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SAMENVATTING
(p.9)

algemeen
In september / oktober 2016 is in Zoetermeer het veldwerk voor het onderzoek
Maatschappelijke Ondersteuning verricht. Dit onderzoek, vanouds een onderdeel
van de omnibusenquête, wordt sinds 2014 als losstaand onderzoek uitgevoerd.
Daarbij wordt wel dezelfde methodiek als bij de omnibusenquête gevolgd. Dat wil
zeggen: een postenquête met de mogelijkheid de enquête digitaal in te vullen. Bij
het onderzoek Maatschappelijke Ondersteuning wordt een hogere steekproef
gehanteerd (van 8.000 Zoetermeerse 18-plussers), in verband met de kleine
deelpopulaties waarover informatie verzameld wordt.
De volgende thema's komen in het onderzoek aan de orde:

samen leven in de buurt;

toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen;

maatschappelijk ondersteuning;

jeugdhulp;

vrijwilligerswerk;

(het geven van) burenhulp en mantelzorg;

leefstijl;

welbevinden (eenzaamheid / psychische gezondheid);

internetgebruik.
Waar mogelijk en relevant worden, in de hoofdtekst van deze rapportage, de
resultaten van 2016 vergeleken met die van eerdere jaren. In de kantlijn van deze
samenvatting staan verwijzingen naar paragrafen in die hoofdtekst.

(p.9)

respons
De bruikbare totale respons bedraagt 1925 ingevulde vragenlijsten (24,1%). Door
enkele tegenslagen tijdens het veldwerk is de respons een stuk lager uitgevallen
dan bij de vorige editie (31,2%).

(p.11)

samen leven in de buurt
verschillende bevolkingsgroepen
Men is het overwegend oneens met de stelling dat er in de eigen buurt spanningen
zijn tussen bevolkingsgroepen (64%).
verantwoordelijkheid voor leefbaarheid in de eigen buurt

79% voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de eigen buurt.

25% zegt in het afgelopen jaar actief geweest te zijn om de buurt te
verbeteren.

8% zegt betrokken te zijn geweest bij het organiseren van activiteiten.

(p.13)

toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen
Van alle respondenten zegt 10% wel eens problemen te ondervinden met de
toegankelijkheid van gebouwen of voorzieningen. Uit de toelichtingen op dit
antwoord blijkt dat met name defecte en ontbrekende liften obstakels kunnen
vormen. Daarnaast zijn er klachten over (onder andere) slechte bestrating, de
toegankelijkheid van het stadhuis / publieksplein en van andere gebouwen.

(p.14)

maatschappelijke ondersteuning
Bij het begrip maatschappelijke ondersteuning gaat het om de hulp (van personen
of van instanties) die nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen en om mee
te kunnen doen in de samenleving.
12% van de respondenten (224 personen) antwoordt 'ja' op de vraag of zij dergelijke hulp ontvangen dan wel dergelijke hulp nodig hebben.
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Van deze 224 respondenten hebben er 45 (20%) een (nog niet vervulde) behoefte
aan een aanpassing van de woning of verhuizing naar een aangepaste woning.
Op het gebied van het huishouden (schoonmaken e.d.) wordt veel opgelost door
het eigen netwerk, de gemeente of particuliere hulp. Dertien van deze 224 respondenten (6%) hebben op dit gebied ondersteuning nodig, terwijl zij die niet
ontvangen.
De groep die nog niet de gewenste ondersteuning krijgt op het gebied van mobiliteit (bijvoorbeeld boodschappen doen) is klein: dertien personen (6%).
Op dit gebied speelt bij degenen die wel ondersteuning krijgen het eigen sociale
netwerk een belangrijke rol, of men lost een eventueel probleem zelf op.
De groep die nog niet de gewenste ondersteuning krijgt bij de dagelijkse activiteiten, zoals opstaan, douchen en aankleden, is uiterst klein: 2% (vijf personen).
Andere respondenten ontvangen op dit gebied professionele ondersteuning,
krijgen hulp uit het eigen netwerk of lossen het zelf op.
Op het gebied van administratie / financiën hebben negen respondenten (4%)
ondersteuning nodig terwijl zij die (nog) niet ontvangen. Hulp op dit gebied krijgen
andere respondenten overwegend uit het eigen sociale netwerk.
Op het gebied van hobby's, werk en studie hebben elf respondenten (5%) hulp
nodig terwijl zij die (nog) niet ontvangen.
Hulp op deze gebieden, voor zover nodig, krijgen anderen overwegend uit het
eigen netwerk.
Waar het gaat om sociale contacten hebben dertien respondenten (6%) hulp
nodig, terwijl zij die (nog) niet ontvangen.
Ondersteuning op dit gebied komt voor andere respondenten overwegend van het
eigen netwerk.
Waar het gaat om klachten zoals stress en verwardheid ontvangt men veelal hulp
vanuit het eigen netwerk, of men krijgt professionele ondersteuning.
Twaalf respondenten (5%) hebben hulp nodig terwijl zij die (nog) niet ontvangen.
Wmo-loket in het stadhuis
Van alle respondenten heeft 55% wel eens gehoord van het Wmo-loket in het
stadhuis. Van hen heeft 13% daar in de twaalf maanden voorafgaand aan de
omnibusenquête informatie opgevraagd over welzijn en/of zorg. Zij beoordelen de
informatie over dit onderwerp gemiddeld met het rapportcijfer 6,6.
zoetermeerwijzer
De mogelijkheid om bij zoetermeerwijzer.nl, dus langs digitale weg, informatie te
zoeken over welzijn of zorg, is bekend bij 532 respondenten (28%). 20% van hen
heeft hiervan wel eens gebruik gemaakt. De respondenten die op de zoetermeerwijzer informatie vonden beoordelen deze informatie gemiddeld met een 6,8.
(p.19)

jeugdhulp
In de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête heeft 8% van de respondenten
wel eens met vragen gezeten over het opgroeien en de opvoeding van kinderen.
De vragen gaan vooral over opvoeden/ouderschap (algemeen), lastig gedrag,
emotionele problemen, schoolprestaties. Daarnaast worden ook ontwikkelingsachterstanden of -stoornissen genoemd
Opvoeders zouden, als zij zitten met opvoedingsvragen, steun, advies of in de
eerste plaats informatie zoeken in het eigen netwerk; een tweede voorkeur is de
huisarts.
Meerpunt
Meerpunt, het Centrum voor Jeugd en Gezin, is bekend bij 26% van de opvoeders
onder de respondenten. Van deze groep hebben dertien respondenten (10%)
Meerpunt in de afgelopen twaalf maanden geraadpleegd.
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team Jeugd- en gezinshulp
Het (nieuwe) team JGH is bekend bij 28% van de (vermoedelijke) opvoeders onder
de respondenten. Binnen deze groep hebben dertien respondenten (9%) in de
twaalf maanden voor de enquête van JGH hulp ontvangen voor hun kind(eren).
(p.22)

vrijwilligerswerk / buren- en vriendenhulp / mantelzorg
Er worden drie vormen van vrijwillige hulpverlening onderscheiden: vrijwilligerswerk, buren- en vriendenhulp en mantelzorg.

26% is actief als vrijwilliger: vaak in de zorg, bij sport of in de kerk of moskee.

72% helpt buren of vrienden.

18% noemt zichzelf mantelzorger.

(p.26)

leefstijl
68% van de respons meent dat er weinig of niets te klagen is over de eigen
gezondheid. 6% acht de eigen gezondheid slecht of zeer slecht.
72% van de mannen gebruikt wel eens alcohol; 56% van de vrouwen.
87% zegt meestal gezond en gevarieerd te eten; 5% houdt zich niet bezig met
gezonde voeding.

(p.27)

welbevinden
(p.27)

eenzaamheid

Er zijn elf stellingen aan de respondenten voorgelegd die betrekking hebben op
eenzaamheid. Hieruit kan een eenzaamheidsscore kan worden berekend volgens
de methode van De Jong Gierveld en Kamphuis (1985). Deze score kan
(individueel) gehele waarden aannemen tussen nul (niet eenzaam) en 11 (zeer
sterke eenzaamheid). De gemiddelde score in 2016 is 2,7.
Bij een kleine 9% van de respons is sprake van sterke of zeer sterke eenzaamheid.
psychische gezondheid
In zeven vragen is gepeild hoe respondenten zich voelden in de vier weken
voorafgaand aan de enquête. Op basis van vijf van deze zeven vragen is een
kengetal berekend (MHI-5: een internationale standaard voor de meting van de
psychische gezondheid van personen ouder dan twaalf jaar).
Voor 2016 komt de gemiddelde waarde uit op 77,9 op een schaal van nul tot 100.
(p.30)

(p.34)

internetgebruik

Het aantal respondenten dat zegt nooit gebruik te maken van internet bedraagt in
totaal 128. Dat is 6,6% van de totale respons. 4% heeft de vraag over dit
onderwerp niet beantwoord. De overige 89% maakt in meerderheid (bijna)
dagelijks gebruik van internet.
E-mail, informatie zoeken en internetbankieren zijn de meest genoemde
activiteiten. Gebruik van internet voor entertainment wordt het minst genoemd.
Verhoudingsgewijs maken respondenten die maatschappelijke ondersteuning
nodig hebben (of deze ondersteuning al krijgen) veel minder gebruik van het
internet in verschillende toepassingen, dan andere respondenten.
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1

ONDERZOEKSVERANTWOORDING

1.1

inleiding
In september / oktober 2016 is in Zoetermeer het veldwerk voor het onderzoek
Maatschappelijke Ondersteuning verricht. Dit onderzoek, vanouds een onderdeel
van de omnibusenquête, wordt sinds 2014 als losstaand onderzoek uitgevoerd.
De volgende thema's zijn aan de orde gekomen:

samen leven in de buurt;

toegankelijkheid;

maatschappelijk ondersteuning (voorzieningen om zelfstandig te kunnen
blijven meedoen in de samenleving);

jeugdhulp;

vrijwilligerswerk;

(het geven van) burenhulp en mantelzorg;

leefstijl;

welbevinden (eenzaamheid / psychische gezondheid);

internetgebruik.

1.2

doelstellingen
Doel van het onderzoek is uitspraken te kunnen doen over:

aspecten van de leefbaarheid in de buurt/wijk;

toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen;

de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning;

het gebruik van voorzieningen op het gebied van maatschappelijke
ondersteuning;

deelname aan vrijwilligerswerk;

verrichte mantelzorg;

de leefstijl;

welbevinden: eenzaamheid en psychische gezondheid;

de mate waarin Zoetermeerders die behoefte hebben aan maatschappelijke
ondersteuning hun weg kunnen vinden in digitale informatie.

1.3

methode en respons
Voor de enquête maatschappelijke ondersteuning is, tegelijk met de steekproeven
voor de omnibusenquête, een steekproef getrokken uit de BRP (Basisregistratie
Personen), van 8.000 Zoetermeerders die 18 jaar of ouder waren op 1 september
2016. De steekproeven zijn niet-overlappend. De steekproef voor het onderzoek
Maatschappelijke Ondersteuning is hoger dan die van de omnibus, in verband met
de kleine deelpopulaties waarover informatie verzameld wordt.
Voor de personen in de steekproef geldt dat zij op het moment van trekking niet
woonachtig waren in een ‘bijzonder woongebouw’ (verzorgingshuis, gevangenis,
gezinsvervangend tehuis) of in een woonwagen. De personen in de steekproef zijn
per brief uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. Daarbij kon men in eerste
instantie de vragen enkel digitaal beantwoorden. Na enige tijd volgde een rappel,
met de mogelijkheid de vragen op papier in te vullen.
respons
De vragen zijn beantwoord door 1925 personen (24,1%). Daarmee is de respons
een stuk lager dan in voorgaande jaren. Deze lage respons is hoogst waarschijnlijk
mede veroorzaakt door logistieke problemen bij de drukker van brieven en
enquêteformulieren. Hierdoor is het rappel (met het papieren formulier) te laat
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verzonden, wat resulteerde in een te korte responstijd voor de niet-digitale
respondenten. Daarnaast heeft een tijdelijk probleem met de digitale enquête
geleid tot een verlies van ca. 50 respondenten.
In bijlage I worden kenmerken van de respons (geslacht, leeftijd) vergeleken met
gegevens uit het bevolkingsbestand.
1.4

dit rapport
hoofdtekst
Hoofdstuk 2 gaat in op de resultaten van het onderzoek. Daarbij worden, voor
zover informatief, ook de resultaten van eerder onderzoek getoond en vergeleken.
Het hoofdstuk bestaat uit een inleiding en acht paragrafen waarin de afzonderlijke
thema’s van de vragenlijst aan de orde komen.
bijlagen
Een verantwoording van steekproef en respons staat in bijlage I. Een bespreking
van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van dit onderzoek staat in bijlage II.
De vragenlijst is opgenomen als bijlage III. De onderzoeksresultaten (rechte
tellingen en enkele toelichtingen) staan in tabelvorm in bijlage IV.
Bijlage V bevat de uitgebreidere toelichtingen die respondenten bij een aantal
antwoorden konden geven.
Bijlage VI toont de berekeningswijzen voor respectievelijk een kengetal voor
eenzaamheid en een kengetal voor psychische gezondheid.
Bijlage VII bevat een grote kruistabel behorend bij een toets m.b.t. internetgebruik.
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2

RESULTATEN

2.1

het sociaal domein
In samenhang met de decentralisatie van rijkstaken heeft de gemeente er in het
domein van welzijn en zorg sinds 1 januari 2015 een aantal verantwoordelijkheden
bij gekregen. Dat weerspiegelt zich in de vraagstelling, met name waar het gaat om
vragen naar specifieke vormen van ondersteuning.

2.2

samen leven in de buurt
Aan alle respondenten is een stelling voorgelegd over hun waarneming in de eigen
buurt, van spanningen tussen mensen met verschillende culturele achtergronden.
Men is het overwegend oneens met de stelling dat er in de eigen buurt spanningen
zijn tussen bevolkingsgroepen (64%). Het verschil met de voorgaande jaren is
gering.
In deze buurt zijn er spanningen tussen mensen
met verschillende culturele achtergronden.

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
0%

20%

helemaal mee eens

figuur 2.1

40%

60%

80%

100%

mee eens

niet eens / niet oneens

mee oneens

helemaal mee oneens

geen mening / niet geantwoord

reacties op een stelling over spanningen tussen buurtgenoten met verschillende culturele
achtergronden, tussen 2009 en 2016 (in procenten; n2016 = 1925)

verantwoordelijkheid voor leefbaarheid in de eigen buurt
79% van de respondenten voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in
de eigen buurt. 25% van de respons zegt over zichzelf dat hij of zij in het afgelopen
jaar daadwerkelijk actief is geweest om de buurt te verbeteren (figuur 2-2).
Toelichtingen op de antwoorden over buurtverbetering staan op p.83-95:
Activiteiten die de 25% actieve buurtverbeteraars veel noemen zijn:
 het beheer van adoptiegroen, het onderhoud van buurtgroen en andere
voorzieningen;
 activiteiten in bewonersverenigingen en Verenigingen van Eigenaren;
 lidmaatschap van initiatieven zoals WAAKS of een WAS-team;
 lidmaatschap van een buurt- WhatsApp / van buurtpreventie;
 organisatie van en deelname aan buurtborrels, buurtbarbecues,
kinderactiviteiten e.d.;
 goed burencontact, elkaar groeten, voor elkaar klaarstaan.
Bij degenen die niet actief zijn geweest zijn veel genoemde redenen daarvoor:
 verbeteringen zijn niet nodig; het is een goede / leefbare buurt;
 hoge leeftijd en / of gezondheidsproblemen;
 te druk;
 woont er nog maar kort;
 en sommigen hebben gewoon geen zin of voelen zich niet betrokken.
Zo'n 8% van de respons zegt betrokken te zijn geweest bij het organiseren van
activiteiten in de eigen buurt; dat is iets minder dan in 2015.
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voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt
actief geweest om de buurt te verbeteren
betrokken geweest bij de organisatie van activiteiten in de buurt

figuur 2.2

respondenten die zich medeverantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de eigen buurt;
respondenten die in het afgelopen jaar actief geweest zijn om de buurt te verbeteren;
respondenten die in het afgelopen jaar betrokken zijn geweest bij de organisatie van
activiteiten in de eigen buurt (in procenten; n2016 = 1925)

plus- en minpunten van de eigen buurt
In bijlage V (p.96 t/m 133) staat een uitgebreid overzicht van de plus- en
minpunten van de wijze waarop bewoners samen leven in de eigen buurt.
De antwoorden zijn geordend naar buurt, waarbij per respondent de plus- en
minpunten naast elkaar worden getoond.
Wat opvalt is dat een deel van de respondenten spreekt in abstracte termen,
waarbij soms niet duidelijk is of men een hypothetische situatie noemt, dan wel een
constatering uitspreekt. Dit geldt met name voor uitspraken als 'leven en laten
leven' (veel genoemd pluspunt) en 'geen rekening houden met elkaar' (minpunt).
In alle buurten lijken bewoners te streven naar sociale cohesie, en deze ook veelal
verwezenlijkt te zien, wat blijkt uit gebruikte begrippen als betrokkenheid,
gezelligheid, hulpvaardigheid, goede contacten, sociale controle.
Met terminologie als 'leven een laten leven' en 'iedereen in zijn waarde laten' lijken
mensen aan te geven dat buurten daarin niet doorschieten of niet door moeten
schieten.
Voorbeelden van minpunten die veel worden genoemd zijn egoïsme, 'ieder voor
zich'; vernieling, vervuiling (vaak door hondenpoep), verloedering van de
woonomgeving, onaangepast gedrag (incidenteel met een verwijzing naar de
afkomst van de boosdoeners), parkeerproblematiek.
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2.3

toegankelijkheid
A. problemen toegankelijkheid?

B. gemeld?

C. hoe gemeld bij gemeente?
1%

3%
87%

10%

ja
nee
niet geantwoord

digitaal

15

telefonisch
17%

62%

8%
gemeente

12%

gemeente + andere instantie

15

bij een wijkpost
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Publieksplein

7
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weet niet / g.a.

7
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5

10

15

20

andere instantie
problemen niet gemeld
niet geantwoord

figuur 2.3

A. ondervindt binnen Zoetermeer wel eens problemen met toegankelijkheid van gebouwen
of voorzieningen? (in procenten; n = 1925)
B. instanties waar respondenten een probleem gemeld hebben (in procenten, n = 196)
C. wegen waarlangs respondenten bij de gemeente meldingen over toegankelijkheid
hebben gedaan (absoluut, n = 49, meer antwoorden per respondent mogelijk)

Van alle respondenten zeggen er 196 (dat is 10%) wel eens problemen te ondervinden met de toegankelijkheid van gebouwen of voorzieningen in Zoetermeer.
Het grootste deel van deze groep (62%) heeft hiervan geen melding gedaan bij de
gemeente of een andere instantie. 73 respondenten (37%) deden wel één of meer
meldingen: 49 onder hen bij de gemeente, 40 (ook) bij een andere instantie.
Meldingen bij de gemeente werden overwegend digitaal of telefonisch gedaan.
Op p.135 en verder specificeren de respondenten hun toegankelijkheidsproblemen. Relatief veel wordt melding gemaakt van defecte of ontbrekende liften,
met name bij RandstadRailstations. Daarnaast zijn er klachten over (onder andere)
slechte bestrating, de toegankelijkheid van het stadhuis / publieksplein en van
andere gebouwen.
Opmerkelijk is dat de dezelfde vragen in de periode 2010 t/m 2012 een lager
percentage respondenten met problemen op dit gebied opleverden, namelijk
4 of 5%.

Onderzoek en Statistiek

13

Onderzoek Maatschappelijke Ondersteuning

2.4

maatschappelijke ondersteuning
Bij het begrip maatschappelijke ondersteuning gaat het om de voorzieningen en de
hulp (van personen of instanties) die nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven
wonen en om mee te kunnen doen in de samenleving. Deze hulp kan tal van
terreinen omvatten, bijvoorbeeld het doen van boodschappen, het aanpassen van
een woning, of het regelen van vervoer. Ook de praktische hulp aan mensen met
een handicap of een langdurige ziekte en aan hun naasten valt onder de noemer
maatschappelijke ondersteuning.
12% van de respondenten (224 personen) antwoordt 'ja' op de vraag of zij dergelijke hulp ontvangen dan wel dergelijke hulp nodig hebben. Dat percentage is
ongeveer gelijk aan het percentage uit 2015.

