bewoners om een oplossing.  

Opvallend is wel dat bewoners in Daarle aan-

geven minder dan gemiddeld vertrouwen te 

hebben in de lokale politie, en negatiever te 

oordelen over het functioneren van de ge-

meente.  

Leefbaarheid

Speelvoorzieningen 6,3

Veiligheid

Aandachtspunten

Bewoners oordelen lager dan gemiddeld over 
het functioneren van de gemeente

Bewoners hebben minder dan gemiddeld 
vertrouwen in de lokale politie
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6.19 Daarlerveen 

In Daarlerveen wonen relatief veel mensen in een ouderenwoning. In tegenstelling 

tot de meeste andere wijken wonen er bovendien veel respondenten in een huur-

woning. 

jonger dan 25 4% alleenwonend 20%
25-34 16% tweepersoonshuishouden 32%
35-44 26% gezin met kinderen 48%

45-54 13%
55-64 24% lager onderwijs 17%
65-74 8% LBO-MAVO-VMBO 37%
75 en ouder 8% MBO 26%

HAVO-VWO-gymnasium 5%
eengezinswoning 41% HBO 15%

vrijstaand 47% universiteit (+) 0%
flat 1%
ouderenwoning 11% Huur 40%

Koop 60%  

Bewoners in Daarlerveen geven het laagste totaalcijfers voor de leefbaarheid in de 

gemeente Hellendoorn. Met een 7,6 gemiddeld op totaaloordeel scoort de kern 

overigens nog altijd ruim voldoende en boven het landelijk gemiddelde 2006 (7,3). 

Er is één aspect dat vooral de aandacht verdient , namelijk de voorzieningen (5,0). 

In 2004 scoorde de kern een diepe onvoldoende op het winkelaanbod (3,3) en 

waarschijnlijk speelt het winkelaanbod ook nu weer mee. Andere opvallende scores 

worden behaald op kwaliteit woonomgeving (6,5), thuisvoelen (7,9) en overlast van 

verkeer (6,3). Al deze scores zijn ruim onder het gemeente gemiddelde. Bewoners 

ervaren weinig criminaliteit (8,4) in de kern. Toch blijkt dat de bewoners graag 

vaker politie zien in de wijk. Bewoners van deze wijk zijn namelijk het minst tevre-

den over het functioneren van de politie. Dit zit vooral in het te weinig zichtbaar 

aanwezig zijn in de wijk. Als we de resultaten van de leefbaarheidvragen naast de 

resultaten van Hellendoorn in Actie! vragen leggen vallen een paar dingen op. Be-

woners geven in deze kern vaker dan gemiddeld aan actief te zijn voor de buurt 

(het percentage dat zegt niets te doen voor de buurt is in deze kern het laagst) en 

willen ook vaker dan gemiddeld iets doen voor de wijk of het dorp. Ook opvallend is 

het hoge percentage bewoners dat zegt erover te praten met de betreffende 

buurtbewoner(s) als er sprake van overlast is. Dit alles duidt op een hoge mate van 

sociale controle in de kern.  

Ook in Daarlerveen zijn te hard rijden en geluids-

overlast door verkeer de problemen die volgens 

bewoners het snelst om een oplossing vragen. Tot 

slot blijkt dat de bewoners minder dan gemiddeld 

tevreden zijn over het handelen van de politie. 

 

 

Leefbaarheid
Voorzieningen 
(algemeen) 5,0

Veiligheid

Bewoners zijn minder dan gemiddeld tevreden 
over het functioneren van de politie

Aandachtspunten
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Bijlage 1: resultaten veiligheidsmonitor 

Vraag 30. Voelt u zich mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid en sociale kwa-

liteit van uw buurt?  

ja nee

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 93% 7%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 95% 5%
Nijverdal Centrum 84% 16%
Bloemen- / Schilderswijk 83% 17%
Prinsessenwijk 88% 12%
'n Oaln Diek 92% 8%
De Brake, Konijnenberg 88% 12%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 92% 8%
Groot Lochter 95% 5%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 93% 7%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 94% 6%
De Höfte 95% 5%
De Blenke 97% 3%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 96% 4%
Haarle Dorp 94% 6%
Daarle Dorp 99% 1%
Daarlerveen Dorp 94% 6%
De Blokken 87% 13%
Gemeente Hellendoorn 92% 8%

4% 4%  

lager dan gemiddeld hoger dan gemiddeld  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 31. Waarom voelt u zich niet verantwoordelijk voor de leefbaarheid en socia-

le kwaliteit van uw buurt?, % genoemd per wijk 
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Geen
antwoord

Leeftijd,
gezondheid Tijdgebrek

Taak
overheid Het is goed zo

Geen binding
met buurt Anders

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 50% 13% 13% 0% 0% 13% 13%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 20% 40% 20% 0% 0% 0% 20%
Nijverdal Centrum 33% 20% 13% 0% 0% 0% 33%
Bloemen- / Schilderswijk 44% 19% 6% 6% 6% 0% 19%
Prinsessenwijk 17% 25% 8% 0% 0% 17% 33%
'n Oaln Diek 33% 11% 0% 0% 11% 22% 22%
De Brake, Konijnenberg 27% 27% 13% 13% 0% 13% 7%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 29% 14% 0% 0% 0% 29% 29%
Groot Lochter 0% 0% 0% 0% 0% 20% 80%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk 43% 29% 14% 0% 0% 0% 14%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 33% 33% 0% 0% 17% 0% 17%
De Höfte 17% 50% 0% 0% 0% 17% 17%
De Blenke 0% 0% 0% 0% 33% 0% 67%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 25% 0% 0% 0% 25% 0% 50%
Haarle Dorp 50% 17% 0% 0% 0% 17% 17%
Daarle Dorp 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Daarlerveen Dorp 17% 17% 0% 0% 17% 17% 33%
De Blokken 17% 17% 0% 0% 0% 33% 33%
Gemeente Hellendoorn 29% 20% 6% 2% 4% 12% 27%

16% 14% 7% 3% 10% 11% 25%  

minder vaak dan gemiddeld vaker dan gemiddeld  

 

Vraag 32. Wanneer zou u iets voor de buurt/het dorp of bepaalde buren willen 

doen?10, % genoemd per wijk 

Als het
sporadisch is
en niet teveel

tijd kost

Als het met
hobby te maken

heeft, namelijk
Als kinderen er

iets aan hebben

Als buurt of dorp
er mooier van

wordt

Als ik er zelf iets
aan heb,

namelijk...
Als ik andere

buren had In geen geval
Anders,

namelijk...
Als ik fysiek in
staat zou zijn

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 22% 0% 11% 33% 0% 0% 22% 11% 0%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%
Nijverdal Centrum 10% 0% 10% 30% 0% 10% 30% 0% 10%
Bloemen- / Schilderswijk 0% 6% 13% 13% 0% 0% 44% 6% 19%
Prinsessenwijk 25% 8% 17% 8% 0% 8% 25% 8% 0%
'n Oaln Diek 8% 0% 8% 25% 0% 8% 50% 0% 0%
De Brake, Konijnenberg 29% 14% 14% 14% 0% 7% 14% 0% 7%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 14% 0% 14% 29% 0% 0% 29% 14% 0%
Groot Lochter 13% 0% 25% 13% 0% 38% 0% 13% 0%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk 20% 20% 0% 20% 20% 0% 20% 0% 0%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 40% 0%
De Höfte 20% 0% 0% 20% 0% 20% 20% 0% 20%
De Blenke 20% 20% 20% 20% 0% 20% 0% 0% 0%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 25% 0%
Haarle Dorp 50% 25% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0%
Daarle Dorp 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%
Daarlerveen Dorp 18% 0% 9% 27% 9% 18% 18% 0% 0%
De Blokken 38% 0% 0% 23% 0% 8% 15% 15% 0%
Gemeente Hellendoorn 19% 5% 10% 19% 1% 9% 24% 8% 5%

15% 9% 8% 11% 5% 11% 16% 15% 13%  

 

 

 

 

Vraag 33.  Wat zou u het liefste voor uw wijk willen doen? % genoemd per wijk 

voetnoot 

10 Deze vraag heeft een zeer lage respons. 
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Iets voor de
buren

Iets voor de wijk
of het dorp

Iets doen wat
met hobby te
maken heeft

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 75% 19% 6%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 72% 17% 10%
Nijverdal Centrum 79% 17% 4%
Bloemen- / Schilderswijk 79% 14% 7%
Prinsessenwijk 77% 15% 8%
'n Oaln Diek 80% 17% 3%
De Brake, Konijnenberg 80% 16% 4%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 79% 19% 2%
Groot Lochter 76% 14% 10%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 80% 16% 3%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 72% 22% 6%
De Höfte 76% 19% 6%
De Blenke 72% 22% 6%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 79% 16% 5%
Haarle Dorp 66% 27% 7%
Daarle Dorp 69% 24% 7%
Daarlerveen Dorp 63% 32% 5%
De Blokken 79% 15% 6%
Gemeente Hellendoorn 75% 19% 6%

5% 5% 2%  

minder vaak dan gemiddeld vaker dan gemiddeld  

 

Vraag 34. Wat doet u voor uw buurt?, % genoemd per wijk 

 

