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1
Inleiding
1.1

Inleiding
In juni 2005 besloten L’escaut woonservice en WoningStichting Walcheren gezamenlijk een Lemon meting te houden onder de bewoners in twaalf wijken. In september en oktober 2005 zijn, verdeeld over twaalf buurten, 1.980 mensen schriftelijk ondervraagd over de leefbaarheid in hun buurt. Er zijn 711 vragenlijsten terug
ontvangen, een respons van 36%.
Aan de hand van de verschillende thema’s leest u in dit rapport hoe de bewoners
over hun buurt oordelen. Bijvoorbeeld aan de hand van de kenmerken van de gebouwde omgeving. Welke buurten scoren hoog als het gaat om de kwaliteit van de
woningen? Welke buurten worden gewaardeerd om het aanwezige groen? In welke buurten is men minder te spreken over de betrokkenheid? Per vraag wordt een
beeld geschetst van de stand van zaken in de twaalf buurten in Vlissingen. De rapportage sluit af met een beschrijving van kenmerken van de afzonderlijke buurten.

1.2

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bespreekt de opzet van het onderzoek. Het behandelt onderzoeksmatige zaken, zoals de respons en de steekproefgrootte. De hoofdstukken 3 tot en met
6 zijn uitgewerkt aan de hand van thema’s. Per thema, bijvoorbeeld veiligheid,
wordt aangegeven wat de best en minst scorende buurten zijn. Waar mogelijk
wordt een vergelijking gemaakt met het gemiddelde van alle Lemon onderzoeken
in Nederland. Hoofdstuk 7 van de rapportage vormt een beschrijving van het totaaloordeel en sluit af met een bespreking van de uitkomsten aan de hand van
buurtprofielen. Per buurt worden de sterke en zwakke punten besproken,
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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 leefbaarheidsaspecten, de buurtindeling, de opzet van het
onderzoek, de betrouwbaarheid en de respons op de enquêtes.
De leefbaarheidsmonitor Lemon
Voor het meten van de leefbaarheid in Vlissingen is gebruik gemaakt van de Lemon
Leefbaarheidsmonitor. Dit instrument maakt de oordelen van bewoners over de
leefbaarheid aan de hand van kaartbeelden inzichtelijk. De uitkomsten kunt u bekijken op: www. lemoninternet.nl
Naast de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor van Vlissingen zijn op de Lemon
website de uitkomsten van onderzoeken in andere Nederlandse gemeenten te
bekijken. Daar krijgt u antwoord op de vraag of bepaalde leefbaarheidsaspecten in
Vlissingen beter worden beoordeeld dan gemiddeld in Nederland of juist niet.

2.2

Onderzoeksopzet
In de leefbaarheidsmonitor van Vlissingen is de bewoners naar hun mening gevraagd op 46 vragen.
Voldoende medische voorzieningen

De woning
Kwaliteit van de woning

De woonomgeving

Overlast activiteiten

Voldoende sportvoorzieningen

Overlast stallen caravans

Voldoende openbaar vervoer voorzieningen

Overlast uitgaansgelegenheden

Samenstelling bevolking en
Buurtbetrokkenheid

Woning makkelijk te vinden?

Overlast drugs- en of alcoholgebruik

Voldoende parkeerplaatsen bij de woning?

Waardering bevolkingssamenstelling

Kwaliteit bestrating

Onderling contact wijkbewoners

(Betrokken) geweldpleging

Straatmeubilair

Sociale contacten

Diefstal of inbraak in de wijk

Openbare verlichting

Betrokkenheid wijk

Vandalisme

Inrichting pleintjes en open plekken

Activiteiten bewonersvereniging

Graffiti
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Groen- en speelvoorzieningen

Voelt u zich thuis in de wijk

Aanwezigheid groenvoorzieningen

Veiligheid
Veiligheid

Overlast personen en dieren

Onderhoud groenvoorzieningen

Overlast lawaai anderen

Samenscholing jongeren bedreigend?

Voldoende speelvoorzieningen

Overlast geluid huisdieren

Aanwezigheid wijkagent

Onderhoud speelvoorzieningen

Vervuiling

Verkeer

Overlast stank

Overlast verkeer

Overlast zwerfvuil

Overlast rijgedrag

Voldoende winkels

Overlast vuilnis

Overlast onoverzichtelijke verkeerssituaties

Voldoende scholen

Overlast uitwerpselen huisdieren

Voldoende sociaal culturele voorzieningen

Overlast ongedierte

De voorzieningen

Waardering leefbaarheid
Totaaloordeel
Ontwikkeling

De respons
Voor het onderzoek zijn 1.980 personen benaderd. Bewoners van de huurwoningen
van L’escaut en WoningStichting Walcheren zijn aangeschreven, evenals eigenaren
van koopwoningen. De verdeling over huurders en kopers is in de steekproef gelijk
gesteld aan de samenstelling huur/koop in de verschillende buurten. De vragenlijsten zijn schriftelijk afgenomen. Op de meting reageerden 711 personen (36%). De
respons per buurt is hieronder weergegeven.
Figuur 1

Respons per buurt
Buurt

enquêtes uitgezet respons absoluut

respons procentueel

Oude Binnenstad

165

49

30%

Scheldestraat e.o.

165

49

30%

Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o.

165

53

32%

Bloemenlaan

165

74

45%

Herc. Segherslaan e.o.

165

44

27%

Paauwenburg Oost

165

58

35%

Bossenburgh-Weyevliet

165

40

24%

Westerzicht

165

67

41%

Kern Oost-Souburg

165

72

44%

Zeewijksingel, Ritthem, Nw. en St.Joosland

165

65

39%

Schoonenburg-Groot Abeele

165

70

42%

Molenweg e.o.

165

70

42%

1980

711

36%

Totaal

Met de gehanteerde aantallen is het mogelijk om de uitkomsten van het onderzoek
op buurtniveau als algemeen geldend te rekenen. Het aantal ondervraagde mensen is voldoende groot om aan te kunnen nemen dat hun oordeel overeenkomt
met het algemene oordeel van de totale bevolking van de wijk.
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De onderzoekspopulatie
Er vulden meer vrouwen dan mannen de vragenlijst in. Van de respondenten was
300 man en 391 vrouw (20 mensen vulden deze vraag niet in). De figuur hieronder
laat zien dat alle leeftijdsgroepen vanaf 20 jaar zijn ondervraagd.

Leeftijdsopbouw ondervraagde personen
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De helft van de ondervraagden is huurder van L’escaut, 13% van WoningStichtingWalcheren en 6% huurt van een andere eigenaar. Daarnaast is 31% zelf eigenaar van de woning.
Het grootste deel van de mensen woont in een eengezinswoning (58%) of in een
appartement (23%). Van de ondervraagden is 35% alleenstaand, 37% een tweepersoonshuishouden zonder kinderen en 29% woont alleenstaand met kinderen of in
een gezin met kinderen.
Vergelijking resultaten met het landelijk gemiddelde
Om een beeld te krijgen hoe de wijken in Vlissingen scoren ten opzichte van andere
Nederlandse gemeenten is per aspect een vergelijking gemaakt met het Nederlands gemiddelde. Dit is het gemiddelde van de uitkomsten van de gemeenten die
in 2004 een Lemon meting hebben gedaan. Deze vergelijking is slechts voor een
aantal aspecten mogelijk, aangezien niet iedere gemeente een uitgebreide vragenlijst heeft uitgezet.
Leefbaarheidsmonitor meet beleving
Voor u start met het lezen van de uitkomsten nog een belangrijke algemene opmerking. De leefbaarheidsmonitor vraagt naar beleving. Er dient benadrukt te
worden dat beleving en feitelijke situatie niet altijd overeenkomen. Een voorbeeld:
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In wijk A worden per jaar gemiddeld tien inbraken gepleegd en in wijk B gemiddeld twintig per jaar.
Toch geven de bewoners van wijk A aan zich onveiliger te voelen dan de bewoners van wijk B.
In wijk A was het aantal inbraken de voorgaande jaren lager. Echter, de inbraken die werden gepleegd
hebben veel aandacht gekregen in de lokale pers. Dit heeft ertoe geleid dat de bewoners zich onveiliger zijn gaan voelen in hun wijk.
Het aantal inbraken in wijk B was in de afgelopen jaren hoger dan nu het geval is. Preventieve maatregelen en extra inzet van politie heeft het aantal inbraken omlaag gebracht, maar bovenal de bewoners een veilig gevoel gegeven over hun wijk.
De resultaten uit Lemon geven slechts de gevoelens van bewoners weer en niet in hoeverre deze
gevoelens in overeenstemming zijn met feitelijke cijfers.

De buurtindeling
Bij de opzet van het onderzoek is uitgegaan van de onderstaande buurtindeling.
1.
2.

Oude Binnenstad
Scheldestraat e.o.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o.
Bloemenlaan
Herc. Segherslaan e.o.
Paauwenburg Oost
Bossenburgh-Weyevliet
Westerzicht
Kern Oost-Souburg
Zeewijksingel, Ritthem en Nw. en St. Joosland
Schoonenburg-Groot Abeele
Molenweg e.o.
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3
De fysieke woonomgeving
3.1

Inleiding
De fysieke woonomgeving betreft de gebouwde omgeving van de buurten binnen
de gemeente Vlissingen. Binnen het thema fysieke woonomgeving worden vijf
leefbaarheidsaspecten onderscheiden: de kwaliteit van de woningen, de opbouw
en de kwaliteit van de omgeving, de groenvoorzieningen, de speelvoorzieningen en
het voorzieningenniveau. Een wijk met goede woningen, hoogwaardig groen, voldoende speelvoorzieningen en een passend voorzieningenaanbod zal bij bewoners
naar verwachting een hoger oordeel krijgen voor de fysieke woonomgeving dan
een wijk die deze kenmerken niet bezit.
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Kwaliteit woningen
De eerste vraag van de enquête heeft betrekking op de kwaliteit van de woningen
in de buurt. Hierbij gaat het niet om de geschiktheid van de eigen woning, maar
om de aantrekkelijkheid en de staat van onderhoud van de woningen in de buurt.
Kwaliteit woning

De waardering is als volgt:
Kwaliteit woning

3.2

Oude Binnenstad

7,1 Bossenburgh-Weyevliet

6,6

Scheldestraat e.o.

6,8 Westerzicht

7,2

Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o.

6,2 Kern Oost-Souburg

7,0

Bloemenlaan

6,8 Zeewijksingel, Ritthem en Nw. en St. Joosland 7,1

Herc. Segherslaan e.o.

5,8 Schoonenburg-Groot Abeele

7,7

Paauwenburg Oost

7,7 Molenweg e.o.

7,3

Vlissingen totaal

7,0 Nederland 2004

7,1

Hoogste score

Ruim voldoende

Laagste score

Onvoldoende

Over het algemeen zijn de bewoners redelijk tevreden met de kwaliteit van de
woningen in de buurt. Het gemiddelde van de gemeente Vlissingen ligt op een 7,0
en is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde 2004 (7,1). De bewoners van de
Herc. Segherslaan e.o. zijn het minst tevreden, zij geven gemiddeld een 5,8. De
bewoners van Paauwenburg Oost en Schoonenburg-Groot Abeele geven de hoogste waardering (7,7). De opmerkingen van bewoners gaan voornamelijk over slecht
onderhoud van huurwoningen en vocht in de woning. Zo vertelt een bewoner uit
de Oude Binnenstad: “Ik vind dat in de woning sprake is van achterstallig onderhoud!
Een keuken of badkamer wordt pas vernieuwd, wanneer een woning leeg is. Door
deze methode neemt het woonplezier af.”
Als we kijken naar de totstandkoming van de
gemiddelden dan blijkt dat maar liefst 73%
van de ondervraagden een 7 of hoger geeft
voor de kwaliteit van de woningen.
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9

Kwaliteit Woonomgeving
Aan de bewoners zijn zes vragen gesteld over de inrichting van de woonomgeving.
De vragen hebben betrekking op de inrichting en de kwaliteit van de openbare
ruimte. Er is gevraagd naar de bestrating, het straatmeubilair, de inrichting van
pleinen en de verlichting.

woning vinden

parkeerplaatsen

bestrating

straatmeubilair

verlichting

inrichting pleintjes

woning vinden

parkeerplaatsen

bestrating

straatmeubilair

verlichting

inrichting pleintjes

De waarderingen voor de kwaliteit van de woonomgeving zijn als volgt:

Oude Binnenstad

6,9

5,5

6,4

6,2

7,1

6,6 Bossenburgh-Weyevleit

5,1

5,5

5,6 5,8

6,0

5,8

Scheldestraat e.o.