2%
86%

ja

figuur 2.4

12%

nee

niet geantwoord

aandeel respondenten dat maatschappelijke ondersteuning ontvangt of nodig heeft
(in procenten; n = 1925)

Aan deze 224 personen zijn vervolgvragen voorgelegd over de aard van hun
behoefte aan maatschappelijke ondersteuning en over de vraag welke vormen van
ondersteuning zij ontvangen, en van wie.
De diagrammen in figuur 2.5 t/m 2.12 geven hierin inzicht. Incidenteel zijn deze
1
resultaten gecorrigeerd voor inconsistente beantwoording .
huisvesting
Van de 224 respondenten die ondersteuning nodig hebben er 45 (20%) een - nog
onvervulde - behoefte aan een verandering van de woonsituatie: 20 van deze
respondenten zouden naar een aangepaste woonvorm moeten verhuizen; 28
respondenten hebben voorzieningen of aanpassingen in hun woning nodig (drie
respondenten hebben beide mogelijkheden aangekruist).
Figuur 2.5 laat zien dat een deel van de (andere) respondenten zelf aanpassingen
heeft gedaan, of daarbij ondersteuning heeft gehad.
zou moeten verhuizen naar een aangepaste woning / woonvorm
heeft voorzieningen / aanpassingen in de bestaande woning nodig

is verhuisd naar een aangepaste woonvorm
familieleden, buren en/of vrienden hebben de woning aangepast
vrijwilligers hebben de woning aangepast
de woning is aangepast na indicatie door de gemeente

heeft zelf de woning aangepast / laten aanpassen
een aanpassing van de woonsituatie is niet nodig
niet geantwoord
0%

figuur 2.5
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Op welke gebieden krijgt respondent ondersteuning of heeft hij/zij ondersteuning nodig?
a - huisvesting (in procenten; meer antwoorden per respondent mogelijk; n = 224)
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Wie bijvoorbeeld aangeeft ondersteuning van familie of vrienden te ontvangen op
een bepaald gebied mag niet óók hebben aangegeven op dat gebied geen
behoefte aan ondersteuning te hebben, of op dat gebied nog geen ondersteuning
te ontvangen. Zo nodig is daarvoor gecorrigeerd.
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huishouden
Dertien van de respondenten die ondersteuning nodig hebben (6%) hebben
specifiek op het gebied van het huishouden (schoonmaken, wasgoed)
ondersteuning nodig die zij (nog) niet ontvangen. Op dit gebied wordt voor anderen
veel opgelost door de gemeente, het eigen sociale netwerk of particuliere hulp
(figuur 2.6).
heeft wel ondersteuning op dit gebied nodig; krijgt deze nog niet

krijgt ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
krijgt ondersteuning van vrijwilligers
krijgt professionele hulp na indicatie door de gemeente
lost het probleem zelf op (met particuliere hulp)
heeft geen ondersteuning op dit gebied nodig

niet geantwoord
0%

figuur 2.6
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Op welke gebieden krijgt respondent ondersteuning of heeft hij/zij ondersteuning nodig?
b - het huishouden (schoonmaken, wasgoed)
(in procenten; meer antwoorden per respondent mogelijk; n = 224)

mobiliteit
Op het gebied van mobiliteit (bijvoorbeeld boodschappen doen) hebben dertien
respondenten (6%) ondersteuning nodig terwijl zij die (nog) niet ontvangen.
Op dit gebied van mobiliteit speelt voor anderen het eigen sociale netwerk een
belangrijke rol, of men lost een eventueel probleem zelf op (figuur 2.7).
heeft wel ondersteuning op dit gebied nodig; krijgt deze nog niet
krijgt ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
krijgt ondersteuning van vrijwilligers
krijgt professionele hulp / voorzieningen na verwijzing / indicatie

lost het probleem zelf op (part. hulp, zelf een rollator gekocht, etc.)
heeft geen ondersteuning op dit gebied nodig
niet geantwoord
0%

figuur 2.7
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Op welke gebieden krijgt respondent ondersteuning of heeft hij/zij ondersteuning nodig?
c - mobiliteit (boodschappen, naar de kapper, ommetje)
(in procenten; meer antwoorden per respondent mogelijk; n = 224)

dagelijkse activiteiten
De groep die nog niet de gewenste ondersteuning krijgt bij de dagelijkse
activiteiten, zoals opstaan, douchen en aankleden, is uiterst klein: 2% (vijf
personen). De overige 70 respondenten die hulp op dit gebied nodig hebben
krijgen professionele ondersteuning of hulp uit hun eigen netwerk, of zij lossen het
zelf op (figuur 2.8).
heeft wel ondersteuning op dit gebied nodig; krijgt deze nog niet
krijgt ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
krijgt ondersteuning van vrijwilligers
krijgt professionele hulp na verwijzing / indicatie
lost het probleem zelf op (part. hulp, douchestoel gekocht, etc.)
heeft geen ondersteuning op dit gebied nodig
niet geantwoord
0%

figuur 2.8
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Op welke gebieden krijgt respondent ondersteuning of heeft hij/zij ondersteuning nodig?
d - dagelijkse activiteiten (opstaan, douchen, aankleden, eten e.d.)
(in procenten; meer antwoorden per respondent mogelijk; n = 224)
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administratie; financiën
Op het gebied van administratie / financiën hebben negen respondenten (4% van
de groep van 224 respondenten) ondersteuning nodig terwijl zij die (nog) niet ontvangen. Hulp op dit gebied krijgen anderen overwegend uit het eigen sociale
netwerk (figuur 2.9).
heeft wel ondersteuning op dit gebied nodig; krijgt deze nog niet
krijgt ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
krijgt ondersteuning van vrijwilligers
krijgt professionele hulp na verwijzing / indicatie
betaalt zelf voor ondersteuning

heeft geen ondersteuning op dit gebied nodig
niet geantwoord
0%

figuur 2.9
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Op welke gebieden krijgt respondent ondersteuning of heeft hij/zij ondersteuning nodig?
e - het op orde houden van administratie en financiën
(in procenten; meer antwoorden per respondent mogelijk; n = 224)

invulling van de dag
Op het gebied van hobby's, werk en studie hebben elf respondenten (5%) hulp
nodig terwijl zij die (nog) niet ontvangen.
Hulp op deze gebieden, voor zover nodig, krijgen verdere respondenten overwegend uit het eigen netwerk. Overigens heeft een ruime meerderheid van 62%
geen ondersteuning nodig op het gebied van de eigen dagbesteding (figuur 2.10).
heeft wel ondersteuning op dit gebied nodig; krijgt deze nog niet
krijgt ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
krijgt ondersteuning van vrijwilligers

krijgt professionele hulp na verwijzing / indicatie
krijgt professionele hulp zonder indicatie
heeft geen ondersteuning op dit gebied nodig

niet geantwoord
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figuur 2.10 Op welke gebieden krijgt respondent ondersteuning of heeft hij/zij ondersteuning nodig?
f - invulling van de dag (hobby's, werk, studie)
(in procenten; meer antwoorden per respondent mogelijk; n = 224)

sociale contacten
Waar het gaat om sociale contacten hebben dertien respondenten (6%) hulp
nodig, terwijl zij die (nog) niet ontvangen. Ondersteuning op dit gebied komt voor
de andere respondenten die daaraan behoefte hebben vooral vanuit het eigen
netwerk (figuur 2.11).
heeft wel ondersteuning op dit gebied nodig; krijgt deze nog niet
krijgt ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
krijgt ondersteuning van vrijwilligers
krijgt professionele hulp na verwijzing / indicatie
betaalt zelf voor ondersteuning
heeft geen ondersteuning op dit gebied nodig

niet geantwoord
0%

20%

40%

60%

80%

figuur 2.11 Op welke gebieden krijgt respondent ondersteuning of heeft hij/zij ondersteuning nodig?
g - het onderhouden van sociale contacten
(in procenten; meer antwoorden per respondent mogelijk; n = 224)
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Waar het gaat om klachten zoals stress, verwardheid of gevoelens van angst of
depressie hebben twaalf respondenten (5%) hulp nodig terwijl zij die (nog) niet
ontvangen.
Andere respondenten die daaraan behoefte hebben ontvangen hulp vanuit het
eigen netwerk of krijgen professionele ondersteuning (figuur 2.12).
heeft wel ondersteuning op dit gebied nodig; krijgt deze nog niet
krijgt ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
krijgt ondersteuning van vrijwilligers
krijgt professionele hulp na verwijzing / indicatie
betaalt zelf voor ondersteuning

heeft geen ondersteuning op dit gebied nodig
niet geantwoord
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figuur 2.12 Op welke gebieden krijgt respondent ondersteuning of heeft hij/zij ondersteuning nodig?
h - bij eventuele klachten zoals stress, verwardheid of gevoelens van angst of depressie
(in procenten; meer antwoorden per respondent mogelijk; n = 224)

rol van de gemeente
Het aandeel van de gemeente Zoetermeer in maatschappelijke ondersteuning is
drieledig. Het kan bestaan uit:

het bieden van algemene voorzieningen;

een gesprek met een Wmo-consulent (wanneer een inwoner zich persoonlijk
meldt met een ondersteuningsvraag). Dit gesprek kan resulteren in maatwerkondersteuning door de gemeente en/of een zorginstelling.

vrij inzetbare voorzieningen: de gemeente Zoetermeer biedt zorgaanbieders
de mogelijkheid om zelf een lichte toets uit te voeren en daarna recreatieve
dagbesteding en vervoer, kortdurende individuele begeleiding, zorgcoördinatie
en/of waakvlamcontact aan te bieden.
Aan de 224 respondenten die ondersteuning nodig hebben is gevraagd in welke
mate de ondersteuning door de gemeente ertoe bijdraagt dat zij zelfstandig kunnen
blijven wonen. Figuur 2.13 laat zien dat, onder degenen die over deze vraag een
oordeel (kunnen) hebben, een kleine meerderheid positief is over de rol van de
gemeente. Daartegenover geeft een relatief groot aandeel aan dat de gemeente
niet of nauwelijks bijdraagt aan het zelfstandig wonen. In 2016 is een minder sterke
mate van ondersteuning gemeten dan in 2015.
Verder meldt 34% dat de gemeente geen, of nog geen ondersteuning biedt. Dat
hoeft niet zo veel te betekenen, omdat de gemeente uiteraard geen volledig
overzicht over alle hulpvragen kan hebben. Hulpvragen die in eigen kring worden
opgelost zullen de gemeente immers doorgaans niet ter ore komen. Opvallend is
wel dat het percentage 'geen ondersteuning' in 2016 veel hoger uitvalt dan in 2015
(25%).
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zeer veel
veel
redelijk
nauwelijks
niet
gemeente biedt (nog) geen ondersteuning
weet niet / niet geantwoord

figuur 2.13 mate waarin de ondersteuning door de gemeente eraan bijdraagt dat mensen (met behoefte
aan ondersteuning) zelfstandig kunnen blijven wonen (in procenten; n2015 = 265; n2016 = 224)
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bekendheid Wmo-loket in het stadhuis / publieksplein
Het Wmo-loket is het loket voor vragen over welzijn en zorg, waar alle inwoners
terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning. Het fysieke (en telefonisch bereikbare) loket in het stadhuis is bekend bij 1057 respondenten (55%).
Dat is iets hoger dan in 2015 (52%).
beoordeling van de informatievoorziening door het Wmo-loket
13% van de respondenten die gehoord hebben van het Wmo-loket heeft in de
twaalf maanden voorafgaand aan de omnibusenquête informatie opgevraagd bij dit
loket. Zij beoordelen de informatie die zij kregen gemiddeld met het cijfer 6,6 (zie
tabellen IV-18 t/m IV-20, p.61). De gemiddelde beoordeling is gelijk aan het cijfer
uit 2015, en een half punt lager dan in 2014.
Om de achteruitgang na 2014 enigszins te kunnen duiden is de respondenten
gevraagd hun rapportcijfer toe te lichten. Een veronderstelling daarbij is dat teleurstellende boodschappen kunnen samengaan met een ongunstig oordeel over de
informatieverstrekking. Doordat de gemeente door de veranderingen in de zorgsector een veel zwaardere rol heeft gekregen is het aannemelijk dat dergelijke
teleurstellende boodschappen nu verhoudingsgewijs vaker voorkomen.
De toelichtingen bij de rapportcijfers staan op p.139-141.
De veronderstelling lijkt - vooral voor de zeer lage rapportcijfers - wel hout te
snijden. Een deel van deze respondenten maakt geen onderscheid tussen de
inhoud van de boodschap en de beoordeling van de informatie. Een voorbeeld
(respondent kent een 1 toe voor de informatievoorziening ): " Ik kon van de
gemeente geen scootmobiel verkrijgen en heb dus alles zelf moeten betalen,
schande!!!! Bij het WMO- loket kon men mij niet verder helpen, zoek het zelf maar
uit."
zoetermeerwijzer
De mogelijkheid om bij zoetermeerwijzer.nl, dus langs digitale weg, informatie op te
vragen over welzijn of zorg, is bekend bij 532 respondenten (28%). 20% van hen
heeft hiervan wel eens gebruik gemaakt. Van deze laatste groep (104 respondenten) zegt 38% de gezochte informatie volledig te hebben gevonden; 55% vond
wel een deel maar niet alle informatie; zes respondenten (6%) vonden niet wat zij
zochten. Voor het merendeel van degenen die daadwerkelijk informatie vonden
(90%) was de digitale zoektocht eenvoudig ('heel gemakkelijk' of 'redelijk gemakkelijk'). Tien respondenten (10%) hadden er wel moeite mee.
De respondenten die inderdaad informatie vonden beoordelen deze gemiddeld met
een 6,8. Op een totaal van 97 beoordelingen zijn elf beoordelingen lager dan een 6
(zie de tabellen over de zoetermeerwijzer op p.62/63).
Het verschil met 2015 is niet groot: toen kwam het gemiddelde oordeel op een 6,9
uit.
wijkposten
Van alle respondenten hebben er 46 (2,4%) in de twaalf maanden voorafgaand
aan de omnibusenquête wel eens bij een wijkpost informatie opgevraagd over
ondersteuning op het gebied van welzijn en/of zorg.
Van hen zijn er 32 (70%) goed geholpen, d.w.z.: hun vraag is naar tevredenheid
beantwoord, of zij zijn naar de juiste instantie doorverwezen. Elf personen (24%)
werden niet naar tevredenheid geholpen (zie tabellen op p.63). Het percentage
ontevredenheid in 2016 verschilt niet significant met dat in 2015 (31%).
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2.5

jeugdhulp
In de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête heeft 6% van de respondenten
wel eens met vragen gezeten over het opgroeien en de opvoeding van eigen
kinderen, 1% zat met dergelijke vragen over andere kinderen binnen de eigen
familie, eveneens 1% zat met vragen over de opvoeding van kinderen uit zijn of
haar privéomgeving. 1% zat als professional met opvoedingsvragen.
In totaal gaat het om 146 respondenten (8% van de totale respons).
Figuur 2.14 laat zien dat de verschillende voorgelegde thema's globaal even vaak
genoemd worden. Vragen over lichamelijke ontwikkeling en over puberteit worden
relatief weinig genoemd.
De andere thema's die worden genoemd (zie p.64) hebben veelal betrekking op
ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsstoornissen.

de aanpak van opvoeding en ouderschap in het algemeen

de lichamelijke ontwikkeling: gezondheid en kinderziektes
ongehoorzaam of lastig gedrag
consequent zijn; corrigeren of straffen

emotionele problemen zoals onzekerheid en (faal)angst
schoolprestaties

de puberteit
anders

niet geantwoord
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figuur 2.14 vragen over opgroeien en opvoeden waarmee de respondent in de afgelopen twaalf
maanden heeft gezeten (in procenten; meer antwoorden per respondent mogelijk; n = 146)

Een hypothetische vraag, over de personen of instellingen waar men als opvoeder
steun, advies of informatie zou zoeken is voorgelegd aan een bredere groep van
521 respondenten (de actuele opvoeders: ouders, professionals en andere
1
betrokkenen).
Figuur 2.15 laat de antwoorden zien. Het eigen netwerk is de belangrijkste bron
van steun en advies, gevolgd door de huisarts. Het CJG (Meerpunt) wordt niet
vaak genoemd. Op p.64 staat een opsomming van de andere personen en
instellingen die respondenten noemen.

familie / vrienden
de huisarts
de schoolarts / het Consultatiebureau

het (school)maatschappelijk werk / interne begeleiders
de leerkracht
Meerpunt
een andere persoon of organisatie *

weet niet
zulke ondersteuning zou de respondent niet zoeken
niet geantwoord
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figuur 2.15 personen of instellingen waar men als opvoeder steun, advies of informatie zou zoeken
over opvoeden en opgroeien (in procenten; meer antwoorden per respondent
mogelijk; n = 521)
1

Deze groep (27% van de respons) is half zo groot als in 2015 bij dezelfde vraag (54%).
Oorzaak is een verduidelijkende toevoeging aan één van de antwoorditems in vraag 23.
versie 2015:  nee
versie 2016:  nee (wel opvoeder, geen opvoedingsvragen)
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Aan degenen die in hun antwoord op de vraag over mogelijk te raadplegen
hulpinstanties één of meer personen of organisaties hebben genoemd (dat zijn 460
respondenten) is gevraagd of zij in de twaalf maanden voorafgaand aan de
enquête wel eens gebruik gemaakt hebben van één of meer organisaties die
steun, advies of informatie geven over opgroeien en opvoeden.
Dit is het geval bij 98 van deze respondenten (21%, ofwel 5% van de totale
respons). De volgende organisaties worden het meest genoemd: Consultatiebureau, De Jutters en opvoedpoli. De volledige lijst staat op p.66.
Gevraagd naar een rapportcijfer voor de mate waarin de steun, advies en/of
informatie voldeden aan de behoefte gaven deze respondenten gemiddeld een 7,2
(2015: 7,1). Op een totaal van 97 beoordelingen zijn acht beoordelingen lager dan
een 6, (zie tabel IV-32, p.67).
Meerpunt
Een vraag naar de bekendheid van Meerpunt, het Centrum voor Jeugd en Gezin,
is voorgelegd aan de 521 opvoeders onder de respondenten. Binnen deze groep
heeft 26% van Meerpunt gehoord. Figuur 2.16 toont via welke kanalen deze 136
respondenten van Meerpunt hebben gehoord. De belangrijkste kanalen zijn huisaan-huisbladen zoals het Streekblad en Zoetermeer Dichtbij, de school van de
kinderen en de bibliotheek.

via huis-aan-huisbladen
via de digitale krant: Dichtbij.nl
via de website van de gemeente Zoetermeer
via de website of Facebookpagina van Meerpunt
via familie / vrienden
op de school van de kind(eren)
via de huisarts
via de bibliotheek
anders
weet niet meer
niet geantwoord
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figuur 2.16 wijze(n) waarop men gehoord heeft over Meerpunt (in procenten; meer antwoorden per
respondent mogelijk; n=136 )

Van de respondenten die Meerpunt kennen hebben er dertien (10%) dit centrum in
de afgelopen twaalf maanden geraadpleegd. Meerpunt heeft degenen die contact
zochten vooral verder geholpen met directe antwoorden op vragen.
De dertien respondenten hebben een oordeel gegeven over de mate waarin de
informatie of ondersteuning voldeed aan de behoefte. Gemiddeld geven zij een
7,3. Zie de tabellen op p.68 en 69.
team Jeugd- en Gezinshulp
Het team Jeugd- en Gezinshulp (JGH) bestaat sinds 1 januari 2015. Het team
werkt verspreid over de verschillende wijken, met name op scholen. De medewerkers bieden kortdurende jeugd- en opvoedhulp en verwijzen daar waar nodig
door naar gespecialiseerde organisaties.
Het team JGH is bekend bij 147 van de 521 respondenten aan wie de vraag
daarover is voorgelegd (28%). Men heeft ervan gehoord via de school van de
kinderen, familie en vrienden, de website, maar vooral op een andere (niet
gespecificeerde) wijze (figuur 2.17).
Van de 147 respondenten die het team JGH kennen hebben er dertien (9%) in de
afgelopen twaalf maanden hulp van dit team ontvangen voor de eigen kinderen
(zie p.69/70).
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via de website van de gemeente Zoetermeer
via familie / vrienden
via de school
via de kinderopvang

via de huisarts
via Meerpunt
anders
niet geantwoord
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figuur 2.17 wijze(n) waarop men gehoord heeft over het team Jeugd- en Gezinshulp (in procenten;
meer antwoorden per respondent mogelijk; n = 147 )
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2.6

vrijwilligerswerk, buren- en vriendenhulp, mantelzorg
Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en onbetaald (of hooguit tegen een geringe
vergoeding) wordt verricht ten behoeve van anderen of van de samenleving.
Vrijwilligerswerk verricht men altijd onder de hoede van een organisatie.
Onder buren- en vriendenhulp wordt in dit onderzoek verstaan: de praktische hulp
die buren en bekenden elkaar onderling geven. Voorbeelden zijn het verzorgen
van planten en dieren tijdens de vakantie, klussen in huis en tuin, opvangen van
kinderen na schooltijd.
Mantelzorg is de zorg voor een (chronisch) zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste: de partner, een ouder, kind of ander familielid, een vriend of
kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners; zij geven zorg
omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie zij zorgen.
Mantelzorg is niet de alledaagse zorg, zoals de zorg voor een gezond kind.
Mantelzorg is vaak langdurig en intensief.

actief als vrijwilliger
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geeft hulp aan buren (en vrienden)
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doet aan geen van deze activiteiten
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figuur 2.18 respondenten die actief zijn als vrijwilliger, die hulp geven aan buren en vrienden,
en die actief zijn als mantelzorger, in een reeks van jaren
(in procenten; meer dan één mogelijkheid per respondent; n2016 = 1925 )

Figuur 2.18 toont hoeveel respondenten van zichzelf vinden dat zij aan één of
meer van de omschreven vormen van hulpverlening doen. 26% is in 2016 actief als
vrijwilliger. 72% helpt buren of vrienden. 18% noemt zichzelf mantelzorger. De
cijfers van eerdere jaren laten een vergelijkbaar beeld zien, met in de laatste jaren
mogelijk een licht dalende tendens waar het burenhulp betreft.
Hieronder wordt nader ingegaan op vrijwilligerswerk en mantelzorg. De vraag over
buren- en vriendenhulp wordt niet verder uitgediept.
vrijwilligerswerk
Aan de 509 respondenten die hebben geantwoord dat zij vrijwilligerswerk
verrichten is een aantal maatschappelijke sectoren voorgelegd, met de vraag in
welke van deze sectoren zij als vrijwilliger actief zijn. Figuur 2.19 toont de
antwoorden. Zoals in voorgaande jaren zijn zorg en hulp, sport en religieuze
organisaties de meest genoemde sectoren, met onderling betrekkelijk kleine
verschillen.
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zorg en hulp
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figuur 2.19 maatschappelijke sectoren waarvoor respondenten vrijwilligerswerk doen (absolute
aantallen; meer dan één antwoord per persoon mogelijk; n = 509)

mantelzorg
Het geven van mantelzorg doet in het algemeen een zwaarder beroep op de
hulpgever dan vrijwilligerswerk en burenhulp. Van alle respondenten noemen er
347 zichzelf mantelzorger. Dat is 18%, ongeveer evenveel als in de voorgaande
jaren. Figuur 2.20 toont dat in 44% van de gevallen de eigen ouders de verzorgden
van de mantelzorgers zijn. De eigen partner wordt als verzorgde genoemd door
17% (wordt iets minder genoemd dan in de twee voorgaande jaren). Dat is in lijn
met de sinds 2013 gewijzigde samenstelling van de respons (relatief veel oudere
respondenten, dus minder vaak zorg voor de eigen ouders en vaker zorg voor de
eigen partner).
Op p.71 staat een overzicht van de andere ontvangers van mantelzorg die men
heeft genoemd. Veelal noemt men het andere ontvangers, terwijl het toch blijkt te
gaan om directe familieleden. Vaak ook gaat het om schoonfamilie of bekenden.
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figuur 2.20 relatie tussen de mantelzorger en de ontvanger van mantelzorg (in procenten;
meer antwoorden per respondent mogelijk; n2013 = 375; n2014 = 463; n2015 = 444; n2016 = 347)

fysieke en psychische belasting van mantelzorgers
Een groot deel van de mantelzorgers (61%) verricht de mantelzorg meer dan een
keer per week. Van de mantelzorgers hoeft - ook - 61% daarvoor de stad niet uit;
29% verricht juist enkel buiten Zoetermeer mantelzorg; 9% verricht zowel binnen
als buiten de stad mantelzorg (zie tabellen IV-45 t/m IV-48, p.70 - 72).
Het merendeel van de mantelzorgers (64%) kan de zorg zelf goed aan. Zij
beschouwen de mantelzorg als een lichte of zeer lichte belasting. Dit blijkt uit
figuur 2.21. Ruim een derde deel van de mantelzorgers (35%) zegt echter de
belasting zwaar te vinden; zeven mantelzorgers (2%) achten de belasting zelfs
te zwaar.
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5%

2%

1%
15%
een zeer lichte belasting

een lichte belasting
28%

een zware belasting
een zeer zware belasting
een te zware belasting

niet geantwoord
49%

figuur 2.21 de belasting die mantelzorgers ervaren bij hun zorgtaken (in procenten; n = 347)

Degenen die de belasting als licht of zeer licht beschouwen geven veelal te kennen
dat zij de werkzaamheden als vanzelfsprekend beschouwen, en noemen soms
klusjes zoals boodschappen doen en koken. Vaak is het ook relatief licht omdat er
sprake is van gedeelde zorg. Voor de respondenten die spreken van een zware
belasting is het veelal de combinatie van lasten die het zwaar maakt: bijvoorbeeld
een baan en het eigen gezin in combinatie met de verzorging van ouders of
schoonouders. Bij de oudere mantelzorgers gaat het vaak om zorg voor de partner
in combinatie met eigen gezondheidsproblemen. Psychisch kan het zwaar zijn om
de handicap of de aftakeling van een naaste van nabij mee te maken.
Deze toelichtingen staan, uitgesplitst naar de ervaren zwaarte, op p.142 t/m 145.
mantelzorgondersteuning - bekendheid
ZoSamen is het Zoetermeerse netwerk van vrijwilligers- en professionele welzijnsorganisaties. De gemeente biedt, meestal via ZoSamen, verschillende vormen van
ondersteuning aan mantelzorgers. Van de mantelzorgers onder de respondenten
heeft 56% van één of meer van deze vormen van mantelzorgondersteuning
gehoord (zie figuur 2.22). In 2015 was dat nog 49%.
De meeste (afzonderlijke) vormen van ondersteuning blijken maar bij een beperkt
deel van de mantelzorgers bekend te zijn. Het bekendst zijn mantelzorgwaardering, de Dag van de Mantelzorg en de begeleiderspas voor de Regiotaxi
(alle drie bekend bij ca. 25%).
mantelzorgwaardering
Dag van de mantelzorg (10 november 2015)
pas voor de Regiotaxi
mantelzorgcafé / themabijeenkomsten

bekend

het tijdelijk overnemen van zorg- of regeltaken
individuele ondersteuning

bekend en gebruikt

lotgenotencontact

dienstenvoucher
voorrang bij woningtoewijzing
geen van deze vormen van ondersteuning
niet geantwoord
0%