Niets

Goed contact
met buren en

zelf geen
overlast

veroorzaken

Buurt in de
gaten houden

en mensen
aanspreken

Actief voor de
buurt Anders Kerkelijk actief Goede buur

Helpen
ouderen in

buurt
Actief bij

sportclub Collecteren

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 2% 64% 17% 16% 1% 0% 0% 1% 0% 0%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 0% 65% 17% 15% 0% 0% 3% 1% 0% 0%
Nijverdal Centrum 0% 79% 5% 13% 1% 0% 1% 1% 0% 0%
Bloemen- / Schilderswijk 0% 74% 15% 10% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
Prinsessenwijk 0% 64% 22% 13% 0% 0% 1% 0% 0% 0%
'n Oaln Diek 0% 69% 14% 14% 1% 0% 2% 0% 0% 0%
De Brake, Konijnenberg 0% 71% 13% 15% 0% 1% 1% 0% 0% 0%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 2% 70% 19% 7% 0% 0% 2% 0% 0% 0%
Groot Lochter 1% 64% 22% 10% 1% 1% 1% 0% 0% 1%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost 0% 64% 24% 10% 0% 0% 0% 1% 1% 0%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 1% 68% 11% 17% 1% 0% 1% 1% 0% 0%
De Höfte 0% 66% 19% 13% 1% 0% 1% 0% 1% 0%
De Blenke 0% 63% 21% 13% 1% 1% 1% 1% 0% 0%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 0% 80% 8% 8% 0% 1% 3% 0% 1% 0%
Haarle Dorp 0% 71% 10% 15% 0% 2% 0% 0% 2% 0%
Daarle Dorp 0% 72% 4% 20% 3% 0% 0% 1% 1% 0%
Daarlerveen Dorp 0% 59% 16% 24% 0% 1% 0% 0% 0% 1%
De Blokken 0% 82% 15% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gemeente Hellendoorn 0% 68% 16% 13% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

1% 6% 6% 5% 1% 0% 1% 0% 1% 0%  

minder vaak dan gemiddeld vaker dan gemiddeld  
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Vraag 35. Welk contact heeft u met uw buren?, % genoemd per wijk 

Elkaar groeten
Praatje maken op

straat
Bij elkaar op de

koffie
Uitnodigen voor feesten

en barbeques
Planten water

geven
Voor elkaar zorgen bij

ziekte
Op hond of kinderen

passen Anders

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 21,65% 22,68% 10,31% 10,57% 15,46% 5,41% 7,47% 6,44%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 23,50% 22,72% 8,09% 10,97% 16,19% 8,88% 6,01% 3,66%
Nijverdal Centrum 28,29% 24,42% 7,75% 5,81% 15,50% 11,24% 1,55% 5,43%
Bloemen- / Schilderswijk 23,34% 23,34% 11,67% 11,04% 12,30% 6,62% 5,36% 6,31%
Prinsessenwijk 26,49% 24,83% 6,29% 9,27% 14,24% 7,28% 4,64% 6,95%
'n Oaln Diek 21,67% 25,07% 9,40% 8,88% 16,45% 7,31% 6,79% 4,44%
De Brake, Konijnenberg 23,31% 24,31% 10,28% 10,28% 16,29% 7,77% 3,26% 4,51%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 24,53% 25,47% 9,12% 11,32% 16,67% 4,40% 5,97% 2,52%
Groot Lochter 21,34% 24,94% 9,00% 10,54% 15,17% 6,17% 6,43% 6,43%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk 21,20% 21,47% 10,47% 12,83% 16,75% 4,45% 7,85% 4,97%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 22,81% 25,63% 9,38% 10,31% 14,06% 6,88% 4,38% 6,56%
De Höfte 20,75% 23,69% 9,43% 11,95% 17,19% 7,13% 5,87% 3,98%
De Blenke 22,13% 23,20% 12,53% 9,33% 13,87% 8,80% 4,27% 5,87%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 23,57% 23,95% 9,13% 12,93% 13,31% 8,37% 4,94% 3,80%
Haarle Dorp 24,76% 24,44% 11,58% 11,90% 9,65% 5,47% 5,79% 6,43%
Daarle Dorp 21,88% 23,44% 11,33% 14,45% 9,77% 7,42% 6,64% 5,08%
Daarlerveen Dorp 24,18% 24,18% 9,85% 8,96% 12,54% 6,27% 6,87% 7,16%
De Blokken 26,15% 26,92% 8,46% 10,77% 11,92% 6,54% 5,00% 4,23%
Gemeente Hellendoorn 23,19% 24,07% 9,71% 10,68% 14,55% 6,97% 5,59% 5,25%

2,05% 1,27% 1,54% 1,90% 2,32% 1,67% 1,54% 1,33%  

minder vaak dan gemiddeld vaker dan gemiddeld  

 

Vraag 36. Wat doet u over het algemeen als u last heeft van een buurtbewoner? 

Doet niets
Vertellen aan 
buurtbewoners

Contact opnemen 
met instantie

Praten met betreffend
persoon

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 40% 1% 4% 55%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 36% 8% 3% 52%
Nijverdal Centrum 38% 4% 4% 55%
Bloemen- / Schilderswijk 42% 3% 3% 52%
Prinsessenwijk 34% 8% 5% 53%
'n Oaln Diek 38% 4% 4% 54%
De Brake, Konijnenberg 40% 6% 3% 51%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 35% 4% 1% 60%
Groot Lochter 27% 10% 5% 57%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 37% 4% 1% 58%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 38% 2% 5% 56%
De Höfte 41% 7% 3% 50%
De Blenke 37% 6% 0% 57%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 48% 3% 1% 48%
Haarle Dorp 49% 1% 2% 47%
Daarle Dorp 39% 8% 0% 53%
Daarlerveen Dorp 26% 3% 7% 64%
De Blokken 38% 5% 9% 48%
Gemeente Hellendoorn 38% 5% 3% 54%

6% 3% 2% 4%  

lager dan gemiddeld hoger dan gemiddeld  
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Vraag 37, 1 t/m 13 
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Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 3% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 26% 14% 35% 1% 3%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 1% 1% 0% 0% 2% 0% 1% 6% 18% 11% 33% 2% 3%
Nijverdal Centrum 1% 5% 2% 0% 2% 1% 1% 11% 53% 27% 38% 4% 16%
Bloemen- / Schilderswijk 0% 7% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 19% 17% 34% 3% 6%
Prinsessenwijk 0% 18% 1% 0% 1% 0% 0% 2% 18% 11% 30% 1% 6%
'n Oaln Diek 0% 6% 2% 1% 1% 1% 1% 5% 36% 20% 46% 0% 6%
De Brake, Konijnenberg 0% 12% 5% 0% 0% 0% 0% 3% 33% 24% 42% 0% 6%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 4% 19% 16% 33% 0% 4%
Groot Lochter 1% 8% 3% 1% 3% 0% 0% 6% 22% 17% 39% 5% 3%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 0% 4% 1% 0% 1% 0% 0% 2% 18% 12% 33% 3% 1%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 0% 3% 1% 0% 1% 0% 0% 2% 37% 15% 48% 1% 3%
De Höfte 2% 5% 8% 1% 2% 1% 1% 1% 11% 6% 28% 0% 2%
De Blenke 0% 4% 0% 0% 3% 0% 0% 4% 24% 10% 37% 2% 1%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 5% 14% 13% 34% 0% 1%
Haarle Dorp 1% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 19% 11% 35% 1% 6%
Daarle Dorp 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 3% 10% 8% 35% 0% 1%
Daarlerveen Dorp 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 5% 19% 18% 44% 3% 4%
De Blokken 4% 16% 7% 1% 1% 0% 0% 7% 24% 20% 45% 11% 2%
Gemeente totaal 1% 5% 2% 0% 1% 0% 0% 4% 23% 15% 37% 2% 4%  

vaker dan gemiddeld minder vaak dan gemiddeld meest voorkomende overlast  

 

Vraag 37b, 14 t/m 26 
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Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 2% 20% 7% 5% 1% 5% 1% 1% 4% 18% 11% 6% 3%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 1% 14% 7% 2% 0% 4% 1% 1% 6% 19% 8% 7% 4%
Nijverdal Centrum 7% 26% 28% 5% 2% 13% 0% 0% 12% 17% 36% 28% 12%
Bloemen- / Schilderswijk 4% 36% 8% 3% 1% 6% 1% 1% 3% 21% 16% 12% 1%
Prinsessenwijk 7% 33% 3% 3% 0% 4% 0% 1% 3% 30% 20% 8% 1%
'n Oaln Diek 1% 14% 7% 1% 0% 4% 0% 0% 7% 39% 12% 12% 3%
De Brake, Konijnenberg 2% 9% 9% 4% 0% 5% 0% 0% 8% 25% 17% 10% 5%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 3% 23% 5% 5% 1% 3% 1% 1% 0% 17% 14% 5% 0%
Groot Lochter 5% 32% 4% 3% 2% 8% 2% 4% 25% 37% 25% 21% 12%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 3% 11% 0% 2% 1% 6% 0% 1% 9% 21% 17% 11% 2%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 4% 14% 8% 10% 2% 8% 0% 0% 4% 8% 10% 6% 0%
De Höfte 4% 11% 3% 1% 0% 2% 0% 0% 1% 22% 6% 4% 0%
De Blenke 3% 19% 4% 3% 0% 5% 0% 0% 2% 15% 13% 12% 1%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 4% 17% 2% 1% 0% 2% 0% 0% 1% 14% 6% 0% 0%
Haarle Dorp 4% 9% 7% 4% 2% 2% 2% 3% 3% 19% 13% 5% 1%
Daarle Dorp 1% 9% 2% 3% 0% 3% 0% 0% 3% 4% 9% 2% 0%
Daarlerveen Dorp 4% 13% 6% 6% 1% 1% 2% 1% 5% 12% 9% 4% 1%
De Blokken 10% 22% 6% 6% 1% 1% 1% 0% 11% 38% 28% 20% 7%
Gemeente totaal 4% 18% 6% 4% 1% 4% 1% 1% 6% 21% 15% 10% 3%  

