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Inleiding 

Hoofdstuk 1  

Inleiding 

1.1 Inleiding 

Lemon, de leefbaarheidsmonitor, is een instrument om beleving van leefbaarheid te meten en 

te presenteren. Op basis van een schriftelijke vragenlijst wordt bewoners gevraagd een oordeel 

te geven over diverse leefbaarheidsthema’s in hun buurt.  

De gemeente Dronten en Oost Flevoland Woondiensten (OFW) hebben in 2006 en 2009 de 

leefbaarheid in de gemeente Dronten gemeten met behulp van Lemon. In het voorjaar van 

2011 heeft in de gemeente voor de derde keer een Lemon -onderzoek plaatsgevonden.  

In januari 2011 zijn in totaal 5.193 bewoners van Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen bena-

derd voor het invullen van een Lemon-enquête. Daarvan hebben 1.993 bewoners de enquête 

ingevuld en teruggestuurd.  

In dit rapport worden de resultaten van de meting in 2011 gepresenteerd aan de hand van vijf 

thema’s. Per thema leest u in dit rapport hoe de bewoners hun buurt op verschillende leef-

baarheidsaspecten beoordelen. De resultaten worden per leefbaarheidsaspect en per buurt 

gepresenteerd, waarbij de resultaten van 2011 vergeleken worden met die van 2009. Daarnaast 

zijn (waar mogelijk) ook objectieve gegevens opgenomen die door de gemeente en OFW zijn 

aangeleverd.  

1.2 Leeswijzer 

De rapportage is onderverdeeld in acht hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt de opzet van het 

onderzoek behandeld, waarbij zaken als de respons en de steekproefgrootte aan bod komen. In 

hoofdstuk 3 t/m 7 worden de uitkomsten per thema besproken. De thema’s zijn achtereenvol-

gens: het totaaloordeel, de fysieke woonomgeving, de sociale woonomgeving, ongenoegens en 

veiligheid. Per thema is beschreven hoe de bewoners van Dronten, Swifterbant en Biddinghui-

zen hun buurt beoordelen en wat opvallende buurten zijn.  

Voor elk thema is een tabel opgenomen waarin de cijfers per buurt zijn afgezet tegen het ge-

middelde van de gemeente Dronten. Er wordt een vergelijking op buurtniveau gemaakt. Er 

wordt ook een vergelijking gemaakt met de gemiddelde scores van alle Lemon -onderzoeken in 

Nederland (het landelijk cijfer van 2010). Daarnaast is een kaart van de gemeente opgenomen 

waarop de rapportcijfers voor de buurten zijn omgezet in kleuren. Indien de scores tussen de 

buurten verschillen, uit dat zich in sterke kleurverschillen op de kaart. In elke kaart is in de 

rechterbovenhoek een legenda opgenomen die aangeeft welke cijfers bij de verschillende kleu-

ren horen: hoe groener de buurt, hoe hoger het cijfer  en hoe roder de buurt, hoe lager het 

cijfer. 

Tot slot volgt in hoofdstuk 8 een beschrijving van alle buurten. Per buurt worden de sterke en 

zwakke punten besproken en wordt een trendanalyse weergegeven. Het hoofdstuk wordt afge-

sloten met een lijst van aandachtspunten per buurt. In de bijlage staat een aantal tabellen met 

achtergrondgegevens van de respondenten en de vragenlijst.  
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Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen  

Hoofdstuk 2  

Algemene toelichting 

2.1 Inleiding 

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

onder meer de leefbaarheidsaspecten, de buurtindelingen, de opzet van het onderzoek en de 

respons op de enquêtes.  

De leefbaarheidsmonitor Lemon 

Voor het meten van de leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen ( de gemeente 

Dronten) is gebruikgemaakt van Lemon, de leefbaarheidsmonitor. Dit instrument maakt de 

oordelen van bewoners over de leefbaarheid aan de hand van kaartbeelden inzichtelijk. Met 

behulp van een inlogcode zijn de uitkomsten te bekijken op www.lemoninternet.nl  

Naast de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor 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 een gemeente beter worden beoordeeld dan gemiddeld 

in Nederland of juist niet.  

2.2 Onderzoeksopzet 

In de enquête is de bewoners gevraagd een oordeel te geven over leefbaarheidsaspecten, o n-

derverdeeld naar vijf thema’s. De vragenlijst is te vinden in de bijlage.  

 

 

Betrokkenheid Criminaliteit

Bevolkingssamenstelling Veiligheidsgevoel

Overlast van personen

Winkels

Kwaliteit eigen woning Zorgvoorzieningen

Woningvoorraad Scholen

Woonomgeving Sportvoorzieningen

Groenvoorzieningen Openbaar vervoer

Speelvoorzieningen Sociaal culturele voorzieningen

Vervuiling Totaaloordeel

Verkeersoverlast Ontwikkeling buurt

Fysieke woonomgeving

Overig

Veiligheid

Ongenoegens

Sociale woonomgeving

http://www.rigo.nl/lemonweb
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Algemene toelichting 

De buurtindeling 

Bij de opzet en uitvoering van het onderzoek is uitgegaan van de onderstaande buurtindeli n-

gen. 

 

 

 

 

1 Kampbuurt

2 Centrum Swifterbant

3 Buitenhof - Binnenhof

4 Spelwijk

5 Oude Bloemenbuurt

6 Nieuwe Bloemenbuurt

7 Hertenkamplaan

8 Centrum Biddinghuizen

9 Oud- Biddinghuizen Buiten

10 De Kaai

11 De Baan

12 Bremerpark

13 Koolzaadhof

14 Lucernehof

Dronten

15 De Gilden 

16 De Munten

17 Dronten Noord

18 Centrum Dronten

18.2 Oud Dronten

19 De Regenboog

20 De Fazant

21 Boerenhemel

22 De Schalm, De Ketting & De Kaapstander

23 De Boeg

24 De Manege & De Landmaten

25 Dronten Zuid

Swifterbant

Biddinghuizen
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Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen  

De respons 

Door middel van een aselecte steekproef is een selectie gemaakt van de bewoners van de g e-

meente Dronten. Omdat in sommige buurten minder dan 240 adressen zijn, zijn daar alle huis-

houdens aangeschreven. Dat geldt voor de buurten Buitenhof-Binnenhof, Oude Bloemenbuurt, 

Hertenkamplaan, Oud Biddinghuizen Buiten, De Kaai, Koolzaadhof, Lucernehof, Boerenhemel, 

De Schalm, De Ketting & De Kaapstander. Voor het onderzoek zijn 5.193 bewoners benaderd 

met de vraag een schriftelijke vragenlijst  in te vullen. Op de meting reageerden uiteindelijk 

1.993 bewoners. Hiermee is een respons van 39% behaald. Dat is een goede respons, want de 

gemiddelde respons ligt tussen de 35% en 40%. In onderstaande tabel is de respons per buurt 

weergegeven.  

 

 

 

De onderzoekspopulatie 

De onderzoeksgroep bestaat voor 40% uit mannen en voor 60% uit vrouwen. Hoe de respo n-

denten verdeeld zijn over verschillende leeftijdsgroepen is weergegeven in Figuur 2-1. Daarin is 

zowel de verdeling onder de respondenten als de verdeling in werkelijkheid weergegeven.  

 

Buurtnummer + naam aantal uitgezet Respons Respons %

1 Kampwijik 240 83 35%

2 Centrum-Swifterbant 240 96 40%

3 Buitenhof-Binnenhof 96 33 34%

4 Spelwijk 240 80 33%

5 Oude-Bloemenbuurt 72 23 32%

6 Nieuwe-Bloemenbuurt 240 92 38%

7 Hertenkamplaan 87 34 39%

8 Centrum Biddinghuizen 240 89 37%

9 Oud-Biddinghuizen Buiten 96 37 39%

10 De Kaai 132 50 38%

11 De Baan 240 95 40%

12 Bremerpark 240 98 41%

13 Koolzaadhof 144 53 37%

14 Lucernehof 141 38 27%

15 De Gilden 240 74 31%

16 De Munten 240 104 43%

17 Dronten Noord 240 95 40%

18 Centrum Dronten 240 107 45%

18.2 Oud Dronten 240 81 34%

19 De Regenboog 240 92 38%

20 De Fazant 240 114 48%

21 Boerenhemel 183 96 52%

22 De Schalm, De Ketting & De Kaapstander 128 70 55%

23 De Boeg 240 64 27%

24 De Manege & De Landmaten 240 107 45%

25 Dronten Zuid 240 88 37%

Totaal 5159 1993 39%
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Algemene toelichting 

F iguur  2-1  Verdeling naar leeftijdsklassen 

 

Van de respondenten is 63% eigenaar-bewoner en 32% van de respondenten huurt bij Oost 

Flevoland Woondiensten. De overige 5% van de respondenten huurt een woning van een ande-

re verhuurder. 74% van de respondenten woont in een eengezinswoning, 8% in een senioren-

woning, 8% woont in een appartement/flat. Daarnaast geeft 10% van de  respondenten aan dat 

zijn of haar woning in een andere categorie valt.  

F iguur  2-2  Verdeling naar woningtype  

 

Als we kijken naar de verdeling van de huishoudensamenstelling onder de respondenten dan 

zien we dat 44% van hen bestaat uit een tweepersoonshuishouden zonder (thuiswonende) ki n-

deren. 22% van de respondenten is alleenwonend. Daarnaast vormt 18% van de respondenten 

een gezin met het jongste thuiswonende kind onder de 12 jaar, 11% van de respondenten 

vormt een gezin met het jongste kind boven de 12 jaar. 5% vormt een eenoudergezin.  

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

< 25 jaar

25 - 34 jaar

35 - 44 jaar

45 - 54 jaar

55 - 64 jaar

65 - 74 jaar

>75 jaar

Respondenten Werkelijkheid

74%

8%

8%

10%

Eengezinswoning

Appartement / flat

Seniorenwoning

Anders
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Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen  

De verdeling van het brutomaandinkomen van de respondenten is in de volgende figuur weer-

gegeven. De grootste groep (35%) verdient tussen de €1.301,- en €2.800,- bruto per maand. 

Bijna een kwart (24%) verdient €3.301,- of meer per maand. 14% van de respondenten geeft 

aan €600 tot en met €1.300 te verdienen per maand. 2% van de respondenten geeft aan dat 

niet te weten.  

F iguur  2-3  Verdeling bruto maandinkomen 

 

 

 

Van de onderzoekspopulatie is bijna iedereen geboren in Nederland (96%). 1% van de respon-

denten geeft aan ergens anders in Europa geboren te zijn en 3% noemt een land dat niet in de 

categorieën vermeld staat. 

Significante verschillen 

Rapportcijfers zijn subjectieve oordelen. Dat betekent dat rapportcijfers van persoon tot pe r-

soon kunnen verschillen en zelfs bij een en dezelfde persoon in de tijd kunnen veranderen – 

ook bij een gelijkblijvende omgeving. Wanneer meer mensen worden ondervraagd, wordt het 

gemiddelde cijfer betrouwbaarder.  

Door de gemiddelde respons was het voor alle buurten mogeli jk te berekenen of er significante 

verschillen waren ten opzichte van de gemeente Dronten in totaal en ten opzichte van de vor i-

ge meting. In deze rapportage wordt een vergelijking gemaakt met de scores in 2009.  

Significantie: bij het bepalen of iets signi ficant verschilt, wordt door middel van de gebruikelij-

ke statistische methode die ontwikkeld is voor het vergelijken van rapportcijfers aangegeven of 

aangenomen kan worden dat een verschil wel of niet door toeval is ontstaan. Men spreekt van 

een significante uitkomst als deze uitkomst in sterke mate de veronderstelling ondersteunt dat 

het verschil niet door toeval is ontstaan, maar door iets anders. Hier geldt dus een verbetering 

of verslechtering ten opzichte van de gemeente Dronten als totaal of ten opzic hte van 2009. 

Een gemiddeld hogere of lagere score betekent dus niet automatisch dat er sprake is van een 

significant verschil. Indien er sprake is van bijvoorbeeld weinig enquêtes en bijvoorbeeld veel 

lage en hoge rapportcijfers binnen een wijk (grote spreiding) is een hoger rapportcijfer niet 

automatisch significant te noemen. Vandaar dat bij het bepalen van de significantie rekening is 

2%

14%

35%

13%

24%

13%

Minder dan € 600,-

€ 600,- tot en met € 1.300

€ 1.301,- tot en met € 2.800

€ 2.801,- tot en met € 3.300

€ 3.301,- of meer

Weet ik niet
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Algemene toelichting 

gehouden met de spreiding van de cijfers en het aantal respondenten per vraag. De verschillen 

zijn dus allemaal statistisch getoetst op een manier die gebruikelijk is voor dit type enquêtes.
1
 

Indien er geen sprake is van een significant verschil mag men in de regel ook niet spreken van 

een voor- of achteruitgang, maar is er een zeer grote kans dat het verschil op toeval ber ust. 

Als er sprake is van significante verschillen wordt dat in de tekst beschreven en in de tabellen 

in hoofdstuk 8 met kleuren aangegeven. Het verschil met de gemeente Dronten als totaal is 

aangegeven met rode (negatief) of groene (positief) cijfers. De verschillen tussen de jaren 2009 

en 2011 worden aangegeven met rode ▼ (negatief) of groene ▲ (positief) pijltjes in de tabel-

len.  

Vergelijking resultaten gemeente Dronten met het landelijk gemiddelde 

Om een beeld te krijgen hoe de gemeente Dronten scoort ten opzichte van andere Nederlandse 

gemeenten is, waar mogelijk, per aspect een vergelijking gemaakt met het Nederlands gemi d-

delde. Dit is het gemiddelde van de uitkomsten van de gemeenten die in 2010 een Lemon-

meting hebben gedaan.  

Vergelijking meting 2009 

De leefbaarheid in de gemeente Dronten wordt voor de derde keer gemeten. Daardoor is een 

vergelijking met de vorige meting mogelijk. In de tabellen in het rapport worden de scores van 

2011 weergegeven, daarbij wordt de significante afwijking ten opzichte van 2009 met groene 

▲ en rode ▼ weergegeven. In Hoofdstuk 8, bij de buurtprofielen, wordt van beide meetjaren 

de ontwikkeling van de waardering voor de verschillende aspecten grafisch weergegeven.  

Leefbaarheidsmonitor meet beleving 

Voor u start met het lezen van de uitkomsten nog een belangrijke algemene opmerking. De 

leefbaarheidsmonitor geeft de beleving van de leefbaarheid weer. Er dient benadrukt te wo r-

den dat beleving en feitelijke situatie niet altijd overeenkomen. De resultaten uit Lemon geven 

de gevoelens van bewoners weer en niet in hoeverre deze gevoelens in overeenstemming zijn 

met feitelijke cijfers. Bij een aantal leefbaarheidsaspecten en in de buurtprofielen worden 

eveneens objectieve gegevens weergegeven, zodat er een nauwkeuriger beeld van de leefbaa r-

heid ontstaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
  Er is gebruikgemaakt van een 95% betrouwbaarheidsinterval (uitgaande van een normale verdeling). 
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Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen  

Hoofdstuk 3  

Totaaloordeel 

3.1 Inleiding 

Voordat de leefbaarheidsthema’s elk apart beschreven worden komt in dit hoofdstuk het alg e-

mene oordeel over leefbaarheid in de buurt aan de orde. De antwoorden die de bewoners van 

Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen hebben gegeven over de leefbaarheid in hun buurt 

worden in dit hoofdstuk samengevat. Eerst wordt het algemene oordeel over de leefbaarheid in 

de buurt besproken, daarna de ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar. 

3.2 Totaaloordeel 

De bewoners is gevraagd een algemeen rapportcijfer te geven voor de buurt waarin zij wonen. 

In de volgende tabel zijn de gemiddelde totaalcijfers per buurt weergegeven. 
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Totaaloordeel 

 

Het gemiddelde totaalcijfer voor de gemeente Dronten is een 7,5. Dit is gelijk aan het cijfer bij 

de vorige Lemon-meting in 2009. Het landelijk gemiddelde lag in 2010 op een 7,4. De cijfers 

van een aantal buurten wijken significant af van dit gemiddelde. Zo scoren Bremerpark (8,0), 

De Munten (8,0), Boerenhemel (8,3), De Schalm, De Ketting & De Kaapstander (8,0) en De Ma-

nege & De Landmaten (8,2) significant hoger dan gemiddeld. Daarentegen scoren Koolzaadhof 

(6,7), Lucernehof (6,3), De Gilden (6,9), Dronten Noord (7,1) en Oud Dronten (6,7) significant 

lager dan het gemiddelde totaalcijfer.  

Vergeleken met de scores bij de vorige meting in 2009, zijn er geen significante veranderingen 

zichtbaar. 

3.3 Ontwikkeling van de buurt 

Naast het totaaloordeel is de bewoners gevraagd een cijfer te geven voor de ontwikkeling van 

de buurt in het afgelopen jaar. Deze cijfers dienen als volgt geïnterpreteerd worden: het cijfer 1 

betekent dat de buurt volgens de bewoners ‘sterk achteruit’ is gegaan, een 10 betekent dat de 

bewoners vinden dat de buurt ‘sterk vooruit’ is gegaan. Een 5,5 betekent dat de bewoners niet 

of nauwelijks veranderingen hebben waargenomen in het afgelopen jaar.  

2006 2009 2011 2006 2009 2011

7,4

1 kampwijk 7,9 7,7 15 de gi lden 7,1 6,9

2 centrum swifterbant 7,3 7,4 16 de munten 8,2 8,0 8,0

3 buitenhof - binnenhof 7,2 7,2 17 dronten noord 7,6 7,4 7,1

4 spelwi jk 7,3 7,1 18 centrum dronten 7,1 7,2 7,2

5 oude bloemenbuurt 7,2 6,7 18.2 oud dronten 6,5 6,7

6 nieuwe bloemenbuurt 7,6 7,7 19 de regenboog 7,8 7,8 7,7

7 hertenkamplaan 7,9 7,7 20 de fazant 7,7 7,6

7,5 7,4 21 boerenhemel 8,7 8,3

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 8,3 8,0

8 centrum biddinghuizen 6,8 7,1 7,3 23 de boeg 6,7 6,7 7,3

9 oud-biddinghuizen buiten 6,7 6,9 24 de manege & de landmaten 7,9 8,2

10 de kaai 7,6 7,8 25 dronten zuid 7,4 7,7 7,7

11 de baan 7,6 7,4 7,6 7,6

12 bremerpark 7,8 8,0

13 koolzaadhof 6,7 6,7 Totaal gemeente 7,5 7,5

14 lucernehof 6,3 6,3 Landelijk gemiddelde 2008/2010 7,4 7,4

7,3 7,2

▲ 

▼ 

groen | significant hoger dan gemeente totaal      

rood   | significant lager dan gemeente totaal

significante vooruitgang t.o.v. 2009

significant achteruitgang t.o.v. 2009

Totaal Swifterbant

DrontenSwifterbant

Biddinghuizen

Totaal Dronten

Totaal Biddinghuizen

Totaaloordeel
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De bewoners van de gemeente Dronten beoordelen de ontwikkeling van de buurt met gemid-

deld een 6,0. Dit houdt in dat er noch een sterke vooruitgang, noch een sterke achteruitgang 

van de buurt is waargenomen. Bij de vorige meting in 2009 betrof de score ook een 6,0. Het 

landelijk cijfer voor dit aspect is een 5,8. Kijken we naar de scores van de verschillende buurten 

dan zien we dat er vier buurten significant hoger scoren dan gemiddeld. Dit zijn De Kaai (6,6), 

De Regenboog (6,9), De Boeg (6,6) en De Manege & De Landmaten (6,5). De bewoners van deze 

buurten ervaren dus een iets sterkere vooruitgang dan gemiddeld in Dronten. Twee buurten 

scoren significant lager dan gemiddeld, namelijk Lucernehof (4,5) en Oud Dronten (5,1). De 

bewoners in deze buurten ervaren juist een sterkere achteruitgang van de buurt dan gemid-

deld. Ten opzichte van de scores uit 2009 is er een verandering zichtbaar. De score van De Gi l-

den is in de huidige meting significant lager.  

Om meer inzicht in de ontwikkelingen te krijgen is de bewoners ook gevraagd aan te geven op 

welke punten zij vinden dat de buurt veranderd is. De uitkomsten daarvan zijn hieronder wee r-

gegeven in twee grafieken. De punten van vooruitgang zijn gebaseerd op de antwoorden van de 

bewoners die een 6 of hoger voor de ontwikkeling gaven, de punten van achteruitgang zijn 

gebaseerd op de antwoorden van de bewoners die een 5 of lager gaven voor de ontwikkeling 

van de buurt.  