10%

20%

30%

40%

50%

figuur 2.22 vormen van ondersteuning door ZoSamen en de gemeente waar de mantelzorger
van gehoord heeft, en die de mantelzorger gebruikt heeft in de voorafgaande twaalf
maanden (in procenten; meer antwoorden per respondent mogelijk; n = 347)

In het vorige onderzoek Maatschappelijke Ondersteuning (2015) bleek zeer
duidelijk dat de bekendheid van mantelzorgondersteuning een samenhang
vertoont met de zwaarte van de zorg. Naarmate men een zwaardere belasting
ervoer was men gemiddeld beter op de hoogte van het bestaan van vormen van
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mantelzorgondersteuning. Datzelfde beeld komt ook in 2016 naar voren, zij het iets
minder overtuigend dan in 2015. Bij een lichte of zeer belasting (dit betreft 223
respondenten) kent 53% één of meer vormen van mantelzorgondersteuning.
Bij een (zeer) zware of een té zware belasting (dit betreft 120 respondenten) kent
gemiddeld 61% vormen van mantelzorgondersteuning (zie tabel 2.1).
tabel 2.1

de ervaren belasting van mantelzorgers in relatie tot hun bekendheid met
mantelzorgondersteuning (absoluut en in procenten n = 347).
ervaren belasting
een zeer lichte belasting
een lichte belasting
een zware belasting
een zeer zware belasting
een te zware belasting
zwaarte niet bekend

totaal

bekendheid met een of meer vormen van
mantelzorgondersteuning
ja
nee
totaal
aantal
26
26
52
procent
50,0
50,0
100,0
aantal
92
79
171
procent
53,8
46,2
100,0
aantal
52
44
96
procent
54,2
45,8
100,0
aantal
15
2
17
procent
88,2
11,8
100,0
aantal
6
1
7
procent
85,7
14,3
100,0
aantal
2
2
4
procent
50,0
50,0
100,0
aantal
procent

193
55,6

154
44,4

347
100,0

mantelzorgondersteuning - gebruik van de mogelijkheden
Van alle 347 mantelzorgers zeggen er 47 (14%) dat zij in de twaalf maanden
voorafgaand aan de enquête gebruik gemaakt hebben van één of meer van de
genoemde vormen van mantelzorgondersteuning. Dat is in dezelfde orde van
grootte als in 2015 (toen was het 13%).
De mantelzorgwaardering is in 2016 het meest gebruikt, namelijk door 28 mantelzorgers (dat is 8% van de mantelzorgers in de respons). (zie figuur 2.22)
mantelzorgondersteuning - beoordeling
Op de vraag of men vindt men dat de gemeente met de ondersteuning die zij rechtstreeks of via ZoSamen aanbiedt, zorgt voor voldoende ondersteuning bij de
zorgtaken antwoordt 12% van de mantelzorgers ja.
Eveneens 12% antwoordt nee. 76% heeft geen mening (zie tabel IV-52, p.73).
In 2015 gaf 82% het antwoord geen mening. Mogelijk speelt bij het nog steeds
hoge percentage zonder mening over dit onderwerp mee dat de samenwerking
van de gemeente en ZoSamen op dit gebied nog jong is, en dat de bekendheid
van de afzonderlijke vormen van mantelzorgondersteuning niet groot is.
ondersteuning vanuit het eigen netwerk
Ondersteuning door de eigen omgeving lijkt voor de mantelzorgers meer aan de
orde dan ondersteuning door de gemeente en/of ZoSamen. Figuur 2.23 laat zien
welke personen uit de eigen omgeving voor deze ondersteuning zorgen. De figuur
toont dat 72% van de mantelzorgers zich ondersteund weet (in 2015: 71%).
Verder laat de figuur overtuigend zien dat mantelzorgers de meeste ondersteuning
vinden bij de eigen familie. Op pagina 73 staat een opsomming van de anderen uit
de eigen omgeving die voor ondersteuning zorgen. Ook in deze opsomming gaat
het vaak over familieleden of leden van de schoonfamilie.
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familie
vriend(en)
mensen uit de directe woonomgeving
vrijwilliger(s)
andere personen
niemand
niet geantwoord
0%

20%

40%

60%

80%
100%
Honderden

figuur 2.23 personen uit de eigen omgeving die de mantelzorger ondersteunen (in procenten; meer
antwoorden per respondent mogelijk, n = 347)

beoordeling ondersteuning vanuit het eigen netwerk
Van alle mantelzorgers vindt 72% dat de mensen uit de eigen omgeving hen
voldoende ondersteunen bij hun zorgtaken; 24% vindt van niet (tabel IV-54, p.74).
totale beoordeling (ondersteuning vanuit eigen netwerk + gemeente / ZoSamen)
Wanneer naar het geheel gekeken wordt (d.w.z. naar de eigen omgeving enerzijds
en de gemeente en ZoSamen anderzijds) voelt 68% zich voldoende ondersteund
en voelt 27% zich niet voldoende ondersteund (tabel IV-55, p.74).
Deze percentages zijn iets minder gunstig dan de percentages die enkel op het
eigen netwerk betrekking hebben. De interpretatie dat de gemeente en ZoSamen
niets zouden toevoegen, of zelfs enige afbreuk zouden doen aan de mantelzorgondersteuning, ligt dus voor de hand, maar is ongetwijfeld niet terecht. Het ligt
meer in de rede dat mantelzorgers andere ondersteuning verwachten van hun
omgeving dan van de gemeente en/of ZoSamen.
behoefte aan aanvullende ondersteuning
Bijlage V-6 (p.146 - 147) laat de zeer uiteenlopende antwoorden zien op de vraag
of mantelzorgers behoefte hebben aan (aanvullende) ondersteuning (en zo ja,
welke). In de bijlage is onderscheid gemaakt tussen de antwoorden van
respondenten die zich wel en respondenten die zich niet voldoende ondersteund
voelen. Enkele antwoorden komen meer dan eenmaal terug:
 (voorlopig) geen behoefte (dit geldt uiteraard vooral voor degenen die zich
voldoende ondersteund voelen)
 behoefte aan praktische ondersteuning (huishouden / klussen in huis);
 behoefte aan iemand die zorgentaken uit handen kan nemen;
 behoefte aan financiële ondersteuning;
2.7

gezonde of ongezonde leefstijl
De vragen over de leefstijl gaan over gezondheid, de eigen (ongezonde) leefgewoonten en over de hulp die respondenten op dat gebied zoeken. De tabellen
waarop het onderstaande is gebaseerd staan op p.74/75.
gezondheid algemeen
68% meent dat er weinig of niets te klagen is over de eigen gezondheid. 6% acht
de eigen gezondheid slecht of zeer slecht (figuur 2.24).

5%

1% 3%
14%

23%
53%

zeer goed
goed
gaat wel
slecht
zeer slecht
weet niet / niet geantwoord

figuur 2.24 beoordeling van de eigen gezondheid (in procenten; n = 1925)
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alcoholgebruik
Figuur 2.25 toont de reacties op de deelvraag over alcoholgebruik. De figuur toont
dat 72% van de mannen in de respons wel eens alcohol gebruikt, en 56% van de
vrouwen.
7% van de mannen behoort tot de zwaardere drinkers: zij gebruiken meer dan
twee glazen alcoholhoudende drank per dag. Voor vrouwen geldt een strengere
norm (de grens ligt voor hen bij één glas per dag). 14% van de vrouwen drinkt
gemiddeld ten minste één glas alcoholhoudende drank per dag.
Van alle respondenten zeggen er negen (0,5%) dat zij in het afgelopen jaar hulp
hebben gezocht op het gebied van alcoholgebruik (tabel IV-59, p.75).
mannen

vrouwen

7% 1%

20%

12%

2%

1%
gebruikt geen alcoholhoudende drank

25%

drinkt gemiddeld één glas of minder per dag

42%

drinkt gemiddeld één à twee glazen per dag

45%

42%

drinkt gemiddeld meer dan twee glazen per dag
niet geantwoord

figuur 2.25 gemiddeld dagelijks alcoholgebruik, naar sekse
(in procenten; nmannen = 866; nvrouwen = 981)

gezonde voeding; voldoende bewegen
Figuur 2.26 toont de reacties op een vraag over gezonde voeding. 87% zegt
meestal gezond en gevarieerd te eten. 5% houdt zich niet bezig met gezonde
voeding. Eveneens 5% neemt zich voor gezonder te gaan eten.

eet meestal gezond / gevarieerd
eet meestal niet gezond / gevarieerd
let er meestal niet op of men gezond / gevarieerd eet
van plan gezonder / gevarieerder te gaan eten
moeilijk te bepalen wat gezond / gevarieerd eten is
niet geantwoord
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40%

60%

80%

100%

figuur 2.26 het gebruik van gezonde voeding (in procenten; meer antwoorden mogelijk; n = 1925)

Van alle respondenten zeggen er in 2016 75 (4%) dat zij in het afgelopen jaar hulp
hebben gezocht op het gebied van gezonde voeding. 97 respondenten (5%)
hebben hulp gezocht op het gebied van voldoende beweging (tabel IV-59).
De cijfers over voeding en bewegen zijn bijna gelijk aan die uit 2015.
2.8
2.8.1

welbevinden
algemeen
Twee vragenblokken hebben als thema het welbevinden van de respondent.
Er worden vragen gesteld over eenzaamheid en over psychische gezondheid. Uit
deze vragen zijn respectievelijk een eenzaamheidsscore en een maat voor
psychische gezondheid te berekenen.

2.8.2

eenzaamheid
Er zijn elf stellingen voorgelegd die betrekking hebben op eenzaamheid. De drie
antwoordmogelijkheden bij deze stellingen zijn: ja, min of meer en nee.
De stellingen vormen een standaard vragenset. Deze is ontleend aan onderzoek
1
van De Jong Gierveld en Kamphuis (1985) .
1

de Jong Gierveld, J., & Kamphuis, F.H. (1985). The development of a Rasch-type lonelinessscale. Applied Psychological Measurement, 9, 289-299.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse probleempjes
terecht kan.
Ik mis een echt goede vriend of vriendin.
Ik ervaar een leegte om mij heen.
Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen.
Ik mis gezelligheid om mij heen.
Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt.
Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen.
Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel.
Ik mis mensen om mij heen.
Vaak voel ik me in de steek gelaten.
Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn vrienden terecht.

verbondenheid
Vijf van de stellingen (a, d, g, h en k) gaan over een gevoel van verbondenheid.
De stellingen zijn positief geformuleerd: een antwoord 'nee' bij één van deze
stellingen versterkt de eenzaamheidsscore. Figuur 2.27 laat zien dat de positieve
antwoorden bij deze stellingen sterk overheersen. Telkens kiest ook een tamelijk
grote groep een neutrale positie (tussen 17% en 27%). Een minderheid (tussen
7 en 15%) kiest 'nee'. De stelling over mensen op wie je kunt vertrouwen (g) laat
de minst gunstige beantwoording zien. Bij deze, maar ook bij andere stellingen is
ten opzichte van 2015 bovendien een licht ongunstige ontwikkeling waarneembaar.

a. altijd iemand in de
omgeving voor dagelijkse probleempjes.

2016
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d. genoeg mensen
op wie ik kan terugvallen.
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g. heb veel mensen
op wie ik volledig kan
vertrouwen.
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h. voldoende mensen
met wie ik me nauw
verbonden voel.
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k. kan bij behoefte
daaraan altijd bij
vrienden terecht.

2016
2015

2014
2013

2012
0%

ja

min of meer

nee

niet geantwoord
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figuur 2.27 reacties op positief geformuleerde stellingen over eenzaamheid (in procenten; n2016 = 1925;
2015
stellingen worden verkort weergegeven)
2014
2013

2012

28

0%

20%

40%Onderzoek60%
en Statistiek 80%

100%

2016

gemis van sociale relaties
Zes stellingen (b, c, e, f, i en j) gaan over een gemis aan sociale relaties. De
stellingen zijn negatief geformuleerd: een antwoord 'ja' bij één van deze stellingen
versterkt de eenzaamheidsscore. De reacties op deze zes stellingen staan in
figuur 2.28. Hier overheersen de reacties met een positieve strekking sterker dan
bij de positief geformuleerde stellingen. Afhankelijk van de stelling kiest 6 tot 15%
een neutrale positie. Een minderheid (3 tot 10%) kiest in 2016 voor het antwoord
'ja'. De stelling over de omvang van de eigen kennissenkring heeft de minst
gunstige beantwoording.
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vriend of vriendin.
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mij heen.
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f. vind mijn kring van
kennissen te beperkt.
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i. mis mensen om mij
heen.
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j. voel me vaak in de
steek gelaten.
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figuur 2.28 reacties op negatief geformuleerde stellingen over eenzaamheid
(in procenten; n2016 = 1925 ; stellingen worden verkort weergegeven)

eenzaamheidsscore
In bijlage VI (p.149) wordt toegelicht hoe uit de antwoorden op de elf bovenstaande
stellingen een eenzaamheidsscore kan worden berekend. Deze score kan (op
individueel niveau) gehele waarden aannemen tussen nul (niet eenzaam) en 11
(zeer sterke eenzaamheid). De gemiddelde eenzaamheidsscore voor de gehele
respons in 2016 is 2,7. In de voorgaande jaren nam dit gemiddelde waarden aan
tussen 2,2 en 2,7 (tabel 2.2).

Onderzoek en Statistiek

29

Onderzoek Maatschappelijke Ondersteuning

tabel 2.2

gemiddelde eenzaamheidsscores tussen 2012 en 2016
gemiddelde
eenzaamheidsscore
2012
2,2
2013
2,5
2014
2,7
2015
2,5
2016
2,7

Tabel 2.3 toont hoe de op respondentniveau berekende eenzaamheid in 2016
verdeeld is over vier eenzaamheidsklassen. Bij een kleine 9% van de respons is er
sprake van een sterke of zeer sterke eenzaamheid.
tabel 2.3

eenzaamheidsscore (2016) in vier klassen
niet eenzaam
matige eenzaamheid
sterke eenzaamheid
zeer sterke eenzaamheid

(0-2)
(3-8)
(9-10)
(11)

aantal
1077
543
91
62

procent
60,7
30,6
5,1
3,5

1773

100,0

totaal (eenzaamheidsscore bekend)

Tabel 2.4 laat de gemiddelde eenzaamheidsscore op wijkniveau zien. Er is voor
gekozen om geen eenzaamheidsscores op buurtniveau te presenteren (m.u.v.
Buytenwegh en De Leyens). Doordat het aantal respondenten per buurt als regel
niet zo groot is en het algemene gemiddelde van de eenzaamheidsscore laag in de
range van mogelijke waarden (0 tot 11) ligt, zijn de gemiddelden per buurt iets te
gevoelig voor ongunstige uitschieters.
Op wijkniveau zijn de verschillen in gemiddelde eenzaamheidsscore in het
algemeen niet groot. In de wijk Centrum is de eenzaamheidsscore iets ongunstiger
dan elders in de stad.
tabel 2.4

gemiddelde score op de dichotome eenzaamheidsschaal (De Jong Gierveld) per wijk
wijk
gemiddelde eenzaamheidsscore (aantal respondenten)
2012

2014

2015

2016

Centrum

2,5

(311)

2,5

(320)

3,1

(375)

2,9

(364)

3,3

(312)

Meerzicht

2,7

(236)

3,0

(254)

3,3

(260)

2,7

(260)

2,9

(199)

2,4

(374)

2,4

(388)

2,6

(369)

2,6

(187)

2,8

(112)

2,5

(204)

2,7

(182)

Seghwaert

2,0

(301)

2,5

(316)

2,8

(330)

2,5

(269)

2,3

(210)

Noordhove

2,0

(146)

2,1

(178)

2,2

(186)

2,3

(147)

2,4

(121)

Rokkeveen

1,8

(381)

2,2

(378)

2,5

(435)

2,3

(429)

2,5

(326)

Oosterheem

2,0

(364)

2,4

(348)

2,5

(292)

2,2

(278)

2,5

(259)

overig / onb.

2,1

(144)

2,7

(128)

3,2

(86)

2,6

(152)

2,6

(49)

Zoetermeer

2,2

(2257)

2,5

(2310)

2,7

(2333)

2,5

(2290)

2,7

(1773)

Buytenwegh
De Leyens

2.8.3

2013

psychische gezondheid
Allereerst is in een blok met zeven standaardvragen gepeild hoe men zich voelde
in de vier weken voorafgaand aan de enquête:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Hoe vaak was u gedurende de afgelopen vier weken erg zenuwachtig?
Hoe vaak zat u gedurende de afgelopen vier weken zo in de put, dat niets u kon
opvrolijken?
Hoe vaak voelde u zich gedurende de afgelopen vier weken kalm en rustig?
Hoe vaak had u gedurende de afgelopen vier weken veel energie?
Hoe vaak was u gedurende de afgelopen vier weken een gelukkig mens?
Hoe vaak voelde u zich gedurende de afgelopen vier weken somber en neerslachtig?
Hoe vaak hebben emotionele problemen u gedurende de afgelopen vier weken
gehinderd bij uw sociale activiteiten?

De vragen a, b, c, d, f en g zijn sinds 2006 tien maal in de omnibusenquête of de
enquête maatschappelijke ondersteuning gesteld; vanaf 2009 is vraag e (vraag
over het geluksgevoel) aan de reeks toegevoegd.
De reacties in de verschillende jaren op de vragen met een negatieve strekking
(a, b, f en g) worden getoond in figuur 2.29. De figuur laat zien dat zenuwachtigheid in 2016 bij 7% van de respondenten altijd, meestal of vaak voorkwam.
4% zat veelal zó in de put dat niets hem of haar nog kon opvrolijken. 6% was
veelal somber en neerslachtig. En eveneens 6% ondervond bij zijn of haar sociale
activiteiten hinder van emotionele problemen.
a. erg zenuwachtig
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b. zo in de put dat niets
de respondent kon
opvrolijken
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neerslachtig
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door emotionele
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figuur 2.29 psychische klachten bij de respondent in de vier weken voorafgaand aan de omnibusenquête, in de jaren 2006 en 2008 t/m 2016 (in procenten; n2016 = 1925)
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Reacties op vragen met een positieve strekking (c, d en e) worden getoond in
figuur 2.30: 5% van de respondenten voelde zich in de vier weken voorafgaand
aan de enquête zelden of nooit rustig; 10% had zelden of nooit veel energie; 5%
voelde zich zelden of nooit een gelukkig mens.
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d. had veel energie
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figuur 2.30 stabiliteit, energie en geluksgevoel in de vier weken voorafgaand aan de omnibusenquête,
in 2006 en 2008 t/m 2016 (in procenten; n2016 = 1925)

Uit de jaarreeksen in de figuren 2.29 en 2.30 blijkt dat de reacties op de stellingen
redelijk stabiel zijn.
mental health inventory
Er bestaat een internationale standaard voor de meting van de psychische gezondheid van personen ouder dan twaalf jaar: de MHI-5. Deze wordt gebaseerd op vijf
van de vragen die betrekking hebben op de psychische gesteldheid in de afgelopen vier weken. De vragen a, b, c, e en f vormen de vragenset voor de MHI-5.
De berekening van de MHI-5 staat toegelicht in bijlage VI (p.150). Voor 2016
bedraagt de MHI-5 gemiddeld 77,9 op een schaal van nul tot 100. Dat getal ligt
binnen de smalle range van waarden die in voorgaande jaren zijn gevonden:
tussen 76,1 en 78,4.
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Tabel 2.5 laat de gemiddelde MHI-5 op wijk- en buurtniveau zien. In het algemeen
zijn de verschillen met het stadsgemiddelde niet groot. Palenstein wijkt enigszins in
ongunstige zin af.
tabel 2.5

kengetal MHI-5, naar wijk en buurt in de afgelopen vijf jaar
wijk
gemiddelde MHI-5 (aantal respondenten)
buurt
2012
Centrum

2014

2015

2016

77,0
81,6
79,9
68,9
78,5

(311)
(80)
(68)
(85)
(78)

76,3
78,0
75,3
72,7
78,3

(323)
(93)
(43)
(84)
(103)

74,2
76,9
73,0
70,4
75,3

(382)
(97)
(77)
(83)
(125)

75,7
80,7
74,3
71,5
76,3

(385)
(92)
(83)
(97)
(113)

75,1
75,7
75,3
70,9
77,0

(318)
(74)
(67)
(66)
(111)

-West
-Oost

76,6
77,1
75,2

(237)
(168)
(69)

74,7
74,3
75,3

(253)
(141)
(112)

73,8
76,9
69,4

(266)
(155)
(111)

75,7
75,3
76,0

(271)
(171)
(98)

76,9
78,8
73,2

(201)
(135)
(66)

Buytenw.-De Leyens
Buytenwegh
De Leyens

77,4
75,9
78,8

(370)
(182)
(188)

77,8
78,4
77,4

(391)
(162)
(229)

77,4
76,8
77,9

(379)
(160)
(219)

77,0
75,2
78,5

(393)
(181)
(212)

79,2
78,9
79,5

(289) *
(109)
(177)

Seghwaert

78,9
79,9
78,0

(297)
(144)
(153)

76,0
76,1
76,0

(311)
(144)
(167)

75,6
75,1
76,1

(331)
(144)
(187)

78,0
76,9
78,9

(271)
(120)
(151)

80,3
79,7
80,9

(210)
(103)
(107)

-West
-Oost

79,3
79,8
79,1

(144)
(48)
(96)

78,4
76,9
79,3

(178)
(64)
(114)

78,3
78,5
78,3

(186)
(92)
(92)

77,9
77,4
78,5

(147)
(62)
(83)

77,5
77,3
78,2

(123) *
(47)
(74)

-West
-Oost

80,5
81,7
79,7

(376)
(153)
(223)

76,5
76,2
76,8

(383)
(150)
(233)

77,3
76,6
77,7

(437)
(190)
(245)

78,3
77,6
78,6

(432)
(180)
(249)

78,2
79,9
76,5

(313) *
(149)
(162)

Oosterheem
-Zuidwest
-Noordoost

78,8
78,5
79,0

(363)
(96)
(267)

74,6
73,6
75,0

(338)
(84)
(254)

76,2
73,2
77,1

(295)
(69)
(226)

77,4
75,8
77,9

(278)
(67)
(211)

78,2
77,5
78,7

(253) *
(65)
(187)

overig / onb.