vaker dan gemiddeld minder vaak dan gemiddeld meest voorkomende overlast  
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Vraag 38a, 1 t/m 13, aantal keer genoemd t.o.v. het totaal aantal antwoorden 
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Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 4% 3% 1% 1% 0% 0% 6% 9% 32% 0% 1% 1% 2%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 3% 1% 3% 1% 1% 0% 3% 9% 30% 3% 1% 2% 1%
Nijverdal Centrum 0% 1% 3% 0% 0% 0% 3% 16% 17% 3% 1% 3% 1%
Bloemen- / Schilderswijk 0% 7% 4% 0% 0% 0% 4% 8% 21% 1% 2% 2% 1%
Prinsessenwijk 0% 10% 1% 1% 0% 0% 4% 3% 20% 1% 1% 1% 3%
n Oaln Diek 3% 6% 1% 1% 0% 0% 4% 12% 22% 0% 1% 3% 1%
De Brake, Konijnenberg 1% 7% 5% 2% 1% 0% 7% 11% 23% 1% 0% 0% 0%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 0% 1% 0% 2% 0% 0% 6% 6% 33% 1% 0% 2% 3%
Groot Lochter 1% 1% 0% 1% 1% 1% 2% 4% 17% 1% 3% 0% 1%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 3% 4% 1% 0% 1% 0% 6% 3% 26% 1% 3% 0% 3%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 0% 2% 1% 0% 0% 0% 5% 17% 34% 1% 1% 3% 1%
De Höfte 3% 5% 8% 1% 1% 0% 3% 7% 23% 1% 0% 0% 1%
De Blenke 0% 3% 2% 0% 1% 0% 6% 6% 29% 1% 2% 0% 4%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 1% 0% 1% 2% 0% 0% 10% 9% 38% 0% 0% 0% 3%
Haarle Dorp 2% 2% 2% 0% 0% 0% 3% 6% 40% 3% 0% 1% 2%
Daarle Dorp 2% 0% 6% 0% 1% 0% 10% 10% 36% 3% 1% 1% 0%
Daarlerveen Dorp 0% 1% 5% 1% 0% 1% 9% 12% 32% 1% 1% 0% 1%
De Blokken 1% 2% 0% 1% 1% 0% 3% 5% 19% 0% 7% 1% 3%
Gemeente Hellendoorn 1% 3% 2% 1% 0% 0% 5% 8% 27% 1% 1% 1% 2%  

vaker dan gemiddeld minder vaak dan gemiddeld meest voorkomende overlast  

 

Vraag 38b, 14 t/m 26, aantal keer genoemd t.o.v. het totaal aantal antwoorden 
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Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 17% 1% 3% 0% 0% 0% 1% 1% 10% 1% 6% 1%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 7% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 3% 19% 5% 7% 0%
Nijverdal Centrum 9% 4% 1% 0% 3% 0% 0% 1% 5% 5% 18% 5%
Bloemen- / Schilderswijk 26% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 11% 3% 6% 0%
Prinsessenwijk 20% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 5% 15% 5% 8% 0%
n Oaln Diek 11% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 2% 21% 1% 8% 0%
De Brake, Konijnenberg 5% 2% 4% 0% 0% 0% 1% 3% 19% 4% 6% 0%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 17% 1% 2% 0% 2% 0% 0% 2% 13% 7% 4% 0%
Groot Lochter 16% 0% 2% 1% 1% 1% 0% 9% 13% 3% 21% 2%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 8% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 3% 16% 5% 15% 2%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 11% 3% 5% 0% 3% 0% 0% 2% 4% 3% 5% 0%
De Höfte 10% 2% 2% 0% 2% 0% 0% 3% 18% 3% 9% 0%
De Blenke 12% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 12% 6% 13% 0%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 16% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 6% 4% 0%
Haarle Dorp 11% 1% 2% 0% 1% 0% 1% 3% 15% 2% 4% 0%
Daarle Dorp 9% 0% 2% 0% 1% 0% 0% 4% 7% 6% 3% 0%
Daarlerveen Dorp 10% 0% 4% 0% 0% 1% 1% 4% 8% 6% 2% 0%
De Blokken 12% 1% 2% 0% 2% 1% 0% 3% 16% 3% 16% 1%
Gemeente Hellendoorn 12% 1% 2% 0% 1% 0% 0% 3% 13% 4% 9% 1%  
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Vraag 39/40, gevoelens van onveiligheid, % vaak + soms 

Onveilig algemeen Onveilig eigen buurt
Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 15% 9%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 8% 4%
Nijverdal Centrum 17% 10%
Bloemen- / Schilderswijk 17% 8%
Prinsessenwijk 9% 6%
n Oaln Diek 14% 6%
De Brake, Konijnenberg 11% 10%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 14% 6%
Groot Lochter 20% 15%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 22% 11%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 7% 4%
De Höfte 12% 7%
De Blenke 12% 4%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 7% 7%
Haarle Dorp 4% 1%
Daarle Dorp 9% 9%
Daarlerveen Dorp 9% 4%
De Blokken 20% 19%
Gemeente Hellendoorn 13% 8%  

vaker dan gemiddeld minder vaak dan gemiddeld  

 

Vraag 41,  % vaak + soms 

’s Avonds of ’s nachts 
niet open doet, omdat u 
het niet veilig vindt?

Omloopt of omrijdt om 
onveilige plekken te 
vermijden?

Uw kind(eren) niet toestaat 
ergens naartoe te gaan, 
omdat u het niet veilig vindt?

Zich onveilig voelt als u ’s 
avonds over straat loopt? 

Zich niet op uw gemak voelt 
als u ’s avonds alleen thuis 
bent?

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 15% 16% 60% 18% 13%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 7% 13% 53% 19% 15%
Nijverdal Centrum 12% 24% 54% 25% 11%
Bloemen- / Schilderswijk 16% 23% 48% 20% 14%
Prinsessenwijk 11% 22% 49% 19% 11%
n Oaln Diek 10% 22% 75% 20% 11%
De Brake, Konijnenberg 19% 25% 47% 30% 12%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 11% 24% 42% 24% 15%
Groot Lochter 16% 42% 57% 33% 11%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 13% 39% 61% 34% 12%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 13% 15% 48% 15% 8%
De Höfte 16% 16% 42% 20% 13%
De Blenke 12% 18% 55% 23% 15%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 12% 17% 54% 23% 12%
Haarle Dorp 10% 12% 45% 9% 8%
Daarle Dorp 10% 9% 56% 18% 14%
Daarlerveen Dorp 9% 17% 53% 17% 15%
De Blokken 23% 31% 72% 29% 17%
Gemeente Hellendoorn 13% 22% 53% 22% 13%  

vaker dan gemiddeld minder vaak dan gemiddeld  
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Vraag 42,  % vaak + soms 

rondom 
uitgaansgelege
nheden

plekken waar 
groepen 
jongeren 
rondhangen

in het centrum 
van mijn 
gemeente

Winkelgebied/ 
winkelcentrum 
in mijn eigen 
buurt

In het openbaar 
vervoer

In mijn eigen 
huis

Op het 
industrieterrein

Op het 
treinstation

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 26% 60% 11% 7% 18% 7% 8% 33%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 33% 55% 27% 19% 21% 4% 10% 37%
Nijverdal Centrum 27% 65% 35% 29% 20% 3% 15% 37%
Bloemen- / Schilderswijk 21% 55% 25% 15% 11% 5% 15% 30%
Prinsessenwijk 32% 61% 26% 5% 18% 6% 17% 33%
n Oaln Diek 35% 60% 19% 13% 15% 6% 24% 28%
De Brake, Konijnenberg 23% 61% 21% 10% 17% 2% 17% 33%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 32% 58% 23% 23% 24% 1% 31% 39%
Groot Lochter 33% 67% 25% 24% 19% 9% 24% 43%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 20% 69% 14% 21% 10% 7% 19% 29%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 16% 42% 12% 3% 13% 3% 11% 26%
De Höfte 26% 55% 13% 4% 12% 5% 14% 27%
De Blenke 28% 53% 14% 5% 14% 4% 13% 28%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 25% 46% 17% 10% 13% 9% 14% 22%
Haarle Dorp 20% 32% 11% 3% 10% 3% 2% 16%
Daarle Dorp 14% 45% 16% 4% 21% 6% 11% 35%
Daarlerveen Dorp 16% 39% 7% 7% 12% 5% 20% 20%
De Blokken 24% 75% 28% 16% 10% 9% 17% 37%
Gemeente Hellendoorn 25% 56% 19% 13% 15% 5% 16% 31%  

vaker dan gemiddeld minder vaak dan gemiddeld  

 

Vraag 43, 44, 45, 46 

Hoe groot denkt u dat de 
kans is dat u de 
komende 12 maanden 
zelf slachtoffer wordt van 
inbraak (% hele kleine 
kans)

In hoeverre bent u 
bang slachtoffer te 
worden van inbraak?
(% zeer/beetje bang)

Hoe groot denkt u dat de 
kans is dat u de komende 
12 maanden zelf 
slachtoffer wordt van 
mishandeling? (% hele 
kleine kans)

In hoeverre bent u 
bang om slachtoffer 
te worden van 
mishandeling? (% 
zeer/beetje bang)

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 34% 15% 52% 5%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 33% 17% 47% 8%
Nijverdal Centrum 45% 12% 42% 4%
Bloemen- / Schilderswijk 41% 11% 46% 7%
Prinsessenwijk 40% 14% 41% 15%
n Oaln Diek 44% 13% 47% 7%
De Brake, Konijnenberg 38% 14% 46% 6%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 38% 14% 44% 7%
Groot Lochter 31% 17% 43% 14%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / No 34% 8% 46% 9%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 46% 10% 43% 5%
De Höfte 44% 12% 55% 7%
De Blenke 45% 10% 42% 8%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 46% 10% 52% 5%
Haarle Dorp 41% 13% 51% 5%
Daarle Dorp 49% 12% 65% 5%
Daarlerveen Dorp 43% 11% 54% 8%
De Blokken 39% 12% 40% 13%
Gemeente Hellendoorn 40% 13% 47% 8%  

meer dan gemiddeld minder dan gemiddeld  
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Vraag 48.4 en 48.811 

iets van de buitenkant van de 
auto gestolen of beschadigd

iets moedwillig vernield of 
beschadigd zonder 
gestolen

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 13% 11%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, ’t Hexel 14% 9%
Nijverdal Centrum 16% 14%
Bloemen- / Schilderswijk 26% 17%
Prinsessenwijk 22% 14%
n Oaln Diek 16% 17%
De Brake, Konijnenberg 24% 12%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 14% 5%
Groot Lochter 30% 18%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 18% 18%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 13% 11%
De Höfte 10% 8%
De Blenke 17% 6%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 10% 1%
Haarle Dorp 11% 5%
Daarle Dorp 9% 5%
Daarlerveen Dorp 15% 7%
De Blokken 21% 13%
Gemeente Hellendoorn 17% 11%  

vaker dan gemiddeld minder vaak dan gemiddeld  

 