2006 2009 2011 2006 2009 2011

1 kampwijk 6,1 6,0 15 de gi lden 6,7 5,7 ▼

2 centrum swifterbant 5,9 6,0 16 de munten 6,8 6,2 6,3

3 buitenhof - binnenhof 6,3 5,9 17 dronten noord 6,3 5,8 5,6

4 spelwi jk 5,4 5,8 18 centrum dronten 5,7 5,7 5,9

5 oude bloemenbuurt 5,3 5,4 18.2 oud dronten 5,2 5,1

6 nieuwe bloemenbuurt 5,8 5,7 19 de regenboog 6,6 6,7 6,9

7 hertenkamplaan 6,2 6,6 20 de fazant 5,9 5,8

5,9 5,9 21 boerenhemel 6,7 6,2

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 6,2 6,1

8 centrum biddinghuizen 5,3 6,8 6,5 23 de boeg 6,6 6,2 6,6

9 oud-biddinghuizen buiten 5,1 6,4 24 de manege & de landmaten 6,1 6,5

10 de kaai 6,2 6,6 25 dronten zuid 6,3 6,1 5,9

11 de baan 6,2 6,0 6,1 6,0

12 bremerpark 6,3 6,2

13 koolzaadhof 5,9 5,6 Totaal gemeente 6,0 6,0

14 lucernehof 4,7 4,5 Landelijk gemiddelde 2008/2010 5,9 5,8

6,1 6,1

▲ 

▼ 

groen | significant hoger dan gemeente totaal      

rood   | significant lager dan gemeente totaal

significante vooruitgang t.o.v. 2009

Totaal Biddinghuizen

Totaal Swifterbant

Ontwikkeling van de buurt

significant achteruitgang t.o.v. 2009

Dronten

Biddinghuizen

Swifterbant

Totaal Dronten
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Totaaloordeel 

Wat betreft de punten waarop de buurten vooruitgang hebben geboekt, zijn volgens de bew o-

ners vooral het samenleven tussen de bewoners, de woningen, het verkeer en de woonomge-

ving verbeterd in het afgelopen jaar.   

F iguur  3-1:  Punten  van  vo oru i tgang in  d e  buur t  

 

De achteruitgang van de buurten heeft volgens de bewoners voornamelijk te maken met het 

samenleven van de bewoners, de vervuiling en het verkeer.  

F iguur  3-2:  Punten  van  ac hteru itgang in  de  buu rt  

 

 

3.4 Samenvatting op de deelaspecten 

De volgende tabel toont de gemiddelde scores van 2011 per buurt voor alle leefbaarheidsas-

pecten. Daarnaast zijn de ontwikkelingen ten opzichte van 2009 weergegeven.  

10%

7%

7%

13%

6%

11%

14%

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

Verkeer

Criminaliteit/veiligheid

Vervuiling

Samenleven van bewoners

Voorzieningen

Woonomgeving

Woningen

Vooruitgang

21%

16%

26%

27%

7%

18%

13%

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

Verkeer

Criminaliteit/veiligheid

Vervuiling

Samenleven van bewoners

Voorzieningen

Woonomgeving

Woningen

Achteruitgang
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1. Kampwijk 7,7 7,9 7,7 6,6 6,3 5,8 6,9 7,5 5,9 7,1

2. Centrum Swifterbant 7,4 7,4 7,0 6,9 6,9 6,5 6,8 7,5 6,4 7,2

3. Buitenhof - Binnenhof 7,2 7,6 7,6 6,7 6,2 5,8 6,9 7,6 6,2 7,3

4. Spelwijk 7,1 7,4 7,1 6,7 6,4 6,2 6,7 7,2 6,2 6,6

5. Oude Bloemenbuurt 6,7 7,3 6,3 5,8 6,4 6,0 6,7 7,1 5,6 6,6

6. Nieuwe Bloemenbuurt 7,7 8,2 7,7 6,9 6,4 6,3 6,9 7,3 6,1 6,9

7. Hertenkamplaan 7,7 8,7 7,8 7,3 6,9 7,1 6,7 7,4 6,3 7,0

8. Centrum Biddinghuizen 7,3 7,7 7,3 6,7 6,8 5,8 6,2 7,0 6,1 7,1

9. Oud-Biddinghuizen Buiten 6,9 ▲ 7,8 ▲ 7,5 6,7 6,9 ▲ 7,1 6,2 6,9 6,3 7,3

10. De Kaai 7,8 8,7 8,0 6,6 6,5 5,1 6,0 6,9 6,0 7,3

11. De Baan 7,4 7,6 7,2 6,7 6,3 6,1 6,5 6,9 6,5 7,4

12. Bremerpark 8,0 8,4 7,9 7,1 7,2 7,1 6,0 6,9 6,1 7,3

13. Koolzaadhof 6,7 7,3 6,9 6,8 6,2 6,4 6,0 7,0 5,9 7,1

14. Lucernehof 6,3 4,5 3,9 5,5 6,3 6,0 5,5 7,1 5,7 6,5

15. De Gilden 6,9 8,2 7,3 5,3 ▲ 4,9 ▲ 5,8 7,3 7,5 7,0 7,6

16. De Munten 8,0 8,2 8,0 7,4 7,4 7,5 7,9 7,7 7,3 7,9

17. Dronten Noord 7,1 7,2 6,6 6,6 6,2 6,3 7,4 7,3 7,0 7,5

18. Centrum Dronten 7,2 7,2 6,7 6,7 6,3 5,6 8,0 7,4 7,3 7,7

18.2 Oud Dronten 6,7 6,7 5,8 6,1 6,3 ▲ 5,7 7,9 7,6 7,2 7,6

19. De Regenboog 7,7 8,0 7,7 7,3 7,0 6,4 7,9 7,5 7,5 7,8

20. De Fazant 7,6 7,7 7,3 6,9 6,8 6,8 7,5 7,6 7,1 7,6

21. Boerenhemel 8,3 8,2 8,1 7,7 7,5 5,4 7,9 7,9 7,5 8,1

22. De Schalm, De Ketting en De Kaapstander 8,0 7,7 7,4 7,2 6,4 7,2 7,7 7,7 7,3 7,8

23. De Boeg 7,3 7,4 7,1 7,1 7,3 7,3 7,5 7,4 6,8 7,3

24. De Manege & De Landmaten 8,2 8,3 7,9 7,7 7,7 7,3 7,7 7,8 7,3 7,9

25. Dronten Zuid 7,7 7,8 7,4 7,0 6,8 6,6 7,9 7,7 7,0 7,7

Totaal gemeente 7,5 7,7 7,3 6,9 ▲ 6,7 ▲ 6,4 7,1 7,4 6,7 7,4

groen ▲ 

rood ▼ 

significant hoger dan gemeente totaal

significant lager dan gemeente totaal

significante vooruitgang t.o.v. 2009

significante achteruitgang t.o.v. 2009
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1. Kampwijk 7,3 5,3 6,4 7,5 7,4 6,8 7,3 7,2 6,9 6,0

2. Centrum Swifterbant 7,5 5,9 6,3 6,8 6,6 6,5 6,7 7,1 6,9 6,0

3. Buitenhof - Binnenhof 7,6 5,5 5,6 6,5 6,7 6,4 7,3 7,5 7,0 5,9

4. Spelwijk 7,3 5,6 6,0 6,9 6,5 6,1 7,1 7,4 6,9 5,8

5. Oude Bloemenbuurt 7,2 5,9 5,5 6,5 5,2 5,7 5,8 6,5 6,3 5,4

6. Nieuwe Bloemenbuurt 7,3 5,8 6,2 7,3 7,1 6,7 7,2 7,5 6,3 5,7

7. Hertenkamplaan 7,4 5,5 6,0 7,2 7,5 6,8 8,1 8,1 7,3 6,6

8. Centrum Biddinghuizen 7,4 6,0 6,4 6,7 6,2 6,5 7,1 7,5 6,6 6,5

9. Oud-Biddinghuizen Buiten 7,3 6,0 5,8 6,3 6,1 5,9 7,2 7,1 6,5 6,4

10. De Kaai 7,3 6,2 6,8 7,5 7,9 6,3 7,9 7,9 6,9 6,6

11. De Baan 7,4 6,3 6,7 7,0 7,2 6,6 8,1 7,9 7,1 6,0

12. Bremerpark 7,2 6,3 6,9 7,4 7,9 7,0 7,7 8,0 6,8 6,2

13. Koolzaadhof 7,3 6,0 5,8 6,5 6,5 5,3 7,4 7,3 7,1 5,6

14. Lucernehof 7,3 5,5 5,4 5,4 5,6 5,3 6,8 7,0 6,3 4,5

15. De Gilden 7,5 6,3 6,1 6,6 7,0 6,0 7,5 7,6 5,5 ▼ 5,7

16. De Munten 7,9 6,4 6,4 7,6 7,6 7,6 8,0 8,2 7,2 6,3

17. Dronten Noord 7,6 6,7 5,7 6,0 6,3 6,0 7,0 6,9 6,4 5,6

18. Centrum Dronten 7,9 7,1 6,3 6,4 6,0 6,2 6,3 7,0 6,6 5,9

18.2 Oud Dronten 7,8 6,7 5,8 5,8 5,8 5,5 6,2 6,1 6,0 5,1

19. De Regenboog 7,8 7,0 7,0 7,4 8,2 7,9 8,1 7,9 8,1 6,9

20. De Fazant 7,6 6,6 6,6 7,3 7,6 7,0 7,6 7,6 6,5 5,8

21. Boerenhemel 8,1 7,2 7,2 7,8 7,0 7,8 6,5 ▼ 7,1 7,6 6,2

22. De Schalm, De Ketting en De Kaapstander 7,8 6,6 6,7 7,5 7,5 7,4 7,7 7,9 7,3 6,1

23. De Boeg 7,5 6,4 6,2 6,5 6,9 7,0 7,3 7,4 7,0 6,6

24. De Manege & De Landmaten 7,8 6,6 6,7 7,7 7,9 7,7 7,7 8,1 7,2 6,5

25. Dronten Zuid 7,8 6,7 6,1 7,4 7,1 6,9 7,4 7,6 6,6 5,9

Totaal gemeente 7,6 6,3 6,4 7,0 7,0 6,7 7,3 7,5 6,8 6,0

groen ▲ 

rood ▼ 

significant hoger dan gemeente totaal

significant lager dan gemeente totaal

significante vooruitgang t.o.v. 2009

significante achteruitgang t.o.v. 2009
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Totaaloordeel 

De leefbaarheid in de gemeente Dronten wordt gemiddeld genomen in 2011 door de bewoners 

positief beoordeeld. Het algemene oordeel is een 7,5, wat iets hoger is dan het landelijk g e-

middelde van 2010 (7,4).  

Op gemeenteniveau zijn de cijfers voor de volgende aspecten hoger dan het landelijk gemid-

delde van 2010: de kwaliteit van de woningvoorraad, de woonomgeving, groen - en speelvoor-

zieningen, betrokkenheid, de overlast van personen, vervuiling, criminaliteit, veiligheid en ve r-

keer. Voor de afzonderlijke voorzieningen zijn geen landelijke cijfers beschikbaar, maar de voor-

zieningen worden over het algemeen positief beoordeeld. Vooral de scholen, sport- en zorg-

voorzieningen krijgen hoge cijfers.  

Op buurtniveau is er een aantal buurten die er op een positieve manier uitspringen: De Mun-

ten, De Regenboog, Boerenhemel en De Manege & De Landmaten scoren allen op ruim de helft 

van de aspecten hoger dan het gemeentelijk gemiddelde. Boerenhemel is de enige buurt die 

ook op enkele aspecten lager scoort dan dat gemiddelde, namelijk op de speelvoorzieningen en 

criminaliteit. Er zijn ook twee buurten die op een negatieve manier opvallen, dat zijn Oud Dro n-

ten en Lucernehof. 

Tot slot is de bewoners gevraagd of zij oud willen worden in de buurt waar ze nu wonen.  Hier-

onder staat het overzicht met de absolute aantallen en de percentage s per buurt: hoeveel res-

pondenten willen oud worden in hun buurt en hoeveel willen dit niet.  

F iguur  3-3:  Oud wo rden  in  de  buurt  

 

 

In de volgende tabel is de verhuisgeneigdheid in 2011 weergegeven per buurt.  
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Tabel  3- 1 :  Verhu isgene igd heid  2 011  op  buur tn iveau  

 

 

Omdat de leeftijd van bewoners invloed kan hebben op de verhuisgeneigdheid staan hieronder  

de leeftijdsverdelingen per kern en per buurt weergegeven.  

F iguur  3-4:  Leeft i jdsopbouw per  ke rn/w ijk  in  de  ge meente  D ronten  

 

Buurt Verhuisgeneigdheid Buurt Verhuisgeneigdheid

Kampwijk 10% De Gilden 4%

Centrum-Swifterbant 10% De Munten 6%

Buitenhof-Binnenhof 20% Dronten Noord 18%

Spelwijk 9% Centrum Dronten 20%

Oude-Bloemenbuurt 6% Oud Dronten -

Nieuwe-Bloemenbuurt 5% De Regenboog 5%

Hertenkamplaan 6% De Fazant 12%

Swifterbant totaal 8% Boerenhemel 11%

Centrum Biddinghuizen 14% De Schalm, De Ketting & De Kaapstander 14%

Oud-Biddinghuizen Buiten 5% De Boeg 11%

De Kaai 11% De Manege & De Landmaten 9%

De Baan 8% Dronten Zuid 10%

Bremerpark 5% Dronten totaal 10%

Koolzaadhof 12%

Lucernehof 13% Gemeente totaal 10%

Biddinghuizen totaal 9%

0-15 

jaar

15-25 

jaar

25-35 

jaar

35-45 

jaar

45-55

jaar

55-65 

jaar

65-75 

jaar

>75 

jaar

Totaal 

kern/wijk

Kampwijk 133 84 62 125 146 148 72 59 829

Centrum-Swifterbant 179 99 121 124 116 141 149 79 1008

Buitenhof-Binnenhof 44 35 20 34 38 44 23 12 250

Spelwijk 294 159 163 198 193 182 107 103 1399

Oude-Bloemenbuurt 62 17 37 46 20 26 22 20 250

Nieuwe-Bloemenbuurt 512 197 213 416 326 171 97 42 1974

Hertenkamplaan 61 23 21 57 34 19 14 4 233

Swifterbant totaal 1285 614 637 1000 873 731 484 319 5943

Centrum Biddinghuizen 175 135 176 103 124 120 144 78 1055

Oud-Biddinghuizen Buiten 56 50 20 34 33 30 21 14 258

De Kaai 90 50 52 61 59 41 33 24 410

De Baan 219 140 165 172 224 203 158 165 1446

Bremerpark 264 140 79 202 244 124 77 51 1181

Koolzaadhof 70 44 51 43 43 44 24 27 346

Lucernehof 109 61 67 51 57 37 25 15 422

Biddinghuizen totaal 983 620 610 666 784 599 482 374 5118

De Gilden 657 293 439 433 231 97 39 5 2194

De Munten 1224 591 388 900 761 297 201 73 4435

Dronten Noord 309 306 163 187 192 165 130 83 1535

Centrum Dronten 384 427 400 291 287 321 320 380 2810

Oud Dronten 215 207 200 159 155 129 150 131 1346

De Regenboog 12 14 10 15 33 45 98 418 645

De Fazant 217 209 111 162 178 199 106 52 1234

Boerenhemel 53 56 25 46 68 104 92 100 544

De Schalm, De Ketting & 

De Kaapstander
80 42 24 58 53 36 44 18 355

De Boeg 148 124 213 128 100 86 57 48 904

De Manege & De Landmaten 852 547 324 591 831 539 300 242 4226

Dronten Zuid 663 647 522 561 740 635 275 150 4193

Dronten totaal 4814 3463 2819 3531 3629 2653 1812 1700 24421

Gemeente totaal 7082 4697 4066 5197 5286 3983 2778 2393 35482
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Fysieke woonomgeving 

Hoofdstuk 4  

Fysieke woonomgeving 

4.1 Inleiding 

De fysieke woonomgeving betreft de gebouwde omgeving van de buurten in de gemeente 

Dronten. Binnen het thema fysieke woonomgeving zijn de bewoners gevraagd een oordeel te 

geven op elf leefbaarheidsaspecten. Dit zijn de kwaliteit van de eigen woning, de kwaliteit van 

de woningen in de buurt, de woonomgeving in het algemeen, de groenvoorzieningen, de spee l-

voorzieningen, het aanbod en de kwaliteit van winkels, scholen en sociaal-culturele voorzienin-

gen, de sportvoorzieningen, de zorgvoorzieningen en het openbaar vervoer. 

4.2 Kwaliteit van de eigen woning 

De kwaliteit van de eigen woning is door de bewoners van de gemeente Dronten beoordeeld 

met een gemiddelde van een 7,7. Dit is gelijk aan de score bij de vorige Lemon-meting in 2009. 

Het landelijk gemiddelde was in 2010 een 7,7.  

De spreidingscijfers bij deze vraag tonen dat 21% van de respondenten de kwaliteit van de ei-

gen woning beoordeelt met een 7. 38% geeft een 8 en 28% bestempelt dit aspect met een 9 of 

een 10 als uitstekend. Een onvoldoende (een 5 of lager) komt bij 7% van de ondervraagden 

voor. 
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In de tabel is te zien dat acht buurten significant hoger scoren dan het gemeentelijk gemidde l-

de. Hiervan krijgen Hertenkamplaan en De Kaai het hoogste cijfer, beide een 8,7. Van de buur-

ten die significant lager scoren dan gemiddeld, dit zijn er vier, krijgt Lucernehof het laagste 

cijfer en tevens een onvoldoende, een 4,5. Een bewoner uit deze buurt zegt hierover: “Wij heb-

ben de laatste twee jaar niet meer geïnvesteerd in onze huis - en tuinaankleding. Dit omdat je 

niet wist wat er aan de huizen gedaan zou worden. Nu de woningen waarschijnlijk worden ge-

renoveerd, denk en hoop ik dat de mensen meer tijd en geld zullen steken in en om hun hui s”. 

De drie andere buurten die lager scoren zijn Dronten Noord (7,2), Centr um Dronten (7,2) en 

Oud Dronten (6,7).  

In vergelijking met de scores van de vorige Lemon -meting in 2009, scoort Oud-Biddinghuizen 

Buiten bij de huidige meting significant hoger. Waar de score in 2009 nog een 6,3 was, is dit nu 

een 7,8. Bij de overige buurtscores zijn geen ontwikkelingen door de tijd zichtbaar, noch wijken 

de scores af van het gemiddelde van Dronten. 

2006 2009 2011 2006 2009 2011

1 kampwijk 8,0 7,9 15 de gi lden 8,5 8,2

2 centrum swifterbant 7,0 7,4 16 de munten 8,2 8,1 8,2

3 buitenhof - binnenhof 7,8 7,6 17 dronten noord 7,2 7,2 7,2

4 spelwi jk 7,6 7,4 18 centrum dronten 6,9 6,9 7,2

5 oude bloemenbuurt 6,6 7,3 18.2 oud dronten 6,3 6,7

6 nieuwe bloemenbuurt 8,3 8,2 19 de regenboog 7,9 7,9 8,0

7 hertenkamplaan 8,5 8,7 20 de fazant 7,7 7,7

7,7 7,8 21 boerenhemel 8,4 8,2

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 8,1 7,7

8 centrum biddinghuizen 5,8 7,7 7,7 23 de boeg 7 7,5 7,4

9 oud-biddinghuizen buiten 6,3 7,8 ▲ 24 de manege & de landmaten 8,0 8,3

10 de kaai 8,5 8,7 25 dronten zuid 7,4 7,7 7,8

11 de baan 7,8 7,6 7,7 7,7

12 bremerpark 8,5 8,4

13 koolzaadhof 6,7 7,3 Totaal gemeente 7,7 7,7

14 lucernehof 5,7 4,5 Landelijk gemiddelde 2008/2010 7,4 7,7

7,6 7,6

▲ 

▼ 

groen | significant hoger dan gemeente totaal      

rood   | significant lager dan gemeente totaal

Kwaliteit eigen woning

Swifterbant Dronten

Totaal Swifterbant

Totaal Dronten

Totaal Biddinghuizen

significante vooruitgang t.o.v. 2009

significant achteruitgang t.o.v. 2009

Biddinghuizen
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Fysieke woonomgeving 

4.3 Kwaliteit van de woningen in de buurt 

Het cijfer dat de bewoners van de gemeente Dronten gemiddeld geven voor de kwaliteit van  

woningen in de buurt is een 7,3. Bij dit aspect gaat om de aantrekkelijkheid en de staat van 

onderhoud van de woningen in de buurt.  Deze score is gelijk aan het cijfer bij de vorige meting 

in 2009. Het landelijk gemiddelde van 2010 is op dit aspect een 7,1. 

De spreidingscijfers bij deze vraag tonen dat 11% van de respondenten de kwaliteit van de w o-

ningen in de buurt met een 6 beoordeelt. 29% geeft hiervoor een 7 en 38% een 8. Een onvol-

doende komt bij 10% van de ondervraagden voor.  