78,1

(139)

77,0

(128)

76,6

(83)

77,4

(155)

77,0

(54)

totaal

78,4 (2237)

Dorp
Stadscentrum
Palenstein
Driemanspolder
Meerzicht

-Zuidwest
-Noordoost
Noordhove

Rokkeveen

*

2013

76,3

(2305)

76,1 (2359)

77,1 (2325)

77,9 (1753)

In enkele gevallen is het wijktotaal niet gelijk aan de som van de buurttotalen, doordat
incidenteel van een respondent respondenten wel de woonwijk, maar niet de buurt bekend is.
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2.9

internetgebruik
Gemeentelijke dienstverlening wordt in toenemende mate digitaal aangeboden.
Tekortschietende digitale vaardigheden bij delen van het publiek en/of terughoudendheid bij het gebruik van internetdiensten kunnen daarom zorgen voor
problemen bij de dienstverlening en bij de informatie-uitwisseling tussen de
gemeente en inwoners.
De enquête Maatschappelijke Ondersteuning biedt de mogelijkheid om van
specifieke groepen na te gaan of deze risico lopen op dergelijke problemen.
De analyse spitst zich toe op mensen die maatschappelijke ondersteuning nodig
hebben, en daarnaast op ouderen (65+) versus jongeren. Eerst wordt gekeken
naar het internetgebruik van de respons als geheel.
onderscheid tussen schriftelijke en digitale respons
Tabel 2.6 toont aan dat - begrijpelijkerwijs - respondenten die de vragenlijst op
papier hebben ingevuld gemiddeld genomen minder gebruik maken van internet
en/of e-mail dan degenen die de vragen digitaal hebben ingevuld. Er zijn een paar
ogenschijnlijk tegenstrijdige antwoorden (geen internetgebruik, toch digitaal
ingevuld). Dat kunnen invulfouten zijn, maar het kan ook zijn dat deze respondenten de vragenlijst met behulp van anderen digitaal hebben ingevuld.
Het aantal respondenten dat zegt nooit gebruik te maken van internet bedraagt in
totaal 128. Dat is 6,6% van de totale respons. 4% heeft de vraag niet beantwoord.
De overige 89% maakt in meerderheid (bijna) dagelijks gebruik van internet.
Kanttekening bij deze cijfers: de verhouding tussen digitale en schriftelijke respons
is een mede door de veldwerkmethode bepaald gegeven. Het percentage van nietinternetgebruikers zou, bij een andere balans tussen digitale en schriftelijke
respons, anders kunnen uitvallen (waarschijnlijk wat hoger dan de genoemde
6,6%). In het vervolg van deze paragraaf worden de verhouding tussen papieren
en digitale respons (42,6% versus 57,4%), en de gebruikspercentages, toch als
een vast gegeven beschouwd.

tabel 2.6

frequentie van het gebruik van internet / e-mail, naar de wijze van invullen van de enquête
gebruik van internet / e-mail
(bijna) iedere dag
af en toe
zelden
nooit
niet geantwoord

totaal

aantal
procent

schriftelijk
ingevuld
531
64,7

digitaal
ingevuld
992
89,9

totaal
1523
79,1

aantal
procent
aantal
procent

120
14,6
34
4,1

32
2,9
11
1,0

152
7,9
45
2,3

aantal
procent
aantal
procent

115
14,0
21
2,6

13
1,2
56
5,1

128
6,6
77
4,0

aantal
procent

821
100,0

1104
100,0

1925
100,0

Figuur 2.31 laat zien in welke mate de respondenten gebruik maken van verschillende internettoepassingen. E-mail, informatie zoeken en internetbankieren zijn de
meest genoemde activiteiten. Gebruik van internet voor entertainment wordt het
minst genoemd.
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e-mail
informatie zoeken
het nieuws volgen
sociale media
entertainment (films, games, muziek)
online winkelen / online boekingen
internetbankieren
zaken regelen (met gemeente / andere instanties)
gebruikt internet voor geen van deze toepassingen
gebruikt nooit internet en/of e-mail
niet geantwoord

0%

20%

40%

60%

80%

100%

figuur 2.31 gebruik van e-mail en internettoepassingen (in procenten; n = 1848)

wel of geen maatschappelijke ondersteuning nodig
In tabel 2.7 wordt nagegaan of er verschillen zichtbaar worden bij een onderscheid
tussen respondenten die wél ondersteuning nodig hebben en respondenten die
géén ondersteuning nodig hebben. De tabel toont dat inderdaad aan: respondenten die (maatschappelijke) ondersteuning nodig hebben maken gemiddeld minder
gebruik maken van de verschillende internettoepassingen dan respondenten die
dergelijke ondersteuning niet nodig hebben. Dit geldt voor alle vormen van
internetgebruik, met name ook voor het regelen van zaken met instanties zoals de
gemeente.
Het percentage respondenten die zelf nooit gebruik maken van internet (rood in de
tabel) is, anderzijds, verhoudingsgewijs hoog onder respondenten die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben.
tabel 2.7

vormen van internetgebruik naar de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning
gebruikte
internettoepassing

totaal
1616
87,8

e-mail

aantal
procent

informatie zoeken

aantal
procent
aantal
procent

119
55,9
73
34,3

1427
87,7
983
60,4

1546
84,0
1056
57,4

aantal
procent
aantal
procent

72
33,8
44
20,7

862
53,0
552
33,9

934
50,8
596
32,4

online winkelen / online
boekingen
internetbankieren

aantal
procent
aantal
procent

67
31,5
113
53,1

964
59,3
1344
82,6

1031
56,0
1457
79,2

zaken regelen met instanties

aantal
procent
aantal
procent

84
39,4
5
2,3

1063
65,3
10
,6

1147
62,3
15
,8

aantal
procent
aantal
procent

57
26,8
1
,5

71
4,4
14
,9

128
7,0
15
,8

het nieuws volgen
sociale media
entertainment

voor geen van deze
toepassingen
gebruikt nooit internet en/of
e-mail
internetgebruik onbekend

*

onder- geen ondersteuningssteuningsbehoefte
behoefte
133
1483
62,4
91,1

totaal respondenten (100%) *
213
1627
1840
Het totaal van 1840 respondenten in deze tabel is de totale respons (1925) minus de
85 respondenten die de algemene vraag over internetgebruik of de vraag over ondersteuning
niet beantwoord hebben.
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leeftijd
Bij het onderscheid dat in tabel 2.7 wordt aangetoond kan ook leeftijd als
verklarende factor meespelen. In bijlage VII (p.151) wordt daarom onderzocht of
de verklaring vanuit ondersteuningsbehoefte overeind blijft wanneer er ook
onderscheid gemaakt wordt tussen respondenten jonger dan 65 jaar en respondenten van 65 jaar en ouder.
Die bijlage laat zien dat leeftijd en ondersteuningsbehoefte naast elkaar bestaan
als verklarende factor (en dus 'gestapeld' optreden waar het ouderen met ondersteuningsbehoefte betreft).
conclusie
Verhoudingsgewijs maken respondenten die maatschappelijke ondersteuning
nodig hebben (of deze ondersteuning al krijgen) veel minder gebruik van het
internet in verschillende toepassingen, dan andere respondenten.
Een harde uitspraak over het absolute percentage niet-gebruikers van internet is
op basis van de beschikbare data overigens niet mogelijk.
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BIJLAGE I

bevolking, steekproef, respons

bevolking, steekproef en respons
In de onderstaande tabellen worden de Zoetermeerse bevolking, de steekproef en
de bruikbare respons vergeleken aan de hand van de kenmerken sekse en leeftijd.
Binnen de Zoetermeerse bevolking van 18 jaar en ouder zijn vrouwen in de
meerderheid. De steekproef toont ten opzichte van de feitelijke verdeling over
mannen en vrouwen een afwijking van 1,1 procentpunt (meer mannen, minder
vrouwen). In de respons is het percentage vrouwen 1,3 procentpunten hoger dan
in de bevolking.
Verder laat de respons een flinke oververtegenwoordiging zien voor de
leeftijdsklasse 65 jaar en ouder, en een ondervertegenwoordiging voor de
leeftijdsklasse 18 t/m 39 jaar.

tabel I-1

tabel I-2

Zoetermeerse bevolking (18+), steekproef en respondenten, naar sekse
bevolking (18+)
sekse
op 01-01-2016
steekproef
man
aantal
3.946
47.349
procent
49,3
48,2
vrouw
aantal
4.054
50.924
procent
50,7
51,8

bruikbare
respons
866
46,9
981
53,1

subtotaal (100%)

98.273

8.000

1.847

sekse onbekend
totaal

98.273

8.000

78
1.925

Zoetermeerse bevolking (18+), steekproef en respons, naar leeftijd in klassen
bevolking (18+)
leeftijd
op 01-01-2016
steekproef
18 t/m 39 jaar
aantal
2.620
33.177
procent
32,8
33,8
40 t/m 64 jaar
aantal
3.579
44.470
procent
44,7
45,3
65+
aantal
1.801
20.626
procent
22,5
21,0

bruikbare
respons
273
15,0
825
45,3
725
39,8

subtotaal (100%)

98.273

8.000

1.823

leeftijd onbekend
totaal

98.273

8.000

102
1.925
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BIJLAGE II

betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Betrouwbaarheidsintervallen
De in dit verslag opgenomen uitkomsten hebben betrekking op de totale respons of
op bepaalde categorieën daarbinnen. Over de ‘werkelijkheid’, dat wil zeggen de
situatie in de totale populatie van Zoetermeerders van 18 jaar of ouder, kunnen
alleen uitspraken worden gedaan in de vorm van schattingen.
Dit kan in de vorm van puntschattingen en intervalschattingen. Bij een puntschatting, dat wil zeggen een schatting in de vorm van één getal, ligt het voor de
hand als benadering van de werkelijkheid de uitkomst uit de enquête te nemen.
Wanneer in de respons bijvoorbeeld 40% een bepaald gedrag vertoont, wordt dan
aangenomen dat dit ook in de populatie 40% zal zijn. Een dergelijke puntschatting
van een percentage zal bijna altijd in meer of mindere mate van de werkelijkheid
afwijken.
De kans op een verkeerde schatting kan aanzienlijk worden teruggebracht door de
werkelijkheid te schatten in de vorm van intervallen (intervalschattingen). Het is
daarbij, met behulp van statistische formules, mogelijk de grootte van een interval
zodanig rond de enquête uitkomst (bijvoorbeeld rond een percentage) te kiezen
dat met een bepaalde mate van zekerheid (veelal ‘betrouwbaarheid’ genoemd) kan
worden aangenomen dat het werkelijke percentage zich binnen dat interval
bevindt.
In de tabel op p.40 is voor verschillende aantallen respondenten en voor
verschillende percentages weergegeven wat de nauwkeurigheidsmarges zijn. Het
gaat daarbij om de marges bij 95% betrouwbaarheid. Dit betekent dat als de
steekproeftrekking en het onderzoek vele malen zou worden herhaald, het
berekende nauwkeurigheidsinterval in minstens 95 van de 100 gevallen de
werkelijke waarde zou bevatten.
Voorbeelden
Allereerst enkele voorbeelden ter verduidelijking van de tabel:
 Stel dat van alle (1.925) respondenten 30% opvatting A aanhangt. In
werkelijkheid (dus in de totale populatie Zoetermeerders van 18 jaar en ouder)
zal dit percentage dan met 95% zekerheid liggen tussen 28,0% en 32,0%.
 Stel dat van alle respondenten er 50 gedrag X vertonen. Als van deze 50
personen 60% vrouw is dan kan met 95% zekerheid gesteld worden dat van
alle Zoetermeerse 18-plussers die gedrag X vertonen tussen de 46,4% en
73,6% vrouw is.
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tabel II-1

aantal procentpunten waarmee de werkelijke percentages (in de populatie) maximaal
kunnen verschillen met die in de respons (betrouwbaarheidsinterval van 95%).
tabel II-1

aantal
respondenten

40

50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
1925

10%
of 90%
8,3
5,9
4,2
3,4
2,9
2,6
2,4
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3
1,3

percentages in de respons
20%
30%
40%
of 80%
of 70%
of 60%
11,1
12,7
13,6
7,8
9,0
9,6
5,5
6,4
6,8
4,5
5,2
5,5
3,9
4,5
4,8
3,5
4,0
4,3
3,2
3,7
3,9
3,0
3,4
3,6
2,8
3,2
3,4
2,6
3,0
3,2
2,5
2,8
3,0
2,4
2,7
2,9
2,3
2,6
2,8
2,2
2,5
2,7
2,1
2,4
2,6
2,0
2,3
2,5
2,0
2,2
2,4
1,9
2,2
2,3
1,8
2,1
2,3
1,8
2,1
2,2
1,8
2,0
2,2
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50%
13,9
9,8
6,9
5,7
4,9
4,4
4,0
3,7
3,5
3,3
3,1
3,0
2,8
2,7
2,6
2,5
2,5
2,4
2,3
2,2
2,2
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BIJLAGE III

vragenlijst

INVULINSTRUCTIE
- Vul de vragenlijst in met een zwarte of blauwe pen (geen viltstift).
- Zet een duidelijk kruisje in het antwoordvakje.
- Als u een fout antwoord invult, laat dan het foutieve kruisje staan en maak het goede vakje helemaal zwart of blauw.

SAMEN LEVEN IN UW BUURT
1.

Wilt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stelling eens of oneens bent?
In mijn buurt zijn er spanningen tussen mensen met verschillende culturele achtergronden.

 1. helemaal mee eens
 2. mee eens
 3. niet eens, niet oneens
 4. mee oneens
 5. helemaal mee oneens
 6. geen mening
2.

Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in uw buurt?

 1. ja
 2. nee
 3. weet niet
3a. Bent u in het afgelopen jaar actief geweest om uw buurt te verbeteren?

 1. ja
 2. nee
 3. weet niet
b. Kunt u uw antwoord toelichten?

4.

Bent u in de afgelopen twaalf maanden betrokken geweest bij de organisatie van activiteiten in uw buurt?

 1. ja
 2. nee
 3. weet niet
5a. Wat vindt u, in een paar woorden, het belangrijkste pluspunt van de wijze waarop bewoners samen leven in
uw buurt?

b. Wat vindt u, in een paar woorden, het belangrijkste minpunt van de wijze waarop bewoners samen leven in
uw buurt?
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TOEGANKELIJKHEID
6.

Ondervindt u binnen Zoetermeer wel eens problemen met de toegankelijkheid van gebouwen of voorzieningen?

 1. ja
 2. nee
7.

 ga naar vraag 10

Heeft u deze problemen ergens gemeld?

 1. ja, bij de gemeente
 2. ja, bij de gemeente en bij een andere instantie
 3. ja, bij een andere instantie  ga naar vraag 9
 ga naar vraag 9
 4. nee
8.

Langs welke weg heeft u deze problemen bij de gemeente gemeld?
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 digitaal
 telefonisch
 bij een wijkpost
 bij het Publieksplein (in het Stadhuis of de tijdelijke locatie aan de Duitslandlaan)
 anders
 weet niet
9.

Welke problemen ondervindt u met de toegankelijkheid van deze gebouwen of voorzieningen?

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
10. Bij maatschappelijke ondersteuning gaat het om het krijgen van hulp of voorzieningen om zelfstandig te kunnen blijven
wonen en mee te doen in de samenleving. De hulp kan tal van terreinen omvatten. Denk bijvoorbeeld aan het doen
van boodschappen, het aanpassen van een woning of het regelen van vervoer. Maar ook de praktische hulp aan
mensen met een handicap of langdurige ziekte, en aan hun naasten, valt eronder.
Ontvangt u zelf ondersteuning of heeft u ondersteuning nodig?

 1. ja
 2. nee

 ga naar vraag 13

11. Op welke gebieden krijgt u ondersteuning of heeft u ondersteuning nodig?
a. huisvesting (eventuele aanpassingen aan de woning / de woonsituatie)
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 een aanpassing van mijn woonsituatie is niet nodig
 ik zou moeten verhuizen naar een aangepaste woning / woonvorm
 ik heb voorzieningen / aanpassingen in mijn bestaande woning nodig
 ik ben verhuisd naar een aangepaste woonvorm
 familieleden, buren en/of vrienden hebben mijn woning aangepast
 vrijwilligers hebben mijn woning aangepast
 mijn woning is aangepast na indicatie door de gemeente
 ik heb zelf mijn woning aangepast / laten aanpassen
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b. het huishouden (schoonmaken, wasgoed)
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 ik heb geen ondersteuning op dit gebied nodig
 ik heb wel ondersteuning op dit gebied nodig, maar krijg deze nog niet
 ik krijg ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
 ik krijg ondersteuning van vrijwilligers
 ik krijg professionele hulp na indicatie door de gemeente
 ik los het probleem zelf op (met particuliere hulp)
c. mobiliteit: boodschappen doen, naar de kapper gaan, een ommetje maken
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 ik heb geen ondersteuning op dit gebied nodig
 ik heb wel ondersteuning op dit gebied nodig, maar krijg deze nog niet
 ik krijg ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
 ik krijg ondersteuning van vrijwilligers
 ik krijg professionele hulp en/of voorzieningen na verwijzing / indicatie
 ik los het probleem zelf op (particuliere hulp, zelf een rollator gekocht, etc.)
d. dagelijkse activiteiten: opstaan, douchen, aankleden, eten e.d.
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 ik heb geen ondersteuning op dit gebied nodig
 ik heb wel ondersteuning op dit gebied nodig, maar krijg deze nog niet
 ik krijg ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
 ik krijg ondersteuning van vrijwilligers
 ik krijg professionele hulp na verwijzing / indicatie
 ik los het probleem zelf op (particuliere hulp, zelf een douchestoel gekocht etc.)
e. bij het op orde houden van mijn administratie en financiën
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 ik heb geen ondersteuning op dit gebied nodig
 ik heb wel ondersteuning op dit gebied nodig, maar krijg deze nog niet
 ik krijg ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
 ik krijg ondersteuning van vrijwilligers
 ik krijg professionele hulp na verwijzing / indicatie
 ik betaal zelf voor ondersteuning
f.

bij de invulling van mijn dag (hobby's, werk, studie)
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 ik heb geen ondersteuning op dit gebied nodig
 ik heb wel ondersteuning op dit gebied nodig, maar krijg deze nog niet
 ik krijg ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
 ik krijg ondersteuning van vrijwilligers
 ik krijg professionele hulp na verwijzing / indicatie
 ik krijg professionele hulp zonder indicatie (zoals dagbesteding, begeleiding aan huis)
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g. bij het onderhouden van sociale contacten
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 ik heb geen ondersteuning op dit gebied nodig
 ik heb wel ondersteuning op dit gebied nodig, maar krijg deze nog niet
 ik krijg ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
 ik krijg ondersteuning van vrijwilligers
 ik krijg professionele hulp na verwijzing / indicatie
 ik betaal zelf voor ondersteuning
h. bij eventuele klachten zoals stress, verwardheid of gevoelens van angst of depressie
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 ik heb geen ondersteuning op dit gebied nodig
 ik heb wel ondersteuning op dit gebied nodig, maar krijg deze nog niet
 ik krijg ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
 ik krijg ondersteuning van vrijwilligers
 ik krijg professionele hulp na verwijzing / indicatie
 ik betaal zelf voor ondersteuning
12. Het aandeel van de gemeente Zoetermeer in maatschappelijke ondersteuning bestaat uit:
- een gesprek met een Wmo-consulent over de zorg die u nodig heeft;
- het bieden van ondersteuning via organisaties zoals Palet Welzijn, Ipse de Bruggen, Vierstroom en verschillende
vrijwilligersorganisaties.
In welke mate draagt de ondersteuning die de gemeente u biedt eraan bij dat u zelfstandig kunt blijven wonen?

 1. zeer veel
 2. veel
 3. redelijk
 4. nauwelijks
 5. niet
 6. de vraag is niet van toepassing want de gemeente biedt mij (nog) geen ondersteuning
 7. weet niet
13. Het Wmo-loket is het loket voor vragen over welzijn en zorg, waar alle inwoners terecht kunnen voor informatie,
advies en ondersteuning.
Had u al eens gehoord van het Wmo-loket in het stadhuis / publieksplein?

 1. ja
 2. nee

 ga naar vraag 16

14. Heeft u in de afgelopen twaalf maanden wel eens informatie opgevraagd (telefonisch of door een persoonlijk
bezoek) bij het Wmo-loket in het stadhuis / publieksplein?

 1. ja
 2. nee

 ga naar vraag 16

15a. Kunt u in een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent over de informatie die u heeft gekregen?
geen oordeel /
zeer tevreden niet van toepassing

zeer ontevreden
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b. Kunt u uw antwoord toelichten?

16. Wist u al dat u ook op zoetermeerwijzer.nl informatie over welzijn en zorg kunt opvragen?
(De zoetermeerwijzer is rechtstreeks te bereiken, en is ook te bereiken via zoetermeer.nl.)

 1. ja
 2. nee

 ga naar vraag 21

17. Heeft u wel eens informatie over welzijn of zorg gezocht op zoetermeerwijzer.nl?

 1. ja
 2. nee

 ga naar vraag 21

18. Heeft u de informatie gevonden die u zocht?

 1. ja, volledig
 2. ja, gedeeltelijk
 3. nee  ga naar vraag 21
19. Was de informatie gemakkelijk te vinden?

 1. ja, heel gemakkelijk
 2. ja, redelijk gemakkelijk
 3. nee
20. Kunt u in een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent over de op zoetermeerwijzer.nl gevonden informatie?
zeer ontevreden

zeer tevreden

geen oordeel
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21. Heeft u in de afgelopen twaalf maanden wel eens informatie over ondersteuning op het gebied van welzijn
en/of zorg opgevraagd bij een wijkpost?

 1. ja
 2. nee

 ga naar vraag 23

22. Bent u op de wijkpost goed geholpen?

 1. ja, mijn vraag is naar tevredenheid beantwoord
 2. ja, ik ben naar de juiste instantie doorverwezen
 3. nee
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JEUGDHULP
23. Heeft u in de afgelopen twaalf maanden wel eens, als opvoeder, met vragen gezeten over opgroeien
en opvoeden?
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 ja, over de opvoeding van mijn eigen kind(eren)
 ja, over de opvoeding van één of meer kinderen in mijn familie
 ja, over de opvoeding van één of meer andere kinderen in mijn privéomgeving
 ja, als professional
 nee (wel opvoeder, geen opvoedingsvragen)  ga naar vraag 25
 nee: ik ben (op dit moment) geen opvoeder  ga naar vraag 37
24. Over welke onderwerpen gingen de vragen?
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 de aanpak van opvoeding en ouderschap in het algemeen
 de lichamelijke ontwikkeling van kinderen: gezondheid en kinderziektes
 ongehoorzaam of lastig gedrag
 consequent zijn; corrigeren of straffen
 emotionele problemen zoals onzekerheid en (faal)angst
 schoolprestaties
 de puberteit
 anders, namelijk:

25. Bij wie of bij welke instelling zou u als opvoeder steun, advies of informatie zoeken over opvoeden en opgroeien?
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 familie / vrienden
 de huisarts
 de schoolarts / het Consultatiebureau
 het (school)maatschappelijk werk / interne begeleiders
 de leerkracht
 Meerpunt
 een andere persoon of organisatie, namelijk:

 weet niet
 zulke ondersteuning zou ik niet zoeken

46

 ga naar vraag 28
 ga naar vraag 28
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26. Heeft u in de afgelopen twaalf maanden wel eens gebruik gemaakt van één of meer organisaties die steun,
advies of informatie over opvoeding en opgroeien geven?

 1. ja, van deze organisatie(s):

 2. nee
 3. dat weet ik niet meer

 ga naar vraag 28
 ga naar vraag 28

27. Kunt u in een rapportcijfer uw oordeel geven over de mate waarin deze steun, advies en/of informatie voldeed
aan uw behoefte?
zeer ontevreden

zeer tevreden

geen oordeel
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28. Meerpunt is het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Het Meerpunt Inlooppunt is sinds dit voorjaar tijdelijk gevestigd aan de Duitslandlaan 440.
Had u vóór deze enquête al eens gehoord van Meerpunt?

 1. ja
 2. nee

 ga naar vraag 34

29. Hoe heeft u gehoord over Meerpunt?
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 via huis-aan-huisbladen zoals het Streekblad en Zoetermeer dichtbij
 via de digitale krant: Dichtbij.nl
 via de website van de gemeente Zoetermeer
 via de website of Facebookpagina van Meerpunt
 via familie / vrienden
 op de school van mijn kind(eren)
 via de huisarts
 via de bibliotheek
 anders
 dat weet ik niet meer
30. Heeft u Meerpunt in de afgelopen twaalf maanden wel eens geraadpleegd?