Vraag 49 en 50, aantal fietsen en auto’s per huishouden 

fiets ter beschikking auto ter beschikking gemiddeld aantal fietsen gemiddeld aantal auto's
Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 98% 97% 3,3 1,4
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 99% 97% 3,5 1,4
Nijverdal Centrum 93% 84% 2,6 1,2
Bloemen- / Schilderswijk 97% 92% 3,0 1,4
Prinsessenwijk 97% 94% 2,9 1,3
'n Oaln Diek 100% 96% 3,3 1,4
De Brake, Konijnenberg 95% 91% 2,9 1,4
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 99% 99% 3,4 1,6
Groot Lochter 99% 94% 3,6 1,4
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 100% 96% 3,7 1,6
Hellendoorn Centrum, Den Dam 96% 89% 2,9 1,4
De Höfte 99% 98% 3,3 1,5
De Blenke 94% 90% 2,9 1,3
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 98% 97% 3,2 1,5
Haarle Dorp 96% 92% 3,3 1,5
Daarle Dorp 99% 99% 3,3 1,7
Daarlerveen Dorp 95% 95% 3,3 1,6
De Blokken 98% 86% 3,0 1,3
Gemeente Hellendoorn 97% 94% 3,2 1,4  

voetnoot 

11  Deze vraag is voor alleen voor de twee meest voorkomende voorvallen uitgesplitst naar 

buurten vanwege het beperkte aantal cases bij de overige voorvallen. 
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 Vraag 5112, % respondenten die de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn 

geworden van een misdrijf/voorval 

% slachtoffer afgelopen 12 maanden
Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 30%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 22%
Nijverdal Centrum 17%
Bloemen- / Schilderswijk 32%
Prinsessenwijk 30%
'n Oaln Diek 25%
De Brake, Konijnenberg 27%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 23%
Groot Lochter 34%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 26%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 30%
De Höfte 18%
De Blenke 14%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 15%
Haarle Dorp 11%
Daarle Dorp 14%
Daarlerveen Dorp 22%
De Blokken 30%
Gemeente Hellendoorn 23%  

vaker dan gemiddeld minder vaak dan gemiddeld  

 

 Vraag 57, % van de respondenten die de afgelopen 12 maanden contact hebben 

gehad met de politie 

% contact met de politie
Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 29%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 34%
Nijverdal Centrum 24%
Bloemen- / Schilderswijk 21%
Prinsessenwijk 36%
'n Oaln Diek 24%
De Brake, Konijnenberg 27%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 30%
Groot Lochter 38%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 30%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 22%
De Höfte 23%
De Blenke 27%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 22%
Haarle Dorp 24%
Daarle Dorp 16%
Daarlerveen Dorp 19%
De Blokken 28%
Gemeente Hellendoorn 26%  

vaker dan gemiddeld minder vaak dan gemiddeld  

voetnoot 

12  Het percentage van de respondenten die een voorval/misdrijf hebben aangekruist. Het 

aantal respondenten per buurt is te klein om alle categorieën op buurtniveau te kunnen 

uitsplitsen.  
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 Vraag 61, % van de respondenten dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over het 

totale functioneren van de politie in de buurt 

% (zeer) tevreden
Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 41%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 34%
Nijverdal Centrum 43%
Bloemen- / Schilderswijk 34%
Prinsessenwijk 44%
'n Oaln Diek 34%
De Brake, Konijnenberg 36%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 32%
Groot Lochter 34%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 30%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 37%
De Höfte 34%
De Blenke 41%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 31%
Haarle Dorp 52%
Daarle Dorp 35%
Daarlerveen Dorp 27%
De Blokken 40%
Gemeente Hellendoorn 37%  

lager dan gemiddeld hoger dan gemiddeld  

 Vraag 62, (helemaal) mee eens over het functioneren en de beschikbaarheid van de 

politie, positieve punten 

biedt burgers 
bescherming

contact met de 
bewoners uit de 
buurt

reageert op 
problemen in de 
buurt

doet in deze buurt 
haar best

pakt de zaken in 
deze buurt 
efficient aan neemt je serieus

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 31% 9% 24% 24% 12% 30%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 22% 6% 16% 14% 3% 34%
Nijverdal Centrum 31% 18% 29% 29% 15% 41%
Bloemen- / Schilderswijk 22% 11% 15% 17% 7% 24%
Prinsessenwijk 30% 15% 26% 16% 8% 35%
'n Oaln Diek 23% 12% 26% 19% 11% 28%
De Brake, Konijnenberg 26% 4% 16% 14% 6% 28%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 26% 2% 20% 16% 4% 26%
Groot Lochter 30% 21% 36% 26% 9% 35%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 27% 10% 20% 21% 8% 33%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 23% 14% 20% 22% 11% 30%
De Höfte 21% 9% 24% 17% 9% 29%
De Blenke 25% 14% 23% 13% 8% 32%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 21% 8% 13% 14% 9% 30%
Haarle Dorp 35% 29% 37% 40% 18% 45%
Daarle Dorp 15% 3% 12% 9% 1% 25%
Daarlerveen Dorp 24% 11% 20% 13% 7% 24%
De Blokken 25% 15% 21% 26% 12% 33%
Gemeente Hellendoorn 25% 12% 22% 20% 9% 31%  

lager dan gemiddeld hoger dan gemiddeld  
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 Vraag 62, (helemaal) mee eens over het functioneren en de beschikbaarheid van de 

politie, negatieve punten 

beheurt hier te 
weinig

zie ik in de buurt 
te weinig

komt hier te 
weinig uit de 
auto

is hier te weinig 
aanspreekbaar

heeft hier te 
weinig tijd voor 
allerlei zaken

komt niet snel 
als je ze roept

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 25% 49% 31% 28% 19% 8%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 16% 45% 26% 25% 22% 12%
Nijverdal Centrum 22% 38% 32% 27% 20% 11%
Bloemen- / Schilderswijk 18% 47% 27% 29% 17% 16%
Prinsessenwijk 28% 54% 35% 27% 22% 12%
'n Oaln Diek 25% 52% 25% 22% 15% 5%
De Brake, Konijnenberg 28% 45% 29% 21% 18% 11%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 20% 32% 20% 26% 11% 7%
Groot Lochter 22% 53% 36% 31% 20% 15%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 21% 42% 27% 24% 14% 7%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 34% 43% 33% 17% 13% 11%
De Höfte 24% 52% 31% 31% 15% 9%
De Blenke 21% 51% 30% 27% 14% 11%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 21% 48% 34% 33% 12% 13%
Haarle Dorp 26% 29% 18% 14% 12% 7%
Daarle Dorp 15% 53% 39% 40% 19% 12%
Daarlerveen Dorp 23% 54% 35% 35% 21% 14%
De Blokken 28% 43% 28% 24% 18% 13%
Gemeente Hellendoorn 23% 46% 30% 27% 17% 11%  

vaker dan gemiddeld minder vaak dan gemiddeld  

 Vraag 63, 64, % (veel) vertrouwen in de politie in de buurt en de politie in het 

algemeen 

politie in de buurt Nederlandse politie in het algemeen
Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 51% 57%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 53% 51%
Nijverdal Centrum 51% 55%
Bloemen- / Schilderswijk 38% 48%
Prinsessenwijk 49% 55%
'n Oaln Diek 44% 50%
De Brake, Konijnenberg 47% 45%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 52% 56%
Groot Lochter 37% 53%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 42% 58%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 49% 59%
De Höfte 49% 55%
De Blenke 45% 42%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 45% 48%
Haarle Dorp 60% 53%
Daarle Dorp 33% 50%
Daarlerveen Dorp 42% 52%
De Blokken 41% 48%
Gemeente Hellendoorn 46% 52%  

lager dan gemiddeld hoger dan gemiddeld  
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 Vraag 65a, % respondenten die de betreffende maatregel heeft genomen 

Extra 
veiligheidsloten of 
grendels op 
buitendeuren

(Rol)luiken voor 
ramen en/of 
deuren Buitenverlichting

Alarminstallatie 
in huis

Politie keurmerk 
Veilig Wonen

Woning 
voorzien van 
rookmelders

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 74% 33% 95% 11% 9% 67%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 79% 28% 96% 9% 14% 67%
Nijverdal Centrum 79% 34% 95% 4% 25% 67%
Bloemen- / Schilderswijk 79% 31% 88% 10% 26% 80%
Prinsessenwijk 80% 26% 87% 8% 23% 72%
'n Oaln Diek 81% 23% 90% 7% 31% 72%
De Brake, Konijnenberg 79% 27% 93% 6% 17% 71%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 73% 29% 96% 10% 10% 65%
Groot Lochter 70% 19% 86% 4% 32% 79%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noo 75% 16% 93% 12% 17% 75%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 65% 26% 89% 6% 21% 74%
De Höfte 78% 18% 94% 5% 10% 63%
De Blenke 76% 22% 87% 6% 42% 81%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 65% 15% 84% 14% 18% 65%
Haarle Dorp 70% 24% 82% 5% 18% 64%
Daarle Dorp 58% 21% 94% 1% 10% 64%
Daarlerveen Dorp 67% 19% 88% 10% 18% 80%
De Blokken 66% 33% 85% 8% 10% 59%
Gemeente Hellendoorn 73% 25% 90% 8% 19% 70%  

vaker dan gemiddeld minder vaak dan gemiddeld  

 

 Vraag 65b, % respondenten die de betreffende maatregel hebben genomen 

Afspraken maken 
met de buren bij 
langdurige 
afwezigheid (bijv. 
vakantie)

s Avonds 
wanneer er 
niemand thuis 
is, licht laten 
branden

Indien mogelijk 
de fiets in een 
bewaakte 
fietsenstalling 
zetten

Altijd 
waardevolle 
spullen 
meenemen uit 
de auto

Als ik ergens 
naar toe ga, 
waardevolle 
spullen 
thuislaten om 
diefstal of 
beroving op 
straat te 
voorkomen