 

Veruit het laagste cijfer krijgt Lucernehof, een 3,9. Dit cijfer ligt, net als de cijfers van Oude 

Bloemenbuurt (6,3), Dronten Noord (6,6), Centrum Dronten (6,7) en Oud Dronten (5,8), signif i-

cant lager dan het gemeentelijk gemiddelde. Een bewoner uit Centrum Dronten noteert: “Er 

wordt haast niks aan het renoveren/opknappen van de buurt gedaan. De mogelij ke geruchten 

over het afbreken van de buurt geven veel onduidelijkheid bij zowel de huurders als de kopers. 

Mensen zijn hierdoor weinig bereid om te investeren”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Daarentegen scoort een negental buurten significant hoger dan gemiddeld. Hiervan krijgt Boe-

renhemel met een 8,1 het hoogste cijfer.  

2006 2009 2011 2006 2009 2011

1 kampwijk 7,7 7,7 15 de gi lden 7,9 7,3

2 centrum swifterbant 6,6 7,0 16 de munten 8 7,9 8,0

3 buitenhof - binnenhof 7,3 7,6 17 dronten noord 7,1 6,9 6,6

4 spelwi jk 6,8 7,1 18 centrum dronten 6,5 6,6 6,7

5 oude bloemenbuurt 6,4 6,3 18.2 oud dronten 6,0 5,8

6 nieuwe bloemenbuurt 7,8 7,7 19 de regenboog 7,6 7,8 7,7

7 hertenkamplaan 7,7 7,8 20 de fazant 7,3 7,3

7,2 7,4 21 boerenhemel 8,2 8,1

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 7,6 7,4

8 centrum biddinghuizen 5,7 7,4 7,3 23 de boeg 6,9 6,9 7,1

9 oud-biddinghuizen buiten 6,1 7,5 ▲ 24 de manege & de landmaten 7,7 7,9

10 de kaai 7,8 8,0 25 dronten zuid 7,2 7,5 7,4

11 de baan 7,5 7,2 7,4 7,3

12 bremerpark 7,7 7,9

13 koolzaadhof 6,8 6,9 Totaal gemeente 7,3 7,3

14 lucernehof 4,7 3,9 Landelijk gemiddelde 2008/2010 7,2 7,1

7,1 7,2

▲ 

▼ 

groen | significant hoger dan gemeente totaal      

rood   | significant lager dan gemeente totaal significant achteruitgang t.o.v. 2009

Totaal Dronten

Totaal Biddinghuizen

significante vooruitgang t.o.v. 2009

Swifterbant Dronten

Totaal Swifterbant

Biddinghuizen

Kwaliteit woningen in de buurt
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Kijken we naar de ontwikkelingen door de tijd, dan zien we dat de bewoners van Oud-

Biddinghuizen Buiten (7,5) nu tevredener zijn dan bij de Lemon -meting in 2009 (6,1). 

4.4 De woonomgeving 

Bij de woonomgeving valt te denken aan de aanwezigheid van pleintjes en bankjes, aan de be-

strating en aan de manier waarop de straat is ingericht. De bewoners van de gemeente Dronten 

waarderen de woonomgeving gemiddeld met een 6,9.  Ter vergelijking, de score bij de vorige 

meting was een 6,7 en het landelijk gemiddelde ligt in 2010 op een 6,7.  

De spreidingscijfers tonen dat een 6 is uitgedeeld door 14% van de respondenten, een 7 door 

32% en een 8 door 29% van de ondervraagden. 17% van de respondenten geeft aan de woon-

omgeving onvoldoende te vinden (met een 5 of lager).  

 

De scores van drie buurten wijken negatief af van het gemeentelijk gemiddelde. Dit zijn de 

scores van Lucernehof (5,5), De Gilden (5,3) en Oud Dronten (6,1). Een respondent uit De Gil-

den merkt op: “Er is een langzame ontwikkeling wat betreft de definitieve aanleg van de be-

strating en de beplanting in de nieuwbouw. De oplevering was dec. 2009, maar nu is het nog 

2006 2009 2011 2006 2009 2011

1 kampwijk 7,0 6,6 15 de gi lden 4,3 5,3

2 centrum swifterbant 6,8 6,9 16 de munten 7,7 7,4 7,4

3 buitenhof - binnenhof 6,6 6,7 17 dronten noord 7 6,8 6,6

4 spelwi jk 6,4 6,7 18 centrum dronten 6,4 6,5 6,7

5 oude bloemenbuurt 6,3 5,8 18.2 oud dronten 6,0 6,1

6 nieuwe bloemenbuurt 6,6 6,9 19 de regenboog 7,3 7,4 7,3

7 hertenkamplaan 7,0 7,3 20 de fazant 6,7 6,9

6,7 6,8 21 boerenhemel 7,9 7,7

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 7,6 7,2

8 centrum biddinghuizen 6,3 6,5 6,7 23 de boeg 6,7 6,6 7,1

9 oud-biddinghuizen buiten 6,3 6,7 24 de manege & de landmaten 7,3 7,7

10 de kaai 6,6 6,6 25 dronten zuid 6,7 6,9 7,0

11 de baan 7,0 6,7 6,8 7,0

12 bremerpark 7,3 7,1

13 koolzaadhof 6,3 6,8 Totaal gemeente 6,7 6,9

14 lucernehof 5,4 5,5 Landelijk gemiddelde 2008/2010 6,6 6,7

6,6 6,7

▲ 

▼ 

groen | significant hoger dan gemeente totaal      

rood   | significant lager dan gemeente totaal

Woonomgeving

Totaal Biddinghuizen

significante vooruitgang t.o.v. 2009

significant achteruitgang t.o.v. 2009

Totaal Dronten

DrontenSwifterbant

Biddinghuizen

Totaal Swifterbant
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steeds een bouwweg met modder e.d. Ook is er wateroverlast door afvoer over eigen grond, dit 

loopt slecht weg”.  

Vier buurten scoren significant hoger dan gemiddeld, te weten De Munten (7,4), De Regenboog 

(7,3), de Boerenhemel (7,7) en De Manege & De Landmaten (7,7). Geen van de overige buurten 

wijkt significant af van het gemiddelde van Dronten. Er hebben verder geen significante vera n-

deringen plaatsgevonden in vergelijking met de vorige Lemon -meting in 2009. 

4.5 De groenvoorzieningen 

Het cijfer dat de bewoners van de gemeente Dronten geven voor de groenvoorzieningen is een 

6,7. Hierbij kan gedacht worden aan de manier waarop men gebruikmaakt van het groen en de 

manier waarop de groenvoorzieningen worden bijgehouden.  In vergelijking met de score van de 

vorige Lemon-meting in 2009 (6,4), zijn de bewoners significant tevredener over dit aspect. Het 

landelijk gemiddelde voor de groenvoorzieningen was in 2010 een 6,6. 

Van de respondenten vindt 20% met een 5 of lager de groenvoorzieningen onvoldoende. 17% 

geeft hiervoor een 6, 29% een 7 en 25% van de ondervraagden geeft een 8.  

 

2006 2009 2011 2006 2009 2011

1 kampwijk 6,6 6,3 15 de gi lden 3,5 4,9 ▲

2 centrum swifterbant 6,7 6,9 16 de munten 7,1 7,1 7,4

3 buitenhof - binnenhof 6,3 6,2 17 dronten noord 6,7 6,3 6,2

4 spelwi jk 5,8 6,4 18 centrum dronten 6 6,1 6,3

5 oude bloemenbuurt 6,3 6,4 18.2 oud dronten 6,0 6,3

6 nieuwe bloemenbuurt 5,9 6,4 19 de regenboog 6,6 6,7 7,0

7 hertenkamplaan 6,1 6,9 20 de fazant 6,8 6,8

6,2 6,5 21 boerenhemel 7,6 7,5

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 6,8 6,4

8 centrum biddinghuizen 6,2 6,0 6,8 23 de boeg 6,6 6,7 7,3

9 oud-biddinghuizen buiten 6,9 6,9 24 de manege & de landmaten 7,4 7,7

10 de kaai 6,1 6,5 25 dronten zuid 6,5 6,8 6,8

11 de baan 6,2 6,3 6,5 6,8

12 bremerpark 6,9 7,2

13 koolzaadhof 6,0 6,2 Totaal gemeente 6,4 6,7 ▲

14 lucernehof 5,6 6,3 Landelijk gemiddelde 2008/2010 6,5 6,6

6,3 6,6

▲ 

▼ 

groen | significant hoger dan gemeente totaal      

rood   | significant lager dan gemeente totaal

Groenvoorzieningen

Totaal Swifterbant

Totaal Biddinghuizen

Totaal Dronten

Biddinghuizen

Swifterbant Dronten

significante vooruitgang t.o.v. 2009

significant achteruitgang t.o.v. 2009
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Uit de tabel blijkt dat vijf buurten een score krijgen die significant hoger ligt dan gemiddeld in 

Dronten, te weten Bremerpark (7,2), De Munten (7,4), Boerenhemel (7,5), De Boeg (7,3) en De 

Manege & De Landmaten (7,7). Het laagste cijfer van de gemeente valt in De Gilden. De hier 

uitgedeelde 4,9 is significant lager dan het gemeentelijk gemiddelde, maar betreft wel een 

significante verbetering vergeleken met de vorige meting in 2009 (3,5). De overige buurten 

wijken niet significant af van het gemiddelde van de gemeente, noch zijn hier veranderingen 

zichtbaar ten opzichte van de vorige Lemon -meting. Een bewoner uit Nieuwe Bloemenbuurt 

(6,4) laat over de groenvoorzieningen weten: “Het parkje tegenover de Zwanebloem heeft een 

zeer slecht maaibeleid. Boeren rammen er 2 keer per jaar met een grote trekker doorheen om 1 

meter hoog gras te maaien. De kleine kinderen kunnen door het hoge gras en riet de sloten niet 

onderscheiden. Dit is zeer gevaarlijk, ik deel een 2 uit”. 

Objectieve informatie 

Het aantal aanschrijvingen over slecht tuinonderhoud wordt geregistreerd door OFW. In onder-

staande tabel is het aantal aanschrijvingen weergegeven in verhouding tot het aantal huurw o-

ningen in de buurt. Daarin valt op dat in Oud-Biddinghuizen Buiten en Koolzaadhof met respec-

tievelijk 11% en 10% relatief veel aanschrijvingen zijn geweest over het tuinonderhoud.  

Tabel  4- 1 :  Aanschr i j v inge n  tu inonde rhoud  in  20 10 .  Weerg egeven  a ls  pe rc ent age van  aan -

ta l  huu rwoningen  per  buurt
2
 

 

4.6 Speelvoorzieningen 

De bewoners is gevraagd naar hun oordeel over de speelvoorzieningen. Hieronder val len de 

manier waarop de speelvoorzieningen worden bijgehouden, het gebruik ervan en de mogelij k-

heden voor kinderen om leuk en veilig te spelen. De speelvoorzieningen zijn door de bewoners 

van de gemeente Dronten gemiddeld gewaardeerd met een 6,4. Dit betreft een significante 

 

2
 Bron: Oost Flevoland Woondiensten 

Kern/buurt Percentage aanschrijvingen

Swifterbant

Kampwijk 5%

Centrum Swifterbant 5%

Binnenhof - Buitenhof 3%

Spelwijk 2%

Hertenkamplaan 6%

Biddinghuizen

Centrum Biddinghuizen 4%

Oud-Biddinghuizen Buiten 11%

De Baan 6%

Koolzaadhof 10%

Lucernehof 1%

Dronten

De Gilden 6%

Dronten Noord 1%

Centrum Dronten 4%

De Regenboog 1%

De Fazant 2%

De Boeg 2%

Dronten Zuid 7%
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verbetering in vergelijking met de waardering bij de vorige meting in 2009, toen een 6,1.  Het 

landelijk gemiddelde voor dit aspect lag in 2010 op een 6,2. 

De spreidingscijfers laten zien dat 17% van de respondenten een 6 geeft voor de speelvoorzi e-

ningen. 27% geeft een 7 en 25% een 8. Van de ondervraagden geeft 24% aan met een 5 of lager 

de speelvoorzieningen onvoldoende te vinden.  

 

Buurten die een significant lager cijfer krijgen dan het gemeentelijk gemiddelde zijn Kampwijk 

(5,8), De Kaai (5,1), Centrum Dronten (5,6) en Boerenhemel (5,4). Een bewoner van Kampwijk 

laat weten: “Graag zouden we de speelvoorziening op ons pleintje verbeterd en behouden zien. 

Dit i.v.m. een toename van jonge kinderen in deze buurt. Zo kunnen we een goed overzicht op ze 

blijven houden. Het helpt ook om de samenkomst van buurtgenoten te blijven behouden. 

Straatnaam: De Trippen”. 

Daarentegen scoort een zevental buurten significant hoger dan gemiddeld in Dronten, waarvan 

het hoogste cijfer is voor De Munten (een 7,5). De overige buurten wijken niet af van het ge-

meentelijk gemiddelde. Drie buurten krijgen in de huidige Lemon-meting een significant hogere 

score dan bij de vorige meting in 2009, te weten Oud -Biddinghuizen Buiten (van een 5,3 naar 

een 7,1), De Gilden (van een 2,5 naar een 5,8) en Oud Dronten (van een 4,5 naar een 5,7). In 

2006 2009 2011 2006 2009 2011

1 kampwijk 6,3 5,8 15 de gi lden 2,5 5,8 ▲

2 centrum swifterbant 6,6 6,5 16 de munten 7,2 7,1 7,5

3 buitenhof - binnenhof 5,5 5,8 17 dronten noord 7 6,6 6,3

4 spelwi jk 5,6 6,2 18 centrum dronten 5,4 5,1 5,6

5 oude bloemenbuurt 5,8 6,0 18.2 oud dronten 4,5 5,7 ▲

6 nieuwe bloemenbuurt 6,2 6,3 19 de regenboog 6 6,2 6,4

7 hertenkamplaan 6,7 7,1 20 de fazant 6,6 6,8

6,1 6,2 21 boerenhemel 4,8 5,4

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 7,1 7,2

8 centrum biddinghuizen 6,3 5,9 5,8 23 de boeg 7,1 7,2 7,3

9 oud-biddinghuizen buiten 5,3 7,1 ▲ 24 de manege & de landmaten 7,0 7,3

10 de kaai 5,5 5,1 25 dronten zuid 6,6 6,6 6,6

11 de baan 5,8 6,1 6,0 6,5

12 bremerpark 7,1 7,1

13 koolzaadhof 6,6 6,4 Totaal gemeente 6,1 6,4 ▲

14 lucernehof 5,6 6,0 Landelijk gemiddelde 2008/2010 6,1 6,2

6,1 6,3

▲ 

▼ 

groen | significant hoger dan gemeente totaal      

rood   | significant lager dan gemeente totaal

Speelvoorzieningen

Swifterbant

Biddinghuizen

Dronten

Totaal Swifterbant

significante vooruitgang t.o.v. 2009

significant achteruitgang t.o.v. 2009

Totaal Dronten

Totaal Biddinghuizen
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geen van de buurten is een (significante) verslechtering van de speelvoorzieningen geconsta-

teerd, vergeleken met de scores in 2009.  

Objectieve informatie 

Van een aantal buurten in de gemeente Dronten is bekend wat het aantal speelvoorzieningen 

is. In het volgende overzicht staat het aantal speelvoorzieningen per buurt weergegeven. 

Tabel  4- 2 :  Aanta l  spee lvo orz ien inge n  in  20 10
3
 

 

 

Uit de tabel blijkt dat Dronten Zuid de meeste speelvoorzi eningen (14) heeft. De Manege & De 

Landmaten (12) en De Munten (10) hebben ook relatief veel speelvoorzieningen.  

4.7 Winkelvoorzieningen 

De bewoners waarderen de winkelvoorzieningen in de gemeente Dronten met een 7,1. Dit cijfer 

verschilt nauwelijks met het cijfer gegeven bij de vorige meting in 2009, toen een 7,2. Kijken we 

naar de spreidingscijfers bij deze vraag, dan zien we dat 11% van de ondervraagden de winke l-

voorzieningen met een 5 of lager als onvoldoende bestempelt. 14% geeft voor dit aspect een 6, 

30% een 7 en 33% een 8. Van de ondervraagden becijfert 12% de winkelvoorzieningen met een 

9 of een 10. 

 

3
 Bron: Gemeente Dronten 

Scholen Speeltuinen
Voortgezet 

onderwijs
Totaal

Kampwijk 3 3

Centrum-Swifterbant 1 5 6

Buitenhof-Binnenhof 1 1

Spelwijk 1 7 8

Oude-Bloemenbuurt 1 2 3

Nieuwe-Bloemenbuurt 6 6

Hertenkamplaan 1 1

Swifterbant totaal 3 25 0 28

Centrum Biddinghuizen 2 2 4

Oud-Biddinghuizen Buiten 2 2

De Kaai 0

De Baan 3 3

Bremerpark 4 4

Koolzaadhof 1 1 2

Lucernehof 1 1

Biddinghuizen totaal 3 13 0 16

De Gilden 3 6 9

De Munten 10 10

Dronten Noord 3 1 4

Centrum Dronten 3 4 2 9

Oud Dronten 5 5

De Regenboog 0

De Fazant 4 4

Boerenhemel 1 1

De Schalm, De Ketting & De Kaapstander 2 3 5

De Boeg 5 5

De Manege & De Landmaten 3 9 12

Dronten Zuid 3 11 14

Dronten totaal 14 60 4 78

Gemeente totaal 20 98 4 122

* Onder speeltuinen worden ook schoolpleinen verstaan, daarom zijn beiden vermeld.



23 

 

  

Fysieke woonomgeving 

 

Wat opvalt, is een tweedeling in de scores van de buurtgemiddelden.  Zo krijgen zeven buurten 

(alle in Biddingbuizen) een significant lagere score dan het gemeentelijk gemiddelde. Hiervan 

krijgt Lucernehof met een 5,5 het laagste cijfer van de gemeente. Uit Bremerpark (6,0) komt de 

volgende opmerking: “Wij betreuren het zeer beperkte aanbod van winkels en de langdurig 

leegstaande panden”. Negen buurten (alle in Dronten) scoren significant hoger dan gemiddeld, 

waarvan Centrum Dronten met een 8,0 de hoogste score krijgt. Een bewoner uit Fazant (7,5) is 

positief kritisch: “Wat er aan winkels is, is prima, maar de leegstand vind ik te hoog. Ook de 

loop bij de Rede en het plein is slecht, ongezellig en slecht voor de ondernemers”. In vergelijking 

met de scores uit 2009 zijn er geen significante veranderingen zichtbaar.  

Objectieve informatie 

Niet in alle buurten en kernen in de gemeente Dronten is het aanbod aan winkels hetzelfde. In 

de volgende tabel staan verschillende winkelvoorzieningen per kern weergegeven.  

2006 2009 2011 2006 2009 2011

1 kampwijk 6,8 6,9 15 de gi lden 7,6 7,3

2 centrum swifterbant 6,8 6,8 16 de munten 8 7,7 7,9

3 buitenhof - binnenhof 6,8 6,9 17 dronten noord 8,3 7,8 7,4

4 spelwi jk 6,7 6,7 18 centrum dronten 8,4 8,0 8,0

5 oude bloemenbuurt 7,2 6,7 18.2 oud dronten 7,8 7,9

6 nieuwe bloemenbuurt 6,9 6,9 19 de regenboog 7,9 7,9

7 hertenkamplaan 6,5 6,7 20 de fazant 7,7 7,5

6,8 6,8 21 boerenhemel 8,0 7,9

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 8,0 7,7

8 centrum biddinghuizen 6,0 6,3 6,2 23 de boeg 7,8 7,7 7,5

9 oud-biddinghuizen buiten 6,1 6,2 24 de manege & de landmaten 7,6 7,7

10 de kaai 5,9 6,0 25 dronten zuid 8,2 7,8 7,9

11 de baan 6,6 6,5 7,8 7,7

12 bremerpark 6,0 6,0

13 koolzaadhof 6,1 6,0 Totaal gemeente 7,2 7,1

14 lucernehof 5,9 5,5 Landelijk gemiddelde 2008/2010 - -

6,2 6,1

▲ 

▼ 

Totaal Swifterbant

groen | significant hoger dan gemeente totaal      

Winkels

significante vooruitgang t.o.v. 2009

Dronten

Biddinghuizen

Swifterbant

Totaal Dronten

Totaal Biddinghuizen

rood   | significant lager dan gemeente totaal significant achteruitgang t.o.v. 2009
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Tabel  4- 3 :  W inke laanbod in  2 010  per  ke rn
4
 

 

De gegevens komen in zoverre overeen met de scores, dat waar alle scores in Biddinghuizen 

significant lager zijn dan gemiddeld, ook de minste winkelvoorzieningen zijn. Daarentegen zijn 

de meeste scores uit Dronten significant hoger dan gemiddeld. Hier zijn ook de meeste winke l-

voorzieningen. 

4.8 Scholen 

Aan de bewoners van de gemeente Dronten is gevraagd een oordeel te geven over het aanbod, 

de kwaliteit en de bereikbaarheid van de scholen. De bewoners beoordelen dit met een gemid-

delde van een 7,4. Dit is gelijk aan het cijfer bij de vorige meting in 2009. De spreidingscijfers 

laten zien dat 36% het schoolaanbod met een 7 waardeert. 39% geeft een 8 en 10% vindt dit 

aspect uitstekend (9 of 10). Een onvoldoende (een 5 of lager) komt bij slechts 6% van de onde r-

vraagden voor. 