 1. ja
 2. nee
 3. dat weet ik niet meer

 ga naar vraag 34
 ga naar vraag 34

31. Op welke wijze(n) heeft u Meerpunt geraadpleegd?
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 ik ben binnengelopen bij het Inlooppunt
 ik heb een e-mailbericht gestuurd
 ik heb gebeld
 ik heb de website bezocht
 anders
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32. Op welke wijze(n) heeft Meerpunt u verder geholpen?
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 met informatiemateriaal (digitaal of drukwerk)
 mijn vragen werden direct beantwoord
 ik werd verwezen naar een andere organisatie
 anders, namelijk:

 Meerpunt heeft mij niet verder geholpen
33. Kunt u in een rapportcijfer uw oordeel geven over de mate waarin de informatie / ondersteuning door Meerpunt
voldeed aan uw behoefte?
zeer ontevreden

zeer tevreden

geen oordeel
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34. Het team Jeugd- en Gezinshulp (JGH) bestaat sinds 1 januari 2015. Het team werkt verspreid over de verschillende
wijken, met name op scholen. De medewerkers bieden jeugd- en opvoedhulp en verwijzen eventueel door naar
gespecialiseerde organisaties.
Had u vóór deze enquête al eens gehoord van het team Jeugd- en Gezinshulp?

 1. ja
 2. nee

 ga naar vraag 37

35. Hoe heeft u gehoord over het team Jeugd- en Gezinshulp?
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 via de website van de gemeente Zoetermeer
 via familie / vrienden
 via de school
 via de kinderopvang
 via de huisarts
 via Meerpunt
 anders
36. Heeft u in de afgelopen twaalf maanden voor uw kind(eren) hulp ontvangen van het team Jeugd- en Gezinshulp?

 1. ja
 2. nee
 3. niet van toepassing
VRIJWILLIGERSWERK
37. Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en onbetaald (of tegen een geringe vergoeding) wordt verricht ten behoeve
van anderen of de samenleving.
Bent u actief als vrijwilliger?

 1. ja
 2. nee

48
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38. Kunt u aangeven op welk(e) gebied(en) u momenteel vrijwilligerswerk doet?
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 sport
 zorg en hulp
 belangenbehartiging (patiënten, consumenten)
 natuur, milieu, duurzaamheid
 politiek
 religieuze organisatie (kerk, moskee)
 school / kinderopvang
 buurtactiviteiten
 anders
BUREN- EN VRIENDENHULP
39. Onder buren- en vriendenhulp wordt hier verstaan: de praktische hulp die buren en bekenden elkaar onderling geven:
bijvoorbeeld het verzorgen van planten en dieren tijdens de vakantie, klussen in huis en tuin, opvangen van kinderen
na schooltijd.
Geeft u wel eens dergelijke hulp aan uw buren of bekenden?

 1. ja
 2. nee
MANTELZORG
Mantelzorgers
1
zorgen voor een (chronisch) zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander
familielid, vriend, kennis of buur. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners; zij geven zorg omdat zij
een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg, zoals de zorg
voor een gezond kind. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief.
40. Verricht u momenteel mantelzorg?

 1. ja
 2. nee

 ga naar vraag 53

41. Hoe vaak geeft u mantelzorg?

 1. een aantal keer per jaar
 2. een aantal keer per maand
 3. een aantal keer per week / dag
42. Voor wie zorgt u?
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 partner
 gehandicapt of (chronisch) ziek kind
 eigen ouders
 familie
 vrienden
 anders, namelijk:
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43. Geeft u mantelzorg binnen of buiten Zoetermeer?

 1. binnen Zoetermeer
 2. buiten Zoetermeer
 3. zowel binnen als buiten Zoetermeer
44. Ervaart u de zorgtaken die u uitvoert als een lichte, een zware, of misschien een te zware belasting voor uzelf?

 1. een zeer lichte belasting
 2. een lichte belasting
 3. een zware belasting
 4. een zeer zware belasting
 5. een te zware belasting
45. Kunt u uw antwoord toelichten?

46. ZoSamen is het Zoetermeerse netwerk van vrijwilligers- en professionele welzijnsorganisaties.
De gemeente biedt, meestal via ZoSamen, verschillende vormen van ondersteuning aan mantelzorgers.
Van welke vormen van ondersteuning door ZoSamen en de gemeente heeft u wel eens gehoord?
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 individuele ondersteuning (maatwerk door een mantelzorgcoördinator )
 het tijdelijk overnemen van zorg- of regeltaken
 lotgenotencontact
 mantelzorgcafé / themabijeenkomsten
 dienstenvoucher (dat is een waardecheque voor huishoudelijke hulp)
 mantelzorgwaardering (voorheen het mantelzorgcompliment)
 Dag van de Mantelzorg (in 2016 op zaterdag 19 november)
 een pas voor de Regiotaxi (als begeleider)
 voorrang bij woningtoewijzing
 geen van deze vormen van ondersteuning  ga naar vraag 48
47. Van welke van deze vormen van ondersteuning heeft u in de afgelopen twaalf maanden gebruik gemaakt?
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 individuele ondersteuning
 het tijdelijk overnemen van zorg- of regeltaken
 lotgenotencontact
 mantelzorgcafé / themabijeenkomsten
 dienstenvoucher
 mantelzorgwaardering
 Dag van de Mantelzorg (10 november 2015)
 pas voor de Regiotaxi
 voorrang bij woningtoewijzing
 geen van deze vormen van ondersteuning
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48. Vindt u dat de gemeente met de ondersteuning die zij rechtstreeks of via ZoSamen aanbiedt, zorgt voor
voldoende ondersteuning bij uw zorgtaken?

 1. ja
 2. nee
 3. geen mening
49. Door wie uit uw eigen omgeving wordt u ondersteund bij het geven van mantelzorg?
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 familie
 vriend(en)
 één of meer mensen uit mijn directe woonomgeving
 vrijwilliger(s)
 anders, namelijk:

 niemand
50. Vindt u dat de mensen uit uw eigen omgeving u voldoende ondersteunen bij uw zorgtaken?

 1. ja
 2. nee
51. Voelt u zich over het geheel genomen voldoende ondersteund als mantelzorger?

 1. ja
 2. nee
52. Aan wat voor (aanvullende) ondersteuning heeft u behoefte?

GEZONDE LEVENSSTIJL
53. Hoe is over het algemeen uw gezondheid?

 1. zeer goed
 2. goed
 3. gaat wel
 4. slecht
 5. zeer slecht
 6. weet niet
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54. Onderstaande uitspraken gaan over een gezonde of minder gezonde levensstijl.
Kunt u voor alcoholgebruik en voeding aangeven welke uitspraak op dit moment op uw eigen levensstijl van
toepassing is?
a. alcoholgebruik

 1. ik gebruik geen alcoholhoudende drank
 2. ik drink wel alcoholhoudende drank: gemiddeld één glas of minder per dag
 3. ik drink wel alcoholhoudende drank: gemiddeld één à twee glazen per dag
 4. ik drink wel alcoholhoudende drank: gemiddeld meer dan twee glazen per dag
b. voeding
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 ik eet meestal gezond / gevarieerd
 ik eet meestal niet gezond / gevarieerd
 ik let er meestal niet op of ik gezond / gevarieerd eet
 ik ben van plan gezonder / gevarieerder te gaan eten
 ik vind het moeilijk te bepalen wat gezond / gevarieerd eten is
55. Heeft u zelf in de afgelopen twaalf maanden wel eens hulp gezocht op één of meer van de volgende gebieden?
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 ja: op het gebied van alcoholgebruik
 ja: op het gebied van rookgedrag
 ja: op het gebied van (overig) drugsgebruik
 ja: op het gebied van gezonde voeding
 ja: op het gebied van voldoende beweging
 nee, op geen van deze gebieden
WELBEVINDEN
56. Er volgen nu enkele uitspraken.
Wilt u voor elke van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre die op u, zoals u de laatste tijd bent, van
toepassing is?

- Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse
probleempjes terecht kan.
- Ik mis een echt goede vriend of vriendin.
- Ik ervaar een leegte om mij heen.
- Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen.
- Ik mis gezelligheid om mij heen.
- Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt.
- Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen.
- Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel.
- Ik mis mensen om mij heen.
- Vaak voel ik me in de steek gelaten.
- Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn vrienden terecht.
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57. De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt en hoe het met u ging in de afgelopen vier weken.
Wilt u a.u.b. bij elke vraag het antwoord geven dat het best benadert hoe vaak u zich zo voelde?
1
altijd

2
meestal

3
vaak

4
soms

5
zelden

6
nooit

- Hoe vaak was u gedurende de afgelopen vier weken
erg zenuwachtig?















- Hoe vaak zat u gedurende de afgelopen vier weken
zo in de put, dat niets u kon opvrolijken?















- Hoe vaak voelde u zich gedurende de afgelopen vier
weken kalm en rustig?















- Hoe vaak had u gedurende de afgelopen vier weken
veel energie?















- Hoe vaak was u gedurende de afgelopen vier
weken een gelukkig mens?















- Hoe vaak voelde u zich gedurende de afgelopen vier
weken somber en neerslachtig?















- Hoe vaak hebben emotionele problemen u
gedurende de afgelopen vier weken gehinderd
bij uw sociale activiteiten?



























INTERNETGEBRUIK
58. Hoe vaak maakt u zelf gebruik van internet en/of e-mail?

 1. (bijna) iedere dag
 2. af en toe
 3. zelden
 4. nooit  ga naar vraag 60
59. Voor welke van de volgende toepassingen gebruikt u zelf het internet (of e-mail)?
LET OP: meer antwoorden mogelijk.

 e-mail
 informatie zoeken
 het nieuws volgen
 sociale media
 entertainment (films, games, muziek)
 online winkelen / online boekingen
 internetbankieren
 zaken regelen met instanties (belastingdienst, zorgverzekering, gemeente e.d.)
 voor geen van deze toepassingen
PERSOONLIJKE GEGEVENS
60. Bent u een man of een vrouw?

 1. man
 2. vrouw
61. Wat is uw leeftijd?
jaar
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62. Wat is uw hoogste voltooide opleiding?











1. geen
2. lager algemeen onderwijs

(lagere school, basisschool)

3. middelbaar algemeen onderwijs

(bijv. MULO, MAVO, VGLO, VMBO-T)

4. hoger algemeen onderwijs

(bijv. HBS, VWO, MMS, HAVO)

5. lager beroepsonderwijs

(bijv. LEAO, LTS, LHNO, LAS, VMBO)

6. middelbaar beroepsonderwijs

(bijv. MEAO, MTS, MHNO)

7. hoger beroepsonderwijs

(bijv. HEAO, HTS, MO-A)

8. wetenschappelijk onderwijs
9. anders, namelijk:

 10. weet niet
63. Verricht u momenteel betaald werk? (ook als het maar voor enkele uren per week is of voor een korte periode)

 1. ja
 2. nee

 ga naar vraag 65

64. Hoeveel uur per week verricht u gewoonlijk betaald werk?
uur per week

65. Welke van onderstaande situaties is op u het meest van toepassing?
LET OP: het meest, dus slechts één hokje aankruisen

 1. werkzaam in loondienst, eigen bedrijf of praktijk
 2. werkzoekende zonder werk
 3. student of scholier
 4. werkzaam in eigen huishouding
 5. gepensioneerd, AOW'er, VUT'er, rentenier
 6. arbeidsongeschikt of invalide
 7. verricht vrijwilligerswerk
 8. anders, namelijk:

 9. weet niet
66. Waaruit bestaat het huishouden waartoe u behoort?
 ga naar vraag 70
 1. alleenstaande
2.
twee
partners,
zonder
kind(eren)
 ga naar vraag 69

3.
twee
partners,
met
kind(eren)

 4. éénoudergezin (= één volwassene met kind(eren))
 5. anders, namelijk:

 6. weet niet

54

Onderzoek en Statistiek

2016

67. Wat is uw plaats in het huishouden?

 1. één van de twee partners
 2. hoofd van het éénoudergezin
 3. kind
 4. anders, namelijk:

 5. weet niet
68. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
personen

69. Hoeveel personen van uw huishouden hebben een inkomen?
personen

70. In welke klasse valt momenteel het totale netto-inkomen per maand van het hoofd van uw huishouden plus
dat van de (eventuele) partner van dat hoofd?
LET OP:

- vakantiegeld en onregelmatige toelagen niet meerekenen
- het gaat om niet meer dan een ruwe schatting!

 1. minder dan € 501, 2. € 501,- t/m € 1.000, 3. € 1.001,- t/m € 1.500, 4. € 1.501,- t/m € 2.000, 5. € 2.001,- t/m € 2.500, 6. € 2.501,- t/m € 3.000, 7. € 3.001,- t/m € 3.500, 8. € 3.501,- t/m € 4.000, 9. € 4.001,- of meer
 10. weet niet
 11. wil ik niet zeggen
71. Wat is uw postcode?

Hartelijk dank voor het invullen!

Onderzoek en Statistiek

55

Onderzoek Maatschappelijke Ondersteuning

56

Onderzoek en Statistiek

2016

BIJLAGE IV

rechte tellingen

vragen over: samenleven in de buurt
tabel IV-1

reacties op de uitspraak:
"In deze buurt zijn er spanningen tussen mensen met verschillende
culturele achtergronden" (vraag 1)
tabel IV-1
aantal
helemaal mee eens
48
mee eens
121
niet eens / niet oneens
324
mee oneens
597
helemaal mee oneens
639
geen mening
186
niet geantwoord
10
totaal

tabel IV-2

1.925

voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt?
(vraag 2)
tabel IV-2
aantal
ja
1.527
nee
204
weet niet
177
niet geantwoord
17
totaal

tabel IV-3

procent
2,5
6,3
16,8
31,0
33,2
9,7
,5
100,0

procent
79,3
10,6
9,2
,9

1.925

100,0

Is de respondent het afgelopen jaar actief geweest om de buurt
te verbeteren? (vraag 3a)
tabel IV-3
aantal
ja
474
nee
1.323
weet niet
110
niet geantwoord
18

procent
24,6
68,7
5,7
,9

totaal

1.925

100,0

toelichtingen op de antwoorden op deze vraag zijn opgenomen als
bijlage V-1 (p. 83)

tabel IV-4

in de afgelopen twaalf maanden betrokken geweest bij de organisatie
van activiteiten in de buurt? (vraag 4)
tabel IV-4
aantal
procent
ja
153
7,9
nee
1.739
90,3
weet niet
16
,8
niet geantwoord
17
,9
totaal

1.925
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vragen over: toegankelijkheid
tabel IV-5

Ondervindt men binnen Zoetermeer wel eens problemen met de
toegankelijkheid van gebouwen of voorzieningen? (vraag 6)
tabel IV-5
aantal
ja
196
nee
1.677
niet geantwoord
52
totaal

tabel IV-6

1.925

100,0

instanties waar men problemen met de toegankelijkheid van gebouwen of voorzieningen
heeft gemeld (vraag 7)
tabel IV-6
aantal
procent
procent
(geldig)
bij de gemeente
33
1,7
16,8
bij de gemeente en een andere instantie
16
,8
8,2
bij een andere instantie
24
1,2
12,2
problemen niet gemeld
121
6,3
61,7
niet geantwoord
2
,1
1,0
subtotaal (ondervindt toegankelijkheidsproblemen )
196
10,2
100,0
niet van toepassing
totaal

tabel IV-7

procent
10,2
87,1
2,7

1.729
1.925

89,8
100,0

wegen waarlangs men toegankelijkheidsproblemen bij de gemeente heeft gemeld
(vraag 8, meer dan één antwoord per respondent mogelijk)
tabel IV-7
aantal
procent
digitaal
15
30,6
telefonisch
15
30,6
bij een wijkpost
11
22,4
bij het Publieksplein (stadhuis / Duitslandlaan)
7
14,3
anders
10
20,4
weet niet
4
8,2
niet geantwoord
3
6,1
totaal (problemen bij gemeente gemeld)

49

100,0

vragen over: maatschappelijke ondersteuning
tabel IV-8

ontvangt de respondent ondersteuning (of heeft hij/zij ondersteuning nodig)?
(vraag 10)
tabel IV-8
aantal
procent
ja
224
11,6
nee
1.656
86,0
niet geantwoord
45
2,3
totaal

58

1.925
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100,0

2016

tabel IV-9

Op welke gebieden krijgt respondent ondersteuning of heeft hij/zij ondersteuning nodig?
(vraag 11a ( huisvesting) - meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-9
aantal
procent
zou moeten verhuizen naar een aangepaste woning / woonvorm
20
8,9
heeft voorzieningen / aanpassingen in de bestaande woning nodig
28
12,5
is verhuisd naar een aangepaste woonvorm
14
6,3
familieleden, buren en/of vrienden hebben de woning aangepast
11
4,9
vrijwilligers hebben de woning aangepast
1
,4
de woning is aangepast na indicatie door de gemeente
35
15,6
heeft zelf de woning aangepast / laten aanpassen
28
12,5
een aanpassing van de woonsituatie is niet nodig
68
30,4
niet geantwoord
48
21,4
totaal (ontvangt ondersteuning / heeft ondersteuning nodig)

224

100,0

tabel IV-10 Op welke gebieden krijgt respondent ondersteuning of heeft hij/zij ondersteuning nodig?
(vraag 11b ( het huishouden) - meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-10
aantal
procent
heeft wel ondersteuning op dit gebied nodig; krijgt deze nog niet
13
5,8
krijgt ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
51
22,8
krijgt ondersteuning van vrijwilligers
4
1,8
krijgt professionele hulp na indicatie door de gemeente
57
25,4
lost het probleem zelf op (met particuliere hulp)
51
22,8
heeft geen ondersteuning op dit gebied nodig
56
25,0
niet geantwoord
12
5,4
totaal (ontvangt ondersteuning / heeft ondersteuning nodig)

224

100,0

tabel IV-11 Op welke gebieden krijgt respondent ondersteuning of heeft hij/zij ondersteuning nodig?
(vraag 11c (mobiliteit) - meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-11
aantal
procent
heeft wel ondersteuning op dit gebied nodig; krijgt deze nog niet
13
5,8
krijgt ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
70
31,3
krijgt ondersteuning van vrijwilligers
7
3,1
krijgt professionele hulp / voorzieningen na verwijzing / indicatie
24
10,7
lost het probleem zelf op (part. hulp, zelf een rollator gekocht, etc.)
47
21,0
heeft geen ondersteuning op dit gebied nodig
82
36,6
niet geantwoord
14
6,3
totaal (ontvangt ondersteuning / heeft ondersteuning nodig)

224

100,0

tabel IV-12 Op welke gebieden krijgt respondent ondersteuning of heeft hij/zij ondersteuning nodig?
(vraag 11d (dagelijkse activiteiten) - meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-12
aantal
procent
heeft wel ondersteuning op dit gebied nodig; krijgt deze nog niet
5
2,2
krijgt ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
30
13,4
krijgt ondersteuning van vrijwilligers
1
,4
krijgt professionele hulp na verwijzing / indicatie
25
11,2
lost het probleem zelf op (part. hulp, douchestoel gekocht, etc.)
27
12,1
heeft geen ondersteuning op dit gebied nodig
133
59,4
niet geantwoord
16
7,1
totaal (ontvangt ondersteuning / heeft ondersteuning nodig)
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tabel IV-13 Op welke gebieden krijgt respondent ondersteuning of heeft hij/zij ondersteuning nodig?
(vraag 11e (administratie en financiën) - meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-13
aantal
procent
heeft wel ondersteuning op dit gebied nodig; krijgt deze nog niet
9
4,0
krijgt ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
79
35,3
krijgt ondersteuning van vrijwilligers
9
4,0
krijgt professionele hulp na verwijzing / indicatie
13
5,8
betaalt zelf voor ondersteuning
12
5,4
heeft geen ondersteuning op dit gebied nodig
105
46,9
niet geantwoord
10
4,5
totaal (ontvangt ondersteuning / heeft ondersteuning nodig)

224

100,0

tabel IV-14 Op welke gebieden krijgt respondent ondersteuning of heeft hij/zij ondersteuning nodig?
(vraag 11f (invulling van de dag) - meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-14
aantal
procent
heeft wel ondersteuning op dit gebied nodig; krijgt deze nog niet
11
4,9
krijgt ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
38
17,0
krijgt ondersteuning van vrijwilligers
5
2,2
krijgt professionele hulp na verwijzing / indicatie
12
5,4
krijgt professionele hulp zonder indicatie
5
2,2
heeft geen ondersteuning op dit gebied nodig
138
61,6
niet geantwoord
21
9,4
totaal (ontvangt ondersteuning / heeft ondersteuning nodig)

224

100,0

tabel IV-15 Op welke gebieden krijgt respondent ondersteuning of heeft hij/zij ondersteuning nodig?
(vraag 11g (onderhouden sociale contacten) - meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-15
aantal
procent
heeft wel ondersteuning op dit gebied nodig; krijgt deze nog niet
13
5,8
krijgt ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
61
27,2
krijgt ondersteuning van vrijwilligers
9
4,0
krijgt professionele hulp na verwijzing / indicatie
11
4,9
betaalt zelf voor ondersteuning
9
4,0
heeft geen ondersteuning op dit gebied nodig
117
52,2
niet geantwoord
18
8,0
totaal (ontvangt ondersteuning / heeft ondersteuning nodig)

224

100,0

tabel IV-16 Op welke gebieden krijgt respondent ondersteuning of heeft hij/zij ondersteuning nodig?
(vraag 11h (bij eventuele klachten zoals stress, verwardheid en gevoelens van angst
of depressie) - meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-16
aantal
procent
heeft wel ondersteuning op dit gebied nodig; krijgt deze nog niet
12
5,4
krijgt ondersteuning van familie, buren en/of vrienden
42
18,8
krijgt ondersteuning van vrijwilligers
4
1,8
krijgt professionele hulp na verwijzing / indicatie
35
15,6
betaalt zelf voor ondersteuning
4
1,8
heeft geen ondersteuning op dit gebied nodig
126
56,3
niet geantwoord
17
7,6
totaal (ontvangt ondersteuning / heeft ondersteuning nodig)
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224

100,0

2016

tabel IV-17 mate waarin de ondersteuning door de gemeente eraan bijdraagt dat men zelfstandig
kan blijven wonen (vraag 12)
tabel IV-17
aantal
procent
procent
(geldig)
zeer veel
7
,4
3,1
veel
15
,8
6,7
redelijk
45
2,3
20,1
nauwelijks
22
1,1
9,8
niet
32
1,7
14,3
(nvt:) de gemeente biedt (nog) geen ondersteuning
76
3,9
33,9
weet niet
19
1,0
8,5
niet geantwoord
8
,4
3,6
subtotaal
224
11,6
100,0
niet van toepassing (geen ondersteuning nodig)
totaal

1.701
1.925

88,4
100,0

tabel IV-18 had de respondent al gehoord van het Wmo-loket in het stadhuis / publieksplein?
(vraag 13)
tabel IV-18
aantal
procent
ja
1.057
54,9
nee
824
42,8
niet geantwoord
44
2,3
totaal

1.925

100,0

tabel IV-19 heeft de respondent in de afgelopen twaalf maanden wel eens (telefonisch of als bezoeker)
info opgevraagd bij het Wmo-loket in het stadhuis / publieksplein? (vraag 14)
tabel IV-19
aantal
procent
procent
(geldig)
ja
140
7,3
13,2
nee
905
47,0
85,6
niet geantwoord
12
,6
1,1
subtotaal (gehoord van Wmo-loket)
1.057
54,9
100,0
niet van toepassing
totaal