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 92% 83% 73% 83% 67%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 90% 83% 74% 87% 69%
Nijverdal Centrum 86% 73% 72% 90% 67%
Bloemen- / Schilderswijk 86% 75% 78% 89% 66%
Prinsessenwijk 81% 73% 63% 86% 72%
'n Oaln Diek 93% 81% 74% 87% 60%
De Brake, Konijnenberg 88% 81% 68% 88% 66%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 86% 75% 68% 91% 73%
Groot Lochter 87% 82% 55% 92% 56%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noo 87% 76% 63% 84% 59%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 91% 72% 61% 82% 64%
De Höfte 85% 72% 67% 89% 72%
De Blenke 86% 70% 66% 89% 63%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 91% 70% 62% 80% 60%
Haarle Dorp 84% 67% 57% 74% 60%
Daarle Dorp 93% 72% 53% 72% 61%
Daarlerveen Dorp 90% 80% 65% 82% 68%
De Blokken 79% 68% 74% 89% 68%
Gemeente Hellendoorn 88% 75% 67% 86% 65%  

vaker dan gemiddeld minder vaak dan gemiddeld  
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 Vraag 66, oordeel functioneren van de gemeente Hellendoorn, (helemaal) mee 

eens 

heeft aandacht 
voor het 
verbeteren van 
leefbaarheid en 
veiligheid in de 
buurt

informeert de 
buurt over de 
aanpak van 
leefbaarheid en 
veiligheid in de 
buurt

betrekt de buurt 
bij de aanpak 
van 
leefbaarheid en 
veiligheid in de 
buurt

is bereikbaar 
voor meldingen 
en klachten over
onveiligheid en 
overlast van de 
buurt

reageert op 
meldingen en 
klachten over 
onveiligheid en 
overlast van de 
buurt

doet wat ze zegt
bij het 
verbeteren van 
leefbaarheid en 
veiligheid in de 
buurt

Zeeheldenwijk, Wilhelminawijk 45% 35% 31% 47% 26% 20%
Nijverdal West / Noetsele I/II/III, 't Hexel 52% 31% 31% 41% 30% 18%
Nijverdal Centrum 52% 44% 35% 34% 29% 24%
Bloemen- / Schilderswijk 48% 34% 24% 33% 21% 16%
Prinsessenwijk 56% 50% 47% 50% 30% 26%
'n Oaln Diek 54% 37% 37% 40% 25% 22%
De Brake, Konijnenberg 49% 31% 34% 41% 36% 22%
Nijverdal Oost, 't Lochter, Boersingel 39% 34% 32% 39% 24% 19%
Groot Lochter 61% 56% 53% 50% 31% 23%
Hulsen Dorp, Kruidenwijk Oost / Centrum / Noord / West 57% 36% 34% 44% 23% 20%
Hellendoorn Centrum, Den Dam 47% 32% 31% 46% 28% 23%
De Höfte 49% 29% 28% 35% 20% 16%
De Blenke 47% 34% 33% 36% 26% 16%
De Zuid Es, De Noord Es, Hellendoorn 41% 29% 25% 36% 16% 12%
Haarle Dorp 50% 37% 32% 43% 28% 21%
Daarle Dorp 40% 33% 36% 38% 20% 15%
Daarlerveen Dorp 64% 51% 43% 51% 35% 27%
De Blokken 54% 46% 40% 39% 28% 22%
Gemeente Hellendoorn 50% 38% 35% 41% 27% 20%  

lager dan gemiddeld hoger dan gemiddeld  
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Bijlage 2: toelichting antwoorden 

De samenvatting van de veiligheidmonitor is het resultaat van het samenvoegen 

van scores per wijk op verschillende vragen. Scoorde een wijk op een van die vragen 

(of op een combinatie van antwoorden van die vraag) significant hoger of lager dan 

gemiddeld, dan is dit weergegeven in de overzichtstabel door middel van een groen 

vakje (vaker of hoger dan gemiddeld), of een oranje vakje (minder vaak of lager dan 

gemiddeld).  

De antwoorden in kolom ‘belangrijkste probleem’ zijn afgeleid van het antwoorden 

op vraag 38. 

De antwoorden in kolom ‘onveiligheidgevoelens’ zijn afgeleid van de antwoorden 

op vraag 39 en 40.  

De antwoorden in kolom ‘kans op en angst voor slachtofferschap’ zijn afgeleid van 

de antwoorden op vraag 43, 44, 45 ,46.  

De antwoorden in kolom ‘slachtoffer misdrijf of voorval’ zijn afgeleid van de ant-

woorden op vraag 51.  

De antwoorden in kolom ‘tevreden over politie in buurt’ zijn afgeleid van de ant-

woorden op vraag 61.  

De antwoorden in kolom ‘vertrouwen in politie’ zijn afgeleid van de antwoorden op 

de vragen 63 en 64. 

De antwoorden in kolom ‘oordeel functioneren gemeente’ zijn afgeleid van ant-

woorden op vraag 66. 
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Bijlage 3: vragenlijst 



86    BIJLAGE 3: VRAGENLIJST 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enquête leefbaarheid en veiligheid in uw buurt       Wijknr. 
 

Wij willen u enkele vragen voorleggen over de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. De vragenlijst bestaat 
uit 3 onderdelen: 1) Leefbaarheid 2) Hellendoorn in Actie, 3) Veiligheid. De vragenlijst zal beginnen met een 
aantal persoonlijke vragen. Deze enquête is anoniem, maar het is waardevol om te weten of er verschillen 
bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en woonsituatie.  

 
Persoonlijke situatie 

 
1. Wat is uw leeftijd? 

Leeftijd :   …………. Jaar 

2. Bent u man of vrouw? 

Geslacht :  Man / Vrouw  (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

3. Wat is uw postcode? (bijvoorbeeld: 1234AB) 

      

 

4. Heeft u een huurwoning of koopwoning? 

� Huur 
� Koop 
 

5. Wie is de eigenaar van de woning? 

1.� Ikzelf 
2.� Woningstichting Hellendoorn 
3.� Andere verhuurder 
 

6. In wat voor soort woning woont u? 

1.� Eengezinswoning in rij 
2.� Twee onder één kap / half vrijstaand 
3.� Vrijstaande woning 
4.� Flat met lift 
5.� Flat zonder lift 
6.� Ouderenwoning   
7.� Overig  
  

7. Wat is uw hoogste voltooide opleiding? 

1.� Lager onderwijs  
2.� LBO / MAVO / VMBO  
3.� MBO  
4.� HAVO / VWO / atheneum / gymnasium  
5.� HBO  
6.� Universiteit / post-doctoraal  
7.� Anders, namelijk ………………………………  

 

8. Wat is uw hoofdbezigheid overdag? 
 

1.� Ik heb een betaalde baan voor 12 uur of meer per week  

2.� Ik heb een betaalde baan voor minder dan 12 uur per week  

3.� Ik ben scholier / student  

4.� Ik ben huisvrouw / huisman  

5.� Ik ben werkzoekend / heb een AWW-uitkering / WAO-    
       uitkering  

6.� Ik ben gepensioneerd  

7.� Ik doe vrijwilligerswerk  

8.� Anders, namelijk: ………………………………………… 
 
9. Wat is de samenstelling van uw huishouden? 

1.� Alleenwonend 
2.� Tweepersoonshuishouden zonder (thuiswonende) kinderen 
3.� Eénoudergezin, jongste thuiswonende kind onder de 12 jaar 
4.� Eénoudergezin, jongste thuiswonende kind 12 jaar of ouder 
5.� Gezin, jongste thuiswonende kind onder de 12 jaar 
6.� Gezin, jongste thuiswonende kind 12 jaar of ouder 
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1 LEEFBAARHEID 
Nu volgen 20 algemene leefbaarheidsvragen. 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. Omcirkel per vraag steeds het getal dat u als 

rapportcijfer wilt geven voor uw buurt. 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 het deel leefbaarheid 
kunt u een toelichting bij uw antwoord geven bij maximaal 2 vragen. 

 

Kwaliteit woning  

10. Wat vindt u van de kwaliteit van de woning? 

Denkt u hierbij aan onderhoud van de woning, toegang tot de woning (entree, tappenhuis) en geluidsisolatie. 

Zeer slecht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer goed 

 

11. Wat vindt u van de kwaliteit van de woningen bij u in de buurt? 

Zeer slecht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer goed 

 

Kwaliteit woonomgeving  

12.      Wat vindt u van de woonomgeving in uw buurt? 

Denkt u hierbij aan parkeerplaatsen, bestrating, de manier waarop de straat is ingericht, pleintjes, 

verlichting etc. 

Zeer slecht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer goed 

 

Groen- en speelvoorzieningen  

13. Wat vindt van de groenvoorzieningen in uw buurt?  

Het gaat hier om het de aanwezigheid en het onderhoud van het groen    

Zeer slecht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer goed 

 

14. Wat vindt u van de speelvoorzieningen in uw buurt? 

Denkt u hierbij aan de manier waarop de speelvoorzieningen worden bijgehouden, het gebruik ervan en 

aan de mogelijkheden voor kinderen om leuk en veilig te spelen. 

Zeer slecht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer goed 

 

Kwaliteit woning  

15. Wat vindt u van het aanbod en de kwaliteit van de voorzieningen in uw buurt ? 

 Denkt u hierbij aan winkels, scholen, sociaal-culturele voorzieningen (wijk- of buurtvereniging / bibliotheek 

etc), medische voorzieningen, sportvoorzieningen en openbaar vervoervoorzieningen. 

Zeer slecht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer goed 
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Samenstelling van de bevolking  

16. Hoe waardeert u de bevolkingssamenstelling in uw buurt? 

Denkt u hierbij aan inkomen, opleiding, etnische samenstelling 

Zeer negatief 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer positief 

 

17. Hoe waardeert u de etnische samenstelling in uw buurt?  

Denkt u hierbij  aan respect voor elkaar en prettig samenleven met elkaar. 