 

4
 Bron: Gemeente Dronten 

Centrum Zuid De Munten

Eten en drinken* 4 30 5 2 5 46

Supermarkt 2 4 1 1 2 10

Mode 40 1 41

Verzorging 1 16 3 1 3 24

Ontspanning en vrije tijd 1 11 1 2 15

Audio & video 10 10

Overigen 3 27 2 32

Totaal 11 138 10 4 15 178

* Exclusief supermarkten

Totaal
DrontenCentrum 

Biddinghuizen

Centrum 

Swifterbant
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Vijf buurten scoren significant lager dan gemiddeld. Dit zijn Centrum Biddinghuizen (7,0), O ud-

Biddinghuizen Buiten, De Kaai, De Baan en Bremerpark (alle met een 6,9). Buurten waarvan de 

bewoners de schoolvoorzieningen juist significant hoger beoordelen dan gemiddeld zijn De 

Munten (7,7), Boerenhemel (7,9) en De Manege & De Landmaten (7,8). Uit laatstgenoemde 

buurt komt de kritische noot: “De verkeerssituatie op het gezondheidsplein-Scholen Beursplein 

is erg onoverzichtelijk. Er ontstaan gevaarlijke situaties met auto's en fietsers. Minimaliseer het 

groen wat er staat, zodat er meer overzicht komt (kleine kinderen zie je niet altijd fietsen). Zorg 

voor een overzichtelijke oversteekplaats. Als auto kom je nu eerst door 2 bochten, dan een 

drempel en ondertussen zijn er overal fietsers om je heen”.  

De scores van de overige buurten wijken niet af van het gemiddelde van Dronten. Kijken we 

naar de ontwikkelingen door de tijd dan zien we, in vergelijking met de resultaten bij de vorige 

meting in 2009, geen veranderingen.  

 

2006 2009 2011 2006 2009 2011

1 kampwijk 7,6 7,5 15 de gi lden 7,7 7,5

2 centrum swifterbant 7,7 7,5 16 de munten 7,8 7,6 7,7

3 buitenhof - binnenhof 7,4 7,6 17 dronten noord 7,6 7,7 7,3

4 spelwi jk 7,4 7,2 18 centrum dronten 7,6 7,6 7,4

5 oude bloemenbuurt 7,5 7,1 18.2 oud dronten 7,4 7,6

6 nieuwe bloemenbuurt 7,5 7,3 19 de regenboog 7,4 7,6 7,5

7 hertenkamplaan 7,3 7,4 20 de fazant 7,6 7,6

7,5 7,4 21 boerenhemel 7,7 7,9

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 8,0 7,7

8 centrum biddinghuizen 7,3 7,1 7,0 23 de boeg 7,4 7,6 7,4

9 oud-biddinghuizen buiten 6,7 6,9 24 de manege & de landmaten 7,7 7,8

10 de kaai 6,7 6,9 25 dronten zuid 7,8 7,8 7,7

11 de baan 6,9 6,9 7,7 7,6

12 bremerpark 6,5 6,9

13 koolzaadhof 6,7 7,0 Totaal gemeente 7,4 7,4

14 lucernehof 6,5 7,1 Landelijk gemiddelde 2008/2010 - -

6,8 6,9

▲ 

▼ 

Scholen

significante vooruitgang t.o.v. 2009

significant achteruitgang t.o.v. 2009

Dronten

Biddinghuizen

Swifterbant

Totaal Dronten

Totaal Biddinghuizen

Totaal Swifterbant

groen | significant hoger dan gemeente totaal      

rood   | significant lager dan gemeente totaal
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4.9 Sociaal-culturele voorzieningen 

De bewoners van de gemeente Dronten geven – evenals bij de meting in 2009 - gemiddeld het 

cijfer 6,7 aan de sociaal-culturele voorzieningen. Denk hierbij aan voorzieningen als een wijk- 

of buurthuis, een theater, een bibliotheek, uitgaansmogelijkheden en jongerenvoorzieningen. 

De spreidingscijfers tonen dat 19% van de ondervraagden de sociaal -culturele voorzieningen 

beoordeelt met een 6. 34% geeft hiervoor een 7 en 25% een 8. Een onvoldoende komt bij 17% 

van de respondenten voor.  

 

Aan de ene kant scoort een groot aantal buurten significant lager dan het gemeentelijk gemid-

delde en aan de andere kant scoort een groot aantal buurten significant hoger dan gemiddeld. 

Van de negen buurten die relatief laag scoren, krijgt Oude Bloemenbuurt met een 5,6 het laa g-

ste cijfer. Een bewoner uit deze buurt noteert: “Het buurthuis moet veel meer open, vooral voor 

jongeren. Het is toch te gek dat een buurthuis vrijdag - en zaterdagavond dicht is!”. Acht buur-

ten scoren relatief hoog op sociaal-culturele voorzieningen. Hiervan krijgen De Regenboog en 

Boerenhemel beide met een 7,5 de hoogste waardering. Er zijn geen veranderingen zichtbaar in 

vergelijking met de resultaten van de vorige meting in 2009.  

 

2006 2009 2011 2006 2009 2011

1 kampwijk 6,4 5,9 15 de gi lden 7,0 7,0

2 centrum swifterbant 6,5 6,4 16 de munten 7 7,2 7,3

3 buitenhof - binnenhof 6,1 6,2 17 dronten noord 7,2 7,2 7,0

4 spelwi jk 6,1 6,2 18 centrum dronten 7,1 7,1 7,3

5 oude bloemenbuurt 6,6 5,6 18.2 oud dronten 6,9 7,2

6 nieuwe bloemenbuurt 6,1 6,1 19 de regenboog 7,2 7,4 7,5

7 hertenkamplaan 5,9 6,3 20 de fazant 7,1 7,1

6,3 6,1 21 boerenhemel 7,8 7,5

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 7,6 7,3

8 centrum biddinghuizen 6,0 6,0 6,1 23 de boeg 6,4 6,9 6,8

9 oud-biddinghuizen buiten 6,1 6,3 24 de manege & de landmaten 7,1 7,3

10 de kaai 5,6 6,0 25 dronten zuid 7,2 7,1 7,0

11 de baan 6,3 6,5 7,2 7,2

12 bremerpark 6,1 6,1

13 koolzaadhof 5,6 5,9 Totaal gemeente 6,7 6,7

14 lucernehof 5,8 5,7 Landelijk gemiddelde 2008/2010 - -

6,0 6,1

▲ 

▼ 

Totaal Swifterbant

Totaal Dronten

Totaal Biddinghuizen

groen | significant hoger dan gemeente totaal      

rood   | significant lager dan gemeente totaal

significante vooruitgang t.o.v. 2009

significant achteruitgang t.o.v. 2009

Dronten

Biddinghuizen

Swifterbant

Sociaal culturele voorzieningen
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Fysieke woonomgeving 

4.10 Sportvoorzieningen 

De bewoners van de gemeente Dronten hebben de sportvoorzieningen gemiddeld beoordeeld 

met een 7,4. Dit is gelijk aan het cijfer bij de vorige meting in 2009. Uit de spreidingscijfers 

volgt dat slechts 6% de sportvoorzieningen als onvoldoende beoordeel t. Een 6 is door 33% van 

de respondenten gegeven en een 7 door 40%. 12% van de ondervraagden waardeert de sport-

voorzieningen met een 9 of een 10. 

 

Er zijn drie buurten die een significant lager cijfer krijgen dan het gemiddelde van Dronten, te 

weten Spelwijk (6,6), Nieuwe Bloemenbuurt (6,9) en Lucernehof (6,5 ). Een respondent uit 

Spelwijk: “Jammer dat er geen moderne sporthal is, waar ook de handbal en de volleybal 

thuiswedstrijden kunnen spelen. Ook is er geen kantine met zicht op de sporthal en is de tribune 

voor supporters erg klein: er zijn nu niet eens genoeg banken”. Daarentegen krijgen zes buurten 

een significant hoger cijfer dan gemiddeld. Dit zijn De Munten (7,9), Centrum Dronten (7,7), De 

Regenboog (7,8), Boerenhemel (8,1), De Schalm, De Ketting & De Kaapstander (7,8) en De Ma-

nege & De Landmaten (7,9). Er zijn geen buurtgemiddelden waarbij het cijfer significant vera n-

derd is in vergelijking met de score uit 2009. 

 

2006 2009 2011 2006 2009 2011

1 kampwijk 7,1 7,1 15 de gi lden 7,7 7,6

2 centrum swifterbant 7,2 7,2 16 de munten 7,8 7,7 7,9

3 buitenhof - binnenhof 7,0 7,3 17 dronten noord 7,8 7,6 7,5

4 spelwi jk 6,8 6,6 18 centrum dronten 7,6 7,5 7,7

5 oude bloemenbuurt 6,8 6,6 18.2 oud dronten 7,5 7,6

6 nieuwe bloemenbuurt 7,0 6,9 19 de regenboog 7,4 7,7 7,8

7 hertenkamplaan 6,9 7,0 20 de fazant 7,5 7,6

7,0 7,0 21 boerenhemel 8,2 8,1

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 8,0 7,8

8 centrum biddinghuizen 7,2 7,2 7,1 23 de boeg 7 7,5 7,3

9 oud-biddinghuizen buiten 7,1 7,3 24 de manege & de landmaten 7,8 7,9

10 de kaai 7,0 7,3 25 dronten zuid 7,7 7,7 7,7

11 de baan 7,4 7,4 7,7 7,7

12 bremerpark 7,0 7,3

13 koolzaadhof 6,7 7,1 Totaal gemeente 7,4 7,4

14 lucernehof 6,8 6,5 Landelijk gemiddelde 2008/2010 - -

7,1 7,2

▲ 

▼ 

groen | significant hoger dan gemeente totaal      

rood   | significant lager dan gemeente totaal

Dronten

Biddinghuizen

Swifterbant

Totaal Dronten

Totaal Biddinghuizen

Totaal Swifterbant

Sportvoorzieningen

significante vooruitgang t.o.v. 2009

significant achteruitgang t.o.v. 2009
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4.11 Zorgvoorzieningen 

De zorgvoorzieningen in de gemeente Dronten – denk hierbij aan de huisarts, een gezondheids-

centrum, een apotheek, de thuiszorg en de gehandicaptenzorg – zijn door de bewoners beoor-

deeld met een gemiddelde van een 7,6. Ter vergelijking, het vorige gemiddelde in 2009 betrof 

een 7,5. De spreidingscijfers bij deze vraag laten zien dat 30% van de respondenten de zor g-

voorzieningen beoordeelt met een 7 en 43% met een 8. Een 9 of 10 komt bij 14% van de onde r-

vraagden voor en een onvoldoende (5 of lager) bij 4%.  

 

In veruit het grootste deel van de buurten wijken de scores niet af van het gemiddelde van 

Dronten. Bij vier buurten is dit wel het geval. De Munten (7,9), Centrum Dronten (7,9) en Boe-

renhemel (8,1) scoren significant hoger dan gemiddeld: Bremerpark (7,2) scoort significant 

lager dan gemiddeld. Uit Centrum Swifterbant komt de opmerking: “Het gezondheidscentrum is 

moeilijk telefonisch bereikbaar”. 

Er zijn geen veranderingen in de scores zichtbaar vergeleken met de vorige Lemon -meting in 

2009. 

2006 2009 2011 2006 2009 2011

1 kampwijk 7,3 7,3 15 de gi lden 7,7 7,5

2 centrum swifterbant 7,3 7,5 16 de munten 7,8 7,6 7,9

3 buitenhof - binnenhof 7,6 7,6 17 dronten noord 7,8 7,7 7,6

4 spelwi jk 7,4 7,3 18 centrum dronten 7,8 7,6 7,9

5 oude bloemenbuurt 7,4 7,2 18.2 oud dronten 7,4 7,8

6 nieuwe bloemenbuurt 7,4 7,3 19 de regenboog 7,8 7,7 7,8

7 hertenkamplaan 7,2 7,4 20 de fazant 7,5 7,6

7,4 7,4 21 boerenhemel 7,9 8,1

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 7,8 7,8

8 centrum biddinghuizen 7,4 7,5 7,4 23 de boeg 7,3 7,4 7,5

9 oud-biddinghuizen buiten 7,0 7,3 24 de manege & de landmaten 7,5 7,8

10 de kaai 7,1 7,3 25 dronten zuid 7,8 7,5 7,8

11 de baan 7,5 7,4 7,6 7,8

12 bremerpark 7,2 7,2

13 koolzaadhof 7,0 7,3 Totaal gemeente 7,5 7,6

14 lucernehof 7,2 7,3 Landelijk gemiddelde 2008/2010 - -

7,3 7,3

▲ 

▼ 

groen | significant hoger dan gemeente totaal      

rood   | significant lager dan gemeente totaal

Zorgvoorzieningen

Dronten

Biddinghuizen

Swifterbant

Totaal Dronten

Totaal Biddinghuizen

Totaal Swifterbant

significante vooruitgang t.o.v. 2009

significant achteruitgang t.o.v. 2009
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Fysieke woonomgeving 

Objectieve informatie 

In onderstaande tabel is het aantal doktersposten en apotheken per kern weergegeven.  

Tabel  4- 4 :  Aanta l  zo rgvoo rz ien ingen  in  20 10 pe r  ke r n
5
 

 

4.12 Openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer in de gemeente Dronten, en dan met name de nabijheid en de frequentie 

van de dienstregeling, krijgt van de bewoners gemiddeld een 6,3. Dit is  nagenoeg gelijk aan de 

score bij de vorige Lemon-meting in 2009 (6,2).  

De spreidingscijfers bij deze vraag tonen dat 23% van de respondenten het cijfer 6 geeft. Een 7 

is door 33% gegeven en een 8 door 17% van de ondervraagden. Een onvoldoende (5 of lager ) 

komt bij 23% van de ondervraagden voor.  

 

5
 Bron: Gemeente Dronten 

Biddinghuizen Dronten Swifterbant Totaal

Dokterspost 1 3 1 5

Apotheek 1 3 1 5

Polikliniek 0 1 0 1

Totaal 2 7 2 11
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De bewoners van Kampwijk (5,3), Spelwijk (5,6), Hertenkamplaan (5,5) en Lucernehof (5,5) zijn 

relatief ontevreden over het openbaar vervoer in hun buurt. De cijfers van deze buurten liggen 

significant lager dan het gemeentelijk gemiddelde. De bewoners van Centrum Dronten (7,1), De 

Regenboog (7,0) en Boerenhemel (7,2) zijn relatief tevreden over het openbaar vervoer. Deze 

buurten scoren significant hogere cijfers dan gemiddeld.  De cijfers van de overige buurten wij-

ken niet af van het gemiddelde. Er zijn geen buurtgemiddelden die significant hoger dan wel 

lager liggen vergeleken met de resultaten van de vorige Lemon -meting in 2009. 

Een bewoner van Buitenhof-Binnenhof (5,5) laat weten: “Het is jammer dat het openbaar ver-

voer zo afzakt!! Doordeweeks vertrekt de laatste bus uit Lelystad naar Swifterbant om even na 

7-en. Gevolg, ik moet mijn dochter die in A'dam op school zit geregeld ophalen uit Lelystad. En 

wat te denken als je afhankelijk bent van het openbaar vervoer en je wilt met je gezin b.v. naar 

Artis. Nou... dan mag je blij zijn als je tegen half 3 's middags aankomt want een bus naar Lel y-

stad rijdt niet op zondag dus dan moet je eerst via Dronten en die vertrekt pas om half 1 uit 

Swift. Erg toch!”. 

2006 2009 2011 2006 2009 2011

1 kampwijk 5,7 5,3 15 de gi lden 6,4 6,3

2 centrum swifterbant 5,8 5,9 16 de munten 6,4 6,6 6,4

3 buitenhof - binnenhof 5,1 5,5 17 dronten noord 6,8 7,0 6,7

4 spelwi jk 5,3 5,6 18 centrum dronten 6,9 6,8 7,1

5 oude bloemenbuurt 5,5 5,9 18.2 oud dronten 6,5 6,7

6 nieuwe bloemenbuurt 5,3 5,8 19 de regenboog 6,7 7,0 7,0

7 hertenkamplaan 5,4 5,5 20 de fazant 6,8 6,6

5,5 5,6 21 boerenhemel 7,1 7,2

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 6,8 6,6

8 centrum biddinghuizen 5,8 6,3 6,0 23 de boeg 6,2 6,5 6,4

9 oud-biddinghuizen buiten 5,5 6,0 24 de manege & de landmaten 6,4 6,6

10 de kaai 5,9 6,2 25 dronten zuid 6,9 6,8 6,7

11 de baan 6,2 6,3 6,7 6,7

12 bremerpark 6,0 6,3

13 koolzaadhof 5,7 6,0 Totaal gemeente 6,2 6,3

14 lucernehof 5,3 5,5 Landelijk gemiddelde 2008/2010 - -

5,9 6,1

▲ 

▼ rood   | significant lager dan gemeente totaal significant achteruitgang t.o.v. 2009

groen | significant hoger dan gemeente totaal      

Openbaar vervoer

significante vooruitgang t.o.v. 2009

Dronten

Biddinghuizen

Swifterbant

Totaal Dronten

Totaal Biddinghuizen

Totaal Swifterbant
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Fysieke woonomgeving 

4.13 Conclusie fysieke woonomgeving 

De scores voor de aspecten van de fysieke woonomgeving zijn veelal positief. De cijfers liggen – 

op die voor de speelvoorzieningen (6,4) en het openbaar vervoer (6,3) na – hoger dan een 6,5, 

oplopend tot een 7,6 voor de zorgvoorzieningen en een 7,7 voor de kwaliteit van de eigen wo-

ning. Op buurtniveau bekeken zijn er vier buurten die op meer dan de helft van de aspecten 

van de fysieke woonomgeving significant hoger scoren dan gemiddeld. Dit zijn De Munten, De 

Regenboog, Boerenhemel en De Manege & De Landmaten. Er is één buurt die op meer dan de 

helft van de aspecten significant lager scoort dan gemiddeld, namelijk Lucernehof.  
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Hoofdstuk 5  

Sociale woonomgeving 

5.1 Inleiding 

De sociale woonomgeving gaat over het samenleven van buurtbewoners. Over hoe d e bewo-

ners met elkaar omgaan en hoe betrokken ze zich voelen bij de buurt. Over de sociale woo n-

omgeving zijn twee aspecten opgenomen in de huidige Lemon-meting. Er is de bewoners ge-

vraagd een oordeel te geven over de betrokkenheid bij de buurt – daarbij is apart gevraagd 

naar de inzet voor de buurt - en over de bevolkingssamenstelling.  

5.2 Betrokkenheid bij de buurt 

De betrokkenheid van bewoners bij de buurt - denk hierbij aan de mate waarin bewoners zich 

willen inzetten voor de buurt en elkaar aanspreken op gedrag - is door de bewoners van de 

gemeente Dronten gemiddeld beoordeeld met een 6,4. Dit is nagenoeg gelijk aan de score bij 

de vorige Lemon-meting, in 2009 een 6,3. Het landelijk gemiddelde op dit aspect was in 2010 

een 6,2. 

Van de respondenten geeft liefst een kwart een onvoldoende (5 of lager) aan de betrokkenheid. 

22% geeft een 6, 29% een 7 en 18% van de respondenten geeft voor dit aspect een 8. 
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Uit de tabel blijkt dat drie buurten een significant lager cijfer krijgen dan gemiddeld in Dronten.  

Dit zijn Buitenhof-Binnenhof (5,6), Lucernehof (5,4) en Dronten Noord (5,7). Uit Dronten Noord 

komt de volgende opmerking: “De oorzaak van de geringe betrokkenheid is waarschijnlijk de 

vele nieuwe bewoners in de afgelopen jaren, waardoor ook andere culturen en twee studente n-

huizen. De rommel opruimen, sneeuw vegen e.d. wordt niet gedaan. Ook het aanspreken op 

gedrag, zoals honden die niet aangelijnd zijn en op het grasveld lopen, wordt verre van ge-

waardeerd”.  

Een significant hoger cijfer dan gemiddeld krijgen Bremerpark (6,9), De Regenboog (7,0), Bo e-

renhemel (7,2) en De Manege & De Landmaten (6,7).  De overige buurten scoren niet afwijkend 

van het gemiddelde van Dronten. Er zijn geen verander ingen zichtbaar ten opzichte van de 

resultaten van de vorige meting in 2009. 

Inzet voor de buurt 

De vraag of bewoners zich inzetten voor de buurt is door 42% met ‘ja’ beantwoord. Daarnaast 

gaf 6% aan zich niet in te zetten maar zich hiertoe wel bereid te voelen. ‘Nee’ werd door 52% 

gegeven als antwoord.  