7,3

6,3

6,7

6,5

7,1

6,2 Westerzicht

5,5 7,2 6,8 6,4

7,6

6,7

Bonedijkestraat e.o. en Fort e.o.

7,5

6,0

5,1

5,7

6,7

5,7 Kern Oost-Souburg

7,3 5,5 5,0 5,9

6,8

6,0

Bloemenlaan

7,5

6,2

6,2

5,8

7,3

6,2 Zeewijksingel,Ritthem en Nw. en St. Joosland

8,4 5,8 5,5 6,0

7,5

6,5

Herc. Segherslaan e.o.

6,6

5,9

5,7

6,0

6,3

5,3 Schoonenburg-Groot Abeele

7,5 6,8 6,1 6,4

7,4

6,4

Paauwenburg Oost

7,6

7,2

7,2

7,1

7,7

7,4 Molenweg e.o.

7,8 7,1 6,1 5,7

6,9

6,1

Vlissingen totaal

7,2

6,3

6,0

6,1

7,1

6,3 Nederland 2004

6,9

-

Hoogste score

3.3.1

Ruim voldoende

-

Laagste score

Onvoldoende

De woning kunnen vinden
De bewoners van de gemeente Vlissingen geven aan dat het voor bezoekers over
het algemeen makkelijk is om de woning te vinden. Alleen de bewoners in Bossenburgh-Weyevliet en Westerzicht geven een onvoldoende. Er wordt in deze buurten
slechts door één bewoner een opmerking bij de vraag geplaatst: “Graag meer bordjes voor bewegwijzering”.
De meeste bewoners beoordelen deze vraag met een 8 (29%). In totaal geeft 19%
van de respondenten een 5 of lager.

3.3.2

Parkeerplaatsen
Het aanbod van parkeerplaatsen wordt in
drie buurten met een onvoldoende beoordeeld. Dit zijn de Oude Binnenstad, Bossenburgh-Weyevliet en de kern Oost-Souburg.
De opmerkingen van enkele bewoners uit de
kern Oost-Souburg gaan over het ‘verkeerd’
gebruiken van parkeerplaatsen: “Ik woon in
Nieuw Bachtenpoort en de parkeerplaatsen
aan het Oranjeplein worden veel gebruikt
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door bezoekers van Super de Boer, terwijl deze een eigen parkeerdek hebben.” “In
verband met het parkeren van leerkrachten van de aanwezige school, ontstaat
irritatie door onvoldoende parkeerplaatsen.”
De cijfers die gegeven zijn voor dit aspect zijn zeer gevarieerd. De meeste bewoners
geven een 8 (20%). Er worden echter ook enen (8%) en tienen (10%) gegeven.
3.3.3

Bestrating
Het gemiddelde rapportcijfer van de gemeente Vlissingen voor de kwaliteit van de
bestrating is een 6,0. De Bonedijkstraat e.o. en Het Fort e.o., kern Oost-Souburg, de
Zeewijksingel, Ritthem en Nieuw en Sint Joosland scoren een onvoldoende op dit
aspect. De opmerkingen van de bewoners zijn duidelijk: “De bestrating is zeer
slecht en dat komt mede doordat er de hele dag door vrachtwagens met grond en
zand doorheen rijden. Dat begint al 's morgens vroeg. Af en toe lig je te schudden in
bed.” (Ritthem) De bewoners hebben hier ook last van regenwater: “Riool in de
bocht van de straat loopt bij ernstige regenval te snel vol en dan staat de straat
blank.” Een inwoner van Oost-Souburg schrijft: “De straten liggen er slecht tot zeer
slecht bij, zo ook de trottoirs. Souburg verdient beter.”
De meeste bewoners beoordelen de bestrating met een 7 (20%) maar 36% geeft
een 5 of lager.

3.3.4

Straatmeubilair
Het straatmeubilair, waarbij gedacht moet worden aan o.a. bushokjes en bankjes,
wordt gemiddeld met een 6,1 beoordeeld. De verschillen tussen de buurten zijn
groot. Paauwenburg Oost scoort met een 7,1 het hoogst. Het laagst scoren de Molenweg e.o. en de Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o. (5,7). Er worden weinig opmerkingen bij dit aspect geplaatst.
De meeste respondenten beoordelen het straatmeubilair met een 6 (21%) of een 7
(28%).

3.3.5

Verlichting
De bewoners is gevraagd naar hun oordeel over de openbare verlichting in de
buurt. Hierbij moet gedacht worden aan de verlichting van straten, pleintjes en
paden. Mensen kunnen zich onprettig voelen op slecht verlichte paden en wegen.
Het gemiddelde rapportcijfer voor de gemeente is een 7,1. De openbare verlichting
wordt in alle buurten met een voldoende beoordeeld. De laagste score wordt behaald door de buurt Bossenburgh-Weyevliet (6,0). De bewoners in deze buurt hebben geen opmerkingen gemaakt bij deze vraag. In de gemeente totaal worden er
10 opmerkingen gemaakt. De opmerkingen van de bewoners gaan voornamelijk
over de slechte verlichting van brandgangen en parken. Zo vertelt een bewoner uit
de Oude Binnenstad: “De brandgang achter het huis is 's winters aardedonker. ’s
Morgens en 's avonds als ik naar/van mijn werk kom, ga ik met de fiets en moet
mijn fiets dan het hele huis door sjouwen! Dus: goede verlichting in de brandgang
zou geweldig zijn!” “Mijn achtertuin grenst aan park. Deze is niet verlicht. Ik kan
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me voorstellen dat het voor mensen met een hond angstig is om in het donker uit
te laten”, aldus een bewoner uit Westerzicht.
De meeste bewoners beoordelen de verlichting in hun buurt met een 7 (26%) of
een 8 (31%).
3.3.6

Inrichting pleintjes
Het gemiddelde rapportcijfer voor de inrichting van pleintjes en/of open plekken is
een 6,3. Twee buurten wijken erg af van dit gemiddelde: De Herc. Segherslaan e.o.
scoort een 5,3 gemiddeld en Paauwenburg Oost een 7,4. Dit zijn tevens de laagste
en hoogste score binnen de gemeente.
In totaal geeft 28% van de bewoners een 5 of lager en 46% een 6 of 7.

3.4

Groen- en speelvoorzieningen

aanwezigheid groen

onderhoud groen

aanwezigheid speelvoorzieningen

onderhoud speelvoorzieningen

aanwezigheid groen

onderhoud groen

aanwezigheid speelvoorzieningen

onderhoud speelvoorzieningen

De bewoners is gevraagd hun oordeel te geven over de groen- en speelvoorzieningen in hun buurt. De vragen hebben betrekking op de aanwezigheid en het onderhoud van beide.

Oude Binnenstad

6,3

6,7

5,3

5,9 Bossenburgh-Weyevliet

6,7

6,1

5,2

5,5

Scheldestraat e.o.

6,5

6,4

5,2

5,8 Westerzicht

7,9

6,6

6,4

6,3

Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o.

6,3

6,2

3,8

4,3 Kern Oost-Souburg

5,8

5,8

4,4

5,1

Bloemenlaan

6,5

6,4

5,8

5,8 Zeewijksingel,Ritthem en Nw. en St. Joosland

7,0

6,3

6,2

6,2

Herc. Segherslaan e.o.

6,1

6,0

4,9

5,3 Schoonenburg-Groot Abeele

7,1

6,2

6,1

6,1

Paauwenburg Oost

7,4

6,9

6,3

6,3 Molenweg e.o.

6,9

7,1

4,8

5,3

Vlissingen totaal

6,7

6,4

5,4

5,7 Nederland

6,5

-

6,0

-

Hoogste score
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Aanwezigheid groen
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 of te ontspannen in
de buitenlucht. Veel groen kan echter ook gevoelens van
onveiligheid genereren.
Gemiddeld geven de bewoners van Vlissingen een 6,7
voor de groenvoorzieningen in hun buurt. Dit is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde (6,5). Alleen de
kern Oost-Souburg scoort beneden de 6. Het best scoort
Westerzicht met een 7,9.
De spreiding van de cijfers geeft aan dat 25% van de
ondervraagden de groenvoorziening met een 7 beoordeelt. 16% geeft echter een 4 of lager, terwijl ook hoge waarderingen veel voorkomen: 31% geeft een 8 of hoger. Kortom, een grote spreiding van opvattingen.
Onderhoud groen
Bewoners kunnen heel erg tevreden zijn over de aanwezigheid van groenvoorzieningen maar dit betekent niet dat het groen ook goed wordt onderhouden. De
bewoners is daarom gevraagd hierover hun oordeel te geven. Het gemiddelde rapportcijfer voor het onderhoud is een 6,4. Wederom behaalt de kern Oost-Souburg de
laagste score met een gemiddelde onder de 6.
Uit de opmerkingen blijkt dat het slechte
onderhoud voornamelijk zit in het niet maaien van gras in plantsoenen, slecht snoeien
van bomen en struiken en niet weghalen van
onkruid. Een bewoner uit de kern OostSouburg merkt het volgende op: “Plantsoenen zijn weinig verzorgd en zien er niet
aantrekkelijk uit. Goten worden weinig geveegd en veel onkruid in straten.”
De spreidingscijfers laten zien dat 26% van de bewoners het onderhoud van de
groenvoorzieningen met een 5 of lager beoordeelt. In totaal geeft 46% een 7 of 8.
Aanwezigheid speelvoorzieningen
Speelvoorzieningen zijn op het eerste gezicht
vooral voor kinderen van belang. Ze vormen
echter ook een belangrijk onderdeel van de
totale inrichting van de woonomgeving en
gaan in die zin alle bewoners aan, met of
zonder kinderen.
Het gemiddelde rapportcijfer is een 5,4; onder
het landelijk gemiddelde (6,0). Zoals in voorgaande tabel is te zien zijn er maar liefst ze-
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ven buurten die een onvoldoende scoren op dit aspect. De bewoners van Westerzicht zijn het meest tevreden en geven een 6,4 gemiddeld. Toch merkt een kritische
bewoner in deze buurt op: “Voor kinderen rond de 12 jaar is er voldoende, maar
voor oudere kinderen is er niet veel. In de toekomst zouden hier problemen door
kunnen ontstaan.” De Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o. behaalt met een 3,8 de
laagste score. Een bewoner merkt het volgende op: “Er is geen speelgelegenheid,
alleen een pleintje waar de hangjongeren vertoeven en de kleine kinderen worden
weggepest: ik vind het uitermate slecht.” Een bewoner uit de Molenweg e.o. houdt
het kort en bondig: “Die zijn er niet.”
De spreiding van de waarderingen laat zien dat maar liefst 46% van de bewoners
een 5 of lager geeft. Toch geeft ook 32% een 7 of een 8. Geconcludeerd kan worden
dat de bewoners zeer verdeeld zijn.
Onderhoud speelvoorzieningen
Niet alleen de aanwezigheid maar juist ook het onderhoud van speelvoorzieningen
is van groot belang. De bewoners zijn over het algemeen niet zo tevreden met het
onderhoud, wat resulteert in een gemiddelde van een 5,7 voor de gemeente. Vijf
buurten scoren een onvoldoende: de Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o, Herc.
Segherslaan e.o., Bossenburgh-Weyevliet,
kern Oost-Souburg en Molenweg e.o. Deze
buurten schieten niet alleen tekort op de
aanwezigheid van speelvoorzieningen
maar ook op het onderhoud ervan. Uit de
opmerkingen van bewoners blijkt dat de
speeltuintjes vies zijn of “van ellende uit
elkaar vallen”.
De meeste respondenten beoordelen het
onderhoud van speelvoorzieningen met een 6 (21%) of een 7 (25%). In totaal geeft
21% een 4 of lager. Hierbij moet worden opgemerkt dat 21% van de respondenten
geen antwoord heeft gegeven op de vraag.
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3.5

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

Openbaar vervoer voorzieningen

winkels

6,6

5,0

6,0 Bossenburgh-Weyevliet

5,6 7,6

5,0 6,4 5,3 6,6

Scheldestraat e.o.