868
1.925

45,1
100,0

tabel IV-20 tevredenheid over de bij het Wmo-loket verkregen info (vraag 15a - rapportcijfer)
aantal
procent
tabel IV-20
rapportcijfer:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
geen oordeel / niet van toepassing
niet geantwoord
subtotaal (info opgevraagd bij Wmo-loket)

7
2
1
8
14
20
34
26
11
11
4
2
140

,4
,1
,1
,4
,7
1,0
1,8
1,4
,6
,6
,2
,1
7,3

vraag niet van toepassing
1.785
totaal
1.925
gemiddeld cijfer: 6,6 (toelichtingen zie bijlage V-4, p.135)

92,7
100,0
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procent
(geldig)
5,0
1,4
,7
5,7
10,0
14,3
24,3
18,6
7,9
7,9
2,9
1,4
100,0
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tabel IV-21 bekendheid met het feit dat men op zoetermeerwijzer.nl informatie
over welzijn en zorg kan opvragen (vraag16)
tabel IV-21
aantal
ja
532
nee
1.330
niet geantwoord
63
totaal

1.925

procent
27,6
69,1
3,3
100,0

tabel IV-22 wel eens informatie over welzijn of zorg gezocht op zoetermeerwijzer.nl? (vraag 17)
tabel IV-22
aantal
procent
procent
(geldig)
ja
104
5,4
19,5
nee
415
21,6
78,0
niet geantwoord
13
,7
2,4
subtotaal (weet van bestaan zoetermeerwijzer)
532
27,6
100,0
niet van toepassing
totaal

1.393
1.925

tabel IV-23 heeft respondent de gezochte informatie gevonden? (vraag 18)
tabel IV-23
aantal
ja, volledig
ja, gedeeltelijk
nee
niet geantwoord
subtotaal (info over welzijn of zorg gezocht)
niet van toepassing
totaal

72,4
100,0

procent

40
57
6
1
104

2,1
3,0
,3
,1
5,4

1.821
1.925

94,6
100,0

aantal

procent

24
63
10
97

1,2
3,3
,5
5,0

1.828
1.925

95,0
100,0

procent
(geldig)
38,5
54,8
5,8
1,0
100,0

tabel IV-24 was de informatie makkelijk te vinden? (vraag 19)
tabel IV-24

ja, heel gemakkelijk
ja, redelijk gemakkelijk
nee
subtotaal (info gevonden)
niet van toepassing
totaal
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procent
(geldig)
24,7
64,9
10,3
100,0
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tabel IV-25 tevredenheid over de op zoetermeerwijzer.nl gevonden informatie (vraag 20 - rapportcijfer)
aantal
procent
procent
tabel IV-25
rapportcijfer:
(geldig)
1
1
,1
1,0
2
1
,1
1,0
3
4
1
,1
1,0
5
8
,4
8,2
6
17
,9
17,5
7
41
2,1
42,3
8
25
1,3
25,8
9
3
,2
3,1
10
geen oordeel
niet geantwoord
subtotaal (info gevonden)
97
5,0
100,0
niet van toepassing
totaal
gemiddeld cijfer: 6,8

1.828
1.925

95,0
100,0

tabel IV-26 in de afgelopen twaalf maanden wel eens bij een wijkpost informatie opgevraagd
over ondersteuning op het gebied van welzijn en/of zorg? (vraag 21)
tabel IV-26
aantal
procent
ja
46
2,4
nee
1.826
94,9
niet geantwoord
53
2,8
totaal

1.925

100,0

tabel IV-27 oordeel over de beantwoording van informatievraag bij de wijkpost, over welzijn
en/of zorg (goed geholpen?) (vraag 22)
tabel IV-27
aantal
procent
ja, vraag is naar tevredenheid beantwoord
ja, naar de juiste instantie doorverwezen
nee (niet goed geholpen)
niet geantwoord
subtotaal (info bij wijkpost opgevraagd)
niet van toepassing
totaal

23
9
11
3
46

1,2
,5
,6
,2
2,4

1.879
1.925

97,6
100,0

procent
(geldig)
50,0
19,6
23,9
6,5
100,0

vragen over: jeugdhulp
tabel IV-28 in de afgelopen twaalf maanden wel eens als opvoeder met vragen gezeten over opgroeien
en opvoeden? (vraag 23 - meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-28
aantal
procent
ja, over de opvoeding van eigen kind(eren)
114
5,9
ja, over de opvoeding van één of meer kinderen in de familie
17
,9
ja, over de opvoeding van één/meer kinderen in de privéomgeving
15
,8
ja, als professional
13
,7
nee (wel opvoeder, geen opvoedingsvragen) *
375
19,5
nee: respondent is (op dit moment) geen opvoeder *
1.344
69,8
niet geantwoord
60
3,1
totaal

1.925

100,0

* Hier is een verschil met 2015 ontstaan t.g.v. een aangepaste formulering
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tabel IV-29 vragen over opgroeien en opvoeden waarmee de respondent in de afgelopen twaalf
maanden heeft 'gezeten' (vraag 24 - meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-29
aantal
procent
de aanpak van opvoeding en ouderschap in het algemeen
52
35,6
de lichamelijke ontwikkeling: gezondheid en kinderziektes
25
17,1
ongehoorzaam of lastig gedrag
45
30,8
consequent zijn; corrigeren of straffen
35
24,0
emotionele problemen zoals onzekerheid en (faal)angst
43
29,5
schoolprestaties
48
32,9
de puberteit
26
17,8
anders *
27
18,5
niet geantwoord
4
2,7
totaal (met vragen over opgroeien / opvoeden gezeten)

146

100,0

* andere vragen over opgroeien en opvoeden


























andere vragen opvoeden
Aandacht delen tussen mijn twee kinderen.
Achterblijvende prestatie van een ouder.
ADD
alcohol en traumaverwerking
autisme, Asperger
autisme (2 x genoemd)
baby: gezondheid/ontwikkeling & beweging (welke spelletjes / oefeningen).
dochter van 28: woont nog thuis met meervoudige ernstige complexen.
Leven voor ons als ouder is ondraaglijk
Een psychische aandoening
eetgedrag van de jongste
extreem lastig gedrag
gedrag dat voorkomt uit PTSS en hechtingsstoornis bij het kind.
hechtingsproblematiek / adhd / puberteit-gerelateerde problematiek
Ik kreeg vragen over begeleiding van kinderen in een gezin met schulden
Inhoudelijke informatie wat betreft taken diverse zorginstellingen. Wie doet wat.
mijn dochter mankeert e.e.a., consultatiebureau is totaal niet op de hoogte van kindjes die
anders zijn helaas
misbruik
ontdekking van (oplosbare) angststoornis bij dochter
ontwikkeling van zijn ogen. Hij bleek een bril nodig te hebben.
opvoeden begint thuis.
over een kind dat moeilijk praat
passend onderwijs vinden
radicaliseren van mijn autistische zoon
schelden en luidruchtig schreeuwen met gamen.
scholieren scoren goed (internationale test), maar zijn geoefend in deze tests.
Zij leren niet studeren. Discipline op school is een ramp.

tabel IV-30 personen of instellingen waar men als opvoeder steun, advies of informatie zou zoeken
over opvoeden en opgroeien (vraag 25 - meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-30
aantal
procent
familie / vrienden
322
61,8
de huisarts
224
43,0
de schoolarts / het Consultatiebureau
121
23,2
het (school)maatschappelijk werk / interne begeleiders
127
24,4
de leerkracht
133
25,5
Meerpunt
22
4,2
een andere persoon of organisatie *
73
14,0
weet niet
28
5,4
zulke ondersteuning zou de respondent niet zoeken
23
4,4
niet geantwoord
10
1,9
totaal (opvoeders)

521

* andere personen / instellingen
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Consultatiebureau.
Curium, onze zoon is daar onder behandeling
Dagbesteding.
de kerk (5 x genoemd)
de kinderarts.
de voogdij van mijn pleegkinderen ligt bij Jeugdbescherming West, zij regelden hulp via
opvoedpoli en Curium
denk dat het geld kost . Opdat gebied komen altijd rekeningen daar de medewerkers niet
geïnteresseerd zijn in jouw persoonlijk situatie
een instelling die breed naar een kind kijkt, bijv. hooggevoeligheid bij kinderen.
ervaring uit het verleden. Dat er niet geluisterd werd door school - leerkracht.
geen van deze instanties, omdat de ervaring heeft geleerd dat er ondeskundig, onhandig en
onbetrouwbaar wordt gehandeld door hulpverleners.
het CJG, waar ik werk.
Humanitas
iemand die vragen kan beantwoorden over mijn dochter met open rug.
internet (9 x genoemd)
Jeugdformaat (2 x genoemd)
Jeugdformaat -> pleegzorg en Intermetzo poli Haaglanden.
Jeugdzorg
JGZ
Jutters
Jutters, maar daar hebben we zeer slechte ervaringen mee.
Jutters & Fact.
Kentalis
kindercoach
kinderfysio / internet.
kinderpraktijk (2 x genoemd)
kInderpraktijk of GGZ
literatuur (2 x genoemd)
logopedie
maar ik heb zelf oplossing gezocht, Het Wilmahuis.
medewerkers van kinderdagverblijf of BSO
mensen met kinderen en docenten etc. in mijn netwerk.
mentor middelbare school
mijzelf: ik ben docent-coach.
mijn vrouw is pedagoog
mijn zoon is bijna 22 jaar - geen problemen.
niemand nodig, heb nooit problemen gehad.
of informatie zoeken op internet of in boeken.
opvoedpoli (6 x genoemd)
opvoedpoli, Jutters, Brijder
overleg met partner als eerste.
professionals: alsmede artsen.
professionals
psycholoog (3 x genoemd)
Sarr / Parnassia / MEE: al steun gezocht, situatie erg complex en heel lastig om passende hulp
te vinden. Dus leven al jaren in onmogelijke situatie
specialist
trainer / coach sportvereniging.
verwijzing psycholoog of GGZ
wat niet.
Yulius, i.v.m. adoptiekennis / pleegzorg

tabel IV-31 in de afgelopen twaalf maanden wel eens gebruik gemaakt van één of meer organisaties die
steun, advies of informatie over opvoeding en opgroeien geven?(vraag 26)
tabel IV-31
aantal
procent
procent
(geldig)
ja*
98
5,1
21,3
nee
344
17,9
74,8
weet niet meer
4
,2
,9
niet geantwoord
14
,7
3,0
subtotaal (opvoeders die steun zouden zoeken
460
23,9
100,0
bij een persoon of instantie (vraag 25))
niet van toepassing
totaal

1.465
1.925
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genoemde organisaties
(als groepsleerkracht): via intern begeleider, smw, e.d.
Centrum autisme.
consultatiebureau, Google
consultatie bureau, peuterspeelzaal, logopedie
consultatiebureau (25 x genoemd)
consultatiebureau, school (2 x genoemd)
De Jutters (5 x genoemd)
de kerk (2 x genoemd)
De organisaties Vierstroom, Mika en zijn opvolgers.
de school en de mentor
Diverse
gemeente Zoetermeer, leerplichtambtenaar i.v.m. leren/werken
GGZ
GOOS
huisarts - doorverwijzing dochter naar psycholoog
huisarts en UMC Utrecht
huisarts, intern begeleider, schoolarts, jgz
huisarts, ziekenhuis, oogarts.
Impegno
MEE
Ipse de bruggen.
jeugdformaat (4 x genoemd)
Jeugdformaat -> pleegzorg/Intermetzo poli haaglanden.
Jeugdzorg (3 x genoemd)
Jutters / Banjaard.
kinderarts ziekenhuis
Kindercentrum, Praktijk voor logopedie, Groos/Mentaal.
kindercoach
kinderpraktijk (2 x genoemd)
Kristal leiden.
leerkracht, Meerpunt, maatschappelijk werk/JB.
maar vanuit mijn professie breng ik opvoeders en organisaties bij elkaar. Niet voor mijzelf dus
maatschappelijk werk maar zijn ook bang om stappen te ondernemen
maatschappelijk werker via Parnassia
Meerpunt; de opvoedpoli (2 x genoemd)
Meerpunt en Humanitas.
Meerpunt.
onderwijsadvies voor dyslexie begeleiding van mijn dochter
opvoedpoli, opvoedbureau (7 x genoemd)
opvoedpoli + Curium Oegstgeest
opvoedpoli, Jutters
opvoedpoli, Jutters en Brijder
Praktische GGZ (2 x genoemd)
professioneel werk ik met alle zorgverleners in Zoetermeer
school - De Buut in Noordhove
school en Onderwijs en Advies (i.v.m. dyslexie)
Schoolmaatschappelijk werk (2 x genoemd)
Schooladviesdienst, maatschappelijk werk, collega's.
via school bij jeugd en gezin
Yulius
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tabel IV-32 mate waarin de steun, advies en/of informatie over opgroeien en opvoeden voldeed aan de
behoefte (vraag 27 - rapportcijfer)
tabel IV-32
aantal
procent
procent
rapportcijfer:
(geldig)
1
2
,1
2,0
2
3
,2
3,1
3
1
,1
1,0
4
1
,1
1,0
5
1
,1
1,0
6
15
,8
15,3
7
27
1,4
27,6
8
30
1,6
30,6
9
15
,8
15,3
10
2
,1
2,0
geen oordeel
1
,1
1,0
niet geantwoord
subtotaal (steun, advies, informatie gebruikt)
98
5,1
100,0
niet van toepassing
totaal
gemiddeld cijfer: 7,2

1.827
1.925

94,9
100,0

tabel IV-33 vóór deze enquête al eens gehoord van Meerpunt? (vraag 28)
tabel IV-33
aantal

procent

ja
nee
niet geantwoord
subtotaal (opvoeders)
niet van toepassing
totaal

136
370
15
521

7,1
19,2
,8
27,1

1.404
1.925

72,9
100,0

procent
(geldig)
26,1
71,0
2,9
100,0

tabel IV-34 wijze(n) waarop men gehoord heeft over Meerpunt (vraag 29 - meer antwoorden per
respondent mogelijk)
tabel IV-34
aantal
procent
via huis-aan-huisbladen zoals Streekblad en Zoetermeer dichtbij
37
27,2
via de digitale krant: Dichtbij.nl
2
1,5
via de website van de gemeente Zoetermeer
7
5,1
via de website of Facebookpagina van Meerpunt
1
,7
via familie / vrienden
13
9,6
op de school van de kind(eren)
20
14,7
via de huisarts
3
2,2
via de bibliotheek
18
13,2
anders
45
33,1
weet niet meer
18
13,2
niet geantwoord
1
0,7
totaal (gehoord over Meerpunt)

136
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tabel IV-35 Meerpunt wel eens geraadpleegd in de afgelopen twaalf maanden? (vraag 30)
tabel IV-35
aantal
procent
ja
nee
weet niet meer
niet geantwoord
subtotaal
niet van toepassing
totaal

13
121
2
136

,7
6,3
,1
7,1

1.789
1.925

92,9
100,0

procent
(geldig)
9,6
89,0
1,5
100,0

tabel IV-36 wijze(n) waarop men Meerpunt geraadpleegd heeft in de afgelopen twaalf maanden
(vraag 31 - meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-36
aantal
procent
binnengelopen bij het Inlooppunt
4
30,8
een e-mailbericht gestuurd
3
23,1
gebeld
4
30,8
de website bezocht
2
15,4
anders
1
7,7
niet geantwoord
1
7,7
totaal (Meerpunt geraadpleegd)

13

100,0

tabel IV-37 wijze(n) waarop Meerpunt de respondent verder heeft geholpen (vraag 32 - meer
antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-37
aantal
procent
met informatiemateriaal (digitaal of drukwerk)
1
7,7
vragen werden direct beantwoord
4
30,8
verwezen naar een andere organisatie
2
15,4
anders *
5
38,5
niet
2
15,4
niet geantwoord
1
7,7
totaal (Meerpunt geraadpleegd)

13

* andere wijzen
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afspraak gemaakt om hen te spreken over een speciale doelgroep kinderen.
andere organisatie ingeschakeld.
hulp van gekregen
mijn zoon heeft gesprekken gehad.
professioneel heb ik contact
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tabel IV-38 mate waarin de informatie / ondersteuning door Meerpunt voldeed aan de behoefte
(vraag 33 - rapportcijfer)
tabel IV-38
aantal
procent
procent
rapportcijfer:
(geldig)
1
1
,1
7,7
2
3
4
5
6
1
,1
7,7
7
3
,2
23,1
8
5
,3
38,5
9
3
,2
23,1
10
geen oordeel
niet geantwoord
subtotaal (Meerpunt geraadpleegd)
13
,7
100,0
niet van toepassing
totaal
gemiddeld cijfer: 7,3

1.912
1.925

99,3
100,0

tabel IV-39 vóór deze enquête al eens gehoord van het team Jeugd- en Gezinshulp? (vraag 34)
tabel IV-39
aantal
procent
procent
(geldig)
ja
147
7,6
28,2
nee
357
18,5
68,5
niet geantwoord
17
,9
3,3
subtotaal
521
27,1
100,0
niet van toepassing
totaal

1.404
1.925

72,9
100,0

tabel IV-40 wijze(n) waarop men gehoord heeft over het team Jeugd- en Gezinshulp
(vraag 35 - meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-40
aantal
via de website van de gemeente Zoetermeer
14
via familie / vrienden
20
via de school
34
via de kinderopvang
2
via de huisarts
4
via Meerpunt
4
anders
82
niet geantwoord
2
totaal (team Jeugd- en Gezinshulp bekend)
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procent
9,5
13,6
23,1
1,4
2,7
2,7
55,8
1,4
100,0
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tabel IV-41 heeft men in de afgelopen twaalf maanden voor de eigen kinderen hulp ontvangen van het
team Jeugd- en Gezinshulp? (vraag 36)
tabel IV-41
aantal
procent
procent
(geldig)
ja
13
,7
8,8
nee
109
5,7
74,1
antwoord: "niet van toepassing"
22
1,1
15,0
niet geantwoord
3
,2
2,0
subtotaal
147
7,6
100,0
vraag niet van toepassing
totaal

1.778
1.925

92,4
100,0

ja
nee
niet geantwoord

aantal
509
1.363
53

procent
26,4
70,8
2,8

totaal

1.925

100,0

vragen over: vrijwilligerswerk
tabel IV-42 is men actief als vrijwilliger? (vraag 37)
tabel IV-42

tabel IV-43 gebieden waarop men vrijwilligerswerk doet
(vraag 38 - meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-43
aantal
sport
103
zorg en hulp
118
belangenbehartiging (patiënten, consumenten)
29
natuur, milieu, duurzaamheid
48
politiek
6
religieuze organisatie (kerk, moskee)
95
school / kinderopvang
49
buurtactiviteiten
44
anders
190
niet geantwoord
9
totaal (actief als vrijwilliger)

509

procent
20,2
23,2
5,7
9,4
1,2
18,7
9,6
8,6
37,3
1,8
100,0

vragen over: mantelzorg / burenhulp
tabel IV-44 geeft men wel eens hulp aan buren of bekenden? (vraag 39)
tabel IV-44
aantal
ja
1.378
nee
489
niet geantwoord
58
totaal

procent
71,6
25,4
3,0

1.925

100,0

ja
nee
niet geantwoord

aantal
347
1.523
55

procent
18,0
79,1
2,9

totaal

1.925

100,0

tabel IV-45 verricht men momenteel mantelzorg? (vraag 40)
tabel IV-45
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tabel IV-46 frequentie van gegeven mantelzorg (vraag 41)
tabel IV-46
aantal
een aantal keer per jaar
een aantal keer per maand
een aantal keer per week / dag
niet geantwoord
subtotaal (mantelzorgers)
niet van toepassing
totaal

procent

26
106
211
4
347

1,4
5,5
11,0
,2
18,0

1.578
1.925

82,0
100,0

procent
(geldig)
7,5
30,5
60,8
1,2
100,0

tabel IV-47 voor wie zorgt men als mantelzorger?
(vraag 42 – meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-47

voor partner
voor gehandicapt of (chronisch) ziek kind
voor eigen ouders
voor familie
voor vrienden
anders *
niet geantwoord
totaal (mantelzorgers)

aantal
58
33
152
77
28
58
2

procent
16,7
9,5
43,8
22,2
8,1
16,7
,6

347

100,0

* andere persoon die mantelzorg ontvangt






































andere mantelzorgontvanger
als vrijwilliger voor een aantal ouderen
bekende in verpleeghuis, ik doe de was en ga met haar boodschappen doen
buren (8 x genoemd)
buurvrouw en zus
daarnaast zorg ik 24/7 voor 5 pleegkinderen in mijn gezin, dit al 11 jaar
eigen moeder, 93 jaar, vervangen van mantelzorger aldaar
ex partner
ex-schoonmoeder
gehandicapte kennis
het gaat niet om intensieve zorg.
Ik heb een eigen bureau voor Mantelzorg
Ik werk in de zorg
kennis (2 x genoemd)
kind met autisme.
kleinkinderen (3 x genoemd)
kleinkinderen van een vriendin van me
lid van kerkelijke gemeente.
mijn echtgenote verblijft in een verpleeghuis. ik ga hier 2x per dag naar toe.
mijn kind met LVB + ADHD.
mijn moeder i.v.m. chronisch/ziekte/diabetes/bloeddruk etc. Kon niet lopen, alleen met rollator
kan zij lopen.
moeder van een vriend
moeder zit in een verzorgingstehuis in Zoetermeer, hou haar financiën bij en ga zeker 3 tot 4
keer langs
moeder, in verpleeghuis
oude mensen die wij kennen
oude vrouw die blind is en gehandicapt met geen familie
ouder van mijn vriend/partner.
partner zwaar gehandicapt door hersenbloeding ca 3 jaar geleden.
pleegkind met PTSS en hechtingsstoornis.
schoondochter
schoonouder(s) (9 x genoemd)
tante.
trauma, stress, lichamelijke klachten e.d.
vader
via VIPcentrale zorg ik voor ouderen.
vrienden van familie
zelfstandig wonende zoon heeft ondersteuning nodig
zoon met ernstige psychische probleem
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tabel IV-48 geeft de respondent (mantelzorger) binnen of buiten Zoetermeer mantelzorg? (vraag 43)
tabel IV-48
procent
aantal
procent
(geldig)
binnen Zoetermeer
211
11,0
60,8
buiten Zoetermeer
101
5,2
29,1
zowel binnen als buiten Zoetermeer
32
1,7
9,2
niet geantwoord
3
,2
,9
subtotaal (mantelzorgers)
347
18,0
100,0
niet van toepassing
totaal

1.578
1.925

82,0
100,0

tabel IV-49 belasting die mantelzorgers ervaren bij zorgtaken (vraag 44)
tabel IV-49
aantal

procent

een zeer lichte belasting
een lichte belasting
een zware belasting
een zeer zware belasting
een te zware belasting
niet geantwoord
subtotaal (mantelzorgers)
niet van toepassing
totaal