2006 2009 2011 2006 2009 2011

1 kampwijk 6,7 6,4 15 de gi lden 6,3 6,1

2 centrum swifterbant 6,0 6,3 16 de munten 6,7 6,5 6,4

3 buitenhof - binnenhof 5,8 5,6 17 dronten noord 6,3 6,0 5,7

4 spelwi jk 5,8 6,0 18 centrum dronten 5,8 6,0 6,3

5 oude bloemenbuurt 6,2 5,5 18.2 oud dronten 6,0 5,8

6 nieuwe bloemenbuurt 6,1 6,2 19 de regenboog 6,8 7,0 7,0

7 hertenkamplaan 6,1 6,0 20 de fazant 6,5 6,6

6,1 6,1 21 boerenhemel 7,2 7,2

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 7,0 6,7

8 centrum biddinghuizen 5,6 6,1 6,4 23 de boeg 5,6 5,6 6,2

9 oud-biddinghuizen buiten 5,6 5,8 24 de manege & de landmaten 6,5 6,7

10 de kaai 6,6 6,8 25 dronten zuid 6,4 6,3 6,1

11 de baan 6,8 6,7 6,4 6,4

12 bremerpark 6,6 6,9

13 koolzaadhof 5,9 5,8 Totaal gemeente 6,3 6,4

14 lucernehof 4,6 5,4 Landelijk gemiddelde 2008/2010 6,3 6,2

6,2 6,4

▲ 

▼ 

groen | significant hoger dan gemeente totaal      

rood   | significant lager dan gemeente totaal

Biddinghuizen

Swifterbant

significante vooruitgang t.o.v. 2009

Totaal Dronten

Totaal Biddinghuizen

Totaal Swifterbant

Betrokkenheid

significant achteruitgang t.o.v. 2009

Dronten
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Tevens is aan de bewoners van de gemeente Dronten gevraagd om aan te geven op welke m a-

nier ze zich inzetten – als ze zich inzetten - en op welke manier ze zich willen inzetten voor de 

buurt. Veelgenoemde antwoorden zijn: 

- Schoonmaakacties: een pleintje schoonhouden, zwerfvuil opruimen, sneeuwschuiven . 

- Het organiseren van een buurtfeest, - barbecue- of –borrel. 

- Iets doen voor de buren, zoals op het huis passen tijdens vakanties en klaarstaan waar 

nodig. 

- Het bijhouden van het openbare groen.  

In onderstaande tabel is per buurt weergegeven welke manieren van inzet door de bewoners 

het meest genoemd zijn.  

Tabel  5- 1 :  Meest  genoem de vo rmen  van  inzet  pe r  b uurt  

 

Swifterbant 1 2 3

Kampwijk Schoonmaakacties Wijkbijeenkomsten Iets doen voor de buren

Centrum-Swifterbant Schoonmaakacties Iets doen voor de buren

Buitenhof-Binnenhof Iets doen voor de buren

Spelwijk Schoonmaakacties Iets doen voor de buren Onderhouden groen

Oude-Bloemenbuurt Schoonmaakacties Iets doen voor de buren

Nieuwe-Bloemenbuurt Buurtfeest organiseren Iets doen voor de buren

Hertenkamplaan Buurtfeest organiseren Iets doen voor de buren

Biddinghuizen

Centrum Biddinghuizen Onderhouden groen Iets doen voor de buren

Oud-Biddinghuizen Buiten Schoonmaakacties Onderhouden groen

De Kaai Schoonmaakacties Buurtfeest organiseren

De Baan Schoonmaakacties Buurtfeest organiseren

Bremerpark Schoonmaakacties Buurtfeest organiseren Iets doen voor de buren

Koolzaadhof Iets doen voor de buren

Lucernehof Iets doen voor de buren

Dronten

De Gilden Onderhouden groen Iets doen voor de buren Buurtfeest organiseren

De Munten Schoonmaakacties Iets doen voor de buren Buurtfeest organiseren

Dronten Noord Schoonmaakacties Iets doen voor de buren

Centrum Dronten Schoonmaakacties Iets doen voor de buren

Oud Dronten Schoonmaakacties Iets doen voor de buren

De Regenboog Iets doen voor de buren

De Fazant Buurtfeest organiseren Iets doen voor de buren

Boerenhemel Buurtfeest organiseren Iets doen voor de buren

De Schalm, De Ketting & De Kaapstander Schoonmaakacties Iets doen voor de buren Buurtfeest organiseren

De Boeg Buurtfeest organiseren

De Manege & De Landmaten Buurtfeest organiseren Iets doen voor de buren

Dronten Zuid Iets doen voor de buren
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Objectieve informatie 

Onderstaande tabel geeft het aantal bewonersinitiatieven weer per buurt.  

Tabel  5- 2 :  Aanta l  bewone rs in it iat ie ven  201 0
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
 Bron: Gemeente Dronten 

Buurt Aantal

Kampwijk 2

Centrum-Swifterbant 3

Buitenhof-Binnenhof

Spelwijk 3

Oude-Bloemenbuurt

Nieuwe-Bloemenbuurt 1

Hertenkamplaan 1

Swifterbant totaal 10

Centrum Biddinghuizen 4

Oud-Biddinghuizen Buiten 2

De Kaai 1

De Baan 7

Bremerpark 2

Koolzaadhof 1

Lucernehof

Biddinghuizen totaal 17

De Gilden

De Munten 7

Dronten Noord 4

Centrum Dronten 3

De Regenboog 1

De Fazant 1

Boerenhemel 1

De Schalm, De Ketting & De Kaapstander 1

De Boeg 3

De Manege & De Landmaten 4

Dronten Zuid 3

Dronten totaal 28

Gemeente totaal 55
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5.3 Bevolkingssamenstelling in de buurt 

Aan de bewoners van de gemeente Dronten is gevraagd een oordeel te geven over de bevol-

kingssamenstelling in de buurt. Hieronder vallen aspecten als inkomen, opleiding, leeftijd en 

etnische samenstelling. De bewoners waarderen dit aspect met een gemiddelde van een 7,0. 

Deze score is gelijk aan die van de vorige meting in 2009. Het landelijk cijfer voor dit aspect is 

in 2010 een 6,7. 

Van de respondenten waardeert 15% de bevolkingssamenstelling met een 6. 34% geeft een 7 

en 31% een 8. Een onvoldoende (5 of lager) komt bij 12% van de ondervraagden voor.  

 

Uit de tabel blijkt dat een tiental buurten significant hoger scoort  dan het gemiddelde van 

Dronten. Van deze buurten krijgt Boerenhemel het hoogste cijfer met een 7,8, gevolgd door 

een 7,7 voor De Manege & De Landmaten. Er zijn zes buurten die significant lager scoren dan 

het gemeentelijk gemiddelde, waarvan Lucernehof met een 5,4 het laagst scoort. De overige 

buurten krijgen geen score die afwijkt van het gemiddelde cijfer  in Dronten. Uit De Fazant (7,3) 

komt de opmerking: “We hebben in een korte periode veel nieuwe mensen in de buurt gekre-

gen. Alle ouderen zijn nu weg. Jammer, want die hielden de boel goed in de gaten. Het wordt nu 

2006 2009 2011 2006 2009 2011

1 kampwijk 7,4 7,5 15 de gi lden 7,2 6,6

2 centrum swifterbant 6,8 6,8 16 de munten 7,7 7,6 7,6

3 buitenhof - binnenhof 6,8 6,5 17 dronten noord 7,3 6,7 6,0

4 spelwi jk 6,8 6,9 18 centrum dronten 5,9 6,3 6,4

5 oude bloemenbuurt 6,8 6,5 18.2 oud dronten 6,0 5,8

6 nieuwe bloemenbuurt 7,4 7,3 19 de regenboog 7,3 7,5 7,4

7 hertenkamplaan 7,4 7,2 20 de fazant 7,2 7,3

7,1 7,1 21 boerenhemel 7,9 7,8

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 7,7 7,5

8 centrum biddinghuizen 5,9 6,6 6,7 23 de boeg 6,1 6,0 6,5

9 oud-biddinghuizen buiten 6,1 6,3 24 de manege & de landmaten 7,5 7,7

10 de kaai 7,2 7,5 25 dronten zuid 6,8 7,2 7,4

11 de baan 7,0 7,0 7,1 7,1

12 bremerpark 7,3 7,4

13 koolzaadhof 6,4 6,5 Totaal gemeente 7,0 7,0

14 lucernehof 5,1 5,4 Landelijk gemiddelde 2008/2010 7,2 -

6,7 6,8

▲ 

▼ 

significante vooruitgang t.o.v. 2009

significant achteruitgang t.o.v. 2009

Dronten

Biddinghuizen

Swifterbant

Totaal Dronten

Bevolkingssamenstelling

groen | significant hoger dan gemeente totaal      

rood   | significant lager dan gemeente totaal

Totaal Biddinghuizen

Totaal Swifterbant
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steeds rommeliger en een paar buren zijn erg vaag en vreemd en geven een beetje overlast met 

muziek ’s avonds”. 

In vergelijking met de vorige Lemon-meting in 2009 zijn er geen buurten die significant hoger 

dan wel lager scoren. 

5.4 Conclusie sociale woonomgeving 

De gemiddelde scores voor de aspecten van de sociale woonomgeving betreffen een 6,4 voor 

de betrokkenheid bij de buurt en een 7,0 voor de bevolkingssamenstelling. Beide scores zijn 

nagenoeg gelijk aan de landelijke gemiddelden. Kijken we op buurtniveau dan  zien we dat er 

een aantal buurten is dat op beide aspecten significant hoger scoort dan gemiddeld. Dit zijn 

Bremerpark, De Regenboog, Boerenhemel en De Manege & De Landmaten. Buurten die op bei-

de aspecten significant lager scoren dan gemiddeld zijn Lucernehof en Dronten Noord.  
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Hoofdstuk 6  

Ongenoegens 

6.1 Inleiding 

Onder ongenoegens vallen aspecten die, als ze aanwezig zijn, een negatieve invloed hebben op 

de leefbaarheid in een wijk of buurt. Aspecten die hieronder vallen zijn vervuiling en verkeer s-

overlast. Bij de beantwoording van deze vragen geldt dat hoe hoger het cijfer is dat de bewo-

ners geven, hoe minder ongenoegens men ervaart, dus hoe tevredener men is.  

6.2 Vervuiling 

De bewoners van de gemeente Dronten geven gemiddeld een 6,7 aan de overlast die ze ervaren 

van vervuiling – denk hierbij aan zwerfvuil, stank, verkeerd geplaatst vuilnis, hondenpoep, 

tuinonderhoud, verloedering. Dit is nagenoeg gelijk aan het gemiddelde van de vorige meting 

in 2009, toen een 6,6. Het landelijk gemiddelde voor dit aspect was in 2010 een 6,2. 

De spreidingscijfers laten zien dat een kwart van de respondenten de vervuiling met een 5 of 

lager beoordeelt. Daarnaast geeft 21% hiervoor een 7 en 22% een 8. Een 9 of een 10 komt bij 

19% van de respondenten voor. Zij geven daarmee aan totaal geen o verlast te ervaren van ver-

vuiling. 
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Ongenoegens 

 

Een viertal buurten krijgt een cijfer dat negatief afwijkt ten opzichte van het gemeentelijk g e-

middelde. Dit zijn Koolzaadhof (5,3), Lucernehof (5,3), Dronten Noord (6,0) en Oud Dronten 

(5,5). Vijf buurten scoren daarentegen significant hoger dan gemiddeld. Dit zijn De Munten 

(7,6), De Regenboog (7,9), Boerenhemel (7,8), De Schalm, De Ketting & De kaapstander (7,4) en 

De Manege & De Landmaten (7,7). De overige buurten krijgen een score die niet afwijkt van het 

gemeentelijk gemiddelde. Er zijn geen buurten waarvan de huidige score significant veranderd 

is vergeleken met de score bij de vorige Lemon -meting in 2009. Bij deze vraag worden veel 

opmerkingen geplaatst, veelal over hondenpoep. Zoals deze opmerking uit Centrum Bidding-

huizen: “Hondenpoep blijft een probleem. Je ziet helaas ook nooit een controleur ”. Ook zegt 

iemand uit dezelfde buurt: “Het duurt vaak bijna een week voordat iedereen z'n eigen vuilni s-

bak bij de weg weghaalt”. 

 

2006 2009 2011 2006 2009 2011

1 kampwijk 6,8 6,8 15 de gi lden 6,6 6,0

2 centrum swifterbant 6,3 6,5 16 de munten 7,5 7,3 7,6

3 buitenhof - binnenhof 6,3 6,4 17 dronten noord 6,6 6,2 6,0

4 spelwi jk 5,6 6,1 18 centrum dronten 5,8 6,1 6,2

5 oude bloemenbuurt 6,3 5,7 18.2 oud dronten 5,6 5,5

6 nieuwe bloemenbuurt 6,6 6,7 19 de regenboog 6,9 7,3 7,9

7 hertenkamplaan 6,0 6,8 20 de fazant 6,9 7,0

6,3 6,5 21 boerenhemel 7,9 7,8

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 7,3 7,4

8 centrum biddinghuizen 5,4 6,2 6,5 23 de boeg 6,3 6,1 7,0

9 oud-biddinghuizen buiten 5,8 5,9 24 de manege & de landmaten 7,4 7,7

10 de kaai 6,4 6,3 25 dronten zuid 6,9 6,7 6,9

11 de baan 6,6 6,6 6,8 6,9

12 bremerpark 6,9 7,0

13 koolzaadhof 5,7 5,3 Totaal gemeente 6,6 6,7

14 lucernehof 5,0 5,3 Landelijk gemiddelde 2008/2010 6,5 6,2

6,3 6,3

▲ 

▼ significant achteruitgang t.o.v. 2009

Dronten

Vervuiling

Totaal Dronten

Totaal Biddinghuizen

Totaal Swifterbant

groen | significant hoger dan gemeente totaal      

rood   | significant lager dan gemeente totaal

significante vooruitgang t.o.v. 2009

Biddinghuizen

Swifterbant
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6.3 Verkeersoverlast 

De bewoners van de gemeente Dronten geven aan de verkeersoverlast het cijfer 6,8. Dit is ge-

lijk aan het cijfer bij de vorige meting. Het landelijk gemiddelde voor dit aspect was in 2010 een 

6,1. 

De spreidingscijfers bij deze vraag tonen dat van de respondenten 12% een 6 geeft, 19% een 7 

en 24% een 8. Daarnaast geeft 21% met ofwel een 9 ofwel een 10 aan nagenoeg geen overlast 

te ervaren van het verkeer. 24% van de ondervraagden ervaart hiervan juist wel overlast, zij 

beoordelen dit aspect met een 5 of lager.  

 

Geen van de buurtgemiddelden is significant veranderd ten opzichte van de scores bij de L e-

mon-meting in 2009. Ook wijkt het merendeel van de buurtgemiddelden niet significant af van 

het gemiddelde van Dronten. Bij vier buurten is dit wel het geval. Zo scoren De Gilden (5,5)  en 

Oud Dronten (6,0) significant lager dan gemiddeld en krijgen De Regenboog (8,1) en Boere n-

hemel (7,6) een significant hoger cijfer dan het gemeentelijk gemiddelde.  Bij deze vraag komen 

veel opmerkingen. Een bewoner uit De Munten (7,2) laat weten: “Er wordt ontzettend hard 

gereden door de straat, ondanks dat dit 'n 30 km-zone is, door met name bestemmingsverkeer. 

Levensgevaarlijk i.v.m. (kleine) kinderen! Zorgelijk dus! ”. Uit De Kaai (6,9) merkt iemand op: 

2006 2009 2011 2006 2009 2011

1 kampwijk 7,0 6,9 15 de gi lden 6,1 5,5

2 centrum swifterbant 6,6 6,9 16 de munten 7,3 6,8 7,2

3 buitenhof - binnenhof 7,1 7,0 17 dronten noord 7,5 7,1 6,4

4 spelwi jk 6,5 6,9 18 centrum dronten 6,3 6,6 6,6

5 oude bloemenbuurt 6,3 6,3 18.2 oud dronten 6,2 6,0

6 nieuwe bloemenbuurt 6,4 6,3 19 de regenboog 7,5 7,9 8,1

7 hertenkamplaan 6,2 7,3 20 de fazant 6,6 6,5

6,6 6,8 21 boerenhemel 8,2 7,6

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 6,9 7,3

8 centrum biddinghuizen 6,1 6,6 6,6 23 de boeg 6,8 6,2 7,0

9 oud-biddinghuizen buiten 6,9 6,5 24 de manege & de landmaten 7,3 7,2

10 de kaai 6,6 6,9 25 dronten zuid 6,7 6,9 6,6

11 de baan 7,3 7,1 6,9 6,9

12 bremerpark 6,9 6,8

13 koolzaadhof 6,1 7,1 Totaal gemeente 6,8 6,8

14 lucernehof 6,0 6,3 Landelijk gemiddelde 2008/2010 6,1 6,1

6,7 6,8

▲ 

▼ 

significante vooruitgang t.o.v. 2009

Dronten

Biddinghuizen

Swifterbant

Totaal Dronten

Totaal Biddinghuizen

Totaal Swifterbant

rood   | significant lager dan gemeente totaal significant achteruitgang t.o.v. 2009

groen | significant hoger dan gemeente totaal      

Verkeer
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Ongenoegens 

“De bocht Waterkant/Wendakker wordt veelvuldig dichtgeparkeerd, waardoor de brandweer er 

niet langs kan. Tevens overlast van ouders die de kinderen met de auto naar school brengen”. 

6.4 Conclusies ongenoegens 

De gemiddelden voor de ongenoegens liggen op een 6,7 voor vervuiling en een 6,8 voor ve r-

keersoverlast. In beide gevallen is dit hoger dan het landelijk gemiddelde. Op buurtniveau zien 

we dat de buurten De Regenboog en Boerenhemel op beide aspecten een significant hoger 

cijfer krijgen dan gemiddeld. Oud Dronten daarentegen scoort op beide aspe cten significant 

lager dan gemiddeld.  
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Hoofdstuk 7  

Veiligheid 

7.1 Inleiding 

De veiligheid in buurten en wijken is de laatste jaren steeds bepalender geworden voor het 

woongenot en de beleving van de leefbaarheid in de woonomgeving. Steeds vaker worden 

maatregelen genomen door gemeenten en corporaties om de veiligheid te vergroten. Overlast 

van personen en de mate waarin criminaliteit voorkomt zijn daarbij belangrijke factoren om 

rekening mee te houden, net als het veiligheidsgevoel van de bewoners. De bewoners van 

Dronten is gevraagd over deze drie aspecten een oordeel te geven. Bij de beantwoording van 

deze vragen geldt dat hoe hoger het cijfer is dat men geeft, hoe veiliger men zich voelt, dus hoe 

tevredener men is. 

7.2 Overlast van anderen 

De overlast van anderen die de bewoners van de gemeente Dronten ervaren is gewaardeerd 

met gemiddeld een 7,0. In 2009 lag dit cijfer nog op een 6,9. Het landelijk gemiddelde voor dit 

aspect lag in 2010 op een 6,5. 

De spreidingscijfers bij deze vraag tonen dat een 7 is uitgedeeld door 18% van de responden-

ten, een 8 door 23%. Een 9 of 10 is gegeven door een kwart van de ondervraagden en 23% 

geeft voor dit aspect een 5 of lager.  



43 

 

  

Veiligheid 

 

Uit de tabel blijkt dat er zes buurten zijn die significant lager scoren dan gemiddeld en ook zes 

die significant hoger scoren. Van de buurten die relatief laag scoren krijgt Oude Bloemenbuurt 

met een 5,2 het laagste cijfer. Van de buurten die relatief hoo g scoren krijgt, met een 8,2, De 

Regenboog het hoogste cijfer. Uit De Schalm, De Ketting & De Kaapstander (7,5) merkt iemand 

op: “Er zijn rondhangende jongeren achter ons huis, bij het Hogerhuis. Veel geschreeuw  

's nachts. Achter ons huis staat een bankje, waar jongeren zitten en voor overlast zorgen. 

(Schreeuwen en mensen naroepen die op het fietspad voorbijkomen”. Geen van de huidige 

buurtgemiddelden is significant veranderd ten opzichte van de vorige Lemon-meting in 2009.  

Objectieve informatie 

Door OFW is geregistreerd hoeveel overlastklachten er gemeld zijn. In het volgende overzicht 

zijn deze aantallen afgezet tegen het totale aantal woningen in de buurt.  De overlastklachten 

hebben betrekking op onder andere geluid, stank, vervuiling, verkeer, burengerucht en drank-

overlast. 