8,4

7,3

6,6

7,0

5,6

7,8 Westerzicht

6,4 7,7

6,8 5,4 6,2 5,5

Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o.

5,2

6,4

5,1

7,1

5,0

6,6 Kern Oost-Souburg

7,9 7,5

7,2 7,2 6,9 7,0

Bloemenlaan

6,8

7,7

6,4

6,1

6,9

6,9 Zeewijksingel,Ritthem en Nw. en St.Joosland

4,5 7,8

6,8 5,8 7,2 4,4

Herc. Segherslaan e.o.

5,7

6,8

6,0

5,4

7,1

6,2 Schoonenburg-Groot Abeele

8,1 8,3

7,5 7,8 7,8 7,8

Paauwenburg Oost

8,2

8,3

7,5

6,6

6,1

7,3 Molenweg e.o.

7,5 7,9

7,2 7,0 6,9 5,7

Vlissingen totaal

6,9

7,6

6,7

6,6

6,5

6,5

Hoogste score

3.5.1

Ruim voldoende

Nederland 2004

Laagste score

-

Onvoldoende

Winkels
De bewoners is gevraagd of er voldoende winkels in de buurt aanwezig zijn. Over
het algemeen is men tevreden in de gemeente
Vlissingen. Het gemiddelde rapportcijfer is een
6,9. Alleen de Bonedijkstraat e.o. en Het Fort e.o.,
en de Zeewijksingel, Ritthem en Nw. en St. Joosland scoren een onvoldoende. De buurten rondom
de binnenstad scoren daarentegen heel hoog. Een
bewoner verwoordt de problemen in de Zeewijksingel
en
Ritthem: “Als
je ouder wordt heb je geen winkels waar je
naartoe kan. Ook rijden er geen bussen.”
De spreiding van de rapportcijfers laat zien dat
de meningen rondom winkels verdeeld zijn:
55% van de bewoners geeft een 7 of hoger,
22% een 5 of lager.
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5,4

-

openbaar vervoer voorzieningen

sportvoorzieningen

7,0

sportvoorzieningen

medische voorzieningen

7,1

medische voorzieningen

sociaal-culturele voorzieningen

8,1

sociaal-culturele voorzieningen

scholen

Oude Binnenstad

scholen

winkels

om winkels, maar ook om culturele, medische en sportvoorzieningen. De bewoners
is tevens gevraagd naar hun oordeel over het aanbod van openbaar vervoer.

5,9
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3.5.2

Scholen
Over het aanbod van scholen is men in de gemeente Vlissingen positief. Er zijn
geen buurten die onvoldoende scoren. Het
gemiddelde rapportcijfer ligt dan ook op
een 7,6. Schoonenburg-Groot Abeele scoort
met een 8,3 het hoogst. Bij deze vraag
wordt door geen van de bewoners in Vlissingen een opmerking gemaakt.
Slechts 8% van de respondenten beoordeelt het aanbod van scholen met een 5 of
lager. In totaal geeft 58% een 8 of hoger:
13% geeft zelfs een 10!

3.5.3

Sociaal-culturele voorzieningen
De sociaal-culturele voorzieningen, zoals buurtvereniging, toneelvereniging,
buurthuis en bibliotheek worden in de
meeste buurten met een voldoende beoordeeld. Alleen de bewoners in de Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o. (5,1) en Bossenburgh-Weyevliet (5,0) beoordelen de
sociaal-culturele voorzieningen met een
onvoldoende.
De spreiding van de rapportcijfers laat zien
dat 50% van de bewoners een 7 of een 8
geeft.

3.5.4

Medische voorzieningen
Het aanbod aan medische voorzieningen wordt in de buurt Schoonenburg-Groot
Abeele het hoogst gewaardeerd (7,8) en in
de buurten Westerzicht en Herc. Segherslaan e.o. (5,4) het laagst. Het gemiddelde
van de gemeente is een 6,6 en dat is ver
boven het landelijk gemiddelde (5,4).
De spreiding van de rapportcijfers is nagenoeg gelijk aan de spreiding van de rapportcijfers van het aspect sociaal-culturele
voorzieningen.

3.5.5

Sportvoorzieningen
Het gemiddelde rapportcijfer voor sportvoorzieningen in de gemeente Vlissingen is
een 6,5. De Oude Binnenstad (5,0), de Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o. (5,0) en
Bossenburgh-Weyevliet (5,3) behalen een onvoldoende op dit aspect.
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3.5.6

Openbaar vervoer voorzieningen
De bewoners van Vlissingen geven een gemiddeld rapportcijfer van 6,5. Landelijk
lag dit rapportcijfer in 2004 op een 5,9. Alleen
de bewoners in Westerzicht en Zeewijksingel,
Ritthem en Nw. en St. Joosland geven een
onvoldoende voor het openbaar vervoer. Dit
is heel goed te zien in het kaartje van Vlissingen.
Vooral de ouderen ondervinden problemen
met
het
openbaar
vervoer: “Het zou geen overbodige luxe zijn als er
(vooral voor ouderen) wat dichter in de buurt
een bushalte zou zijn.” Een bewoner uit de buurt
Zeewijksingel, Ritthem en Nw. en St. Joosland
merkt op: “Busverbinding naar Vlissingen is zeer
slecht. In de zomer rijden er geen bussen.”

3.6

Conclusies fysieke woonomgeving
De vijf leefbaarheidsaspecten die binnen het thema fysieke woonomgeving zijn
behandeld worden alle zeer verschillend beoordeeld. Over het algemeen zijn de
bewoners tevreden over de kwaliteit van de woningen. Alleen de Herc. Segherslaan
e.o. scoort onder de 6. Wat betreft de kwaliteit van de woonomgeving is men minder tevreden met de kwaliteit van de bestrating en het straatmeubilair. Dit geldt in
het bijzonder voor de Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o., Bossenburgh-Weyevliet
en de kern Oost-Souburg. Deze buurten ervaren naast de Oude Binnenstad ook de
meeste problemen met het aantal parkeerplaatsen. De buurt Paauwenburg Oost
scoort gemiddeld genomen het hoogst op de kwaliteit van de woonomgeving.
De groenvoorzieningen (zowel aanwezigheid als onderhoud) worden alleen in de
kern Oost-Souburg onder de 6 gewaardeerd. De speelvoorzieningen in de gemeente Vlissingen worden onder het landelijk gemiddelde beoordeeld. Bijna alle buurten
scoren onder de 6 als het gaat om de aanwezigheid en onderhoud van de speelvoorzieningen. In de Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o. is men het minst tevreden
over de speelvoorzieningen. De bewoners van Westerzicht waarderen de groen-en
speelvoorzieningen het hoogst.
Het voorzieningenniveau in de gemeente
is over het algemeen redelijk te noemen.
De cijfers liggen boven het landelijk gemiddelde 2004. De buurt SchoonenburgGroot Abeele scoort veruit het beste op
dit leefbaarheidsaspect. De waardering
voor het voorzieningenniveau is het
laagst in de Bonedijkestraat e.o. en Het
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Fort e.o. In Zeewijksingel, Ritthem en Nw. en St. Joosland vinden de bewoners dat
er echt te weinig winkels in de buurt zijn. Hetzelfde geldt voor de openbaarvervoervoorzieningen.
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4
De sociale woonomgeving
4.1

Inleiding
Naast de gebouwde omgeving en de voorzieningen die in de buurt aanwezig zijn, is
het belangrijk hoe de buurtbevolking samenwoont. Van prettig samenwonen gaat
een sterke bindende kracht uit. Omgekeerd geldt hetzelfde, overlast door buren of
buurtbewoners heeft een grote negatieve invloed op de beleving van de leefbaarheid. De sociale woonomgeving bestaat uit elementen die het samenleven van
bewoners in de buurten bepalen. Het is een indicatie van de manier waarop bewoners in de buurt met elkaar omgaan en in welke mate men zich daar prettig bij
voelt. In dit onderzoek is door middel van zes aspecten gemeten hoe men de sociale
woonomgeving beleeft. Er is gevraagd naar de volgende elementen:
-

de bevolkingssamenstelling;

-

omgang tussen buurtbewoners;

-

sociale contacten;

-

betrokkenheid;

-

activiteiten bewonersorganisaties;

-

thuis voelen.
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betrokkenheid

activiteiten bewonersorganisaties

thuisvoelen

bevolkingssamenstelling

omgang bewoners

activiteiten bewonersorganisaties

thuisvoelen

7,1

7,0

6,8

6,4

5,9

7,9 Bossenburgh-Weyevliet

5,4

5,5 5,9

4,8 4,9

6,3

Scheldestraat e.o.

6,8

7,1

6,9

5,9

5,1

7,9 Westerzicht

6,8

6,7 6,6

6,1 5,6

7,8

Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o.

5,0

5,5

5,3

4,8

4,3

6,3 Kern Oost-Souburg

7,0

7,3 7,1

6,5 5,4

7,7

Bloemenlaan

5,9

6,5

6,5

6,0

5,6

7,2 Zeewijksingel,Ritthem en Nw. en St. Joosland

6,9

7,1 7,4

6,6 6,2

8,4

Herc. Segherslaan e.o.

4,5

4,5

4,5

3,8

4,5

5,5 Schoonenburg-Groot Abeele

7,4

7,5 7,6

7,0 6,3

8,0

Paauwenburg Oost

7,2

7,2

7,3

6,7

7,0

7,9 Molenweg e.o.

6,9

7,1 6,8

6,5 5,1

7,5

Vlissingen totaal

6,5

6,7

6,7

6,0

5,5

7,4 Nederland 2004

-

6,9

6,1

Hoogste score

4.2.1

Ruim voldoende

Laagste score

Onvoldoende

Bevolkingssamenstelling
De bevolkingssamenstelling wordt gemiddeld met een 6,5 gewaardeerd. De Herc.
Segherslaan e.o. scoort met een 4,5 veruit het laagst. Ook Bonedijkestraat e.o. en
Het Fort e.o. en Bossenburgh-Weyevliet scoren een onvoldoende. SchoonenburgGroot Abeele springt er met een 7,4 gemiddeld in positieve zin uit.
Een bewoner uit de Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o. merkt het volgende op: “Te
beperkte groep die werkt. Van heel de straat maar vier personen. Hetzij te oud,
WAO of andere onbekende redenen.” Een ander zegt: “Leeftijdsspreiding is er niet.”
De opmerkingen gaan met name over de concentratie van bepaalde bevolkingsgroepen.

4.2.2

Omgang buurtbewoners, sociale contacten en betrokkenheid
De waardering van de omgang tussen buurtbewoners, sociale contacten en betrokkenheid is per buurt ongeveer hetzelfde als de
beoordeling van het aspect bevolkingssamenstelling. Voor al deze aspecten geldt dat
de Herc. Segherslaan e.o. veruit de laagste
score behaalt. Bovendien scoren de Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o. en BossenburghWeyevliet op alle aspecten een onvoldoende.
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-

betrokkenheid

sociale contacten

Oude Binnenstad

sociale contacten

omgang bewoners

Samenstelling van de bevolking en buurtbetrokkenheid

bevolkingssamenstelling

4.2

-

-
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De buurt Schoonenburg-Groot Abeele daarentegen, behaalt op alle vier aspecten
de hoogste score. De resultaten worden in voorgaand kaartje goed zichtbaar.
4.2.3

Activiteiten bewonersorganisaties
De activiteiten van de bewonersorganisaties worden gemiddeld met een 5,5 beoordeeld. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de bewoners over het algemeen
niet tevreden zijn. In negen buurten is de beoordeling gemiddeld lager dan een 6,
waarvan zes een onvoldoende. De bewoners van Paauwenburg Oost geven de
hoogste waardering (7,0).
De spreiding van de rapportcijfers laat zien dat 25% van de bewoners een 6 geeft.
In totaal beoordeelt 43% van de respondenten de activiteiten van de bewonersorganisaties met een 5 of lager.