Zeer negatief 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer positief 

 

Buurtbetrokkenheid  

18. Hoe is het onderlinge contact tussen bewoners in uw buurt? 

Zeer slecht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer goed 

 

19. Hoe is de betrokkenheid van bewoners bij uw buurt? 

Zeer laag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer hoog 

 

20. Hoe ervaart u het verantwoordelijkheidsgevoel van bewoners in uw buurt? 

Zeer laag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer hoog 

 

21.  Wat vindt u van de activiteiten van bewonersorganisaties (wijkvereniging, buurtoverleg, 

speeltuinoverleg) in uw buurt? 

Zeer slecht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer goed 

 

22.  Voelt u zich thuis in uw buurt?  

Zeer slecht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer goed 

 

Overlast van personen  

23. Heeft u in uw buurt overlast (van het gedrag) van anderen? 

Denkt u hierbij aan geluidsoverlast of andere overlast van buurtbewoners/buren (klussen, sleutelen aan 

auto’s). 

Zeer slecht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer goed 

 

Overlast van vuil  en stank  

24. Heeft u in uw buurt last van vervuiling? 

Denkt u hierbij aan zwerfvuil, stank, verkeerd geplaatst vuil, hondenpoep, auto/fietswrakken, ongedierte e.d. 

Ernstige overlast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen overlast 
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Overlast ten gevolge van activiteiten  

25. Heeft u in uw buurt overlast van activiteiten? 

Denkt u hierbij aan horeca, uitgaansgelegenheden, bevoorrading van bedrijven/winkels, drugs- en of 

alcoholgebruik, het stallen van caravans, aanhangwagens en/of (vracht)auto's? 

Ernstige overlast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen overlast 

 

Criminaliteit  

26. Heeft u in uw buurt last van criminaliteit? 

Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan vandalisme, inbraak, graffiti, diefstal en geweldpleging. 

Ernstige overlast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen overlast 

 

Veiligheidsbeleving  

27.  Hoe veilig voelt u zich in uw buurt? 

Denkt u hierbij aan eventuele donkere/enge plekken, overhangend groen, onprettige sfeer. 

Zeer onveilig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer veilig 

 

Verkeersoverlast  

28.  Heeft u in uw buurt last van verkeer? 

Denkt u hierbij aan verkeersdrukte, verkeerslawaai, rijgedrag, verkeerd parkeren, onoverzichtelijke 

verkeerssituaties (kruisingen, oversteekplaatsen, rotondes, etc.) 

Ernstige overlast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen overlast 

 

Totaalcijfer  

29.  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 

 

Opmerkingen  

Hieronder kunt u uw opmerkingen kwijt over maximaal twee van de genoemde leefbaarheidsonderwerpen. 
Deze ruimte kunt u ook gebruiken om uw score voor een onderwerp bij een van deze vragen nader toe te 
lichten. 

 

Nummer van de vraag :  
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Nummer van de vraag :  

 

 

 

 

 

2 Helllendoorn in ActieHellendoorn in Actie 
Hellendoorn in Actie! is een campagne waarmee de gemeente samen met allerlei andere partijen 
“noaberschap” en “omzien naar elkaar” zichtbaarder wil maken en wil stimuleren. Hellendoorn in Actie! laat 
zien wat mensen – familie, buren, vrienden, collega’s - voor elkaar willen en kunnen betekenen en hoe 
waardevol dat is. Of een buurt of dorp leefbaar is en of u zich er thuis voelt, heeft ook te maken met de 
onderlinge sociale contacten en of bewoners het met elkaar kunnen vinden. Met het volgende vragenblok 
wil “Hellendoorn in Actie!” beter in beeld krijgen hoe het in verschillende buurten en dorpen gesteld is met 
de sociale kwaliteit. 

 
30. Voelt u zich mede verantwoordelijk  voor de leefbaarheid en sociale kwaliteit van uw buurt? 

1.  Ja    (ga door naar vraag 33) 

2.  Nee (ga door naar vraag 31) 

 

31. Waarom voelt u zich niet verantwoordelijk voor de leefbaarheid en sociale kwaliteit van uw buurt? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

32. Wanneer zou u iets voor de buurt/het dorp of bepaalde buren willen doen?(meer antwoorden mogelijk) 

1.  als het sporadisch is en me niet teveel tijd kost  

2.  als het iets met mijn hobby te maken heeft, namelijk………………………………(graag hobby noemen) 

3.  als mijn kinderen er iets aan hebben   

4.  als de buurt/het dorp er mooier van wordt  

5.  als ik er zelf iets aan heb, namelijk……………………………………………………… (graag benoemen)  

6.  als ik andere buren had 

7.  in geen van die gevallen, dat is niets voor mij.  

8.  anders, namelijk 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 

33. Wat zou u dan het liefst voor uw buurt/ het dorp willen doen? (meer antwoorden mogelijk) 

1.  Iets voor de buren (kleine dingen doen bij ziekte of in andere noodsituaties of gewoon als het zo 
uitkomt)  

2.  Iets voor de wijk/het dorp (zoals straat-, dorp- of buurtfeest organiseren, welkom heten van nieuwe                          
bewoners, meehelpen in de sportkantine of het dorpshuis) en wel x aantal uur per week of maand.  

3.  iets doen wat met mijn hobby te maken heeft, namelijk:  

………………………………………………………..   
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34. Wat doet u voor uw buurt? (meer antwoorden mogelijk) 

1.  ik zorg ervoor dat ik zelf geen overlast veroorzaak en goed contact met de buren heb;   

2.  ik houd de buurt een beetje in de gaten en spreek als het nodig is ook mensen aan die te hard rijden,    

     hun hond laten poepen in het plantsoen of op vervelende tijden herrie maken.  

3.  ik ben actief voor de buurt (bijv. als lid van de wijkvereniging of door deelname aan     

bewonersbijeenkomsten van de gemeente of woningstichting of het organiseren van  buurtactiviteiten,      
zoals straatfeesten, opruimacties, kinderactiviteiten. 

4.  anders, namelijk ….……………………………………………………………………………………… 

 

35. Welk contact heeft u met uw buren? (meer antwoorden mogelijk) 

  1.  we groeten elkaar niet  

  2.  we groeten elkaar   

  3.  we maken regelmatig een praatje op straat 

  4.  we komen regelmatig bij elkaar op de koffie  

  5.  we nodigen elkaar uit voor barbecues en feestjes 

  6.  ik geef de planten van de buren water als zij op vakantie zijn en let op hun huis 

  7.  ik doe af en toe boodschappen voor ze 

  8.  ik pas af en toe op hun kinderen/honden  

 9.  we gaan soms samen winkelen of op vakantie   

10.  we zorgen voor elkaar als er een van ons ziek is 

11.  anders, nl…………………………………………………………………………………………………………...  

 

36. Wat doet u over het algemeen als u overlast heeft van een buurtbewoner? (graag 1 antwoord 
aankruisen) 

1.  Ik doe meestal niets 

2.  Ik probeer erover te praten met de betreffende buurtbewoner(s) 

3.  Ik vertel het aan een andere buurtbewoner/andere buurtbewoners 

4.  Ik neem contact op met een instantie, zoals bijv. de politie, de gemeente, de woningstichting. 
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3 VEILIGHEID 
Nu volgen een aantal vragen over veiligheid. Er komen verschillende thema’s aan bod zoals 
buurtproblemen, slachtofferschap, aangiftegedrag en tevredenheid politie. Per vraag kunt u het antwoord 
dat op u van toepassing is aankruisen. Het kan zijn dat sommige vragen lijken op vragen die u hiervoor 
beantwoord heeft. Toch vragen wij u om ook hier weer zo volledig mogelijk te antwoorden. 

 
37. Hieronder staat een aantal vervelende voorvallen en misdrijven, die in uw buurt kunnen voorkomen. 

Kunt u voor elk voorval / misdrijf aangeven of deze naar uw eigen idee vaak, soms of (bijna) nooit 
voorkomt in uw buurt? (Zet een kruisje in het voor u geldende vakje per voorval.) 

 Komt soms 
voor 

Komt vaak voor Komt (bijna) 
nooit voor 

Weet niet/ 
geen mening 

1.Inbraak in woningen     

2.Beschadiging of vernieling aan auto’s en 
diefstal vanaf auto’s, bijv. wieldoppen, etc. 

    

3. Diefstal uit auto’s (bijv. radio’s)     

4. Autodiefstal (auto gestolen)     

5. Fietsendiefstal     

6. Portemonneediefstal met geweld     

7. Portemonneediefstal zonder geweld     

8. Aanrijdingen     

9. Geluidsoverlast door verkeer     

10. Agressief verkeersgedrag     

11. Te hard rijden     

12. Drugsoverlast     

13. Overlast door horecagelegenheden     

14. Overlast door omwonenden     

15. Parkeeroverlast     

16. Stankoverlast door verkeer     

17. Andere vormen van stankoverlast     

18. Geweldsdelicten     

19. Dronken mensen op straat     

20. Het lastig vallen van mensen op straat     

21. Bedreiging     

22. Vernieling van straatmeubilair     

23. Hondenpoep op straat     

24. Rommel op straat     

25. Overlast van groepen jongeren     

26. Bekladding van muren en gebouwen     

 
38. Welke twee van de bovenstaande problemen zijn volgens u de belangrijkste in uw buurt, waarvan u 

vindt dat die met voorrang moeten worden aangepakt? (Noteer de nummers van de problemen uit 
bovenstaande lijst). 
Probleem 1: nummer   
 
Probleem 2: nummer 
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Onveiligheidsbeleving  

 

39.  Voelt u zich wel eens onveilig? (Kruis het voor u geldende vakje aan) 

Vaak (1)      Soms (2)     Zelden (3)    Nooit(4)    Weet niet (5)    

 

40. Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt?  (Kruis het voor u geldende vakje aan) 

Vaak (1)      Soms (2)     Zelden (3)    Nooit(4)    Weet niet (5)    

 

41. Hoe vaak komt het voor dat u: (Kruis het voor u geldende vakje aan) 

 Vaak Soms (bijna) 

Nooit 

Weet 

niet/geen 

mening 

Niet van 

toepassing 

1. ’s Avonds of ’s nachts niet open doet, 

omdat u het niet veilig vindt? 
     