2006 2009 2011 2006 2009 2011

1 kampwijk 7,5 7,4 15 de gi lden 7,9 7,0

2 centrum swifterbant 6,2 6,6 16 de munten 7,9 7,5 7,6

3 buitenhof - binnenhof 6,6 6,7 17 dronten noord 6,9 6,8 6,3

4 spelwi jk 6,2 6,5 18 centrum dronten 5,9 6,2 6,0

5 oude bloemenbuurt 6,8 5,2 18.2 oud dronten 5,5 5,8

6 nieuwe bloemenbuurt 7,0 7,1 19 de regenboog 7,9 7,9 8,2

7 hertenkamplaan 6,9 7,5 20 de fazant 7,3 7,6

6,7 6,8 21 boerenhemel 7,6 7,0

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 7,4 7,5

8 centrum biddinghuizen 5,8 6,4 6,2 23 de boeg 5,6 6,0 6,9

9 oud-biddinghuizen buiten 6,0 6,1 24 de manege & de landmaten 7,5 7,9

10 de kaai 7,0 7,9 25 dronten zuid 6,6 7,2 7,1

11 de baan 7,4 7,2 7,1 7,1

12 bremerpark 7,6 7,9

13 koolzaadhof 6,2 6,5 Totaal gemeente 6,9 7,0

14 lucernehof 5,5 5,6 Landelijk gemiddelde 2008/2010 6,7 6,5

6,8 7,0

▲ 

▼ 

Dronten

Biddinghuizen

Swifterbant

Totaal Dronten

Totaal Biddinghuizen

Totaal Swifterbant

groen | significant hoger dan gemeente totaal      

rood   | significant lager dan gemeente totaal

significante vooruitgang t.o.v. 2009

significant achteruitgang t.o.v. 2009

Overlast van personen
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Tabel  7- 1 :  Aanta l  ove r last k lacht en  in  20 10  p er  10 0 h u u rwoningen
7
 

 

7.3 Criminaliteit 

De bewoners van de gemeente Dronten geven – evenals bij de vorige meting - het cijfer 7,3 aan 

de ervaren criminaliteit, zoals last van vandalisme, inbraak, diefstal en geweldpleging. Het lan-

delijk gemiddelde voor dit aspect is een 6,7.  

Van de respondenten geeft 14% met een 5 of lager aan veel last te  hebben van criminaliteit. 

23% geeft met een 9 of 10 aan nagenoeg geen last te hebben van criminaliteit. Daarnaast geeft 

13% een 6, 22% een 7 en 28% een 8.  

 

7
 Bron: Oost Flevoland Woondiensten 

Kern/buurt Overlastklachten Kern/buurt Overlastklachten

Swifterbant Dronten

Kampwijk 4,7 De Gilden 0,8

Centrum-Swifterbant 1,9 De Munten -

Buitenhof-Binnenhof 4,3 Dronten Noord 1,1

Spelwijk 3,0 Centrum Dronten 1,2

Oude-Bloemenbuurt - Oud Dronten -

Nieuwe-Bloemenbuurt - De Regenboog 0,4

Hertenkamplaan - De Fazant 1,2

Biddinghuizen Boerenhemel -

Centrum Biddinghuizen 1,4 De Schalm, De Ketting & De Kaapstander -

Oud-Biddinghuizen Buiten 5,3 De Boeg 2,3

De Kaai - De Manege & De Landmaten

De Baan 1,9 Dronten Zuid 1,9

Bremerpark -

Koolzaadhof 3,4

Lucernehof 1,0
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Een vijftal buurten krijgt van haar bewoners een cijfer dat significant lager is dan gemiddeld in 

Dronten. Hieronder vallen Centrum Swifterbant (6,7), Oude B loemenbuurt (5,8), Centrum Dron-

ten (6,3), Oud Dronten (6,2) en Boerenhemel (6,5). Iemand uit Oude Bloemenbuurt laat weten: 

“Er worden hier in het weekend heel vaak vernielingen aangericht aan auto's ”. De bewoners 

van Hertenkamplaan (8,1), De Baan (8,1), De Munten (8,0), De Regenboog (8,1) en De Manege 

& De Landmaten (7,7) ervaren relatief weinig criminaliteit in hun buurt. Deze buurten scoren 

significant hoger dan gemiddeld. Vergeleken met de vorige Lemon -meting in 2009 zijn er geen 

buurtgemiddelden die significant zijn veranderd.  

Objectieve informatie 

De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal diefstallen, inbraken, vernielingen en mi s-

drijven per kern in de gemeente Dronten.   

2006 2009 2011 2006 2009 2011

1 kampwijk 7,8 7,3 15 de gi lden 8,3 7,5

2 centrum swifterbant 6,8 6,7 16 de munten 8,4 8,0 8,0

3 buitenhof - binnenhof 7,3 7,3 17 dronten noord 7,1 7,1 7,0

4 spelwi jk 6,6 7,1 18 centrum dronten 6,4 6,3 6,3

5 oude bloemenbuurt 7,5 5,8 18.2 oud dronten 5,8 6,2

6 nieuwe bloemenbuurt 7,4 7,2 19 de regenboog 7,8 7,9 8,1

7 hertenkamplaan 7,7 8,1 20 de fazant 7,7 7,6

7,2 7,1 21 boerenhemel 7,3 6,5

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 8,0 7,7

8 centrum biddinghuizen 6,4 7,2 7,1 23 de boeg 6,3 6,7 7,3

9 oud-biddinghuizen buiten 7,1 7,2 24 de manege & de landmaten 7,7 7,7

10 de kaai 7,4 7,9 25 dronten zuid 7,1 7,5 7,4

11 de baan 7,5 8,1 7,4 7,3

12 bremerpark 8,0 7,7

13 koolzaadhof 6,7 7,4 Totaal gemeente 7,3 7,3

14 lucernehof 6,5 6,8 Landelijk gemiddelde 2008/2010 7,1 6,7

7,3 7,6

▲ 

▼ 

significante vooruitgang t.o.v. 2009

significant achteruitgang t.o.v. 2009

Totaal Biddinghuizen

Dronten

Biddinghuizen

Swifterbant

Totaal Dronten

Totaal Swifterbant

Criminaliteit

groen | significant hoger dan gemeente totaal      

rood   | significant lager dan gemeente totaal
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Tabel  7- 2 :  C r im ina l i te it sc i j fers  20 10 pe r  ke rn
8
 

 

 

De meeste incidenten hebben plaatsgevonden in de kern Dronten en dat geldt voor alle vormen 

van criminaliteit. Uit de Lemon-resultaten komt naar voren dat de overlast hiervan het grootst 

is in het Centrum, Oud Dronten en Boerenhemel. 

Voor sommige buurten in Biddinghuizen en Dronten zijn ook afzonderlijke aantallen bekend. 

Deze zijn weergegeven in de volgende tabel. 

7.4 Veiligheidsgevoel 

Factoren die van invloed kunnen zijn op het veiligheidsgevoel is de aanwezigheid van donkere 

plekken, overhangend groen en een onprettige sfeer.  Het veiligheidsgevoel onder de bewoners 

van de gemeente Dronten is – net als in 2009 – beoordeeld met een 7,5. Het landelijk gemid-

delde op dit aspect lag in 2010 op een 7,3.  

De spreidingscijfers bij deze vraag tonen dat een kwart van de respondenten het veiligheidsge-

voel waardeert met een 7. 32% geeft hiervoor een 8 en 24% ofwel een 9 ofwel een 10. Een 

onvoldoende (5 of lager) komt bij 10% van de respondenten voor.  

 

8
 Bron: Politie Flevoland 

Misdrijven
Diefstallen / 

inbraken woning

Vernielingen / 

zaakbeschadigingen
Totaal

Swifterbant 230 13 73 316

Biddinghuizen 422* 23 72 517

Dronten 1281 108 305 1694

Totaal 2224 144 450 2818

*Exclusief 291 incidenten Lowlands 2010.
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Er zijn twee buurten waarvan de bewoners relatief ontevreden zijn over de veiligheid. Deze 

buurten, Dronten Noord (6,9) en Oud Dronten (6,1), krijgen een significant lager cijfer dan g e-

middeld in de gemeente. De Baan (7,9), Bremerpark (8,0), De Munten (8,2), De Schalm, De 

Ketting & De Kaapstander (7,9) en De Manege & De Landmaten (8,1) scoren significant hoger 

dan gemiddeld. Als we kijken naar de ontwikkelingen door de tijd, dan zien we dat Boerenh e-

mel bij de huidige meting (7,1) een significant lagere score krijgt dan bij de vorige metin g (7,9). 

De bewoners hier zijn zich dus minder veilig gaan voelen. Iemand uit deze buurt merkt op: “Er 

zijn erg donkere plekken vooral bij het Veldhuizerbos. Dit maakt dat de kinderen en ook wijzelf 

ons niet veilig voelen. Onze jongste dochter durft zodra het donker is niet meer naar buiten”. In 

de overige buurten zijn geen ontwikkelingen zichtbaar, noch wijken de huidige scores hier af 

van het gemiddelde in de gemeente.  

7.5 Conclusies veiligheid 

De gemiddelden voor de aspecten op het thema veiligheid liggen op  een 7,0 voor de overlast 

van anderen, een 7,3 voor de criminaliteit en een 7,5 voor het veiligheids gevoel. Deze scores 

liggen alle (net) boven de landelijke gemiddelden. Kijken we op buurtniveau dan zien we dat De 

Munten en De Manege & De Landmaten beide op alle aspecten significant hoger scoren dan 

2006 2009 2011 2006 2009 2011

1 kampwijk 7,8 7,2 15 de gi lden 7,8 7,6

2 centrum swifterbant 7,0 7,1 16 de munten 8,4 8,2 8,2

3 buitenhof - binnenhof 7,4 7,5 17 dronten noord 7,2 7,3 6,9

4 spelwi jk 7,0 7,4 18 centrum dronten 6,7 6,6 7,0

5 oude bloemenbuurt 7,1 6,5 18.2 oud dronten 5,8 6,1

6 nieuwe bloemenbuurt 7,8 7,5 19 de regenboog 7,6 7,8 7,9

7 hertenkamplaan 8,1 8,1 20 de fazant 7,7 7,6

7,4 7,3 21 boerenhemel 7,9 7,1

22 de schalm, de ketting en de kaapstander 8,1 7,9 ▼

8 centrum biddinghuizen 6,4 7,4 7,5 23 de boeg 6,9 6,8 7,4

9 oud-biddinghuizen buiten 7,3 7,1 24 de manege & de landmaten 8,0 8,1

10 de kaai 7,6 7,9 25 dronten zuid 7,3 7,6 7,6

11 de baan 7,6 7,9 7,5 7,5

12 bremerpark 8,0 8,0

13 koolzaadhof 6,8 7,3 Totaal gemeente 7,5 7,5

14 lucernehof 6,8 7,0 Landelijk gemiddelde 2008/2010 7,4 7,3

7,5 7,6

▲ 

▼ 

s igni ficante vooruitgang t.o.v. 2009

s igni ficant achteruitgang t.o.v. 2009

Dronten

Biddinghuizen

Swifterbant

Totaal Dronten

Totaal Biddinghuizen

Totaal Swifterbant

groen | s igni ficant hoger dan gemeente totaal       

rood   | s igni ficant lager dan gemeente totaal

Veiligheid
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gemiddeld en De Baan en De Regenboog op twee van de drie aspecten. Eén buurt scoort op alle 

drie de aspecten significant lager dan gemiddeld, te weten Oud Dronten. Daarnaast krijgen 

Oude Bloemenbuurt, Centrum Dronten en Dronten Noord op twee aspecten een significant 

lagere score dan gemiddeld. Boerenhemel scoort lager dan gemiddeld op één aspect, criminali-

teit, en krijgt op het veiligheidsgevoel een score die significant lager ligt dan bij de vorige L e-

mon-meting in 2009. 
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Buurtprofielen 

Hoofdstuk 8  

Buurtprofielen 

8.1 Inleiding 

In dit laatste hoofdstuk wordt per buurt een beschrijving van de leefbaarheid gegeven. Opval-

lend sterke of zwakke punten worden benoemd en ontwikkelingen in de buurt worden in één 

oogopslag inzichtelijk gemaakt. In staafdiagrammen worden de scores voor de verschillende 

metingen tegen elkaar afgezet, waardoor eventuele trends direct z ichtbaar zijn.  

Daarnaast worden vooraf per kern de gemiddelde cijfers voor huurders en kopers afzonderlijk 

in een tabel weergegeven.  

8.2 Buurtprofielen Swifterbant 

In onderstaande tabel zijn de gemiddelde cijfers voor eigenaar -bewoners en huurders van OFW 

weergegeven voor de kern Swifterbant. Daarin is te zien dat de eigenaar-bewoners hogere cij-

fers geven voor de kwaliteit van de woningvoorraad, zowel van hun eigen woning als van de 

woningen in de buurt. Daarnaast geven de eigenaar-bewoners ook hogere cijfers voor de sa-

menstelling van de bevolking en de overlast van personen. De huurders waarderen daarentegen 

de voorzieningen met hogere cijfers. Wat betreft de criminaliteit en het veiligheidsgevoel zijn 

de cijfers van huurders en eigenaar-bewoners gelijk. 
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8.2.1 Kampwijk 

 

 

 

De bewoners van Kampwijk geven het totaaloordeel 7,7 aan hun buurt. Dit cijfer wijkt niet af 

van het gemiddelde totaalcijfer in Dronten. Het hoogste cijfer is gegeven aan de kwaliteit van 

de eigen woning, een 7,9. Het laagste cijfer aan het openbaar vervoer, met een 5,3 scoort dit 

een onvoldoende. 

Op de meerderheid van de aspecten wijken de scores niet af van het gemiddelde van Dronten. 

Op twee aspecten scoort Kampwijk bovengemiddeld en op drie aspecten significant lager dan 

gemiddeld. Aspecten die relatief positief zijn beoordeeld zijn de kwaliteit van de woningen 

(7,7) en de bevolkingssamenstelling (7,5). De relatief negatieve aspecten zijn de speelvoorzie-

ningen (5,8), de sociaal-culturele voorzieningen (5,9) en het openbaar vervoer (5,3).  

Over de sociaal-culturele voorzieningen (5,9) merkt iemand op: “Er is in dit dorp weinig te doen 

qua uitgaan. De kroeg is failliet en verder is er niets te doen in het weekend. Er moet weer een 

kroeg komen”. 
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Buurtprofielen 

8.2.2 Centrum Swifterbant 

 

 

 

Centrum Swifterbant krijgt van haar bewoners een 7,4 als totaaloordeel. Dit cijfer wijkt niet af 

van het gemiddelde totaalcijfer in Dronten. Veelal liggen de scores van de leefbaarheidsaspec-

ten tussen de 6,5 en de 7,5. De hoogste score is voor zowel de scholen als de zorgvoorzienin-

gen, een 7,5. Het laagste cijfer is voor het openbaar vervoer, een 5,9. Het overgrote merendeel 

van de scores wijkt niet af van het gemeentelijk gemiddeld e. Dit is slechts het geval op één 

aspect. Het cijfer van criminaliteit (6,7) ligt significant lager dan het gemiddelde in Dronten . Er 

zijn geen onvoldoendes gevallen. Een bewoner merkt op over de groenvoorzieningen (6,9): 

“Het vele onkruid en gras in de bossages hoek Greente/Lange Streek is ons een doorn in het 

oog”. In Centrum Swifterbant zijn in 2010 113 eengezinswoningen gemoderniseerd.  
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8.2.3 Buitenhof-Binnenhof 

 

 

 

De bewoners van Buitenhof-Binnenhof geven gemiddeld het totaalcijfer 7,2 aan hun wijk. Dit 

cijfer wijkt niet af van het gemiddelde totaalcijfer in Dronten. Dit is in lijn met de cijfers voor de 

afzonderlijke aspecten, die veelal liggen tussen de 6,5 en de 7,5. Het hoogst, met een 7,6, sc o-

ren de aspecten kwaliteit eigen woning, kwaliteit woningen in de buurt, scholen en zorgvoo r-

zieningen. Aspecten waar de bewoners wat minder tevreden over zijn, zijn de speelvoorzieni n-

gen (5,8), het openbaar vervoer (5,5) en de betrokkenheid bij de buurt (5,6). Het cijfer voor het 

laatstgenoemde aspect is, evenals het cijfer voor de sociaal -culturele voorzieningen (6,2) signi-

ficant lager dan gemiddeld in Dronten. De scores voor alle overige aspecten wijken niet af van 

het gemeentelijk gemiddelde. Over het winkelaanbod (6,9) komt de volgende opmerking: “Het 

wordt steeds minder. Aangezien de huurprijzen erg hoog worden gehouden kan de kleine on-

dernemer hier niets meer. Zo krijg je alleen onpersoonlijke grote winkelketens. Dit geldt voor 

zowel Swifterbant als voor Dronten”. 
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8.2.4 Spelwijk 

 

 

 

Het totaalcijfer 7,1 is door de bewoners van Spelwijk gegeven aan hun wijk. Dit cijfer wijkt niet 

af van het gemiddelde totaalcijfer in Dronten. Er zijn geen onvoldoendes in deze buurt, wel 

scoort het openbaar vervoer met een 5,6 aan de lage kant. Dit cijfer is ook significant lager dan 

gemiddeld in Dronten. Ook het cijfer voor de sportvoorzieningen (6,6) scoort significant lager 

dan gemiddeld. De scores van de overige aspecten wijken niet significant af van het gemeent e-

lijk gemiddelde. Het hoogste cijfer is gegeven aan zowel de kwaliteit van de eigen woning als 

aan het veiligheidsgevoel, een 7,4. Over de zorgvoorzieningen (7,3) komt de opmerking: “Het 

wordt hoog tijd dat er appartementen met zorg komen voor ouderen”. 
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8.2.5 Oude Bloemenbuurt 

 

 

 

Een 6,7 is het totaalcijfer dat door de bewoners van Oude Bloemenbuurt is gegeven aan 

hun buurt. Het hoogste cijfer (7,3) wordt door de bewoners van deze buurt gegeven voor 

de kwaliteit van de eigen woning, gevolgd door de sportvoorzieningen (7,2) en de sch o-

len (7,1). Deze cijfers zijn echter niet significant hoger of lager dan het gemeentelijk g e-

middelde.  

Voor de cijfers voor de kwaliteit van de woningen in de buurt, de sociaal culturele voo r-

zieningen, de overlast van personen en de criminaliteit is dat wel het geval; deze aspe c-

ten krijgen allen een cijfer dat lager is dan het gemeentelijk gemiddelde . Daarnaast vor-

men vervuiling, betrokkenheid, openbaar vervoer en de groenvoorzieningen ook aa n-

dachtspunten voor de Oude Bloemenbuurt.  Op deze aspecten is het cijfer lager dan een 

6. Over de overlast van vervuiling komt de volgende opmerking: “Veel zwerfafval en als 

de containers worden geleegd blijft er toch nog veel vuil liggen ”. 
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8.2.6 Nieuwe Bloemenbuurt 

 

 

 

De bewoners van de Nieuwe Bloemenbuurt geven het totaalcij fer 7,7 aan hun buurt. Dit cijfer 

wijkt niet af van het gemiddelde totaalcijfer in Dronten. Het hoogst scoort de kwaliteit van de 

eigen woning, een 8,2. Deze score ligt ook, evenals die van de aspecten kwaliteit van de woni n-

gen in de buurt (7,7) en de bevolkingssamenstelling (7,3), significant hoger dan gemiddeld in 

Dronten. Twee aspecten scoren lager dan het gemiddelde van de gemeente, te weten de soc i-

aal-culturele voorzieningen (6,1) en de sportvoorzieningen (6,9).  Een bewoner merkt op over 

de verkeersoverlast (6,3): “Er wordt hier regelmatig geparkeerd in het plantsoen. Vroeger sto n-

den er struiken, maar nu het gras is staan er heel vaak auto's , vooral in het weekend. Ik zou 

graag weer lage struikjes zien aan het Korenbloempad”. 
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8.2.7 Hertenkamplaan 

 

 

 

Het totaalcijfer voor de buurt ligt op een 7,7. Dit cijfer wijkt niet af van het gemiddelde totaal-

cijfer in Dronten. Het merendeel van de scores ligt boven de 7,0. De aspecten kwaliteit van de 

eigen woning (8,7), kwaliteit van de woningen in de buurt (7,8), spee lvoorzieningen (7,1) en 

criminaliteit (8,1) liggen significant hoger dan gemiddeld. Slechts één aspect scoort lager dan 

gemiddeld, namelijk het openbaar vervoer (5,5). De scores op de overige aspecten wijken niet 

af van het gemeentelijk gemiddelde. Over de winkelvoorzieningen (6,7) merkt iemand op: “De 

noodzakelijke winkels om je eerste levensbehoeften te kopen zijn aanwezig. Niks meer dan dat. 