4.2.4

Thuisvoelen
De bewoners van de gemeente Vlissingen voelen zich over het algemeen thuis in
hun buurt. Dit blijkt uit het gemiddelde rapportcijfer (7,4). Bovendien scoren acht
buurten een ruime voldoende. Alleen de Herc. Segherslaan e.o. (5,5) springt er in
negatieve zin uit.
Niet iedereen voelt zich thuis in de buurt: 13% geeft een 5 of lager. Een bewoner uit
Bossenburgh-Weyevliet zegt het volgende over thuisvoelen: “Thuisvoelen in de
wijk wordt steeds minder, dit in verband met geluidsoverlast, drugsverslaafden en
ruzie in de straat.” Toch heeft het positieve de overhand: 60% van de respondenten
geeft een 8 of hoger, waarvan 14% zelfs een 10.

4.3

Conclusies sociale woonomgeving
In de buurt Schoonenburg-Groot Abeele worden alle leefbaarheidsvragen die vallen
onder het thema sociale woonomgeving goed beoordeeld. De meeste problemen
met sociale cohesie doen zich voor in de Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o., de
Herc. Segherslaan e.o. en Bossenburgh-Weyevliet. Bijna alle vragen worden met
een onvoldoende beantwoord.
Van alle aspecten beoordelen de bewoners van de gemeente Vlissingen de activiteiten van de bewonersorganisaties het laagst (5.5) en het aspect thuisvoelen het
hoogst (7,4).
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5
Ongenoegens
5.1

Inleiding
Ongenoegens zijn zaken die vooral storend werken in de beleving van leefbaarheid.
Bijzonder kenmerk is dat deze aspecten slechts worden opgemerkt als ze er wél zijn
en ze dragen daarmee negatief bij aan de leefbaarheid van de buurt. De bekendste
voorbeelden van ongenoegens zijn zwerfvuil en hondenpoep. Als deze ontbreken
ondervind je er geen last van. In het Lemon onderzoek is aan de respondenten gevraagd naar de overlast die zij ondervinden van personen en dieren, vuil en stank
en overlast ten gevolge van activiteiten. Per aspect is een aantal deelvragen behandeld.
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5.2

Overlast van personen en dieren

overlast lawaai personen

overlast lawaai huisdieren

7,0 8,5 Bossenburgh-Weyevleit

4,9

7,3

Scheldestraat e.o.

7,3 7,6 Westerzicht

6,6

7,6

Bonedijkestraat e.o. en Fort e.o.

5,6 7,5 Kern Oost-Souburg

7,1

7,9

Bloemenlaan

6,2 7,4 Zeewijksingel, Ritthem en Nw. en St. Joosland

7,2

7,9

Herc. Segherslaan e.o.

5,2 7,5 Schoonenburg-Groot Abeele

7,3

8,1

Paauwenburg Oost

7,4 8,2 Molenweg e.o.

7,2

7,9

Vlissingen totaal

6,7 7,8 Nederland 2004

6,5

-

overlast lawaai personen
Oude Binnenstad

Hoogste score

5.2.1

overlast lawaai huisdieren

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

Ruim voldoende

Laagste score

Onvoldoende

Overlast van lawaai
De bewoners is gevraagd een oordeel te geven over de eventuele overlast die ze
ervaren als gevolg van lawaai van anderen (bijvoorbeeld buren of hangjongeren).
Het gemiddelde van de gemeente is een 6,7 en daarmee geven de bewoners aan
over het algemeen weinig overlast te ervaren van anderen. De meeste overlast
wordt ervaren door bewoners van Bossenburgh-Weyevliet (4,9) en Herc. Segherslaan e.o. (5,2). Toch wordt er in deze buurten slechts door enkele bewoners een
opmerking gemaakt. In de hele gemeente zijn bij dit aspect 50 opmerkingen geplaatst. Deze gaan voornamelijk over geluidsoverlast van buren. “Schreeuwen,
vloeken en harde muziek van achterburen.” “Erge overlast van beide buren. Lawaai,
gegil en muziek hard zetten. Jongeren voor de deur en bij de buren. Erg vervelend.”
De spreiding van de waarderingen laat zien dat 60% van de bewoners de overlast
van lawaai met een 7 of hoger beoordeelt.

5.2.2

Overlast geluid huisdieren
De bewoners van de gemeente Vlissingen ervaren meer overlast van lawaai van
buren en hangjongeren dan van geluid van huisdieren. Het gemiddelde rapportcijfer is een stuk hoger (7,8). Bossenburgh-Weyevliet behaalt met een 7.3 de laagste
score en de Oude Binnenstad de hoogste (8,5). De spreidingscijfers laten zien dat
55% van de bewoners een 8 of hoger scoort. Hiervan scoort 16% een 9 en zelfs 18%
een 10!
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5.3

Overlast van vuil en stank

overlast ongedierte

overlast stank

7,3

6,2

8,2 Bossenburgh-Weyevliet

7,5 5,5 6,2 4,7 7,3

7,4

7,8

5,0

8,0 Westerzicht

8,0 7,7 8,4 5,8 7,4

Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o.

7,6

6,4

6,3

6,0

7,7 Kern Oost-Souburg

8,0 7,6 8,1 5,9 8,0

Bloemenlaan

7,8

7,0

7,4

6,0

8,1 Zeewijksingel,Ritthem en Nw. en St. Joosland

7,9 7,9 8,7 5,8 8,2

Herc. Segherslaan e.o.

5,9

4,6

5,2

6,0

6,7 Schoonenburg-Groot Abeele

8,4 8,1 8,3 6,1 7,9

Paauwenburg Oost

7,9

7,6

8,0

6,5

7,9 Molenweg e.o.

8,2 7,8 8,7 6,3 8,3

Vlissingen totaal

7,8

7,2

7,7

5,9

7,9 Nederland 2004

Hoogste score

5.3.1

Ruim voldoende

Laagste score

Onvoldoende

Overlast van stank
De bewoners van de gemeente Vlissingen ondervinden over het algemeen weinig
overlast van stank. Er worden geen onvoldoendes gescoord en het gemiddelde
cijfer is een 7,8. Schoonenburgh-Groot Abeele scoort het hoogst (8,4) en Herc. Segherslaan e.o. het laagst (5,9). De vraag wijkt iets af van de andere Lemon onderzoeken in 2004. Daarin werd gevraagd naar de overlast van vuil en stank gecombineerd. Het gemiddelde rapportcijfer was landelijk een 6,5. Vlissingen scoort daar
dus over het algemeen beter op.
Bij de spreidingscijfers valt op dat 25% van de respondenten
de overlast van stank met een 10 beoordeelt!

5.3.2

Overlast van zwerfvuil
De overlast van zwerfvuil is beduidend groter dan de overlast van stank. Er worden minder ruime voldoendes gescoord
en bovendien scoren de Herc. Segherslaan e.o. (4,6) en Bossenburgh-Weyevliet (5,5) een onvoldoende. De problemen
met zwerfvuil worden over het algemeen door de bewoners zelf veroorzaakt: “Bepaalde personen uit de buurt gooien hun vuilnis en dergelijke over het balkon.”
“Zeer irritant al dat zwerfvuil. Het gaat om snoeppapier, plastic zakken, glas (kapot
gegooide flessen), blikjes, pakjes etc.” Deze bewoner komt zelf met een oplossing:
“Mijn suggestie: wijkagent die bekeuringen geeft voor opzettelijk op straat (of in de
tuinen) gooien van bovengenoemde zaken.”
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overlast ongedierte

overlast uitwerpselen huisdieren

7,5

7,6

-

overlast uitwerpselen huisdieren

overlast vuilnis

8,1

Scheldestraat e.o.

overlast vuilnis

overlast zwerfvuil

Oude Binnenstad

overlast zwerfvuil

overlast stank

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

-
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5.3.3

Overlast van vuilnis
De bewoners van Vlissingen beoordelen de
overlast van vuilnis gemiddeld met een 7,7 en
geven daarmee aan weinig overlast te ervaren. Alleen de Herc. Segherslaan e.o. scoort
een onvoldoende. Toch worden er door
meerdere bewoners opmerkingen gemaakt.
Deze gaan met name over het te lang laten
staan van de groene vuilniscontainers of de
vuilniszakken die niet in de containers worden gegooid.

5.3.4

Overlast van uitwerpselen van huisdieren
Niet alleen in Nederland, maar ook in Vlissingen is hondenpoep ergernis nummer
één. Van de vragen over overlast van vuil en
stank scoort de vraag over overlast van uitwerpselen van huisdieren het laagst. Het
gemiddelde rapportcijfer is een 5,9. Vooral de
bewoners van de Scheldestraat e.o. en Bossenburgh-Weyevliet ondervinden veel overlast. Dit is goed te zien in het kaartje hiernaast. De ontevredenheid uit zich ook in het
aantal opmerkingen (40). “Zelf raap ik elk
drolletje van mijn kleine hondje op, maar juist de meeste mensen met grote honden laten alles op straat liggen op het trottoir. Schande, want wij worden er wel op
aangekeken. Misschien hondenbelasting weg maar wel boetes geven voor het niet
opruimen.”

5.3.5

Overlast van ongedierte
Overlast van ongedierte wordt in de gemeente Vlissingen gemiddelde met een 7,9
beoordeeld. Er worden geen onvoldoendes gescoord. 26% van de bewoners geeft
voor dit aspect een 10 (!) en 63% van de respondenten geeft een 8 of hoger.
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5.4

Overlast ten gevolge van activiteiten

overlast drugs- en of alcoholgebruik

overlast stallen van caravans etc.

8,3

7,5

6,5 Bossenburgh-Weyevliet

6,6 8,4 6,5

Scheldestraat e.o.

7,9

7,9

7,4 Westerzicht

7,4 8,3 8,5

Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o.

8,0

8,7

6,3 Kern Oost-Souburg

7,1 8,4 8,4

Bloemenlaan

8,1

8,2

6,9 Zeewijksingel, Ritthem en Nw. en St. Joosland

8,0 9,1 8,8

Herc. Segherslaan e.o.

7,6

7,9

5,5 Schoonenburg-Groot Abeele

8,2 8,8 8,6

Paauwenburg Oost

8,0

8,1

7,9 Molenweg e.o.

8,1 9,1 8,2

7,8

8,4

7,6 Nederland 2004

Vlissingen totaal
Hoogste score

5.4.1

Ruim voldoende

Laagste score

Onvoldoende

Overlast van het stallen van onder andere caravans.
De bewoners is gevraagd een oordeel te geven over de overlast die ze ervaren van
het stallen van caravans. Gemiddeld geven de bewoners een 7,8 voor dit aspect en
ze geven hiermee aan over het algemeen weinig overlast te ervaren. De Oude Binnenstad scoort met een 8,3 het hoogst en Bossenburgh-Weyevliet met een (6,6) het
laagst. Er worden geen onvoldoendes gescoord. In totaal geeft zelfs 30% van de
respondenten een 10 voor dit aspect.

5.4.2

Overlast uitgaansgelegenheden
De inwoners van de gemeente Vlissingen ervaren zeer weinig overlast als gevolg
van uitgaansgelegenheden. Gemiddeld wordt er een 8,4 gescoord. Zelfs in de Oude
Binnenstad is het cijfer ruim voldoende (7,5). Het is overigens wel de laagste score
binnen de gemeente.

5.4.3

Overlast drugs- en of alcoholgebruik
De overlast van drugs- en of alcoholgebruik is net als de twee andere aspecten
beperkt. Gemiddeld scoort de gemeente Vlissingen een 7,6. De Herc. Segherslaan
e.o. is de enige buurt waar men echt overlast ervaart. De bewoners geven hier een
5,5 gemiddeld. Toch wordt er door de bewoners in deze buurt slechts één opmerking gemaakt: “Het schijnt in deze buurt normaal te zijn om elke dag een krat bier
op straat leeg te drinken, waarna alle remmen losgaan tot vroeg in de morgen”.
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overlast uitgaansgelegenheden

Oude Binnenstad

overlast uitgaansgelegenheden

overlast stallen van caravans etc.