2. Omloopt of omrijdt om onveilige plekken 

te vermijden? 
     

3. Uw kind(eren) niet toestaat ergens 

naartoe te gaan, omdat u het niet veilig 

vindt? 

     

4. Zich onveilig voelt als u ’s avonds over 

straat loopt?  
     

5. Zich niet op uw gemak voelt als u ’s 

avonds alleen thuis bent? 
     

 

42.  Hieronder staan een aantal locaties in uw eigen gemeente. Kunt u van elk van deze situaties 
aangeven hoe vaak u zich onveilig voelt? (Kruis het voor u geldende vakje aan) 

Situaties Vaak Soms (Bijna) 

nooit 

Weet niet/ 

geen 

Niet van 

toepassing 

1. Rondom uitgaansgelegenheden      

2. Plekken waar groepen jongeren 

rondhangen 
     

3. In het centrum van mijn gemeente      

4. Winkelgebied/ winkelcentrum in mijn 

eigen buurt 
     

5. In het openbaar vervoer      

6. In mijn eigen huis      

7. Op het industrieterrein      

8. Op het treinstation      
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43.  Hoe groot denkt u dat de kans is dat u de komende 12 maanden zelf slachtoffer wordt van inbraak? 
(Kruis het voor u geldende antwoord aan) 

Heel grote kans (1) 

 

 

Grote kans (2) 

 

 

Niet groot –  

Niet klein (3) 

 

Kleine kans (4) 

 

 

Heel kleine  

Kans (5) 

 

Weet niet (6) 

 

 

 

44. In hoeverre bent u bang slachtoffer te worden van inbraak? 

(Kruis het voor u geldende antwoord aan) 

Zeer bang (1) 

 

 

Beetje bang (2) 

 

 

Neutraal (3) 

 

 

Niet bang (4) 

 

 

Helemaal niet 

bang (5) 

 

Weet niet (6) 

 

 

 

45. Hoe groot denkt u dat de kans is dat u de komende 12 maanden zelf slachtoffer wordt van 
mishandeling?  (Kruis het voor u geldende antwoord aan) 

Heel grote kans (1) 

 

 

Grote kans (2) 

 

 

Niet groot –  

Niet klein (3) 

 

Kleine kans (4) 

 

 

Heel kleine  

Kans (5) 

 

Weet niet (6) 

 

 

 

46. In hoeverre bent u bang om slachtoffer te worden van mishandeling?  

(Kruis het voor u geldende antwoord aan) 

Zeer bang (1) 

 

 

Beetje bang (2) 

 

 

Neutraal (3) 

 

 

Niet bang (4) 

 

 

Helemaal niet 

bang (5) 

 

Weet niet (6) 

 

 

 

Slachtofferschap  

De volgende vragen gaan over of u zelf in de afgelopen 12 maanden slachtoffer bent geweest van 

bepaalde misdrijven. 

47. Is er de afgelopen 12 maanden: 

 A.u.b. antwoord van uw keuze kiezen. Indien uw antwoord ‘Ja’ is, dan ook graag het 

aantal keer invullen.  

 Ja Nee Weet niet N.v.t. 

1. Een poging tot 

inbraak in uw 

woning gedaan 

ZONDER dat er iets 

gestolen is? 

 

 

Aantal keer:….. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

2. Iets gestolen uit 

uw woning? 

 

Aantal keer:….. 
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48. Is er in de afgelopen 12 maanden: 
(A.u.b. antwoord van uw keuze aankruisen. Indien 'Ja', graag ook steeds aantal keer invullen) 

 Ja Nee Weet niet N.v.t 

1. Een fiets van u gestolen?  Aantal keren: 
…….. keer in de buurt / wijk  
 
………keer ergens anders in de       
          gemeente  
 
…..….keer elders in  Nederland  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

2. Een auto van u gestolen?  Aantal keren: 
…….. keer in de buurt / wijk  
 
………keer ergens anders in de       
          gemeente  
 
…..….keer elders in  Nederland 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

3. Iets uit uw auto gestolen?  
(Bijv. een autoradio, cd's, 
laptop, een jas, een tas, of 
andere waardevolle spullen 
van u of iemand anders)  

Aantal keren: 
…….. keer in de buurt / wijk  
 
………keer ergens anders in de       
          gemeente  
 
…..….keer elders in  Nederland 

 
 
 
 

 

 
  
 
 

 

 
 
 
 

 

4. Iets van de buitenkant van 
uw auto gestolen of 
beschadigd? (Bijv. spiegels, 
antennes, wielen, wieldoppen, 
ruitenwissers, bagage op het 
imperiaal, etc.)  

Aantal keren: 
…….. keer in de buurt / wijk  
 
………keer ergens anders in de       
          gemeente  
 
…..….keer elders in  Nederland 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

5. Uw portemonnee, 
portefeuille, mobiele telefoon 
of sieraden uit uw tas, kleding 
of van uw lichaam gestolen, 
terwijl de overvaller daarbij 
geweld gebruikte of dreigde 
met geweld?  

Aantal keren: 
…….. keer in de buurt / wijk  
 
………keer ergens anders in de       
          gemeente  
 
…..….keer elders in  Nederland 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

6. Uw portemonnee, 
portefeuille, mobiele telefoon 
of sieraden uit uw tas, kleding 
of van uw lichaam gestolen, 
ZONDER dat gebruik werd 
gemaakt van geweld of dat er 
met geweld werd gedreigd?  

Aantal keren: 
…….. keer in de buurt / wijk  
 
………keer ergens anders in de       
          gemeente  
 
…..….keer elders in  Nederland 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Deze vraag gaat verder op de volgende bladzijde  
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 Ja Nee Weet niet N.v.t. 

7. (Nog) iets anders van u 
gestolen? (Bijv. planten uit de 
tuin, gereedschap uit een 
boot, kleding uit een 
kleedruimte of tent, etc.)  

Aantal keren: 
…….. keer in de buurt / wijk  
 
………keer ergens anders in de       
          gemeente  
 
…..….keer elders in  Nederland 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

8. Iets van u moedwillig 
vernield of beschadigd, 
ZONDER dat daarbij iets is 
gestolen? (Bijv. vernielingen 
aan uw tuin, aan de buitenkant 
van uw huis, of uw fiets, maar 
NIET aan uw auto)   

Aantal keren: 
…….. keer in de buurt / wijk  
 
………keer ergens anders in de       
          gemeente  
 
…..….keer elders in  Nederland 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

9. Iemand geweest door wie u 
werd aangeraakt of 
vastgepakt, met seksuele 
bedoelingen op een 
kwetsende manier?  

Aantal keren: 
…….. keer in de buurt / wijk  
 
………keer ergens anders in de       
          gemeente  
 
…..….keer elders in  Nederland 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

10. Iemand geweest door wie 
u bent aangevallen of 
mishandeld?  

Aantal keren: 
…….. keer in de buurt / wijk  
 
………keer ergens anders in de       
          gemeente  
 
…..….keer elders in  Nederland 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

11. Iemand geweest door wie 
u werd bedreigd, ZONDER dat 
u bent aangevallen of 
mishandeld?  

 Aantal keren: 
…….. keer in de buurt / wijk  
 
………keer ergens anders in de       
          gemeente  
 
…..….keer elders in  Nederland 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

12. Tot slot: Is er in de 
afgelopen 12 maanden een 
ander misdrijf of een poging 
daartoe geweest, waarvan u 
zelf slachtoffer bent 
geworden?  

Aantal keren: 
…….. keer in de buurt / wijk  
 
………keer ergens anders in de       
          gemeente  
 
…..….keer elders in  Nederland 
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49. Hoeveel fietsen heeft uw huishouden de afgelopen 12 
maanden TEGELIJKERTIJD ter beschikking gehad?  

1.� …….. fietsen 

2.� Wil niet zeggen 

3.� Geen fietsen 
 
 

50. Hoeveel personenauto’s heeft uw huishouden 

de afgelopen 12 maanden TEGELIJKERTIJD  

ter beschikking gehad?  

1.� …….. personenauto’s 

2.� Wil niet zeggen 

3.� Geen personenauto’s 
 

Aangiftegedrag  

51. Welk voorval / misdrijf, waarvan u zelf slachtoffer bent 
geworden, is het kortst geleden gebeurd? 

(A.u.b. slechts 1 voorval / misdrijf kiezen) 

  1.� Poging tot inbraak in woning.  

  2.� Daadwerkelijke inbraak in woning.  

  3.� Diefstal fiets.  

  4.� Diefstal auto.  

  5.� Iets gestolen uit auto.  

  6.� Iets gestolen of beschadigd dat aan de buitenkant van 
de auto zit.  

  7.� Diefstal van portemonnee, portefeuille, mobiele telefoon 
of sieraden MET geweld.  

  9.� Diefstal van portemonnee, portefeuille, mobiele 
        telefoon of sieraden ZONDER geweld.   

10.� Diefstal van andere dingen.   

11.� Vernielingen anders dan aan auto.  

12.� Seksuele intimidatie of een seksueel misdrijf.  

13.� Mishandeling.  

14.� Bedreigd met lichamelijk geweld.  

15.� Ander misdrijf.   

16.� N.v.t.; ik ben in de afgelopen 12 maanden geen     
        slachtoffer geworden.  Ga naar  57 
17.� Weet niet. 
 

52. Is dit voorval / misdrijf, waarvan u zelf 
slachtoffer bent geworden, gemeld bij de politie? 

1.� Ja, gemeld bij politie    Ga naar 53 

2.� Nee, door politie zelf ontdekt   Ga naar 54 

3.� Nee, niet bekend bij politie     Ga naar 56 

4.� Weet niet / wil niet zeggen    Ga naar 57 
 

53. Hoe heeft u contact opgenomen met de politie 
om dit voorval te melden? (A.u.b. 1 antwoord 
aankruisen) 

1.� Telefonisch 

2.� Op het politiebureau 

3.� Bij een agent op straat 

4.� Via internet 

5.� Anders 

6.� Weet niet / wil niet zeggen 
 

54. Heeft u uiteindelijk een proces-verbaal 
ondertekend? 

1.� Ja 

2.� Nee 

3.� Weet niet / wil niet zeggen 
 

55. U kunt verschillende redenen hebben gehad om 
dat voorval bij de politie te melden of aan te geven. 
Welke reden was voor u de belangrijkste? 

