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Algemeen

 Nieuw t.o.v. 2013:
Bonedijkestraat en Fort – aparte wijken
Vragen over burgerparticipatie
Digitale enquête (m.u.v. 60+)
Oversampling in groep < 25 jaar
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Respons
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 Afnemende respons: 32% -> 27%
 23% corporatiehuurders
 Respons:

Alleenstaanden lager
Gezinnen hoger
Geboren in NL: 92%



Fysieke omgeving

 Opvallend: significante verbetering op alle aspecten van 
onderhoud en aanwezigheid (wegen/pleinen, 
straatmeubilair, groenvoorziening en verlichting).

 Nieuw beleid gemeente werpt vruchten af (planmatige 
wijze van beheer en onderhoud).

 Aandachtspunten:
• Nadere duiding gemiste voorziening (tabel pag 20)
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Sociale omgeving

 Opvallend: 
• Geen verandering t.o.v. 2013
• Burgerparticipatie vragen geven inzicht:

• Vooral meedenken/ontwerpen omgeving (43%)
• + veiligheid (weinig actief 4%) en schoonhouden van 

omgeving (wel actief 32%)

 Aandachtspunten;
• Geen verbeteringen t.o.v. 2013: goed of slecht? 

Waar/wat willen we beter?
• Westerzicht in positieve zin

5



Ongenoegens
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 Opvallend: 
• Geen verandering t.o.v. 2013

 Aandachtspunten;
• Veel van de aanvullende opmerkingen gaan over 

grote of kleinere ongenoegens in de omgeving.
• Totaal1.440 opmerkingen -> per beleidsveld 

analyseren.



Veiligheid
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 Opvallend: 
• Veiligheidsgevoel sterker geworden t.o.v. 2013, wel 

gedifferentieerd beeld (+ in Boss./West./Pap.)
• Verkeer:

• Fout parkeren in Rosenburg (50% t.o.v. 25% elders)
• Burgm. Stemerdinglaan - negatief

 Aandachtspunten:
• ‘Voldoende toezicht’ wordt matig beoordeeld.



Aandachtspunten per buurt
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Wijkgericht met l’escaut

9

Aandachtspunten van de wijkbeheerders:

 Middengebied, Binnenstad/Scheldebuurt, Paauwenburg
Oost/West, Bossenburgh, Oost-Souburg :
• Bereikt niet alle doelgroepen met enquête -> ga 

langs de deuren
• Hondenpoep is grote ergernis -> afstemming 

signalering en informatieverstrekking
• Brandgangen: verbetering leefbaarheid, incl

betrokkenheid bewoners -> kunnen gemeente en 
corporaties samen plan maken?

• Groenonderhoud: kan op plaatsen beter
• Aanpak verloederde voortuinen



Wijkgericht met Zeeuwland
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Aandachtspunten van medewerker klant en omgeving:

 Westerzicht:
• Grote betrokkenheid bewoners benutten -> wijkvereniging 

o.i.d. stimuleren samen met ROAT en l’escaut.
 Ritthem

• Weinig opvallende zaken m.u.v. ontbreken van voorzieningen. 
Ziet Zeeuwland vooralsnog geen rol voor haar.

• Ritthem is betrokken -> goed meenemen in ontwikkelingen
 Oost-Souburg:

• Ontbreken van straatmeubilair etc. -> concretiseren door mee 
te nemen in reguliere gesprekken met bewoners en bij nieuwe 
ontwikkelingen.