NB: Hoe hoger het cijfer, des te minder overlast men ervaart
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5.5

Conclusies ongenoegens
De bewoners van de buurt Bossenburgh-Weyevliet ervaren de meeste overlast van
lawaai van personen (4,9) en dieren (7,3).
De overlast van vuil en stank is het grootst in de Herc. Segherslaan e.o. Vooral op
het leefbaarheidsaspect overlast van uitwerpselen van huisdieren worden veel
onvoldoendes gescoord binnen de gemeente. Dit geldt bijna voor alle gemeenten
in Nederland en is dan ook niet verwonderlijk.
De overlast van activiteiten lijkt voor de bewoners geen punt van belang te zijn.
Alleen in de Herc. Segherslaan e.o. wordt een onvoldoende gescoord binnen dit
thema. De bewoners in deze buurt ervaren overlast van drugs- en of alcoholgebruik. In veel Lemon onderzoeken is de vraag gesteld of de bewoners overlast ervaren van ongewenste activiteiten, zoals uitgaansgelegenheden etc. De bewoners
gaven gemiddeld een 8,0.
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6
Veiligheid
6.1

Inleiding
Veiligheid is, mede door alle aandacht in de media, in de afgelopen jaren een belangrijk thema geworden. Ook voor de beleving van het woongenot is veiligheid
steeds meer bepalend geworden. Veiligheid is een centraal element in de ervaring
van de leefbaarheid van buurten. Gemeenten en corporaties reageren op de roep
naar meer veiligheid door maatregelen te nemen om de veiligheid van de buurt te
vergroten. Inbraakpreventie, onder andere door het aanbrengen van sloten en de
verlichting van achterpaden, is hiervan een voorbeeld.
In het Lemon onderzoek is buurtbewoners gevraagd naar hun oordeel over de veiligheid van de buurt. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de thema’s criminaliteit en veiligheidsbeleving.
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6.2

Criminaliteit
Onder het thema criminaliteit vallen vragen omtrent geweldpleging, diefstal, inbraken, vandalisme en graffiti.

diefstal/inbraken

vandalisme

graffiti

geweldpleging

vandalisme

graffiti

7,8

8,7

7,6

7,4

7,6 Bossenburgh-Weyevliet

7,0 7,4 6,8 5,2

6,3

Scheldestraat e.o.

8,0

8,9

8,2

7,4

8,6 Westerzicht

8,7 9,1 8,2 7,6

8,1

Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o.

6,7

8,4

6,7

6,7

8,2 Kern Oost-Souburg

8,6 8,7 7,5 7,3

8,4

Bloemenlaan

7,4

8,6

7,4

6,8

8,2 Zeewijksingel, Ritthem en Nw. en St. Joosland

8,8 8,9 8,6 7,8

8,7

Herc. Segherslaan e.o.

6,0

7,3

6,1

5,9

7,1 Schoonenburg-Groot Abeele

8,9 9,3 7,9 7,7

8,3

Paauwenburg Oost

8,5

8,9

7,5

7,6

8,1 Molenweg e.o.

8,8 9,1 7,8 7,4

8,4

Vlissingen

8,0

8,7

7,6

7,2

8,1 Nederland 2004

Hoogste score

6.2.1

Ruim voldoende

-

Laagste score

Onvoldoende

Last van geweldpleging
Allereerst is de bewoners gevraagd of ze last hebben van geweldpleging in de
buurt. Hierbij moet gedacht worden aan vechtpartijen, aanranding en verkrachting. Gezien het gemiddelde rapportcijfer (8,0) kan geconcludeerd worden dat de
inwoners van Vlissingen weinig last hebben van geweldpleging. Het laagste cijfer is
een 6,0 dat wordt gegeven in de Herc. Segherslaan e.o. Schoonenburg-Groot Abeele
behaalt met een 8,9 de hoogste score.

6.2.2

Zelf lastig gevallen of betrokken bij geweldpleging
Uit de gemiddelde rapportcijfers blijkt, dat slechts enkele inwoners in Vlissingen
ooit zelf zijn lastig gevallen of betrokken zijn geweest bij geweldpleging in hun
buurt. Gemiddeld scoort de gemeente een 8,7 op dit aspect. Toch hebben sommige
bewoners minder goede ervaringen: “Vooral bij de bruggen naar de Bonedijksestraat is het zeer bedreigend. ’s Avonds lastig gevallen door drugsverslaafden en
allochtonen die probeerden mijn fiets af te pakken. Geen aangifte gedaan: helpt
toch niets!!”

6.2.3

Diefstal of inbraak
Ook op dit aspect worden geen onvoldoendes gescoord en is het gemiddelde rapportcijfer van de gemeente een ruime voldoende. De Herc. Segherslaan scoort het
laagste binnen de gemeente, namelijk een 6,1.
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diefstal/inbraken

lastigvallen

Oude Binnenstad

lastigvallen

geweldpleging

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

-

-

-

VEILIGHEID

6.2.4

31

Overlast van vandalisme
De bewoners is gevraagd naar de mate waarin ze overlast ervaren van vandalisme. Het gemiddelde voor de
gemeente is een 7,2. De bewoners van de buurt Bossenburgh-Weyevliet geven gemiddeld een onvoldoende
(5,2) voor de overlast van vandalisme. De Herc. Segherslaan scoort ook relatief laag (5,9). De meeste opmerkingen gaan over vernielingen van tuinen en overlast op
schoolpleinen.

6.2.5

Overlast van graffiti
De overlast van graffiti wordt door de bewoners met een 8,2 beoordeeld. Bossenburgh-Weyevliet behaalt opnieuw de laagste score binnen de gemeente (6,2). In
totaal geeft 35% van de respondenten een 10! Slechts 14% beoordeelt de overlast
van graffiti met een 5 of lager.

Veiligheidsbeleving

samenscholing groepen jongeren

toezicht (politie)

veiligheidsgevoelens

samenscholing groepen jongeren

toezicht (politie)

Voor het meten van de veiligheidsbeleving is de bewoners gevraagd een oordeel te
geven over veiligheidsgevoel, samenscholing van jongeren en politietoezicht. De
waarderingen per buurt zijn als volgt:

veiligheidsgevoelens

6.3

Oude Binnenstad

7,8

7,2

6,2 Bossenburgh-Weyevliet

5,8 5,0

4,3

Scheldestraat e.o.

7,8

8,0

5,0 Westerzicht

8,0 7,5

4,6

Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o.

6,4

5,8

5,2 Kern Oost-Souburg

7,9 6,9

5,0

Bloemenlaan

7,0

6,5

5,5 Zeewijksingel, Ritthem en Nw. en St. Joosland

8,5 8,0

5,2

Herc. Segherslaan e.o.

5,5

5,6

4,2 Schoonenburg-Groot Abeele

8,3 7,9

6,0

Paauwenburg Oost

8,2

7,5

5,1 Molenweg e.o.

8,1 7,5

5,5

7,6

7,0

Vlissingen totaal
Hoogste score
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Ruim voldoende
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5,2 Nederland 2004
Laagste score

e n

7,3
Onvoldoende
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6.3.1

Veiligheidsgevoel
Over het algemeen kan gezegd worden dat de bewoners zich veilig voelen in hun
buurt. Gemiddeld scoort de gemeente een 7,6. Er zijn echter twee buurten die er in
negatieve zin uitspringen. De Herc. Segherslaan e.o. heeft met een 5,5 de laagste
score. Een bewoner schrijft: “Het gaat vooral om de Hercules Segherslaan, lage en
voornamelijk hoge flats. Met name 's avonds durf ik daar niet langs te lopen/fietsen. Bedreigende sfeer, soms groepjes.” Bossenburgh-Weyevliet scoort
eveneens onder de 6. De buurt Zeewijksingel, Ritthem en Nw. en St. Joosland scoort
met een 8,5 het hoogst.

6.3.2

Samenscholing van groepen jongeren
De bewoners is gevraagd of ze, mits van toepassing, samenscholing van groepen
jongeren in de buurt ervaren. De bewoners van Bossenburgh-Weyevliet ervaren de
meeste overlast van groepen jongeren. Ze beoordelen dit aspect met een 5,0. De
Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o, (5,8) en de Herc. Segherslaan e.o. (5,6) scoren
net onder de 6. Hierbij moet worden opgemerkt dat 24% van de respondenten
niets heeft ingevuld aangezien de vraag niet op hen van toepassing is. Dit geldt ook
voor de Scheldestraat e.o. Het gemiddelde rapportcijfer in deze buurt is een 8 en
ook hier blijkt dat 33% van de respondenten deze vraag niet heeft beantwoord. Uit
opmerkingen in deze buurt blijkt dat een aantal bewoners in de Scheldestraat zich
toch niet altijd even prettig voelen in de buurt. De leegstand in de binnenstad
wordt in samenhang hiermee genoemd, evenals de parkeerplaatsen. Een bewoner
geeft aan “De Scheldestraat en Robeinstraat zijn geen fijne straten” of “In mijn
eigen buurt veilig, maar richting de binnenstad wordt het steeds slechter (Scheldestraat e.o.)!!”. Deze opmerkingen zijn echter niet direct van toepassing op de
samenscholing van jongeren, maar meer op de bevolkingssamenstelling en veiligheid in de buurt.

6.3.3

Toezicht van politie
Op de vraag of bewoners vinden dat er voldoende toezicht van politie is in de buurt
reageert men negatief. De bewoners hebben duidelijk behoefte aan meer toezicht
aangezien er in tien buurten een onvoldoende gescoord wordt. Alleen de Oude
Binnenstad en Schoonenburg-Groot Abeele scoren een voldoende. Opmerkingen
van de bewoners zeggen genoeg: “Politie zien we zelden.” “Alhoewel het politiebureau op 200 meter afstand is, ziet men haast nooit politie op de boulevard!.”“De
politie zou vaker kunnen kijken in de avond of alles rond de parkeerplaatsen en de
ingangen van het brievenbushok veilig is. Misschien dat de veiligheid dan groter
wordt met beveiligingscamera's.” “Onvoldoende politietoezicht. Zie weinig van
toezicht in de wijk.”
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6.4

Verkeersoverlast

verkeerssituaties

verkeersoverlast

6,8

6,4

7,4 Bossenburgh-Weyevliet

5,4 4,9 6,5

Scheldestraat e.o.

6,6

6,1

7,3 Westerzicht

6,8 6,1 7,0

Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o.

6,9

5,8

6,9 Kern Oost-Souburg

6,2 5,8 6,4

Bloemenlaan

6,9

6,0

6,8 Zeewijksingel, Ritthem en Nw. en St. Joosland

6,6 5,7 7,3

Herc. Segherslaan e.o.

6,0

5,2

5,9 Schoonenburg-Groot Abeele

7,9 7,2 7,8

Paauwenburg Oost

7,1

6,6

7,1 Molenweg e.o.

6,4 6,2 7,7

6,7

6,1

7,0 Nederland 2004

Hoogste score

6.4.1

Ruim voldoende

Laagste score

6,3
Onvoldoende

Verkeersoverlast
Verkeersoverlast kan onder meer bestaan uit hinder door verkeersdrukte of verkeerslawaai, maar ook als gevolg van verkeerd parkeren en te hard rijden in de
buurt. Een bekende hindercategorie! In de gemeente Vlissingen wordt de verkeersoverlast met een 6,7 beoordeeld. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde (6,3).
Alleen Bossenburgh-Weyevliet scoort een onvoldoende (5,4).
Er zijn bijna 50 opmerkingen gemaakt bij dit aspect. De meeste opmerkingen gaan
over te hard rijden en te weinig politiecontrole daarop. Een bewoner van de Herc.
Segherslaan e.o. omschrijft de problemen in de buurt: “Per dag rijden er circa 8000
motorvoertuigen over de President Rooseveltlaan. Dit aantal stijgt jaarlijks en geeft
geluid- en (soms) stankoverlast. Heden is het mode 's avonds laat met de auto’s te
scheuren (nu al de gehele zomer).” In Bossenburgh-Weyevliet vertelt eveneens een
bewoner dat er veel te hard wordt gereden en dat dit zorgwekkend is voor de kinderen op straat. Er worden slechts enkele opmerkingen gemaakt over een tekort
aan parkeerplaatsen.