52
171
96
17
7
4
347

2,7
8,9
5,0
,9
,4
,2
18,0

1578
1925

82,0
100,0

procent
(geldig)
15,0
49,3
27,7
4,9
2,0
1,2
100,0

* toelichtingen bij de antwoorden op deze vraag zijn opgenomen als bijlage V-5 (p.142)

tabel IV-50 van welke ondersteuning door ZoSamen en de gemeente heeft de mantelzorger wel eens
gehoord? (vraag 46 – meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-50
aantal
procent
individuele ondersteuning (maatwerk door mantelzorgcoördinator )
57
16,4
het tijdelijk overnemen van zorg- of regeltaken
59
17,0
lotgenotencontact
53
15,3
mantelzorgcafé / themabijeenkomsten
79
22,8
dienstenvoucher (waardecheque voor huishoudelijke hulp)
38
11,0
mantelzorgwaardering (voorheen het mantelzorgcompliment)
88
25,4
Dag van de mantelzorg (in 2016 op zaterdag 19 november)
86
24,8
een pas voor de Regiotaxi (als begeleider)
86
24,8
voorrang bij woningtoewijzing
18
5,2
geen van deze vormen van ondersteuning
148
42,7
niet geantwoord
6
1,7
totaal (mantelzorgers)
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tabel IV-51 vormen van ondersteuning waarvan de mantelzorger in de afgelopen twaalf maanden
gebruik gemaakt heeft (vraag 47 – meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-51
aantal
procent
individuele ondersteuning
3
1,6
het tijdelijk overnemen van zorg- of regeltaken
lotgenotencontact
4
2,1
mantelzorgcafé / themabijeenkomsten
5
2,6
dienstenvoucher
7
3,6
mantelzorgwaardering
28
14,5
Dag van de mantelzorg (10 november 2015)
4
2,1
pas voor de Regiotaxi
10
5,2
voorrang bij woningtoewijzing
2
1,0
geen van deze vormen van ondersteuning
139
72,0
niet geantwoord
7
3,6
totaal (kent vormen van mantelzorgondersteuning)

193

100,0

tabel IV-52 vindt de mantelzorger dat de gemeente, met de ondersteuning die zij rechtstreeks of via
ZoSamen aanbiedt, zorgt voor voldoende ondersteuning bij de eigen zorgtaken? (vraag 48)
tabel IV-52
aantal
procent
procent
(geldig)
ja
40
2,1
11,5
nee
40
2,1
11,5
geen mening
262
13,6
75,5
niet geantwoord
5
,3
1,4
subtotaal
347
18,0
100,0
niet van toepassing
totaal

1.578
1.925

82,0
100,0

tabel IV-53 personen uit de eigen omgeving die de mantelzorger ondersteunen (vraag 49 – meer
antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-53
aantal
procent
familie
195
56,2
vriend(en)
27
7,8
één of meer mensen uit de directe woonomgeving
20
5,8
vrijwilliger(s)
5
1,4
andere personen*
46
13,3
niemand
94
27,1
niet geantwoord
4
1,2
totaal (mantelzorger)

347

100,0

* andere personen















andere mantelzorgondersteuners
alleen ggz
als echtpaar doen wij de mantelzorg zonder enige steun van familie of buitenaf
begeleid wonen-medewerkers
broer / zus (2 x genoemd)
broers en schoonzussen.
buren van mantelzorg ontvanger
buren van moeder
de Thuiszorg
de vraag is niet duidelijk, ik krijg van niemand hulp, maar gelukkig wordt de te verzorgende wel
ondersteund,
Directzorg.
dochter en zoon.
door mijn dochter. De gemeente (vorige vraag) doet wel veel, maar het is niet bekend. Ik woon al
jaren in Zoetermeer en ben met de meeste zaken op dit vlak niet bekend en als je belt naar het
gemeentehuis wordt je redelijk veel van het kastje naar de muur gestuurd. De medewerkers zijn
slecht op de h
door niemand (6 x genoemd)
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echtgenoot, partner (10 x genoemd)
Een kennis van mijn moeder komt eenmaal per week een middag bij haar + haar buurman eet
een paar keer per week bij haar.
en mijn dochter doet wat ze kan binnen haar mogelijkheden maar ook zei heeft genoeg
problemen van zichzelf dus
geef zelf mantelzorg aan div. personen binnen Zoetermeer.
geen ondersteuning nodig (3 x genoemd)
gemeente, thuiszorg.
manlief en soms schoonouders/ouders
mijn man en soms gedurende een vakantie een vriendin
onze volwassen 3 kinderen met hun eigen gezinnen staan voor ons klaar indien dit nodig is.
partner en kinderen
thuiszorg Vierstroom (2 x genoemd)
Via pgb verder geen familie of buren of kennissen.
voor de pleegkinderen is er een pleegzorgwerkster. Voor de mantelzorg aan mijn moeder helpt
niemand mij
Wij als ouders zorgen hier voor en haar broer en ouders geven financiële ondersteuning.

tabel IV-54 vindt de mantelzorger dat de mensen uit zijn / haar eigen omgeving zorgen voor voldoende
ondersteuning bij de zorgtaken? (vraag 50)
tabel IV-54
aantal
procent
procent
(geldig)
ja
250
13,0
72,0
nee
82
4,3
23,6
niet geantwoord
15
,8
4,3
subtotaal
347
18,0
100,0
niet van toepassing
totaal

1.578
1.925

82,0
100,0

tabel IV-55 voelt de mantelzorger zich over het geheel genomen voldoende ondersteund (vraag 51)
tabel IV-55
aantal
procent
procent
(geldig)
ja
237
12,3
68,3
nee
93
4,8
26,8
niet geantwoord
17
,9
4,9
subtotaal
347
18,0
100,0
niet van toepassing
totaal

1.578
1.925

82,0
100,0

vragen over: gezondheid en leefstijl
tabel IV-56 beoordeling van de eigen gezondheid (vraag 53)
tabel IV-56
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zeer goed
goed
gaat wel
slecht
zeer slecht
weet niet
niet geantwoord

aantal
282
1.025
450
87
23
6
52

procent
14,6
53,2
23,4
4,5
1,2
,3
2,7

totaal

1.925

100,0
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tabel IV-57 alcoholgebruik - aantal glazen per dag (vraag 54a)
tabel IV-57

gebruikt geen alcoholhoudende drank
drinkt gemiddeld één glas of minder per dag
drinkt gemiddeld één à twee glazen per dag
drinkt gemiddeld meer dan twee glazen per dag
niet geantwoord

aantal
646
810
319
88
62

procent
33,6
42,1
16,6
4,6
3,2

totaal

1.925

100,0

eet meestal gezond / gevarieerd.
eet meestal niet gezond / gevarieerd.
let meestal niet op gezond / gevarieerd eten.
is van plan gezonder / gevarieerder te gaan eten.
vindt het moeilijk te bepalen wat gezond / gevarieerd eten is.
geen van deze antwoorden

aantal
1.677
28
87
93
63
54

procent
87,1
1,5
4,5
4,8
3,3
2,8

totaal respondenten

1.925

100,0

tabel IV-58 voedingspatroon: eet men gezond en gevarieerd?
(vraag 54b - meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-58

tabel IV-59 Heeft men in de afgelopen twaalf maanden hulp gezocht voor aspecten van de eigen
leefstijl? vraag 55 – meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-59
aantal
procent
hulp gezocht op het gebied van alcoholgebruik
9
,5
hulp gezocht op het gebied van rookgedrag
16
,8
hulp gezocht op het gebied van (overig) drugsgebruik
3
,2
hulp gezocht op het gebied van gezonde voeding
75
3,9
hulp gezocht op het gebied van voldoende beweging
97
5,0
hulp gezocht op geen van deze gebieden
niet geantwoord

1.691
73

87,8
3,8

totaal respondenten

1.925

100,0

vragen over: welbevinden / psychische gezondheid
tabel IV-60 reactie op stelling over eenzaamheid (vraag 56 – eerste item):
Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse
probleempjes terecht kan.
tabel IV-60
aantal
procent
ja
1.301
67,6
min of meer
338
17,6
nee
173
9,0
niet geantwoord
113
5,9
totaal

1.925
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tabel IV-61 reactie op stelling over eenzaamheid (vraag 56 – tweede item):
ik mis een echt goede vriend of vriendin.
tabel IV-61
aantal
procent
ja
143
7,4
min of meer
205
10,6
nee
1.447
75,2
niet geantwoord
130
6,8
totaal

1.925

100,0

tabel IV-62 reactie op stelling over eenzaamheid (vraag 56 – derde item):
ik ervaar een leegte om mij heen.
tabel IV-62
aantal
procent
ja
94
4,9
min of meer
167
8,7
nee
1.510
78,4
niet geantwoord
154
8,0
totaal

1.925

100,0

tabel IV-63 reactie op stelling over eenzaamheid (vraag 56 – vierde item):
er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen.
tabel IV-63
aantal
procent
ja
1.280
66,5
min of meer
372
19,3
nee
158
8,2
niet geantwoord
115
6,0
totaal

1.925

100,0

tabel IV-64 reactie op stelling over eenzaamheid (vraag 56 – vijfde item):
ik mis gezelligheid om mij heen.
tabel IV-64
aantal
procent
ja
108
5,6
min of meer
217
11,3
nee
1.470
76,4
niet geantwoord
130
6,8
totaal

1.925

100,0

tabel IV-65 reactie op stelling over eenzaamheid (vraag 56 – zesde item):
ik vind mijn kring van kennissen te beperkt.
tabel IV-65
aantal
procent
ja
184
9,6
min of meer
296
15,4
nee
1.309
68,0
niet geantwoord
136
7,1
totaal

76

1.925
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tabel IV-66 reactie op stelling over eenzaamheid (vraag 56 – zevende item):
ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen.
tabel IV-66
aantal
procent
ja
990
51,4
min of meer
526
27,3
nee
284
14,8
niet geantwoord
125
6,5
totaal

1.925

100,0

tabel IV-67 reactie op stelling over eenzaamheid (vraag 56 – achtste item):
er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel.
tabel IV-67
aantal
procent
ja
1.212
63,0
min of meer
400
20,8
nee
184
9,6
niet geantwoord
129
6,7
totaal

1.925

100,0

tabel IV-68 reactie op stelling over eenzaamheid (vraag 56 – negende item):
ik mis mensen om mij heen.
tabel IV-68
aantal
procent
ja
90
4,7
min of meer
205
10,6
nee
1.497
77,8
niet geantwoord
133
6,9
totaal

1.925

100,0

tabel IV-69 reactie op stelling over eenzaamheid (vraag 56 – tiende item):
vaak voel ik me in steek gelaten.
tabel IV-69
aantal
procent
ja
67
3,5
min of meer
122
6,3
nee
1.594
82,8
niet geantwoord
142
7,4
totaal

1.925

100,0

tabel IV-70 reactie op stelling over eenzaamheid (vraag 56 – elfde item):
wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn vrienden terecht.
tabel IV-70
aantal
procent
ja
1.257
65,3
min of meer
403
20,9
nee
142
7,4
niet geantwoord
123
6,4
totaal

1.925
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tabel IV-71 hoe vaak was de respondent gedurende de afgelopen vier weken
erg zenuwachtig? (vraag 57 – eerste item)
tabel IV-71
aantal
procent
altijd
13
,7
meestal
27
1,4
vaak
101
5,2
soms
422
21,9
zelden
651
33,8
nooit
602
31,3
niet geantwoord
109
5,7
totaal

1.925

100,0

tabel IV-72 hoe vaak zat de respondent gedurende de afgelopen vier weken
zo in de put dat niets hem of haar kon opvrolijken?
(vraag 57 – tweede item)
tabel IV-72
aantal
procent
altijd
7
,4
meestal
24
1,2
vaak
46
2,4
soms
192
10,0
zelden
346
18,0
nooit
1.193
62,0
niet geantwoord
117
6,1
totaal

1.925

100,0

tabel IV-73 hoe vaak voelde de respondent zich gedurende de afgelopen vier
weken kalm en rustig? (vraag 57 – derde item)
tabel IV-73
aantal
procent
altijd
272
14,1
meestal
836
43,4
vaak
392
20,4
soms
205
10,6
zelden
65
3,4
nooit
22
1,1
niet geantwoord
133
6,9
totaal

1.925

100,0

tabel IV-74 hoe vaak had de respondent gedurende de afgelopen vier weken
veel energie? (vraag 57 – vierde item)
tabel IV-74
aantal
procent
altijd
174
9,0
meestal
609
31,6
vaak
460
23,9
soms
378
19,6
zelden
135
7,0
nooit
54
2,8
niet geantwoord
115
6,0
totaal
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tabel IV-75 hoe vaak was de respondent gedurende de afgelopen vier weken
een gelukkig mens? (vraag 57 – vijfde item)
tabel IV-75
aantal
procent
altijd
324
16,8
meestal
674
35,0
vaak
429
22,3
soms
284
14,8
zelden
67
3,5
nooit
30
1,6
niet geantwoord
117
6,1
totaal

1.925

100,0

tabel IV-76 hoe vaak voelde de respondent zich gedurende de afgelopen vier
weken somber en neerslachtig? (vraag 57 – zesde item)
tabel IV-76
aantal
procent
altijd
13
,7
meestal
25
1,3
vaak
71
3,7
soms
358
18,6
zelden
609
31,6
nooit
732
38,0
niet geantwoord
117
6,1
totaal

1.925

100,0

tabel IV-77 hoe vaak hebben emotionele problemen de respondent gedurende
de afgelopen vier weken gehinderd bij zijn/haar sociale activiteiten?
(vraag 57 – zevende item)
tabel IV-77
aantal
procent
altijd
18
,9
meestal
26
1,4
vaak
68
3,5
soms
215
11,2
zelden
371
19,3
nooit
1.118
58,1
niet geantwoord
109
5,7
totaal

1.925

100,0

vragen over: internetgebruik
tabel IV-78 Hoe vaak men zelf van internet en/of e-mail gebruik maakt
(vraag 58)
tabel IV-78
aantal
procent
(bijna) iedere dag
1.523
79,1
af en toe
152
7,9
zelden
45
2,3
nooit
128
6,6
niet geantwoord
77
4,0
totaal

1.925
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tabel IV-79 toepassingen waarvoor men zelf het internet (of e-mail) gebruikt
(vraag 58 / 59 – meer antwoorden per respondent mogelijk)
tabel IV-79

e-mail
informatie zoeken
het nieuws volgen
sociale media
entertainment (films, games, muziek)
online winkelen / online boekingen
internetbankieren
zaken regelen met instanties (gemeente / andere instanties)
voor geen van deze toepassingen
gebruikt nooit internet en/of e-mail
niet geantwoord

aantal
1.624
1.553
1.062
941
601
1.037
1.464
1.152
15
128
15

procent
87,9
84,0
57,5
50,9
32,5
56,1
79,2
62,3
,8
6,9
,8

totaal (heeft vraag 58 beantwoord)

1..848

100,0

persoonlijke gegevens / achtergrondvariabelen
In tabel IV-80 t/m IV- 87 wordt een overzicht gegeven van de achtergrondvariabelen. De gegevens in deze tabellen kunnen niet zonder meer met
populatiekenmerken worden vergeleken.
tabel IV-80 sekse (vraag 60)
tabel IV-80

man
vrouw
niet geantwoord

aantal
866
981
78

procent
45,0
51,0
4,1

totaal

1.925

100,0

aantal
273
825
725
102

procent
14,2
42,9
37,7
5,3

1.925

100,0

laag
middelbaar
hoog
anders
weet niet
niet geantwoord

aantal
649
520
648
24
4
80

procent
33,7
27,0
33,7
1,2
,2
4,2

totaal

1.925

100,0

tabel IV-81 leeftijd (vraag 61)
tabel IV-81

18 t/m 39 jaar
40 t/m 64 jaar
65 jaar en ouder
leeftijd onbekend
totaal
tabel IV-82 niveau hoogste voltooide opleiding (vraag 62)
tabel IV-82
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tabel IV-83 het wel of niet verrichten van betaald werk (vraag 63)
tabel IV-83

verricht betaald werk
verricht geen betaald werk
niet geantwoord

aantal
876
969
80

procent
45,5
50,3
4,2

totaal

1.925

100,0

tabel IV-84 situatie m.b.t. dagindeling die het meest van toepassing is (vraag 65)
tabel IV-84
aantal
procent
loondienst / eigen bedrijf
814
42,3
werkzoekend zonder werk
65
3,4
student of scholier
27
1,4
werkzaam in eigen huishouden
85
4,4
AOW'er, vut'er etc.
663
34,4
arbeidsongeschikt / invalide
83
4,3
verricht vrijwilligerswerk
44
2,3
iets anders
14
,7
weet niet
11
,6
niet geantwoord
119
6,2
totaal

1.925

100,0

alleenstaande
twee partners, geen kind(eren)
twee partners en kind(eren)
eenoudergezin
anders / weet niet / niet geantwoord

aantal
404
885
483
66
87

procent
21,0
46,0
25,1
3,4
4,5

totaal

1.925

100,0

de alleenstaande bewoner
een van de twee partners
hoofd eenoudergezin
kind (18+)
anders / weet niet / niet geantwoord

aantal
404
1.335
50
51
85

procent
21,0
69,4
2,6
2,6
4,4

totaal

1.925

100,0

tabel IV-85 type huishouden (vraag 66)
tabel IV-85

tabel IV-86 plaats in het huishouden (vraag 67)
tabel IV-86

tabel IV-87 netto inkomen (van hoofd huishouden en van eventuele partner) (vraag 70)
tabel IV-87
aantal
procent
€
0 - € 2000
399
20,7
€ 2000 - € 3000
411
21,4
> € 3000
611
31,7
weet niet
70
3,6
wil dit niet zeggen
346
18,0
niet geantwoord
88
4,6
totaal

1.925
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tabel IV-88 wijk en buurt
tabel IV-88

Centrum
Dorp
Stadscentrum
Palenstein
Driemanspolder

aantal
353
84
75
73
121

procent
16,5
4,4
3,9
3,8
6,3

Meerzicht
Meerzicht-West
Meerzicht-Oost

216
146
70

11,2
7,6
3,6

Buytenwegh de Leyens
Buytenwegh
De Leyens

318
122
193

16,5
6,3
10,0

Seghwaert
Seghwaert-Zuidwest
Seghwaert-Noordoost

225
109
116

11,7
5,7
6,0

Noordhove
Noordhove-West
Noordhove-Oost

127
48
77

6,6
2,5
4,0

*

Rokkeveen
Rokkeveen-West
Rokkeveen-Oost

353
170
181

18,3
8,8
9,4

*

Oosterheem
Oosterheem-Zuidwest
Oosterheem-Noordoost

277
70
205

14,4
3,6
10,6

*

overig / wijk onbekend

56

2,9

1.925

100,0

totaal
*

82

*

Het wijktotaal is niet altijd gelijk aan de som van de buurttotalen, doordat incidenteel
(in negen gevallen) van een respondent wel de woonwijk, maar niet de buurt bekend is.
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BIJLAGE V
V-1

antwoorden op open vragen

In het afgelopen jaar actief geweest om de eigen buurt te verbeteren? (vraag 3a)

toelichtingen bij vraag 3a - antwoord: ja
in het afgelopen jaar actief geweest om de buurt te verbeteren? JA

1. Snoeien plantsoenen.
2. Sociale contacten onderhouden.

aan gemeenteraad (mede)commentaar gegeven op plannen rondom Noord Aa

aangegeven dat er twee gevaarlijke verkeerssituaties zijn in de buurt

aanspreken jeugd

aanvegen troep rondom huis

actief in bewonersverenging / bewonerscommissie (4 keer genoemd)

actief in het platanenverhaal van de wijk Seghwaert

actief in organisatie burendag, elkaar helpen waar nodig

actief in VVE. Voorstellen rondom verbetering buurt.

actieve deelname VVE en buren overtuigen van het belang van actieve deelname. Vrijwilligerswerk,
mantelzorg voor twee uur per week. Verzoek ingediend voor plaatsing laadpaal voor elektrische auto's.

adoptiegroen (5 keer genoemd)

adoptiegroen helpen onderhouden d.m.v. onkruid weg schoffelen.

adoptiegroen / opruimen speeltuin.

afstemmen met buren van onderhoud woning buitenzijde, " opzomeren" van de voorzijde woningen,
gezamenlijk jaarlijks eten met blok van zes woningen / buren. Kortom het woord buurt heb ik niet
gedefinieerd als hele wijk maar wel mijn (zeer) directe woonomgeving

afval op straat e.d. oprapen en weggooien

afval op straat opgeruimd, iedereen nietjes groeten.

afval opruimen, straat aanvegen, sneeuw ruimen

als vrijwilliger voor Vestia: schoonhouden; misstanden melden.

als VVE proberen wij ook de naaste omgeving van het gebouw wat schoner te houden

W. Dreeslaan verbeteren met stoplicht en drempels; wordt nu gebruikt als sluiproute, levensgevaarlijk.
Contact met gemeente leverde niets op.

straatfeesten / schoonmaakdag / groen perkjes / mozaïek bollen en eieren om de boel op te vrolijken.

begroeiing bijhouden

beheer adoptiegroen, plantsoen schoonhouden.

beheer e-mail preventie-netwerk van de buurt

beheerder Whatsapp-groep, beheerder groen.

behoud van de platanen (boom).

ben actief met de buren.

ben bestuurder in het complex waar ik woon en behartig zaken van alle bewoners.

ben bestuurslid van VVE. Veel bewoners ondervinden overlast. Trachten hier iets aan te doen maar
helaas lukt dat niet altijd.

ben er net komen wonen en heb het rondom mijn huis opgeknapt en gezellig gemaakt

ben o.a. naar vergaderingen in mijn wooncentrum geweest

ben pleegouder van meerdere pleegkinderen met diverse culturen, probeer mensen voor te lichten.
Corrigeer kinderen die pesten of agressief gedrag tonen

beperkt, door contact met buren te onderhouden, elkaar te ondersteunen. Bijdrage aan
Perenboomgaard Seghwaert

bestuurslid VVE (2 x genoemd)

beter maaien van groen

betrokkenheid bij Perron 28.

bewoners aanspreken op rommel en soms op gedrag

bezoek wijkagent

bijdrage aan buurtfeest

bij contacten met buren zo sociaal mogelijk te zijn en waar nodig deze stelling te verdedigen

bijhouden gemeenteperken rond huis. Opruimen straatvuil. Maaltijden aan zieke buren geven.

bijvoorbeeld zwerfvuil verwijderen

blad ruimen op straat

bladeren van de stoep + struiken voor veiligheid weg

bladkorf aangevraagd.

bloembollen geplant met de buren

bollen planten

buiten praten met kinderen over respect met elkaar, netjes buurt.

buren in de gaten houden.

buren Whatsapp-groep (3 x genoemd)

burendag-workshop djembé voor jong en oud.

burendag, Halloween, opzetten groepsapp voor 32 woningen.

burenhulp
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buurt App + Buurtwacht i.v.m. inbraken.

buurtbarbecue georganiseerd, heb contact met de WAS groep

buurtbarbecue en borrel organiseren voor de straat. Saamhorigheidsgevoel verbeteren. Daarnaast
vrijwilligerswerk voor Zoetermeerse service club

buurtpreventie (2 x genoemd)

buurt schoonhouden.

buurt Whatsapp aangemaakt na meerdere gewelds incidenten

buurt Whatsapp opgericht naar inbraak

buurtborrel en gemeenschappelijk onderhoud gemeentetuin

buurtborrels met de straat / windmolenactie.

buurtcomité i.s.m. Oranje Nassau College

buurtfeest. (3 keer genoemd)

buurtgenoten geen overlast bezorgen

buurtgroen

buurtgroen onderhoud en aanleg

buurtgroen, zwerfvuil, gezellige praatjes met voorbijgangers

buurtgroepen groep, regelmatig samen aan het tuinieren. Ook doorgeven van losse tegels,
lantarenpalen die niet branden e.d.

buurtvereniging SOD

comité Balij Windmolenvrij -> actief lid.

contact maken met nieuwe, niet of nauwelijks Nederlands sprekende buren. Eigen woonomgeving op
orde houden.

contact opgenomen met politie, buurtbemiddeling en wijkagent. Piëzo,

contact tussen buurtbewoners.