Ik zou graag zien dat het scala aan winkels wordt uitgebreid in het dorp”. 
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8.3 Buurtprofielen Biddinghuizen 

In onderstaande tabel zijn de gemiddelde cijfers voor eigenaar-bewoners en huurders van OFW 

weergegeven voor de kern Biddinghuizen. De grootste verschillen tussen huurders en eigenaar-

bewoners zijn te zien met betrekking tot de kwaliteit van de eigen wonin g, de bevolkingssa-

menstelling, de overlast van personen en het veiligheidsgevoel. Op deze aspecten worden h o-

gere cijfers gegeven door de eigenaar-bewoners. 
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8.3.1 Centrum Biddinghuizen 

 

 

 

Bewoners waarderen de buurt met een totaalcijfer van een 7,3. Dit cijfer wijkt niet af van het 

gemiddelde totaalcijfer in Dronten. Het hoogste cijfer is gegeven voor de kwaliteit van de eigen 

woning (7,7), het laagst voor de speelvoorzieningen (5,8). Vier aspecten scoren significant lager 

dan gemiddeld: de winkelvoorzieningen (6,2), de scholen (7,0), de sociaal -culturele voorzienin-

gen (6,1) en de overlast van personen (6,2). Geen van de aspecten scoort significant hoger dan 

gemiddeld. Iemand merkt op over het openbaar vervoer (6,0): “Het openbaar vervoer mag op 

zondag eerder/vroeger starten met hun ritten”. In Centrum Biddinghuizen is in de afgelopen 

jaren het een en ander veranderd in de fysieke woonomgeving . Zo heeft OFW in 2009 13 

nieuwbouwappartementen, 26 levensloop/eengezinswoningen, 26 nieuwbouweengezinswonin-

gen en 10 nieuwbouwlevensloopwoningen opgeleverd. Daarnaast zijn er 85 eengezinswoningen 

gemoderniseerd. Verder heeft OFW in 2010 nog 10 nieuwbouwappartementen opgeleverd.  
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8.3.2 Oud Biddinghuizen Buiten 

 

 

 

De grafiek laat zien dat de bewoners van Oud-Biddinghuizen Buiten het totaalcijfer 6,9 geven 

aan hun buurt. Er zijn geen onvoldoendes gevallen. De kwaliteit van de eigen woning (7,8)  

scoort het hoogst. Het minst tevreden zijn de bewoners over de betrokkenheid bij de buurt. Dit 

waarderen ze met een 5,8. Er zijn drie aspecten die significant lager scoren dan gemiddeld. Dit 

zijn de winkelvoorzieningen (6,2), de scholen (6,9) en bevolkingssamenstelling (6,3). Het aspect 

speelvoorzieningen scoort met een 7,1 significant hoger dan gemiddeld in Dronten.  Een opmer-

king over de sociaal-culturele voorzieningen (6,3): “Er mag wel wat meer voor de jongeren ko-

men”.  

Kijken we naar de ontwikkelingen door de tijd, dan is te zien dat de kwaliteit van de eigen wo-

ning, de kwaliteit van woningen in de buurt en de speelvoorzieningen significant hoger scoren 

dan in 2009. Tot slot kan vermeld worden dat OFW in 2009 71 gezinswoningen gemoderniseerd 

heeft in deze buurt.  
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8.3.3 De Kaai 

 

 

 

De bewoners van De Kaai waarderen de buurt met een totaalcijfer van een 7,8. Dit cijfer wijkt 

niet af van het gemiddelde totaalcijfer in Dronten. Veel van de scores liggen ook boven de 7,0. 

Hiervan scoren de kwaliteit van de eigen woning (8,7), de kwalitei t van de woningen in de 

buurt (8,0), de bevolkingssamenstelling (7,5) en de overlast van personen (7,9) significant h o-

ger dan gemiddeld in Dronten. Een aantal aspecten is daarnaast significant lager beoordeeld 

dan gemiddeld. Dit zijn de speelvoorzieningen (5,1), de winkelvoorzieningen (6,0) de scholen 

(6,9) en de sociaal-culturele voorzieningen (6,0). De scores voor de overige aspecten wijken 

niet af van het gemeentelijk gemiddelde. Iemand merkt op: “Het gaat over de ingang naar het 

eiland bij de Buitenkant. Er is al vele malen beloofd om daar bomen te kappen. Het is er nu een 

wildernis geworden. Mensen gooien er hun afval in. Het is er nu donker en onaantrekkelijk ”. 
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8.3.4 De Baan 

 

 

 

De bewoners van De Baan waarderen de buurt met een totaaloordeel van een 7,4. Dit cijfer 

wijkt niet af van het gemiddelde totaalcijfer in Dronten. De scores op de afzonderlijke aspecten 

liggen veelal tussen de 6,5 en de 7,5. Iets hoger, en significant hoger dan gemiddeld in Dronten, 

liggen de scores op criminaliteit (8,1) en veiligheid (7,9). Daarentegen zijn de cijfers voor de 

winkelvoorzieningen (6,5) en voor de scholen (6,9) significant lager dan gemiddeld. De overige 

scores wijken niet af van het gemeentelijk gemiddelde. Er zijn bovendien geen cijfers lager dan 

een 6,0 uitgedeeld. Over de ervaren vervuiling (6,6) merkt een bewoner op: “Er lopen heel veel 

katten rond en die katten zitten in mijn tuin te poepen. Ik tuinier graag maar als ik eerst een 

flinke hoeveelheid kattenpoep op moet ruimen dan is mijn plezier snel over! ”. 
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8.3.5 Bremerpark 

 

 

 

 

Met een 8,0 waarderen de bewoners van Bremerpark hun buurt. Dit cijfer is significant 

hoger dan het gemiddelde totaalcijfer in Dronten. Acht  andere aspecten scoren signifi-

cant bovengemiddeld, waarvan de kwaliteit van de eigen woning (8,4) het hoogst scoort. 

Aspecten die significant lager scoren dan gemiddeld zijn de winkelvoorzieningen (6,0), de 

scholen (6,9), de sociaal-culturele voorzieningen (6,1) en de zorgvoorzieningen (7,2). 

Geen van de scores ligt onder de onvoldoende lijn. Iemand zegt over de speelvoorzieni n-

gen (7,1): “Wij vinden het erg jammer dat er veel speeltuintjes zijn verwijderd, zoals bij 

ons aan het Joggerspad. Ook is het erg vervelend dat wij hier met onze straat geen bop-

plaats mogen maken”. 

 

8,0
8,4

7,9
7,1 7,2 7,1

6,0
6,9

6,1

7,3 7,2
6,3

6,9
7,4

7,9
7,0

7,7 8,0

6,8
6,2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Bremerpark

2009 2011

Groen Ci jfer hoger dan gemeentel i jk gemiddelde Ci jfer hoger dan in 2009

Rood Ci jfer lager dan gemeentel i jk gemiddelde Ci jfer lager dan in 2009



63 

 

  

Buurtprofielen 

8.3.6 Koolzaadhof 

 

 

 

De 6,7 die de bewoners van Koolzaadhof geven als totaalcijfer, ligt significant lager dan het 

gemiddelde totaalcijfer in Dronten. Andere cijfers die significant lager dan het gemiddelde lig-

gen zijn voor de winkelvoorzieningen (6,0), de sociaal -culturele voorzieningen (5,9) en voor de 

vervuiling (5,3). De scores voor de overige aspecten liggen veelal boven de 6,5 en wijken niet 

significant af van het gemeentelijk gemiddelde.  Een bewoner over de groenvoorzieningen (6,2): 

“Ik vind het onderhoud van het groen erg slecht. Het onkruid wordt pas weggehaald als het 

staat uit te zaaien, het gras wordt te laat en zeer slecht gemaaid en er worden stukken overge-

slagen”. 
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8.3.7 Lucernehof 

 

 

 

Het totaalcijfer dat de bewoners van Lucernehof geven aan hun buurt is een 6,3. Dit cijfer ligt 

significant lager dan het gemeentelijk gemiddelde. Liefst elf andere aspecten scoren eveneens 

significant lager dan gemiddeld. Daarvan liggen bovendien acht op of onder de onvoldoende-

lijn (5,5). Zo ook de kwaliteit van de woningen (3,9). Hierover zegt een bewoner: “De woningen 

hadden al veel eerder een groot onderhoud of renovatie moeten ondergaan. Het lijkt nu wel 

een achterbuurt”. Geen van de overige aspecten scoort bovengemiddeld. Het hoogste cijfer is 

gegeven voor de zorgvoorzieningen (7,3) gevolgd door het cijfer voor de scholen (7,1). 
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Buurtprofielen 

8.4 Buurtprofielen Dronten 

In onderstaande tabel zijn de gemiddelde cijfers voor eigenaar-bewoners en huurders van OFW 

weergegeven voor de kern Dronten. De grootste verschillen tussen de beoordelingen van huur-

ders en eigenaar-bewoners zijn te zien als het gaat om de kwaliteit van de woningen, de b e-

trokkenheid, de bevolkingssamenstelling, de overlast van personen, vervuiling en het veili g-

heidsgevoel. Al deze aspecten worden door eigenaar-bewoners positiever beoordeeld dan door 

huurders. 
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8.4.1 De Gilden 

 

 

 

Het totaalcijfer dat de bewoners van De Gilden geven aan hun buurt is een 6,9, wat significant 

lager is dan het gemiddelde voor de gemeente Dronten. Het beeld dat uit de grafiek naar voren 

komt is wisselend. Twee aspecten krijgen een cijfer dat onder de 5,5 ligt; dat zijn de woonom-

geving (5,3) en de groenvoorzieningen (4,9). Ook verkeer (5,5) en speelvoorzieningen (5,8) 

scoren aan de lage kant. Daarnaast beoordelen de bewoners een aantal aspecten juist met 

cijfers rond de 7,5, zoals de scholen (7,5), de winkel - (7,3), sport- (7,6) en zorgvoorzieningen 

(7,5), de criminaliteit (7,5), veiligheid (7,6) en een uitschieter voor de kwalit eit van de eigen 

woning (8,2). Laatstgenoemd aspect blijkt ook significant hoger beoordeeld dan gemiddeld in 

Dronten. Over de sociaal-culturele voorzieningen (7,0) zegt iemand: “Hier gaat het mij om uit-

gaansgelegenheden en restaurants, het aanbod en dus de  keuze is minimaal, jammer”. 

Vergeleken met de scores van 2009 zijn enkele significante veranderingen te zien; de bewoners 

zijn nu positiever over de groen- en speelvoorzieningen en tonen zich negatiever over de ont-

wikkeling in de buurt. Door OFW aangeleverde objectieve gegevens tonen dat in 2009 42 en in 

2010 63 nieuwbouweengezinswoningen zijn opgeleverd.  
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8.4.2 De Munten 

 

 

 

De bewoners van De Munten zijn tevreden over hun buurt. Het totaalcijfer is een 8,0 en ligt 

evenals bijna alle aspecten significant hoger dan gemiddeld in Dronten. Slechts de scores voor 

het openbaar vervoer, de bevolkingssamenstelling (beide een 6,4) en het verkeer (7,2) wijken 

niet af van het gemeentelijk gemiddelde. Over het verkeer merkt een bewoner op: “Parkerende 

mensen zouden beter moeten nadenken over plaatsen van auto's. Er zijn  ook mensen die nog 

van hun eigen afrit moeten”. 
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8.4.3 Dronten Noord 

 

 

 

Het totaalcijfer dat de bewoners van Dronten Noord geven aan hun buurt is een 7,1. Dit cijfer 

ligt significant lager dan het gemiddelde totaalcijfer in Dronten. Geen van de afzonderlijke as-

pecten krijgt een onvoldoende. Wel scoren de betrokkenheid bij de buurt (5,7), de bevolkings-

samenstelling (6,0) en de overlast van vervuiling (6,0) aan de wat lage kant. De scores voor 

deze aspecten liggen ook significant lager dan het gemeentelijk gemiddelde. Dit is eveneens 

het geval voor de aspecten kwaliteit eigen woning (7,2), kwaliteit woningen in de buurt (6,6), 

overlast van personen (6,3) en veiligheid (6,9). De overige scores wijken niet af van het  gemid-

delde. Iemand merkt op over de overlast van personen: “De heren studenten hebben lak aan 

elke vorm van sociaal woongedrag. Voor het huis staan twee oude bankstellen en een oud roes-

tig landbouwwerktuig”. 
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8.4.4 Centrum Dronten 

 

 

 

Het totaaloordeel dat de bewoners van Centrum Dronten geven aan hun buurt is een 7,2. Dit 

cijfer wijkt niet af van het gemiddelde totaalcijfer in Dronten. Het aspect met het hoogste cijfer 

is de winkelvoorzieningen. Dit aspect krijgt een 8,0, wat significant hoger blijkt te liggen dat 

gemiddeld in Dronten. Dit is ook het geval bij de aspecten sociaal -culturele voorzieningen (7,3), 

de sportvoorzieningen (7,7), de zorgvoorzieningen (7,9) en het openbaar vervoer (7,1). Aan de 

andere kant is er een aantal aspecten dat juist significant lager scoort dan gemiddeld. Dit zijn 

de kwaliteit van de eigen woning (7,2), de kwaliteit van de woningen in de buurt (6,7), de 

speelvoorzieningen (5,6), de bevolkingssamenstelling (6,4), de overlast van personen (6,0) en 

de criminaliteit (6,3). Een bewoner van Centrum Dronten komt met de opmerking: “Ten aanzien 

van zorg en leefbaarheid in onze buurt TNT heeft net deze week de brievenbus weggehaa ld. Wij 

ervaren dat als een heel erg gemis en moeten nu naar Schans lopen”. 
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8.4.5 Oud Dronten 

 

 

 

Oud Dronten is door haar bewoners beoordeeld met een totaalcijfer van een 6,7. Dit is een 

significant lager oordeel dan het gemiddelde totaalcijfer in Dronten. Daarnaast is er nog een 

aantal aspecten waarvan de scores lager liggen dan gemiddeld. Dit zijn d e aspecten kwaliteit 

eigen woning (6,7), de kwaliteit woningen in de buurt (5,8), de woonomgeving (6,1), de bevo l-

kingssamenstelling (5,8), de overlast van personen (5,8), de vervuiling (5,5), de criminaliteit 

(6,2), de veiligheid (6,1) en het verkeer (6,0) . Een opmerking van een van de bewoners over de 

kwaliteit van de eigen woning: “Er is slechte isolatie, de wind waait door de kozijnen van de 

ramen”. Twee aspecten krijgen een score die significant hoger ligt dan gemiddeld, te weten de 

winkel- (7,9) en sociaal-culturele voorzieningen (7,2).  

Het aspect speelvoorzieningen (een 5,7) krijgt in de huidige meting een score die significant 

hoger ligt ten opzichte van de score hiervoor bij de vorige meting in 2009 (toen een 4,5).  
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8.4.6 De Regenboog 

 

 

 

De bewoners van De Regenboog tonen zich tevreden over hun buurt. Het totaalcijfer is een 7,7. 

Dit cijfer wijkt niet af van het gemiddelde totaalcijfer in Dronten. M eer dan de helft van de 

aspecten krijgt een cijfer dat significant hoger ligt dan het gemeentelijk gemiddeld e. Bovendien 

zijn nagenoeg alle scores, op de speelvoorzieningen (6,4) na, gelijk aan of hoger dan een 7,0.  

Een bewoner is niet helemaal tevreden over de winkelvoorzieningen  (7,9): “Veel dure winkels, 

maar een Action missen wij heel erg Dat is een winkel waar iedereen wel eens binnen loopt. De 

dure merkwinkels zijn niet voor iedereen haalbaar ”. Uit objectieve gegevens van OFW blijkt dat 

in De Regenboog in 2009 84 seniorenappartementen zijn opgeleverd.  
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8.4.7 De Fazant 

 

 

 

Het totaalcijfer gegeven aan De Fazant is een 7,6. Deze score wijkt, in lijn met de meerderheid 

van de scores, niet af van het gemiddelde. Geen van de scores komt onder de 6,5. Cijfers die 

wat hoger liggen en bovendien significant hoger zijn dan het gemiddelde van Dronten zijn de 

winkel- (7,5) en sociaal-culturele voorzieningen (7,1) en de overlast van personen (7,6).  Een 

opmerking over de bestrating: “De bestrating is slecht. Vier jaar geleden is dit bij de gemeente 

aangekaart en het antwoordt was: na de volgende vorstperiode zal er herbestraat worden, de 

rotte paaltjes worden weggehaald en dergelijke. Dit is echter nooit gebeurd!”. 
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8.4.8 Boerenhemel 

 

 

 

De bewoners van Boerenhemel zijn erg tevreden over hun buurt. Ze waarderen de aspecten 

veelal boven de 7,5 en nagenoeg alle aspecten scoren signif icant hoger dan gemiddeld in Dron-

ten. Dit geldt ook voor het totaalcijfer, een 8,3. De scores van twee aspecten, overlast van pe r-

sonen (7,0) en veiligheid (7,1), wijken niet af van het gemiddelde. Twee andere aspecten scoren 

significant lager dan gemiddeld, namelijk speelvoorzieningen (5,4) en criminaliteit (6,5).  Over 

de speelvoorzieningen wordt gezegd: “ In onze buurt is geen enkel speeltoestel voor kinderen 

aanwezig. Wij vinden dit geen bezwaar”. In de grafiek is verder zichtbaar dat de veiligheid (7,1) 

nu significant lager is beoordeeld dan bij de vorige meting in 2009 (toen een 7,9).  
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8.4.9 De Schalm, De Ketting & De Kaapstander 

 

 

 

Het totaalcijfer dat de bewoners van De Schalm, De Ketting & De Kaapstander aan hun buurt 

geven is een 8,0. Deze score ligt significant hoger dan het gemiddelde totaalcijfer in Dronten. 

De grafiek laat verder zien dat, naast het totaalcijfer, nog zeven aspecten hoger scoren dan 

gemiddeld. Dit zijn de aspecten speel- (7,2), winkel- (7,7), sociaal-culturele- (7,3) en sportvoor-

zieningen (7,8), de bevolkingssamenstelling (7,5), vervuiling (7,4) en de veiligheid (7,9). De 

overige scores wijken niet af van het gemiddelde en liggen, op groenvoorzieningen (6,4) na, 

niet lager dan een 6,5. Over de groenvoorzieningen noteert een bewoner: “Achter de ketting 

loopt een bosstrook. Bijna alle bomen zijn gekapt en jammer genoeg komt er geen nieuwe aa n-

plant. Het ziet er desolaat uit. Daarnaast wordt er vaak tuinafval gedumpt ”. 
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8.4.10  De Boeg 

 

 

 

De bewoners van De Boeg waarderen hun buurt met een totaalcijfer van een 7,3. Deze score 

wijkt, net als de meerderheid van de aspecten, niet af van het gemiddelde van de gemeente. 

Aspecten die wel significant afwijken van het gemiddelde zijn, in positieve zin, de groenvoor-

zieningen (7,3) en de speelvoorzieningen (7,3), en, in negatieve zin, de bevolkingssamenstelling 

(6,5). De overige aspecten scoren gemiddeld en liggen veelal boven de 7,0.  Iemand merkt over 

het verkeer (7,0) op: “De verkeerssituatie van racebaan 'de Boeg' aanpakken”. 
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8.4.11  De Manege & De Landmaten 

 

 

 

De bewoners van De Manege & De Landmaten tonen zich zeer tevreden over hun buurt. Met 

een totaalcijfer van 8,2 en aspecten die bijna allemaal hoger liggen dan een 7,5 én significant 

hoger liggen dan gemiddeld blijkt dit ook uit de grafiek. Slechts de aspecten zorgvoorzieningen 

(7,8), openbaar vervoer (6,6) en verkeer (7,2) wijken niet af van het gemiddelde.  Over de 

groenvoorzieningen (7,7) komt de opmerking: “De groenvoorzieningen zijn prima in mijn wijk 

en omgeving. Meer aandacht voor het onderhoud van de paden is wel noodzakelijk. Met name 

bij regen is het een grote baggerbende, laarzen zijn noodzakelijk”. 
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8.4.12  Dronten Zuid 

 

 

 

Het totaalcijfer dat de bewoners van Dronten Zuid geven aan hun buurt is een 7,7. Dit cijfer 

wijkt niet af van het gemiddelde totaalcijfer van Dronten. Op de aspecten winkelvoorzieningen 

(7,9) en bevolkingssamenstelling (7,4) – in positieve zin - na, wijken de overige aspecten niet af 

van het gemiddelde van de gemeente. Het laagste cijfer dat is gegeven is aan het aspect b e-

trokkenheid, een 6,1. Een bewoner laat over de sociaal-culturele voorzieningen (7,0) weten: “Ik 

zou graag meer uitgaansgelegenheden zien zoals theater, bioscoop en restaurants”. 
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8.5 Samenvatting aandachtspunten 

Dit Lemon-onderzoek leent zich in alle opzichten voor een aanpak op buurtniveau. Wat is er 

aan de hand? Worden de resultaten uit de enquêtes herkend? Waar kan eventueel op worden 

ingegrepen? Wat kunnen de mensen binnen hun buurt zelf oplossen?  

Dat ligt allemaal in het vervolg van deze rapportage. In deze paragraaf een overzicht van de 

belangrijkste aandachtspunten, de aspecten die met 6 of lager beoordeeld zijn. 