6.4.2

Overlast rijgedrag
Overlast van rijgedrag speelt vooral in de buurten Herc. Segherslaan (5,2) en Bosseburgh-Weyevliet (4,9) een rol. Schoonenburg-Groot Abeele behaalt net als op het
aspect verkeersoverlast de hoogste score (7,2). De opmerkingen die gemaakt worden gaan voornamelijk over het te hard rijden van auto’s en brommers: “Rijden veel
te hard en heel veel last van mensen op brommers die houden van scheuren. Eigenlijk zou er 30 km gereden moeten worden.” “Maximum snelheid wordt dagelijks
overschreden.” “Straat is eenrichtingsverkeer. Meeste bestuurders rijden veel te
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overlast rijgedrag

Oude Binnenstad

Vlissingen totaal

overlast rijgedrag

verkeersoverlast

NB: Hoe hoger het cijfer, des te minder overlast men ervaart
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hard. Bovendien rijden vele bestuurders al of niet bewust in de verkeerde (verboden) rijrichting.”
6.4.3

Onoverzichtelijke verkeerssituaties
De bewoners is gevraagd een oordeel te geven over de overlast die ze ervaren als
gevolg van onoverzichtelijke verkeerssituaties. Hierbij kan men denken aan kruisingen, oversteekplaatsen en rotondes. Het gemiddelde rapportcijfer voor de gemeente is een 7,0 en slechts één buurt scoort onder de 6 (Herc. Segherslaan e.o.). In
totaal geeft 52% van de bewoners een 8 of
hoger.

6.5

Conclusies veiligheidsbeleving
De beleving van de criminaliteit in de gemeente Vlissingen is op alle aspecten ruim
voldoende. Alleen het aspect vandalisme
scoort een 7,2. Vooral de bewoners van
Bossenburgh-Weyevliet (5,2) ondervinden
hier veel overlast van.
Op het gebied van veiligheid scoren de buurten Zeewijksingel, Ritthem en Nw. en
St. Joosland het hoogst. Deze buurten scoren overigens ook goed op het gebied van
criminaliteit. De Herc. Segherslaan e.o. en Bossenburgh-Weyevliet behalen de laagste scores op beide aspecten. Opvallend is dat de bewoners in alle buurten meer
behoefte hebben aan politietoezicht.
Het aspect verkeersoverlast wordt over het algemeen redelijk beoordeeld. Alleen de
bewoners van Bossenburgh-Weyevliet scoren een onvoldoende op het aspect verkeersoverlast. In deze buurt ondervinden de bewoners eveneens veel overlast van
het rijgedrag van automobilisten en bromfietsers. Hetzelfde geldt voor de bewoners van de Herc. Segherslaan.
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7
Totaaloordeel en buurtscores
7.1

Inleiding
In de hoofdstukken 3 tot en met 6 is de leefbaarheid van de twaalf buurten in de
gemeente Vlissingen uitgewerkt aan de hand van een viertal thema’s. In dit zevende hoofdstuk wordt gekeken naar het totaaloordeel van de bewoners over de leefbaarheid van hun buurt en of bewoners hun buurt het afgelopen jaar voor- of achteruit vinden gegaan.
Vervolgens wordt er een korte beschrijving gegeven van de leefbaarheid per buurt.
Wat zijn de sterke punten van een buurt, wat zijn de minder sterke punten en waar
hebben de bewoners opmerkingen over gemaakt?
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Totaaloordeel
Aan de bewoners is gevraagd om een totaaloordeel over hun buurt te geven. Dit is
het cijfer dat zij in algemene zin geven aan de leefbaarheid in hun buurt. Met een
7,4 gemiddeld geven de inwoners van de gemeente Vlissingen aan over het algemeen tevreden te zijn met de leefbaarheid in hun buurt. Landelijk lag dit cijfer in
2004 op een 7,3. Alleen de Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o. (6,8), Bloemenlaan
(7,2), Herc. Segherslaan e.o. (5,8) en Bossenburgh-Weyevliet (6,0) scoren onder dit

totaaloordeel

landelijk gemiddelde.
totaaloordeel

7.2

Oude Binnenstad

7,5 Bossenburgh-Weyevliet

6,0

Scheldestraat e.o.

7,7 Westerzicht

7,7

Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o.

6,8 Kern Oost-Souburg

7,4

Bloemenlaan

7,2 Zeewijksingel, Ritthem en Nw. en St. Joosland

7,8

Herc. Segherslaan e.o.

5,8 Schoonenburg-Groot Abeele

8,0

Paauwenburg Oost

7,9 Molenweg e.o.

7,7

Vlissingen totaal

7,4 Nederland 2004

7,
3

Hoogste score

Ruim voldoende

Laagste score

Onvoldoende

In totaal gaf ruim 50% van alle respondenten een 8 of hoger als algemene waardering voor hun buurt. Over het algemeen zijn de opmerkingen van de bewoners
positief: “Het is een rustige en vreedzame buurt. Ik hoop dat dit in de toekomst zo
blijft. Kortom prettig wonen!”(Paauwenburg Oost) “De Zeeuwse kust is ons dierbaarste plekje. Ons bankje op de Dijk, waar in Vlissingen vind je nog zoiets? Wij
willen hier in gezondheid oud worden.”(Oude Binnenstad) “Nergens klachten over,
een fantastische buurt.” (Molenweg e.o.) Ik woon hier pas zeven jaar en woon hier
prima en ben in de weekenden vaak weg. Maar nogmaals, prima wonen voor mij.”
(Herc. Segherslaan e.o.)

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

TOTAALOORDEEL EN BUURTSCORES

Vooruitgang of achteruitgang
De bewoners is gevraagd een oordeel te geven over de ontwikkeling in de buurt:
gaat de buurt vooruit of achteruit? Op een schaal van 1 (sterk achteruit) tot 10
(sterk vooruit) blijft de gemeente Vlissingen met een 5,8 gemiddeld ongeveer in
evenwicht. Zo’n 14% van de respondenten is echt negatief over de ontwikkeling in

ontwikkeling buurt

de buurt (score 1 tot en met 3), terwijl 22% heel hoog gestemd heeft (score 8 tot en
met 10).
ontwikkeling buurt

7.3

Oude Binnenstad

6,2

Bossenburgh-Weyevliet

4,4

Scheldestraat e.o.

5,9

Westerzicht

6,4

Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o.

5,4

Kern Oost-Souburg

5,8

Bloemenlaan

5,1

Zeewijksingel, Ritthem en Nw. en St. Joosland

5,7

Herc. Segherslaan e.o.

4,5

Schoonenburg-Groot Abeele

6,8

Paauwenburg Oost

7,1

Molenweg e.o.

6,0

Vlissingen totaal

5,8 Nederland 2004

Hoogste score

Ruim voldoende

Laagste score

Onvoldoende

Vooral de bewoners van Paauwenburg Oost (7,1) en Schoonenburg-Groot Abeele
(6,8) zijn positief over de ontwikkeling van hun buurt. Er zijn vier buurten die onder
het landelijk gemiddelde scoren: Bonedijkestraat e.o. en Het Fort e.o., Bloemenlaan,
Herc. Segherslaan en Bossenburgh-Weyevliet.
De opmerkingen die bij dit aspect gemaakt worden zijn zeer verschillend en sluiten
niet altijd aan bij het gemiddelde rapportcijfer voor die buurt: “Woon reeds 30 jaar
in deze buurt, doch de laatste jaren vliegt
de buurt achteruit.” (Molenweg e.o.), “De
Nieuwendijk is prachtig opgeknapt (bestrating, terrassen enz.). Jammer is alleen dat
er panden (langdurig) leeg staan en daardoor ernstig in verval raken. Met name het
einde Nieuwendijk en laatste stuk Waalstraat, verdient geen schoonheidsprijs.” (Oude Binnenstad) Iemand in Paauwenburg Oost merkt op: “Ik hoop dat de buurt zo blijft.” In Bossenburgh geeft een bewoner aan zich minder thuis te voelen door geluidsoverlast, drugsverslaafden en
ruzie in de straat.
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Samenvatting uitkomsten op de deelaspecten
Onderstaande tabellen tonen de gemiddelde scores per buurt voor alle leefbaarheidsvragen.

Thuisvoelen

Activiteiten bewonersorganisaties

Betrokkenheid

Sociale contacten

Omgang bewoners

Bevolkingssamenstelling

Openbare voorzieningen

Sportvoorzieningen

Medische voorzieningen

Sociaal-culturele voorzieningen

Scholen

Sociale woonomgeving

Winkels

Onderhoud speelvoorzieningen

Aanwezigheid speelvoorzieningen

Onderhoud groen

Aanwezigheid groen

Inrichting pleintjes

Openbare verlichting

Kwaliteit straatmeubilair

Kwaliteit bestrating

Parkeerplaatsen

Woning vinden

Kwaliteit woning

Fysieke woonomgeving

Oude Binnenstad

7,1

6,9

5,5

6,4

6,2

7,1

6,6

6,3

6,7

5,3

5,9

8,1

7,1

7,0

6,6

5,0

6,0

7,1

7,0

6,8

6,4

5,9

7,9

Scheldestraat e.o.

6,8

7,3

6,3

6,7

6,5

7,1

6,2

6,5

6,4

5,2

5,8

8,4

7,3

6,6

7,0

5,6

7,8

6,8

7,1

6,9

5,9

5,1

7,9

Bonedijkestraat e.o. en Fort e.o.

6,2

7,5

6,0

5,1

5,7

6,7

5,7

6,3

6,2

3,8

4,3

5,2

6,4

5,1

7,1

5,0

6,6

5,0

5,5

5,3

4,8

4,3

6,3

Bloemenlaan

6,8

7,5

6,2

6,2

5,8

7,3

6,2

6,5

6,4

5,8

5,8

6,8

7,7

6,4

6,1

6,9

6,9

5,9

6,5

6,5

6,0

5,6

7,2

Herc. Segherslaan e.o.

5,8

6,6

5,9

5,7

6,0

6,3

5,3

6,1

6,0

4,9

5,3

5,7

6,8

6,0

5,4

7,1

6,2

4,5

4,5

4,5

3,8

4,5

5,5

Paauwenburg Oost

7,7

7,6

7,2

7,2

7,1

7,7

7,4

7,4

6,9

6,3

6,3

8,2

8,3

7,5

6,6

6,1

7,3

7,2

7,2

7,3

6,7

7,0

7,9

Bossenburgh-Weyevliet

6,6

5,1

5,5

5,6

5,8

6,0

5,8

6,7

6,1

5,2

5,5

5,6

7,6

5,0

6,4

5,3

6,6

5,4

5,5

5,9

4,8

4,9

6,3

Westerzicht

7,2

5,5

7,2

6,8

6,4

7,6

6,7

7,9

6,6

6,4

6,3

6,4

7,7

6,8

5,4

6,2

5,5

6,8

6,7

6,6

6,1

5,6

7,8

Kern Oost Souburg

7,0

7,3

5,5

5,0

5,9

6,8

6,0

5,8

5,8

4,4

5,1

7,9

7,5

7,2

7,2

6,9

7,0

7,0

7,3

7,1

6,5

5,4

7,7

Zeewijksingel, Ritthem en Nw. en St. Joosland

7,1

8,4

5,8

5,5

6,0

7,5

6,5

7,0

6,3

6,2

6,2

4,5

7,8

6,8

5,8

7,2

4,4

6,9

7,1

7,4

6,6

6,2

8,4

Schoonenburg-Groot Abeele

7,7

7,5

6,8

6,1

6,4

7,4

6,4

7,1

6,2

6,1

6,1

8,1

8,3

7,5

7,8

7,8

7,8

7,4

7,5

7,6

7,0

6,3

8,0

Molenweg e.o.