(U mag meerdere redenen kiezen) 

1.� De dader moest gepakt worden. 

2.� Om de gestolen goederen terug te krijgen. 

3.� Ik vond het mijn plicht. 

4.� Ik vond dat de politie dit moest weten; het moet    
     ophouden. 

5.� Om verzekeringsredenen. 

6.� Andere reden. 

7.� Weet niet / wil niet zeggen. 
 

 

U kunt nu verder gaan met vraag 57. 

Vraag 56 hoeft u alleen in te vullen als het 
voorval/ misdrijf niet is gemeld bij de 
politie. Bij het beantwoorden van vraag 52 t/m 56 moet u 

uitgaan van het voorval dat u zojuist bij vraag 51 
heeft ingevuld, dus het meest recente voorval. 
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56. Deze vraag gaat over waarom u dit voorval niet heeft 
gemeld bij de politie. Welke reden was voor u de 
belangrijkste? 

(U mag meerdere redenen kiezen) 

1.� Het helpt toch niets.   

2.� Het was niet zo belangrijk.  

3.� Het is opgelost.  

4.� Dit is geen zaak voor de politie.  

5.� Dan volgen er misschien represailles.  

6.� Andere reden.      

7.� Weet niet / wil niet zeggen.  
 

Tevredenheid laatste politie contact  

57. Heeft u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met 
de politie in de gemeente Hellendoorn?   

(Dit kan gaan om een voorval waarvan u slachtoffer bent 
geworden, maar ook om een bekeuring of waarschuwing, een 
praatje met een agent, een vergunningaanvraag, etc.)  
 

1.� Ja    Ga naar 58 

2.� Nee   Ga naar 61 

3.� Weet niet  Ga naar 61 
 

58. Wat was de reden van het laatste contact met de 
politie? 

(A.u.b. slechts 1 reden kiezen) 

1.  � Bekeuring.       

2.  � Waarschuwing.      

3.  � Controle door politie.     

4.  � Verloren / gevonden voorwerpen (of huisdier). 

5.  � Melding gedaan van verdachte situatie / delict.  

6.  � Melden ongeval. 

7.  � Proces-verbaal ondertekend of via internet aangifte  
        gedaan.  

8.  � Opgeroepen als getuige i.v.m. misdrijf.   

9.  � Vragen om hulp, bijv. bij geluidsoverlast of burenruzie. 

10.�Vergunning vragen of andere administratieve afhandeling. 

11.� Vragen om informatie of advies.  

12.� Sociaal contact/ plaats. 

13.� Melding feest. 

14.� Voorlichting/ open dag. 

15.� Klacht over politieoptreden. 

16.� Anders, namelijk………………………. 

17.� Weet niet. 

59. Hoe beoordeelt u het optreden van de 
politie bij die gelegenheid? Bent u 
daarover: 

(A.u.b. 1 antwoord aankruisen) 

1.� Zeer tevreden 

2.� Tevreden 

3.� Niet tevreden en niet ontevreden 

4.� Ontevreden 

5.� Zeer ontevreden 

6.� Weet niet / geen mening 
 

60. Waren er punten waarover u minder 
tevreden bent? 

(U mag meerdere antwoorden kiezen) 

 1. � Ja, de politie kwam niet. 

 2. � Ja, de politie deed niets of te weinig. 

 3. � Ja, de politie had onvoldoende tijd /         
       aandacht. 

 4. � Ja, de politie trad niet efficiënt op. 

 5. � Ja, de politie kon niets doen. 

 6. � Ja, de politie gaf onvoldoende informatie. 

 7. � Ja, de politie was onverschillig. 

 8. � Ja, ik kreeg geen bericht over de afloop. 

 9. � Ja, de problemen werden niet opgelost. 

10.� Ja, een ander punt, namelijk 
……………………………………………………. 

11.� Nee, ik was overal tevreden over. 

12.� Weet niet.  
 

Oordeel functioneren politie 
in de buurt  

61. Hoe beoordeelt u het totale functioneren 
van de politie in uw buurt? Bent u daarover: 

 (A.u.b. 1 antwoord aankruisen) 

1.� Zeer tevreden 

2.� Tevreden 

3.� Niet tevreden en niet ontevreden 

4.� Ontevreden 

5.� Zeer ontevreden 

6.� Weet niet / geen mening 
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62. Hieronder staat een aantal uitspraken over het functioneren en de beschikbaarheid van de politie. 

Kunt u bij elke uitspraak aangeven of u het hier (helemaal) mee eens, niet mee eens / niet  

mee oneens, of (helemaal) mee oneens bent? (Kruis het voor u geldende antwoord aan) 

 

 

63.  In hoeverre heeft u vertrouwen in de politie bij u in de buurt?  

(A.u.b. 1 antwoord aankruisen) 

1.  Veel vertrouwen 

2.  Vertrouwen 

3.  Niet veel en niet weinig vertrouwen 

4.  Weinig vertrouwen 

5.  Geen vertrouwen 

6.  Weet niet / geen mening 

De politie…. 

Helemaal 
mee eens  

Mee eens  Neutraal  Mee 
oneens  

Helemaal 
mee 
oneens  

Weet niet 
/ geen 
mening  

1 … biedt de burgers in deze buurt 
bescherming.  

      

2 … heeft hier contact met de 
bewoners uit de buurt.  

      

3 … reageert op de problemen hier 
in de buurt.  

      

4 … doet in deze buurt haar best.        

5 … pakt de zaken in deze buurt 
efficiënt aan.  

      

6 … bekeurt hier te weinig.        

7 … neemt je serieus.        

8 … zie ik in de buurt te weinig.        

9 … komt hier te weinig uit de auto.        

10 … is hier te weinig 
aanspreekbaar.  

      

11 … heeft hier te weinig tijd voor 
allerlei zaken.  

      

12 … komt niet snel als je ze roept.        

Vraag  62 t/m 64 gaan over het functioneren van de politie in uw buurt. Ook als u geen directe contacten 
heeft gehad met de politie, willen wij u vragen uw mening te geven. 
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64.  In hoeverre heeft u vertrouwen in de Nederlandse politie in het algemeen? 

(A.u.b. 1 antwoord aankruisen) 

1.  Veel vertrouwen 

2.  Vertrouwen 

3.  Niet veel en niet weinig vertrouwen 

4.  Weinig vertrouwen 

5.  Geen vertrouwen 
6.  Weet niet / geen mening 

 

Voorkomen van een misdrijf/ preventie 

65.  Hieronder staat een aantal maatregelen die kunnen worden genomen om uw woning en bezittingen 
te beveiligen. Kunt u bij elke maatregel aangeven of u deze zelf wel of niet heeft genomen? (Kruis het 

voor u geldende antwoord aan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ja Nee Soms Niet van 
toepassing 

1.  Extra veiligheidsloten of grendels 
op buitendeuren  

       

2. (Rol)luiken voor ramen en / of 
deuren.  

       

3. Buitenverlichting.          

4. Alarminstallatie in huis.         

5. Politie keurmerk Veilig Wonen.         

6. Woning voorzien van rookmelders.         

7. Afspraken maken met de buren bij 
langdurige afwezigheid (bijv. 
vakantie).  

       

8. ‘s Avonds wanneer er niemand 
thuis is, licht laten branden.  

        

9. Indien mogelijk de fiets in een 
bewaakte fietsenstalling zetten.  

        

10. Altijd waardevolle spullen 
meenemen uit de auto.  

        

11. Als ik ergens naar toe ga, 
waardevolle spullen thuislaten om 
diefstal of beroving op straat te 
voorkomen.  
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Oordeel functioneren gemeente  

66.  Tot slot volgt een aantal uitspraken over het functioneren van de gemeente Hellendoorn op het 
gebied van leefbaarheid en veiligheid. Kunt u bij elke uitspraak aangeven of u het hier (helemaal) 
mee eens, niet mee eens / niet mee oneens, of (helemaal) mee oneens bent? (Kruis het voor u 
geldende antwoord aan) 

 

 
 

 

 

--------- ------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------
- 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 
Onder de inzenders van een volledig ingevulde vragenlijst worden 20 cadeaubonnen van € 
50,-- verloot. Wilt u meedoen aan de verloting vul dan onderstaand uw adresgegevens in*: 

Achternaam en voorletter: …………………….……………………………. 

Straat:     …………………….…………………………….    

Postcode/Plaats:    …………………….……………………………. 
* Uw adresgegevens worden niet gekoppeld aan de ingevulde vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst is dus anoniem.  

De gemeente Hellendoorn…  

Helemaal 
mee eens 

Mee eens Neutraal  Mee 
oneens  

Helemaal 
mee 

oneens  

Weet niet 
/ geen 
mening  

1 … heeft aandacht voor het 
verbeteren van leefbaarheid en 
veiligheid in de buurt.  

           

2 … informeert de buurt over de 
aanpak van leefbaarheid en 
veiligheid in de buurt.  

            

3 … betrekt de buurt bij de 
aanpak van leefbaarheid en 
veiligheid in de buurt.  

            

4 … is bereikbaar voor meldingen 
en klachten over onveiligheid en 
overlast in de buurt. 

      

5 … reageert op meldingen en 
klachten over onveiligheid en 
overlast van de buurt 

      

6 … doet wat ze zegt bij het 
verbeteren van leefbaarheid en 
veiligheid in de buurt 

            

Dit is het einde van de vragenlijst over leefbaarheid en veiligheid in de gemeente 
Hellendoorn! Wij verzoeken u vriendelijk om ingevulde vragenlijst (gratis) terug te 
zenden in bijgevoegde antwoordenveloppe. 