Tabel  8- 1 :   Ove rz icht  aandachtspunten  

Kern Buurt Aandachtspunten Cijfer

Swifterbant 1 Kampwijk Speelvoorzieningen 5,8

Sociaal-culturele voorzieningen 5,9

Openbaar vervoer 5,3

2 Centrum Swifterbant Openbaar vervoer 5,9

3 Buitenhof - Binnenhof Speelvoorzieningen 5,8

Openbaar vervoer 5,5

Betrokkenheid 5,6

4 Spelwijk Openbaar vervoer 5,6

5 Oude Bloemenbuurt Woonomgeving 5,8

Sociaal-culturele voorzieningen 5,6

Openbaar vervoer 5,9

Betrokkenheid 5,5

Overlast van personen 5,2

Vervuiling 5,7

Criminaliteit 5,8

6 Nieuwe Bloemenbuurt Openbaar vervoer 5,8

7 Hertenkamplaan Openbaar vervoer 5,5

Biddinghuizen 8 Centrum Biddinghuizen Speelvoorzieningen 5,8

9 Oud- Biddinghuizen Buiten Openbaar vervoer 6,0

Betrokkenheid 5,8

Vervuiling 5,9

10 De Kaai Speelvoorzieningen 5,1

Winkels 6,0

Sociaal-culturele voorzieningen 6,0

12 Bremerpark Winkels 6,0

13 Koolzaadhof Winkels 6,0

Sociaal-culturele voorzieningen 5,9

Openbaar vervoer 6,0

Betrokkenheid 5,8

Vervuiling 5,3

14 Lucernehof Kwaliteit eigen woning 4,5

Woningvoorraad 3,9

Woonomgeving 5,5

Speelvoorzieningen 6,0

Winkels 5,5

Sociaal-culturele voorzieningen 5,7

Openbaar vervoer 5,5

Betrokkenheid 5,4

Bevolkingssamenstelling 5,4

Overlast van personen 5,6

Vervuiling 5,3

Dronten 15 De Gilden Woonomgeving 5,3

Groenvoorzieningen 4,9

Speelvoorzieningen 5,8

Vervuiling 6,0

Verkeersoverlast 5,5

17 Dronten Noord Betrokkenheid 5,7

Bevolkingssamenstelling 6,0

Vervuiling 6,0

18 Centrum Dronten Speelvoorzieningen 5,6

Overlast van personen 6,0

18.2 Oud Dronten Kwaliteit eigen woning 5,8

Speelvoorzieningen 5,7

Betrokkenheid 5,8

Bevolkingssamenstelling 5,8

Overlast van personen 5,8

Vervuiling 5,5

Verkeersoverlast 6,0

21 Boerenhemel Speelvoorzieningen 5,4



 

 

Bijlagen 

 

 

 

- Verhouding huur/koop 

- Achtergrondgegevens respondenten 

- Vragenlijst 2011 
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Tabel B1: Verhouding huur/koop bij respons en in werkelijkheid  

 

    Koop Huur 

Buurt   Respons Werkelijkheid Respons Werkelijkheid 

1 Kampwijk 94% 89% 6% 11% 

2 Centrum-Swifterbant 39% 41% 61% 59% 

3 Buitenhof-Binnenhof 38% 33% 63% 67% 

4 Spelwijk 60% 58% 40% 42% 

5 Oude-Bloemenbuurt 86% 81% 14% 19% 

6 Nieuwe-Bloemenbuurt 98% 100% 2% 0% 

7 Hertenkamplaan 75% 80% 25% 20% 

8 Centrum Biddinghuizen 29% 28% 71% 72% 

9 Oud-Biddinghuizen Buiten 22% 27% 78% 73% 

10 De Kaai 100% 100% 0% 0% 

11 De Baan 55% 56% 45% 44% 

12 Bremerpark 100% 100% 0% 0% 

13 Koolzaadhof 27% 24% 73% 76% 

14 Lucernehof 49% 35% 51% 65% 

15 De Gilden 77% 68% 23% 32% 

16 De Munten 98% 96% 2% 4% 

17 Dronten Noord 41% 51% 59% 49% 

18 Centrum Dronten 45% 40% 55% 60% 

18.2 Oud Dronten 39% 23% 61% 77% 

19 De Regenboog 36% 48% 64% 52% 

20 De Fazant 68% 61% 32% 39% 

21 Boerenhemel 100% 100% 0% 0% 

22 De Schalm, De Ketting & De Kaapstander 100% 100% 0% 0% 

23 De Boeg 30% 48% 70% 52% 

24 De Manege & De Landmaten 98% 96% 2% 4% 

25 Dronten Zuid 83% 74% 17% 26% 

 

 

 

Tabel B2: Resultaten huurders en eigenaar-bewoners op gemeenteniveau  
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Respondent of partner 7,6 8,0 7,5 6,8 6,7 6,4 7,1 7,5 6,7 7,5 7,5 6,3 6,4 7,2 7,2 6,8 7,4 7,6 6,8 6,0

Huurders OFW 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 6,5 7,1 7,2 6,7 7,3 7,6 6,3 6,1 6,5 6,6 6,4 7,2 7,2 6,8 6,1

Anders 7,7 7,9 7,6 7,3 7 6,5 7,4 7,3 6,4 7,5 7,7 6,5 6,4 7,3 7,2 7,4 7,2 7,7 7,2 6,2

Totaal 7,5 7,7 7,3 6,9 6,7 6,4 7,1 7,4 6,7 7,4 7,6 6,3 6,4 7,0 7,0 6,7 7,3 7,5 6,8 6,0
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Tabel B3: Respons per buurt naar leeftijd en geslacht  

 

 

Tabel B4: Respons per buurt naar huishoudenssamenstelling  

 

 

 

 

Leeftijdsklasse

Buurt
Aantal 

respondenten
< 25 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 - 74 >75 Man Vrouw

Kampwijk 83 6% 10% 20% 18% 21% 15% 11% 49% 51%

Centrum-Swifterbant 96 1% 10% 12% 7% 26% 26% 18% 38% 62%

Buitenhof-Binnenhof 33 3% 12% 12% 6% 36% 18% 12% 36% 64%

Spelwijk 80 1% 14% 13% 16% 23% 18% 16% 36% 64%

Oude-Bloemenbuurt 23 27% 18% 14% 14% 23% 5% 32% 68%

Nieuwe-Bloemenbuurt 92 1% 6% 42% 11% 22% 11% 8% 47% 53%

Hertenkamplaan 34 6% 18% 24% 21% 12% 18% 3% 59% 41%

Centrum Biddinghuizen 89 6% 22% 14% 9% 15% 24% 11% 41% 59%

Oud-Biddinghuizen Buiten 37 11% 5% 5% 22% 24% 19% 14% 39% 61%

De Kaai 50 6% 25% 12% 27% 12% 18% 45% 55%

De Baan 95 2% 14% 13% 12% 21% 18% 21% 44% 56%

Bremerpark 98 2% 7% 29% 25% 16% 15% 6% 43% 57%

Koolzaadhof 53 2% 15% 21% 15% 19% 15% 13% 30% 70%

Lucernehof 38 3% 21% 16% 29% 16% 13% 3% 49% 51%

De Gilden 74 5% 38% 23% 23% 7% 4% 38% 62%

De Munten 104 7% 14% 27% 25% 13% 9% 6% 35% 65%

Dronten Noord 95 2% 6% 18% 15% 24% 22% 13% 31% 69%

Centrum Dronten 107 4% 16% 14% 8% 16% 14% 29% 36% 64%

Oud Dronten 81 3% 16% 14% 12% 16% 17% 22% 36% 64%

De Regenboog 92 3% 2% 4% 8% 18% 65% 36% 64%

De Fazant 114 6% 4% 12% 19% 37% 14% 8% 35% 65%

Boerenhemel 96 3% 3% 7% 7% 22% 25% 32% 44% 56%

De Schalm, De Ketting & 

De Kaapstander
70 10% 16% 19% 17% 34% 4% 36% 64%

De Boeg 64 5% 30% 13% 16% 17% 9% 11% 35% 65%

De Manege & De Landmaten 107 2% 8% 14% 22% 19% 24% 11% 43% 58%

Dronten Zuid 88 8% 11% 17% 21% 22% 14% 8% 46% 55%

Totaal gemeente Dronten 1993 3% 12% 17% 15% 20% 17% 15% 40% 60%

Buurt
Aantal 

respondenten
Alleenwonend

Twee personen 

zonder  kinderen

Eenoudergezin, 

jongste  kind < 12

Eenoudergezin, 

jongste kind >=12

Gezin, jongste 

kind  < 12

Gezin, jongste 

kind >= 12

Kampwijk 83 21% 46% 1% 1% 15% 17%

Centrum-Swifterbant 96 28% 56% 1% 1% 8% 5%

Buitenhof-Binnenhof 33 18% 58% 3% 12% 9%

Spelwijk 80 27% 43% 5% 4% 14% 8%

Oude-Bloemenbuurt 23 23% 46% 27% 5%

Nieuwe-Bloemenbuurt 92 15% 36% 1% 2% 34% 12%

Hertenkamplaan 34 6% 33% 42% 18%

Centrum Biddinghuizen 89 23% 51% 2% 2% 15% 7%

Oud-Biddinghuizen Buiten 37 24% 43% 5% 8% 8% 11%

De Kaai 50 10% 46% 2% 4% 20% 18%

De Baan 95 19% 54% 5% 2% 16% 4%

Bremerpark 98 10% 38% 2% 1% 26% 24%

Koolzaadhof 53 45% 25% 2% 4% 13% 11%

Lucernehof 38 11% 29% 3% 13% 29% 16%

De Gilden 74 7% 36% 3% 4% 40% 11%

De Munten 104 7% 34% 2% 3% 35% 20%

Dronten Noord 95 17% 51% 3% 2% 15% 13%

Centrum Dronten 107 41% 36% 2% 1% 15% 6%

Oud Dronten 81 37% 38% 1% 5% 12% 6%

De Regenboog 92 55% 40% 1% 3%

De Fazant 114 23% 47% 3% 4% 12% 12%

Boerenhemel 96 20% 64% 2% 1% 4% 8%

De Schalm, De Ketting & 

De Kaapstander
70

21% 43% 20% 16%

De Boeg 64 36% 38% 5% 3% 11% 8%

De Manege & De Landmaten 107 12% 52% 16% 20%

Dronten Zuid 88 12% 44% 2% 5% 20% 17%

Totaal gemeente Dronten 1993 22% 44% 2% 3% 18% 11%
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Tabel B5: Respons per buurt naar inkomen  

 

Buurt
Aantal 

respondenten
< € 600,- € 600 - € 1.300 € 1.301 - € 2.800 € 2.801 - € 3.300 > € 3.301 Weet niet

Kampwijk 83 2% 4% 31% 13% 32% 18%

Centrum-Swifterbant 96 1% 18% 52% 10% 9% 11%

Buitenhof-Binnenhof 33 7% 32% 42% 10% 10%

Spelwijk 80 4% 15% 41% 18% 10% 12%

Oude-Bloemenbuurt 23 20% 60% 10% 10%

Nieuwe-Bloemenbuurt 92 6% 27% 11% 38% 19%

Hertenkamplaan 34 9% 18% 15% 42% 15%

Centrum Biddinghuizen 89 2% 18% 45% 12% 12% 12%

Oud-Biddinghuizen Buiten 37 3% 24% 42% 15% 6% 9%

De Kaai 50 4% 26% 11% 40% 19%

De Baan 95 16% 46% 11% 16% 11%

Bremerpark 98 3% 21% 16% 47% 12%

Koolzaadhof 53 2% 26% 44% 12% 10% 6%

Lucernehof 38 25% 44% 14% 8% 8%

De Gilden 74 3% 29% 15% 38% 15%

De Munten 104 5% 16% 11% 52% 17%

Dronten Noord 95 3% 19% 47% 8% 14% 9%

Centrum Dronten 107 2% 23% 44% 15% 6% 10%

Oud Dronten 81 1% 25% 52% 7% 5% 9%

De Regenboog 92 2% 28% 42% 4% 11% 13%

De Fazant 114 2% 12% 30% 16% 29% 11%

Boerenhemel 96 12% 20% 13% 29% 27%

De Schalm, De Ketting & 

De Kaapstander
70

2% 31% 15% 42% 10%

De Boeg 64 3% 25% 47% 5% 10% 10%

De Manege & De Landmaten 107 1% 26% 17% 43% 13%

Dronten Zuid 88 5% 16% 23% 24% 20% 13%

Totaal gemeente Dronten 1993 2% 14% 35% 13% 24% 13%
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Buurtnr:   

Enquête leefbaarheid in uw buurt 

Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een 
rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10) betekent dat u meer tevreden bent en een lager cijfer (1) 
betekent dat u ontevreden bent. Een 6 is net voldoende en een 5 net onvoldoende. Hebt u geen oordeel over een 
vraag of vindt u de vraag niet op uw buurt van toepassing, dan kunt u die vraag onbeantwoord laten. Aan het 
einde van de vragenlijst kunt u een toelichting bij uw antwoord geven bij maximaal 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 zaken als leeftijd, geslacht, inkomen en woonsituatie. Daarom begint de 
vragenlijst met enkele persoonlijke vragen.  

PERSOONLIJKE SITUATIE 
 

Wat is uw leeftijd? 

 
Jaar 

 

Bent u man of vrouw? 

 Man 

 Vrouw 

 

Wat is uw postcode? (bijvoorbeeld: 1234 AB) 

 

 

 

Wie is de eigenaar van de woning? 

 Ikzelf/mijn partner  Anders 

 Oost Flevoland Woondiensten   
 

Wat is de samenstelling van uw huishouden? 

 Alleenwonend 

 Tweepersoonshuishouden zonder (thuiswonende) kinderen 

 Eenoudergezin, jongste thuiswonende kind onder de 12 jaar 

 Eenoudergezin, jongste thuiswonende kind 12 jaar of ouder 

 Gezin, jongste thuiswonende kind onder de 12 jaar 

 Gezin, jongste thuiswonende kind 12 jaar of ouder 
 

In wat voor soort woning woont u? 

 Eengezinswoning   Seniorenwoning 

 Appartement / flat  Anders 
 

Wat is het bruto maandinkomen van uw huishouden?  

Bruto is het bedrag dat u bijvoorbeeld op uw loonstrookje ziet. Dit zijn inkomsten uit arbeid, pensioen, uitkeringen of 
alimentatie. Eventuele kinderbijslag of vakantie-uitkering moet u niet meerekenen. 

 Minder dan € 600,-  € 2.801,- tot en met € 3.300 

 € 600,- tot en met € 1.300  € 3.301,- of meer 

 € 1.301,- tot en met € 2.800  Weet ik niet 
 

In welk land bent u geboren? 

 Nederland  Turkije 

 Overig Europa  Marokko 

 Suriname  Anders 

 Antillen   
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DE LEEFBAARHEIDSMONITOR 

Kruis per vraag steeds het vakje aan onder het getal dat u als rapportcijfer wilt geven voor uw buurt. 

1. Hoe beoordeelt u uw buurt in het algemeen? 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Zeer onprettig           Zeer prettig 

 

2. Hoe vindt u van de kwaliteit van uw woning? 

Daarbij gaat het om de algemene staat van uw woning. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Zeer slecht           Zeer goed 

 

3. 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. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Zeer slecht           Zeer goed 

 

4. Wat vindt u van de woonomgeving in uw buurt? 

Denkt u hierbij aan de pleintjes, de bestrating, de manier waarop de straat is ingericht enz. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Zeer slecht           Zeer goed 

 

5. Wat vindt u van de groenvoorzieningen in uw buurt? 
Denk hierbij aan de manier waarop u er gebruik van kunt maken en de manier waarop de groenvoorzieningen 
worden bijgehouden. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Zeer slecht           Zeer goed 

 

6. Wat vindt u van de speelvoorzieningen in uw buurt? 
Denk hierbij aan de manier waarop de speelvoorzieningen worden bijgehouden, het gebruik ervan en aan de 
mogelijkheden voor kinderen om leuk en veilig te spelen. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Zeer slecht           Zeer goed 

 

7. Wat vindt u van het aanbod en de kwaliteit van de winkels in uw dorp? 

Denk hierbij aan de variatie in het winkelaanbod en de bereikbaarheid van de winkels. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Zeer slecht           Zeer goed 

 

8. Wat vindt u van het aanbod en de kwaliteit van de scholen in uw dorp? 

Denk hierbij aan de variatie in het scholenaanbod en de bereikbaarheid van de scholen. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Zeer slecht           Zeer goed 

 

9. Wat vindt u van het aanbod en de kwaliteit van sociaal-culturele voorzieningen in uw dorp? 

Denk hierbij aan de aanwezigheid en bereikbaarheid van het wijk- of buurthuis, theater, bibliotheek, 
uitgaansmogelijkheden en jongerenvoorzieningen. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Zeer slecht           Zeer goed 

 

10. Wat vindt u van de sportvoorzieningen in uw dorp? 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Zeer slecht           Zeer goed 
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11. Wat vindt u van het aanbod en de kwaliteit van zorgvoorzieningen in uw dorp? 

Denk hierbij aan de aanwezigheid en bereikbaarheid van huisarts, gezondheidscentrum, apotheek, thuiszorg, 
gehandicaptenzorg. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Zeer slecht           Zeer goed 

 

12. Wat vindt u van de kwaliteit en het aanbod van openbaar vervoer in uw dorp? 

Denk hierbij aan de nabijheid en de frequentie van de dienstregeling. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Zeer slecht           Zeer goed 

 

13. Wat vindt u van de betrokkenheid van bewoners bij uw buurt? 

Denk hierbij aan de mate waarin mensen zich willen inzetten voor de buurt en elkaar aanspreken op gedrag. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Niet betrokken           Zeer betrokken 

 

14. Hoe waardeert u de bevolkingssamenstelling in uw buurt? 

Denk hierbij aan inkomen, opleiding, leeftijd, etnische samenstelling. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Zeer onprettig           Zeer prettig 

 

15. Heeft u in uw buurt overlast (van het gedrag) van anderen? 

Denk hierbij aan geluidsoverlast of andere overlast van buurtbewoners en aan overlast door rondhangende 
jongeren. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Veel overlast           Geen overlast 

 

16. Heeft u in uw buurt last van vervuiling? 

Denk hierbij aan zwerfvuil, stank, verkeerd geplaatst vuilnis, hondenpoep, tuinonderhoud, verloedering.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Veel overlast            Geen overlast 

 

17. Heeft u in uw buurt last van criminaliteit? 

Denk bijvoorbeeld aan vandalisme, inbraak, diefstal en geweldpleging. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Veel overlast           Geen overlast 

 

18. Hoe veilig voelt u zich bij u in de buurt? 

Denk hierbij aan eventuele donkere plekken, overhangend groen en een onprettige sfeer. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Zeer onveilig           Zeer veilig 

 

19. Heeft u in uw buurt last van verkeer? 

Denk aan verkeersdrukte, verkeerslawaai, rijgedrag, verkeerd parkeren. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Veel overlast           Geen overlast 

 

20a. Vindt u dat uw buurt het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan? 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Sterk achteruit           Sterk vooruit 
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20b. Op welke punten vindt u uw buurt veranderd? 

Het antwoord dat u hier geeft heeft betrekking op uw antwoord op vraag 20a.        

  Woningen 

  Woonomgeving 

  Voorzieningen 

  Samenleven van bewoners 

  Vervuiling 

  Criminaliteit/veiligheid 

  Verkeer 

  Mijn buurt is in het afgelopen jaar niet veranderd 

 

21. Weet u bij wie u terecht kunt met vragen over de leefbaarheid in uw buurt? 

 
 Ja, bij woningbouwcorporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW) 

 
 Ja, bij de gemeente Dronten 

 
 Ja, bij het wijkteam 

 
 Ja, bij: 

 
 

  Nee 

 

22. Doet u iets voor uw buurt? 

Bijvoorbeeld voor de buren, voor de omgeving, vereniging, in de zorg. 

  Ja  

  Nee, maar ik zou wel iets willen doen  

  Nee                              ga door naar vraag 24 

 

23. Op welke manier levert u een bijdrage of zou u een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid in uw 
buurt? 

Denk hierbij aan deelname aan schoonmaakacties, buurtpreventie, onderhouden van een stukje openbaar 
groen, organiseren van een buurtfeest, wijkbijeenkomsten, activiteiten in de zorg, iets doen voor de buren, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Zou u graag oud willen worden in deze buurt? 

  Ja 

  Nee 
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OPMERKINGEN 

Hieronder kunt u uw 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. Graag ook de eventuele locatie 
(bijvoorbeeld straatnaam) vermelden waar uw opmerking betrekking op heeft. 
 

Nummer van de vraag: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer van de vraag: 
 

 

 

 

 

 

 

 

               

Oost Flevoland Woondiensten en de gemeente Dronten verloten onder de inzenders van een volledig ingevulde 

vragenlijst 10 cadeaubonnen van € 25,--. Wilt u meedoen aan de verloting, vul dan hieronder uw adresgegevens 

in*: 

Achternaam en voorletters: …………………….……………………………. 

Straat:     …………………….…………………………….    

Postcode/Plaats:    …………………….……………………………. 

* Uw adresgegevens worden bij de verwerking niet gekoppeld aan de ingevulde vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst blijft dus anoniem.  

DEZE ENQUÊTE GRAAG RETOURNEREN VÓÓR 17 FEBRUARI 2011. 