7,3

7,8

7,1

6,1

5,7

6,9

6,1

6,9

7,1

4,8

5,3

7,5

7,9

7,2

7,0

6,9

5,7

6,9

7,1

6,8

6,5

5,1

7,5

Vlissingen totaal

7,0

7,2

6,3

6,0

6,1

7,1

6,3

6,7

6,4

5,4

5,7

6,9

7,6

6,7

6,6

6,5

6,5

6,5

6,7

6,7

6,0

5,5

7,4

Ontwikkeling buurt

Totaaloordeel

Overlast onoverzichtelijke verkeerssituaties

Overlast rijgedrag

Verkeersoverlast

Toezicht politie

Totaal

Samenscholing groepen jongeren

Veiligheidsgevoelens

Grafitti

Vandalisme

Diefstal/inbraken

Lastiggevallen

Geweldpleging

Overlast drugs en alcoholgebruik

Overlast uitgaansgelegenheden

Overlast van het stallen van caravans etc.

Overlast van ongedierte

Veiligheid

Overlast van uitwerpselen

Overlast van vuilnis

Overlast van zwerfvuil

Overlast van stank

Overlast lawaai huisdieren

Ongenoegens

Overlast lawaai personen

7.4

Oude Binnenstad

7,0

8,5

8,1

7,5

7,3

6,2

8,2

8,3

7,5

6,5

7,8

8,7

7,6

7,4

7,6

7,8

7,2

6,2

6,8

6,4

7,4

7,5

6,2

Scheldestraat e.o.

7,3

7,6

7,6

7,4

7,8

5,0

8,0

7,9

7,9

7,4

8,0

8,9

8,2

7,4

8,6

7,8

8,0

5,0

6,6

6,1

7,3

7,7

5,9

Bonedijkestraat e.o. en Fort e.o.

5,6

7,5

7,6

6,4

6,3

6,0

7,7

8,0

8,7

6,3

6,7

8,4

6,7

6,7

8,2

6,4

5,8

5,2

6,9

5,8

6,9

6,8

5,4

Bloemenlaan

6,2

7,4

7,8

7,0

7,4

6,0

8,1

8,1

8,2

6,9

7,4

8,6

7,4

6,8

8,2

7,0

6,5

5,5

6,9

6,0

6,8

7,2

5,1

Herc. Segherslaan e.o.

5,2

7,5

5,9

4,6

5,2

6,0

6,7

7,6

7,9

5,5

6,0

7,3

6,1

5,9

7,1

5,5

5,6

4,2

6,0

5,2

5,9

5,8

4,5

Paauwenburg Oost

7,4

8,2

7,9

7,6

8,0

6,5

7,9

8,0

8,1

7,9

8,5

8,9

7,5

7,6

8,1

8,2

7,5

5,1

7,1

6,6

7,1

7,9

7,1

Bossenburgh-Weyevliet

4,9

7,3

7,5

5,5

6,2

4,7

7,3

6,6

8,4

6,5

7,0

7,4

6,8

5,2

6,3

5,8

5,0

4,3

5,4

4,9

6,5

6,0

4,4

Westerzicht

6,6

7,6

8,0

7,7

8,4

5,8

7,4

7,4

8,3

8,5

8,7

9,1

8,2

7,6

8,1

8,0

7,5

4,6

6,8

6,1

7,0

7,7

6,4

Kern Oost Souburg

7,1

7,9

8,0

7,6

8,1

5,9

8,0

7,1

8,4

8,4

8,6

8,7

7,5

7,3

8,4

7,9

6,9

5,0

6,2

5,8

6,4

7,4

5,8

Zeewijksingel, Ritthem en Nw. en St. Joosland

7,2

7,9

7,9

7,9

8,7

5,8

8,2

8,0

9,1

8,8

8,8

8,9

8,6

7,8

8,7

8,5

8,0

5,2

6,6

5,7

7,3

7,8

5,7

Schoonenburg-Groot Abeele

7,3

8,1

8,4

8,1

8,3

6,1

7,9

8,2

8,8

8,6

8,9

9,3

7,9

7,7

8,3

8,3

7,9

6,0

7,9

7,2

7,8

8,0

6,8

Molenweg e.o.

7,2

7,9

8,2

7,8

8,7

6,3

8,3

8,1

9,1

8,2

8,8

9,1

7,8

7,4

8,4

8,1

7,5

5,5

6,4

6,2

7,7

7,7

6,0

Vlissingen

6,7

7,8

7,8

7,2

7,7

5,9

7,9

7,8

8,4

7,6

8,0

8,7

7,6

7,2

8,1

7,6

7,0

5,2

6,7

6,1

7,0

7,4

5,8

Hoogste score

Ruim voldoende

Laagste score

Onvoldoende

De verschillende kleuren in de tabellen laten zien welke aspecten in welke buurten
hoog worden beoordeeld (groen) en welke laag (rood).
De beleving van de leefbaarheid is over het algemeen redelijk te noemen. Zoals in
de vorige paragraaf al beschreven, geven de bewoners een goede score voor het

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

TOTAALOORDEEL EN BUURTSCORES

totaaloordeel van hun buurt. Op de deelaspecten is men iets kritischer, maar dat is
bij alle Lemon onderzoeken elders ook het geval: op deelaspecten heeft men zonder
meer wel wat aan te merken, maar het totaaloordeel ligt snel een half punt hoger.
Gemeentebreed is er een aantal opvallend hoge dan wel lage gemiddelde scores
waarneembaar. Als het gaat om de fysieke woonomgeving scoren vooral de aspecten woning vinden, openbare verlichting en de aanwezigheid van scholen goed.
Een stuk minder tevreden is men met de aanwezigheid en het onderhoud van de
speelvoorzieningen. Ook de oordelen omtrent de kwaliteit van de bestrating en het
straatmeubilair zijn matig. Bij het thema sociale woonomgeving springt het aspect
‘thuisvoelen’ er in positieve zin uit. Wat betreft de activiteiten van de bewonersorganisaties is men het minst tevreden. Kijkend naar het thema ongenoegens valt op
dat bewoners de meeste overlast ervaren van uitwerpselen van huisdieren en lawaai van personen. Daarentegen ervaren ze weinig overlast van stank, vuilnis en
ongedierte. Ook op het gebied van overlast ten gevolge van activiteiten scoort de
gemeente een ruime voldoende. Op het gebied van veiligheid zit het in de gemeente Vlissingen ook wel goed. De bewoners geven wel aan dat ze meer politietoezicht
zouden willen. Dit gebeurt volgens hen nu te weinig. De meeste overlast ondervinden de bewoners van het rijgedrag van automobilisten en bromfietsers.
Inzoomend op buurtniveau vallen vooral de minder goede scores van de Herc. Segherslaan e.o. en Bossenburgh-Weyevliet op. De kern Oost-Souburg scoort vooral
slecht op het thema fysieke woonomgeving. De buurt Paauwenburg Oost scoort
hier juist zeer goed op.
De buurt Schoonenburgh-Groot Abeele doet het gemiddeld genomen goed op alle
aspecten en heeft van alle buurten de hoogste score op het totaaloordeel.
Zoals eerder gesteld: dit is een samenvatting op de hoofdlijnen. In de slotparagraaf
wordt dieper ingegaan op de profielen van de verschillende buurten.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

39

40 TOTAALOORDEEL EN BUURTSCORES

7.5

Buurtprofielen
Oude Binnenstad
Op drie van de 46 vragen geven de bewoners van de Oude
Binnenstad gemiddeld een 5,5 of lager. Het zijn de parkeerplaatsen, de aanwezigheid van de speelvoorzieningen en de
sportvoorzieningen. De cijfers over de parkeerplaatsen en de
sportvoorzieningen zijn daarnaast ook duidelijk lager dan
gemiddeld in de gemeente. Op overlast van alcohol en
drugsgebruik scoort de binnenstad een 6,5. Dit is weliswaar
voldoende, maar wel meer dan een punt lager dan Vlissingen
gemiddeld. Op het aspect ‘toezicht van de politie’ behaalt de Oude Binnenstad de
hoogste score in de gemeente (6,2).
Scheldestraat e.o.
In de Scheldestraat e.o. zijn de bewoners niet zo tevreden (lager dan een 5,5) over
de aanwezigheid van de speelvoorzieningen en de activiteiten van de bewonersorganisaties. Ook ervaren de bewoners overlast van uitwerpselen van huisdieren en
vinden de bewoners dat het toezicht van de politie beter kan. Gunstig ten opzichte
van de gemeente scoort Scheldestraat e.o. op de aspecten ‘samenscholing groepen
jongeren’, ‘winkels’ en ‘openbare voorzieningen’. De sportvoorzieningen horen hier
echter niet bij. Gemiddeld scoort de buurt bijna een punt lager dan de gemeente
totaal. Hoewel de buurt een 8 scoort op ‘bedreiging samenscholing groepen jongeren’, blijken enkele bewoners toch wel degelijk overlast te ervaren van andere bewoners, zo blijkt uit de opmerkingen.
Bonedijkestraat e.o. en Het Forte e.o.
De buurt Bonedijkestraat e.o. en Het Fort
e.o. komt vergeleken met Vlissingen gemiddeld niet zo goed uit de verf. Op 13 aspecten
geven de bewoners gemiddeld een onvoldoende. Echt lage cijfers worden gegeven
voor de aanwezigheid van speelvoorzieningen (3,8), het onderhoud van de speelvoorzieningen (4,3), de betrokkenheid van de
bewoners (4,8) en de activiteiten van de
bewonersorganisaties (4,3). Daarnaast scoren de buurten op 22 aspecten beduidend lager (meer dan 0,7 punt) dan Vlissingen gemiddeld, bijvoorbeeld op alle
aspecten binnen het thema sociale woonomgeving.
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Bloemenlaan
In de Bloemenlaan is men over het algemeen
redelijk tevreden. Hoewel de bewoners over
het algemeen tevreden zijn, lijken de bewoners wel te vinden dat de buurt de laatste tijd
achteruit is gegaan. Eén aspect krijgt een
onvoldoende, namelijk de ontwikkeling van
de buurt (5,1). Toch worden hier niet veel
opmerkingen over gemaakt. De cijfers van alle aspecten zijn redelijk vergelijkbaar
met het gemiddelde van de gemeente.
Herc. Segherslaan e.o.
De buurt Herc. Segherslaan e.o. is een buurt
die vooral op het thema sociale woonomgeving niet erg hoog scoort. Alle zes aspecten
binnen dit thema beoordelen de bewoners
als onvoldoende. Op één na allemaal gemiddelde cijfers onder de 5. In totaal krijgen 18
aspecten een onvoldoende. Naast de sociale
woonomgeving worden ook aspecten als
aanwezigheid speelvoorzieningen, overlast van zwerfvuil en politietoezicht beoordeeld met een zeer laag cijfer. Vergeleken met het gemiddelde van de gemeente,
scoort de buurt vaak beduidend lager op het merendeel van de aspecten. Dit geldt
met name voor veiligheid en de sociale woonomgeving.
Paauwenburg Oost
Net als bijna alle andere buurten scoort
Paauwenburg Oost ook een onvoldoende op
het toezicht van de politie. Dit is echter de
enige onvoldoende die wordt gegeven. Over
het algemeen zijn de bewoners erg tevreden.
Bij veel aspecten heeft Paauwenburg Oost de
hoogste scoren binnen de gemeente. De bewoners zijn erg positief over de ontwikkeling
van de buurt. Gemiddeld een 7,1, terwijl Vlissingen totaal gemiddeld een 5,8 krijgt.
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Bossenburgh-Weyevliet
Net als Herc. Segherslaan e.o. scoort ook
Bossenburgh-Weyevliet niet erg positief. Op
19 vragen geven de bewoners gemiddeld een
onvoldoende. Vooral op veiligheid scoort deze
buurt beduidend lager dan de gemeente
Vlissingen totaal. Op totaal 29 vragen scoort
de buurt meer dan zeven-tiende punt lager
dan de gemeente gemiddeld.
Westerzicht
Westerzicht is een redelijk gemiddelde buurt
in de gemeente Vlissingen. Vier aspecten
krijgen een gemiddelde van een 5,5 of lager.
Over de toezicht van de politie zijn de bewoners niet zo tevreden (4,6). Ook vinden de
bewoners dat hun woning door bezoekers
niet makkelijk te vinden is. Het gemiddelde is
1,7 punt lager dan in Vlissingen totaal. De
medische voorzieningen scoren een 5,4. Ook
dit cijfer is beduidend lager dan het gemiddelde van de gemeente.
Kern Oost-Souburg
De bewoners in Oost-Souburg geven aan zes
aspecten een onvoldoende. Het laagste cijfer
is een 4,4 voor de aanwezigheid van de speelvoorzieningen, maar ook het onderhoud
scoort beneden de maat (5,1). Het cijfer voor
de aanwezigheid is een punt lager dan gemiddeld in Vlissingen. Ook op groenvoorzieningen scoort de kern relatief laag. Zowel
voor aanwezigheid als onderhoud geven de bewoners gemiddeld een 5,8. Een positieve score zien we juist op de aanwezigheid van winkels en overlast van alcohol en
drugsgebruik.
Zeewijksingel, Ritthem en Nieuw en St.
Joosland
In het onderzoek zijn de relatief kleine buurten Zeewijksingel, Ritthem en Nw. en St. Joosland samengenomen om voldoende respondenten te kunnen benaderen. Dit kan leiden
tot afwijkende uitkomsten, indien de buurten
afzonderlijk zouden worden bekeken.
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De bewoners in Zeewijksingel, Ritthem en Nieuw en St. Joosland zijn gemiddeld
redelijk tevreden. Op 28 vragen geven de bewoners gemiddeld een 7 of hoger.
Aandachtspunten voor deze buurten zijn vooral de winkels en het openbaar vervoer. Beide krijgen gemiddeld een onvoldoende (respectievelijk een 4,5 en een 4,4).
Deze cijfers zijn veel lager dan het oordeel van de bewoners in Vlissingen totaal.
Hetzelfde geldt voor de medische voorzieningen.
Schoonenburg-Groot Abeele
Schoonenburg-Groot Abeele is de hoogst scorende buurt in Vlissingen. Op 19 aspecten krijgt de buurt gemiddeld de hoogste score in de gemeente. 35 aspecten
hebben dan ook een rapportcijfer van een 7 of hoger. Echte aandachtspunten lijken
er voor deze buurt niet te zijn. Geen enkel aspect krijgt gemiddeld een onvoldoende. De laagste cijfers worden gegeven voor de speelvoorzieningen en overlast van
hondenpoep (rond de 6), evenals het toezicht van de politie. Bij deze buurt moet
worden opgemerkt dat Schoonenburg eigenlijk opgedeeld is in twee verschillende
buurten, namelijk oost en west. Het vergt nader onderzoek om binnen het totaalgebied de leefbaarheidsverschillen tussen oost en west te kunnen achterhalen.
Molenweg e.o.
De buurt Molenweg e.o. krijgt op vier aspecten een onvoldoende. Het laagste cijfer
wordt gegeven aan de aanwezigheid van de speelvoorzieningen (4,8). Maar ook het
onderhoud van de speelvoorzieningen krijgt een onvoldoende (5,3). Het aanbod
van het openbaar vervoer geven de bewoners gemiddeld een 5,7. Dit cijfer is lager
dan het gemiddelde van de gemeente (6,5). Positief scoort de buurt op overlast van
vuilnis, geweldpleging, parkeerplaatsen en onderhoud groen
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Buurtnr:

Enquête leefbaarheid in uw buurt
Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U
kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10) betekent dat u
meer tevreden bent en een lager cijfer (1) betekent dat u ontevreden bent. Hebt u geen
oordeel over een vraag of vindt u de vraag niet op uw buurt van toepassing, dan kunt u
die vraag onbeantwoord laten. Aan het einde van de vragenlijst kunt u een toelichting
bij uw antwoord geven bij maximaal 2 vragen.
Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt is het waardevol om te weten of
er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar leeftijd, geslacht en
woonsituatie. Daarom begint de vragenlijst met enkele persoonlijke vragen.

PERSOONLIJKE SITUATIE
Wat is uw leeftijd?
Leeftijd

:

…………. Jaar

Bent u man of vrouw?
Geslacht :

Man / Vrouw

(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Wat is uw postcode?

(bijvoorbeeld: 1234AB)

Heeft u een huurwoning of koopwoning?
ο Huur
ο Koop

Wie is de eigenaar van de woning?
ο Ikzelf
ο L’escaut woonservice
ο Woningstichting Walcheren
ο Andere verhuurder
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Wat is de samenstelling van uw huishouden?
ο
ο
ο
ο
ο
ο

Alleenwonend
Tweepersoonshuishouden zonder (thuiswonende) kinderen
Eénoudergezin, jongste thuiswonende kind onder de 12 jaar
Eénoudergezin, jongste thuiswonende kind 12 jaar of ouder
Gezin, jongste thuiswonende kind onder de 12 jaar
Gezin, jongste thuiswonende kind 12 jaar of ouder

In wat voor soort woning woont u?
ο
ο
ο
ο
ο
ο

Eengezinswoning in rij
Twee onder één kap
Vrijstaande woning
Flat met lift
Flat zonder lift
Ouderenwoning

De leefbaarheidsmonitor
Omcirkel per vraag steeds het getal dat u als rapportcijfer wilt geven voor uw buurt.

Kwaliteit woning
1. Wat vindt u van de kwaliteit van de woningen bij u in de buurt? Daarbij gaat het niet om de geschiktheid
van uw eigen woning voor uzelf, maar om de aantrekkelijkheid en de staat van onderhoud van de woningen in de buurt

Zeer slecht

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Zeer goed

Kwaliteit woonomgeving
2. Is het voor bezoekers gemakkelijk om uw woning te vinden?
Zeer moeilijk

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Zeer makkelijk

3. Vindt u dat er er voldoende parkeerplaatsen in uw buurt zijn?
Zeer onvoldoende
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4. Wat vindt u van de kwaliteit van de bestrating in uw buurt?

Zeer slecht

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Zeer goed

5. Wat vindt u van de kwaliteit van het straatmeubilair in uw buurt (bushokjes, bankjes)?
Zeer slecht

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Zeer goed

6. Wat vindt u van de openbare verlichting in uw buurt?
Zeer slecht

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Zeer goed

7. Wat vindt u van de inrichting van pleintjes en/of open plekken in uw buurt?
Zeer slecht

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Zeer goed

Groen– en speelvoorzieningen
8. Wat vindt van de aanwezigheid van groenvoorzieningen in uw buurt?
Zeer onvoldoende

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Ruim voldoende

9. Wat vindt u van het onderhoud van de groenvoorzieningen?
Zeer slecht

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Zeer goed

10. Zijn er in uw buurt voldoende geschikte speelvoorzieningen (voor jong en oud) aanwezig?
Zeer onvoldoende

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Ruim voldoende

11. Wat vindt u van het onderhoud van de speelvoorzieningen?
Zeer slecht

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Zeer goed

De aanwezigheid van openbare voorzieningen
12. Zijn er in uw buurt voldoende winkels aanwezig?
Zeer onvoldoende
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13. Zijn er in uw buurt voldoende scholen aanwezig?
Zeer onvoldoende

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Ruim voldoende

14. Zijn er in uw buurt voldoende sociaal-culturele voorzieningen aanwezig (wijk- of buurtvereniging, toneelvereniging, buurthuis, bibliotheek, etc.)?
Zeer onvoldoende

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Ruim voldoende

15. Zijn er in uw buurt voldoende medische voorzieningen aanwezig?
Zeer onvoldoende

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Ruim voldoende

16. Zijn er in uw buurt voldoende sportvoorzieningen aanwezig?
Zeer onvoldoende

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Ruim voldoende

17. Zijn er in uw buurt voldoende openbaar vervoervoorzieningen aanwezig?
Zeer onvoldoende

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Ruim voldoende

Samenstelling van de bevolking en buurtbetrokkenheid
18. Hoe waardeert u de bevolkingssamenstelling in uw buurt (denk aan inkomen, opleiding, etnische samenstelling)?
Zeer negatief

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Zeer positief

19. Gaan de bewoners in uw buurt op een prettige manier met elkaar om?
Zeer negatief

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Zeer positief

20. Heeft u voldoende sociale contacten in uw buurt?
Zeer slecht

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Zeer goed

21. Wat vindt u van de betrokkenheid van bewoners bij uw buurt?
Zeer laag
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22. 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

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 – 10

Zeer goed

23. Voelt u zich thuis in uw buurt?
Zeer slecht

Overlast van personen en dieren
24. In hoeverre ondervindt u overlast als gevolg van lawaai van anderen (bijvoorbeeld buren, hangjongeren)?
Ernstige overlast

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Geen overlast

25. In hoeverre ondervindt u overlast als gevolg van het geluid van huisdieren?
Ernstige overlast

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Geen overlast

Overlast van vuil en stank
26. In hoeverre ondervindt u overlast als gevolg van stank?
Ernstige overlast

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Geen overlast

27. In hoeverre ondervindt u overlast als gevolg van zwerfvuil?
Ernstige overlast

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Geen overlast

28. In hoeverre ondervindt u overlast als gevolg van vuilnis (te vroeg buiten zetten, verkeerd plaatsen)?
Ernstige overlast

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Geen overlast

29. In hoeverre ondervindt u overlast als gevolg van uitwerpselen van huisdieren?
Ernstige overlast
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30. In hoeverre ondervindt u overlast als gevolg van ongedierte?
Ernstige overlast

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Geen overlast

Overlast ten gevolge van activiteiten
31. In hoeverre ondervindt u overlast als gevolg van het stallen van caravans, aanhangwagens en/of
(vracht)auto's?
Ernstige overlast

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Geen overlast

32. In hoeverre ondervindt u overlast als gevolg van uitgaansgelegenheden?
Ernstige overlast

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Geen overlast

33. In hoeverre ondervindt u overlast als gevolg van drugs- en of alcoholgebruik?
Ernstige overlast

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Geen overlast

Criminaliteit
34. Heeft u in uw buurt last van geweldpleging (vechtpartijen, aanranding, verkrachting)?
Ernstige overlast

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Geen overlast

35. Bent u de afgelopen twee jaar ooit zelf lastig gevallen of betrokken geraakt bij geweldpleging?
Ernstig lastig gevallen

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Nooit lastig gevallen

36. Heeft u in uw buurt last van diefstal of inbraken?
Ernstige overlast

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Geen overlast

37. Ondervindt u in uw buurt overlast van vandalisme?
Ernstige overlast
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38. Ondervindt u in uw buurt overlast van graffiti?
Ernstige overlast

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Geen overlast

Veiligheidsbeleving
39. Hoe veilig voelt u zich in uw buurt?
Zeer onveilig

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Zeer veilig

40. Mits van toepassing, ervaart u samenscholing van groepen jongeren in uw buurt als bedreigend?
Zeer bedreigend

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Niet bedreigend

41. Is er voldoende toezicht (politie) aanwezig in uw buurt?
Zeer onvoldoende

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Ruim voldoende

Verkeersoverlast
42. Ondervindt u overlast als gevolg van het verkeer in uw buurt?
Ernstige overlast

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Geen overlast

43. Ondervindt u overlast als gevolg van het rijgedrag in uw buurt?
Ernstige overlast

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Geen overlast

44. Ondervindt u overlast als gevolg van onoverzichtelijke verkeerssituaties? (kruisingen, oversteekplaatsen, rotondes, etc.)
Ernstige overlast
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Tot slot
45. Kunt u een totaalcijfer geven voor de algehele leefbaarheidssituatie in uw buurt?

Zeer onleefbaar

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Zeer leefbaar

46. Vindt u uw buurt het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan?
Sterk achteruit

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Sterk vooruit

Opmerkingen
Hieronder kunt u opmerkingen kwijt over maximaal twee van de genoemde onderwerpen. Deze ruimte kunt u ook gebruiken om uw score voor een onderwerp nader toe te lichten.

Nummer van de vraag

:

Nummer van de vraag

:

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!
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