contact zoeken met mensen in de straat

contacten met wijkpost

contactpersoon namens de straat met de wijkcoördinator

continue keffende hondjes en te frequent te vroeg startend groenonderhoud in het park, fietsers op
voetpaden, onnodig hard motorgeluid buurt, vandalisme, vuurwerk en hangjongeren
aanspreken/aangeven dat dit ongewenst is.

dagelijks het zwerfafval opruimen rondom mijn eigen woning en tijdens mijn periodieke wandelingen.

de garage aanvegen, eten opruimen wat voor katten wordt neergelegd als voer. Buren op
aangesproken! Lift schoongemaakt.

de inrit van een parkeergarage toegankelijker gemaakt.

de omgeving van ons complex opnieuw ingericht. Kijken ook naar de omgeving, schoon heel en veilig.

de straat schoonhouden en in het najaar bladruimen.

de straat vegen als deze vol bladeren o.i.d. ligt.

de wijkpost gebeld i.v.m. hangjongeren in de speeltuin voor kleine kinderen. Ze zorgen 's avonds en 's
nachts voor overlast

de zooi van anderen opruimen

deelname aan overleggen (winkeliersvereniging), schoonhouden van de buurt, netwerken in de
omgeving, etc.

deelnemer aan project Waaks

diverse procedures gevoerd tegen het gemeentelijk afbraakbeleid.

d.m.v. een signalerende rol

d.m.v. het bijwonen van veiligheidsavonden, opzetten van een Whatsapp-groep en deelname aan
WAS-team

door de omgeving van ons huis schoon te houden en een buurvrouw in een moeilijke situatie te
ondersteunen.

doorgegeven dat trottoirtegels los lagen. Politie gebeld omdat ik dacht dat er werd ingebroken in
tuincentrum.

door het schoonhouden van mijn woonomgeving

door mij met normale fatsoensnormen naar een ieder te gedragen

door om mijn woning iedere keer maar weer al de bladeren en appeltjes van de gemeentebomen op te
ruimen.

door zwerfafval op te ruimen en door de bewoners te informeren over wijk- en woningverbetering.

doordat ik heb geklaagd over achterstallig onderhoud aan perceel. [..]

doorgeven van gevaarlijk losliggende stoeptegels

drempel in de straat.

een beetje toezicht houden op buiten spelende kinderen

een buurtbestuurslid en WAS-lid.

eigen rommel opruimen en soms die van anderen.

elkaars tel. nummer delen i.v.m. veiligheid.

elkaar waarschuwen bij onraad, afval op straat opruimen, zorgen voor elkaars huis.

elke dag rommel opruimen van de straat.

gebed voor de buurt.

gemeenschappelijk onderhoud woningen

gemeentegroen een beetje bijhouden.

geregeld afval (bladeren, takken, blikjes, drinkkarton etc.) opruimen

gevaarlijke verkeerssituatie winkelcentrum Vijverhoek aangekaart bij wethouder verkeer
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gewezen op onveilige plekken

gewoon - en dat zou iedereen moeten doen - je straatje bijhouden...

gezamenlijk de straat en het aangrenzende groen schoon houden

gezellige middagen organiseren voor zowel de kids als de volwassenen

gezellige straat- / buurtbarbecue

goed contact met alle buren

goed contact met de buren. Mede schoon houden van je directe omgeving.

goed onderhoud van mijn voortuin

goed voorbeeld geven; altijd stoepje schoonhouden enz.

grasmaaien op de dijk

groen bijwerken

Groen van gemeenteplantsoen bijhouden, idem groen van voetpad aan achterzijde van de woningen
(ben inmiddels verhuisd).

groenonderhoud op de stoepen wordt door de gemeente nauwelijks gedaan. en als het wordt gedaan,
blijft alles liggen. En als andere mensen hun tuin niet onderhouden en alles groeit over de stoep, dan
verandert mijn leefomgeving in een soort oerwoud. Dus dan helpen we ze daarmee.

groenonderhoud, bestrating schoon houden, zwerfvuil verwijderen, praatje maken met ouderen in de
buurt.

groenstrook voor de flat bijhouden met andere bewoners

groeten van mensen; bloemen en planten op kale flats; bezoekjes bij oudere alleenstaanden; kleine
dingen dus

grofvuil dat ten onrechte is neergezet in de gaten gehouden.

haven schoongemaakt en rommel opgeruimd

heb diverse plantvoorzieningen aangebracht om de buurt leuker te maken en leefbaar

heb goed contact met alle buren, zorgen voor elkaar, indien nodig.

heb het gedrag van hondenbezitters op de Oostkade bespreekbaar gemaakt bij de gemeente.
Aanpassingen worden binnenkort uitgevoerd.

heb samen met enkele bewoners een buurtforum opgericht (is opgeheven).

ben vaak bij de wijkagent geweest i.v.m. hangjongeren in de Stellendamstraat-omgeving

het aankaarten bij het wijkcentrum als er bijvoorbeeld straatlampen kapot zijn, of de noodzakelijkheid
van het snoeien van struiken voor de verkeersveiligheid, enz.

het onderhouden van het groen behorende bij onze huizen

het opruimen van zwerfvuil in en om het flatcomplex. Contact zoeken met nieuwe buren.

het schoon houden van straat.

het schoonhouden en snoeien in en om de speeltuin bij de [ ... ], aangezien het onderhoud erg slecht is
van de gemeente uit!

het stuk naar school is erg onveilig, heb ik aangegeven bij jullie en ook bij de school en bij de politie (na
een ongeluk) en in onze straat rijden ze te hard (Falkland) maar volgens de gemeente zijn de te lage,
verzakte drempels de perfecte hoogte

het veiliger maken van de wandelroute en losloopgebied voor honden waar wielrenners doorheen
fietsen.

het verzorgen van de gemeenschappelijke tuin, samen met de buren

hogere drempels in ons woonerf i.v.m. veiligheid van onze kinderen.

houden onze buren in de gaten en helpen elkaar als het nodig is.

ik ben lid van een bewonerscommissie

ik ben taalvrijwilliger bij Piëzo. en betrokken bij Balij Windmolenvrij

ik ben vrijwilliger in een wijktuin.

ik geef aan als een tegel los zit of als het groen de looppaden bedekt

ik gooi af en toe afval dat voor de deur ligt weg

ik heb 35 jaar het zwerfvuil verwijderd. Daarmee ben ik dit jaar opgehouden vanwege een zeer slechte
ervaring met de dienst handhaving.

ik heb de buren verschillende keren geholpen

ik heb de verantwoordelijke diensten gewezen op het zwerfaval achter de Albert Heijn bij de [...]

ik heb in 2015 het initiatief genomen om de drainage van het tussenpad van de straat waar ik woon en
de straat die daar parallel aan loopt te verbeteren

ik heb wacht gelopen i.v.m. woninginbraak.

ik hou de grasvelden en gemeentetuinen in mijn buurt vrij van zwerfafval en heb een open huis
verwenborrel voor de buren gegeven (ongeveer 30 man).

ik hou rond het appartement schoon van zwerfvuil

ik houd de afvalcontainers tegenover ons huis netjes. Dat betekent dat ik vaak er naast gegooid afval
van de buren sta op te ruimen.

ik houd het dichtbij: rotzooi van anderen in het trappenhuis opgeruimd.

ik houd het speelpleintje voor het huis bij. Daaronder versta ik gras maaien en de rommel op de grond
verwijderen.

ik houd mijn omgeving netjes

ik houd onze buurt hondenpoepvrij op de stoep

ik maak altijd een vriendelijk praatje

ik meld het zodra ik zie dat er ergens rommel ligt of veelvuldig gevaarlijk fout geparkeerd wordt.

ik onderhoud de buurttuintjes.

ik onderhoud meerdere keren per jaar het achterpad dat de tuinen met elkaar verbind.
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ik raap rommel op.

ik ruim altijd het park en speeltuintje op

ik ruim het zwerfafval op dat vaak op straat wordt achtergelaten.

ik ruim incidenteel zwerfafval op dat in de directe omgeving van mijn appartement ligt.

ik ruim rommel van straat, los zwerfvuil e.d.

ik verzorg een stuk buurtgroen en ruim zwerfafval op.

ik vind regelmatig afval voor mijn huis op de stoep of parkeerplaatsen. Dit wordt weggegooid door
kantoormensen die een rondje lopen in hun pauze. Ik gooi dit dan in mijn afvalcontainer. Daardoor blijft
de buurt netjes.

ik wilde een vuilnisbak voor hondenpoep adopteren maar dat werd me door de gemeente afgeraden.
Dus niet gedaan

ik woon hoog, vanaf mijn terras hou ik het beneden in de gaten. Het is een onveilige plek: de bomen
houden al het zicht vanaf de weg op het voetpad, als ik wat hoor schiet ik het terras op.

ik zorg er voor dat het er rond mijn huis en tuin verzorgd uit ziet

indien nodig help ik anderen

indirect door deel te nemen als vrijwilliger bij een vereniging met een grote sociale functie in de wijk.

informeel: vnl. rotzooi rapen in de openbare ruimte, in de hoop dat orde orde aantrekt

initiatief genomen om gezamenlijk bestrating op te knappen

inseinen als er vuil lag, overlast was enz.

inspraakavond gemeente bezocht

ja, met buurtjes praten over inbraak dat we allemaal opletten

ja, meegewerkt aan het Sinterklaasfeest voor de kidsclub

jaarlijkse buurtbarbecue, verwijderen gemeentegroen

kinderen / jongeren met allochtone achtergrond corrigerend toegesproken op onacceptabel gedrag

kinderspeeltuin die smerig was gemaakt met vuilnis, etensresten door de grote jeugd. Terwijl de
speeltuin voor de kleintjes is. Klacht doorgebeld naar de gemeente.

koffie voor buurtgenoten/papier prikken.

korte poging tot verbeteren van omgeving in appartementen complex door mee te denken met de
woningbouwvereniging, a-professionele bende, dus opgehouden.

letten op de kinderen van buren, bladeren rapen.

lid buurt app, betrokken bij kopersvereniging voor onderhoud woningen, doorgeven probleempjes in de
openbare ruimte, meedoen met actie tegen windmolens

lid van de strokers.
lid van het WAS-team de Leyens.

lid van Was-kracht (wijk en agent samen).

loop stage bij Piëzo en kook soms voor buurt.

mantelzorg.

mee bezig, voor kinderen in de buurt.

meedoen met opschoondag

meehelpen met buurtfeesten.

mee-organiseren buurtbarbecue

meedenken over parkeer- / logistieke problemen rond het winkelcentrum

meedenken park en doorgeven verkeerd parkeren met vervelende situaties tot gevolg.

meedoen met buurtapp, participatie straatbarbecue

meegeholpen met onderhoud buurtgroen

meegeholpen met opschoondagen, vergaderingen bezocht, meegedaan met leuke buurtactiviteit.

meegeholpen met regelen voetbalveldje voor kinderen

meegewerkt om vorm te geven aan een oplossing voor bomenoverlast.

meehelpen met opruimen van zwerfafval / gevallen bladeren

meer opletten wat er op straat gebeurt en de straat schoon houden

melden van obstakels, vergeten groenonderhoud, etc bij de gemeente. Bijhouden van overtollig
natuurafval bij oudere buren.

melding aan de politie, over personen die zich toegang verschaft hadden op tot afgesloten daktuin. Het
betrof hier "duidelijk getinte" personen.

melding gemaakt van ongelijke stoeptegels; wildgroei van heg!

meldingen bij verkeersonveilige situaties

meldingen openbare ruimte doorgegeven

mensen aanspreken op hun gedrag. In gesprek blijven.

mensen aanspreken op ongewenst gedrag. Rommel van straat opruimen.

met buren gemeentepark beheren.

met de buren een groepsapp aangemaakt

met de jongeren gesproken die in de wijk overlast veroorzaken. Contact gehad met de gemeente over
oplossingen.
met de buurt contact gehad over mogelijkheden. En hierover ook met de wijkagent gesproken.

met de opruim- en schoonmaakdagen

met elkaar de omgeving opgeruimd en netjes te houden.

met grote regelmaat verwijder ik zwerfvuil dat uitbundig op straat en in het groen gegooid wordt voor de
flat tegenover mijn huis.

metro rondbrengen. Stoelen uit binnentuin opruimen.

mijn hond ruimt het afval op en we vullen zo onderweg iedere prullenbak die we tegenkomen
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mijn jaarlijkse buurtfeest / -barbecue.

mijn omgeving schoon te houden, oplettend te zijn

mijn woonomgeving schoonhouden door straten te vegen, onkruid te verwijderen.

nadat ik een gevaarlijke situatie constateerde na een aanpassing van een fietspad door de gemeente
heb ik ze erop attent gemaakt in een brief. Na het ontwijkende antwoord van de gemeente nog een brief
gestuurd. Daarna kwam een halfslachtig antwoord terug, is iets aangepast wat de situatie volgens mij
niet beter maakte, maar het antwoord van de gemeente was dat ze het als afgesloten beschouwden.

netjes houden directe omgeving woning

next door.

nieuwe bestrating en de zorg voor de tuin

nieuwe bewoners moeten opgevoed worden. Alles verbranden in de tuin rook overlast.

o.a. door het opruimen van zwerfvuil op straten en langs singels.

o.a. parkeerplek sneeuwruimen.

om het rond de flat schoon te houden.

onderhoud

onderhoud adoptiegroen

onderhoud adoptietuin; opruimen van achtergelaten rommel

onderhoud groen en bestrating

onderhoud groenvoorziening rond ons appartement.

onderhoud plantsoenen

onderhoud van kavels, onkruid enz.

onderhoud van openbaar groen (adoptie).

onkruid + vuil van straat gehaald, bellen bij onraad.

onkruid gewied op straat (2 x genoemd)

onkruid stoeptegels verwijderen op trottoir naast mijn huis. Bladeren aanvegen, zwerfvuil oprapen.
Kliko's op de aanbiedplaats rechtzetten en van de straat dan wel parkeerplaats verwijderen.

onkruid van buren verwijderen

onkruid verwijderd, zwerfafval opgeruimd

onkruid weghalen brandgang.

onkruid wieden, straatvegen, waarschuwen problemen

opletten in de buurt en kijken wat er gebeurt zoal

opknappen buurthuis.

open huis

openbare ruimte netjes houden.

opgetreden als vergadervoorzitter van een VVE

opletten i.c.m. buurt-Whatsapp.

oprapen van zwerfvuil in garage en op straat

opruimen andermans troep, doorgeven aan gemeente als afvalcontainer niet werkt etc.

opruimen op straat gegooide troep.

opruimen van troep in de omgeving.

opruimen van de straat, vegen

opruimen van zwerfafval. Tuin bijhouden, en tevens de aangrenzende tuin van de buren. Zo af en toe
een praatje maken met de buren / koffie drinken.

opruimen van zwerfvuil. Meldingen naar de gemeente .

organiseren een straat barbecue. Als er problemen zijn bij bv speelplaatsen melden we dit.

organiseren van een nieuwjaarsborrel voor de buren in de eigen straat

overtollige onkruidgroei op gemeentegrond zelf verwijderd/opgeruimd

paadje grenzend aan achtertuin vrij maken van onkruid en vuil.

paar keer gemeente gebeld / via mail over defecte straatlantaarns bij parkeerplaats. Heel donker en
onveilig gevoel bij meerdere bewoners. Verder melding gedaan van een paar keer grof vuil zomaar
dumpen achter onze flat

pensionado's ruimen zwerfafval en onkruid op

perkje bijgehouden naast het huis.

plaatsen van bladerbak; bijdrage geleverd aan buurtbarbecue

plantenbak buiten gemaakt -> boom onderhouden.

plantsoenonderhoud gedaan voor het huis

plantsoen opknappen, (wat de gemeente nalaat)

politie bellen buurtwacht Wijkcentrum.

politie gebeld tegen hangjongeren die overlast veroorzaken. Daarnaast ruim ik regelmatig afval op in
speeltuin.

politie informeren bij onrust / overlast

politie / handhavers gewezen op achteruitgaan van de buurt door aanbod eetwinkels / louche-horeca,
daardoor minder prettig publiek (meer controle zou beter zijn!

praten met buren, vrijwillig mensen helpen.

probeer de buurt schoon en heel te houden maar de gemeente doet er weinig aan.

probeer de omgeving schoon te houden.

probeer mensen te groeten, maar mensen groeten niet terug.

probeer vriendelijk te zijn d.m.v. praatje maken; houd de omgeving schoon
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probleem is de angst dat er wordt ingebroken, ons straatje praat met elkaar, helpen waar nodig maar
balen met zijn allen van de brug over het Tochtpad. De brug is een doorvoer van criminelen die over
deze brug onbereikbaar zijn voor hulpdiensten zodra zij erover heen zijn

protest tegen windmolens in Balijbos

regelmatig zaken bij gemeente gemeld

rommel opruimen op straat. Vriendelijk iedereen groeten en zomaar praatje maken met de mensen die
ik niet direct ken.

rommel opruimen plantsoen.

rommel opruimen van de straat (2 x genoemd)

rommel opruimen van straat, perkjes schoonhouden, als VVE appartementengebouw toonbaar houden

rond observeren.

rotzooi (van anderen) opruimen (2 x genoemd)

rotzooi op straat gewoon even meenemen naar de vuilnisbak.

rotzooi van nieuwe Nederlanders opruimen bij ons in het park.
dialoog aangaan waarom?! Ziektes toegewenst krijgen. Zinloos.

ruim veel zwerfafval op wat altijd voor mijn deur schijnt te liggen

ruim zwerfaval voor de deur op

ruimen regelmatig de troep op die de kinderen van de twee scholen in de bosjes gooien en zomaar op
straat gooien; de ouders lopen er bij

samen met de buurt een "buurt-app" aangemaakt.

Schansbaan - wordt te hard gereden. Heb actief gepleit voor snelheid beperkende middelen. Niet erg
succesvol. Geen zebrapad gekomen of lichten, wel een hobbel om de vaart van auto's af te remmen

schoon houden rondom de flat (zwerfvuil).

schoonhouden omgeving. (5 x genoemd)

schoonhouden openbaar groen: deelname wijkvereniging

schoonhouden openbare ruimte. Extra verlichting t.b.v. brandgang.

schoonhouden rond woning

schoonhouden van trottoir. Etc.

schoonmaak en onderhoud van mijn directe leefomgeving.

schoonmaak / veegacties

sleutelfunctionaris benaderd.

snoeien van groenvoorziening. Vuilnisbakken terugzetten.

snoeien van het groen in de buurt

sociaal doen.

sociale projecten, gezamenlijke activiteiten met buren e.d.

speeltoestel aangevraagd op oude speelplek. Dit is afgewezen

straatbarbecue, verlichting buiten, straat schoon houden, gesprekken met buren.

stoep schoonhouden van bladeren (Platanen), sneeuw, ijs etc.

straatbarbecue -> actieve bijdrage. Rommel oppakken v.d. straat.

straatbarbecue.

straatonderhoud. Groenonderhoud.

straat regelmatig geveegd.

strook groenvoorziening bijhouden.

stuk grond in bruikleen, mooie tuin aangelegd. Zwerfafval weghalen.

stukje adoptiegroen

tevergeefs geprobeerd de 'plantsoenendienst' te wijzen op een grote en hardnekkige onkruidplant.
Nu groeit deze plant ook in de tuinen.

trottoir bijhouden, vegen, onkruid bestrijden, rommel opruimen

tuinonderhout bij de flat.

tuintjes aangelegd en bladeren geruimd

uitsluitend via participatie aan onderzoeken van de gemeente

veeg altijd mijn omgeving als ze geweest zijn om de struiken te snoeien zij vegen alles onder de
struiken

veeg de straat schoon en ruim de troep en onkruid weg bij de containers voor afval.

veel last van jongeren in de speeltuin en als iemand dan geslagen wordt ga ik er op af, of voetballen en
als de buren er wat van zeggen zijn ze honds brutaal.

veel met de politie gebeld vanwege geluidsoverlast raceauto's zonder enig resultaat

veel rommel op straat

veel zwerfvuil geraapt.

verbetering Noord Aa

verbouwen buurthuis

verbouwing van het plein.

verhuisde naar nieuwbouwflat. Probeer samen met medehuurders alle mankementjes op te lossen.
Contacten leggen met medebewoners als er iets is of juist niet is. Helpen waar hulp nodig is indien
nodig.

verhuurder gevraagd om actiever mensen aan te spreken op asociaal gedrag m.b.t. afval in voor- of
achtertuin.

verlichting aan laten passen op veel te donkere plaatsen( RandstadRail), nu onze verzakte
parkeerplaats nog goed en veilig krijgen voor vooral de oudere mensen die hun afval niet meer naar de
diftar kunnen brengen.
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verzoek gedaan voor verkeersdrempels op Werflaan. Verzoek is overigens helaas afgewezen.

via de Whatsapp gemeente. over de gaten in het park, meer speeltuintoestellen

via onze VVE

via vereniging Buurthuis LN opruiming van overtollig groen en vuil in de buurt

vooral door de directe omgeving van mijn woning netjes en onkruidvrij te houden

voorzitter VVE

vragen gesteld aan de gemeente over de problemen rondom het parkeren in mijn buurt na overleg met
andere buren.

vragen gesteld betreffende het verkeersbeleid en het uitlaten van honden in de wijk.

vriendelijk groeten, elkaar waar nodig helpen. Heel veel onkruid en bladeren weghalen / vegen!!

vriendelijke bejegening en open staan voor anderen vind ik normaal. Ook werk ik mee in buurt
Whatsapp-preventie.

vrijwilliger "polderkringloop.nl", wijktuin, voorleesexpres. Ik zoek contact met mijn buren.

vrijwilliger bij de Hof van Seghwaert

vrijwilliger buurtbemiddeling

vrijwilliger buurtvereniging.

vrijwilliger in de Hof van Seghwaert.

vrijwilliger wijktuin.

vrijwilligerswerk gedaan in 2015: koffie uitdelen in de lobby v/h gebouw, en wegens ziekte gestopt in
2016.

vrijwilligerswerk

vrijwilligerswerk, hulp met plantsoenen die geadopteerd waren

vuil opruimen

vuil op straat en in het park verwijderen.

vuil opruimen, straat van onkruid verwijderen

vuil rondom appartement verwijderen. Sinterklaasmiddag verzorgen in de koffiesoos.

vuil rondom huis en bladeren in steeg opruimen.

vuilnis opruimen tijdens uitlaten hond

vuilnisbak geadopteerd, bezoek aan avonden waarop gevraagd wordt mee te denken over buurt en
gemeente. We hebben taalmaatjes en we proberen steeds de positieve zaken van de multiculturele
samenleving uit te dragen.

we hebben een Whatsapp-groep opgericht i.v.m. als er nare dingen in de buurt gebeuren, zodat je
elkaar op de hoogte kan brengen.

we houden een stukje gemeentegroen bij. Gemeente doet te weinig of erg slordig. Af en toe burenhulp.

we proberen met de bewoners de omgeving schoon te houden.

we zijn met de gemeente in gesprek over verbetering van de parkeergelegenheid bij het winkelcentrum,
het tegen gaan van sluipverkeer en de problemen met het vrachtverkeer voor de bevoorrading van de
winkels.

wekelijks rommel opruimen in de buurt.

werkgroep Park Seghwaert, adoptiegroenbeheerder en mantelzorg

werkgroep verbeteren veiligheid Dorpsstraat

Whatsapp-groep van de buurt

Whatsapp buurtpreventie

wij hebben een adoptievuilnisbak die we regelmatig legen, we ruimen regelmatig zwerfvuil op in het
park en ik bel regelmatig naar de wijkpost als ik iets zie wat gevaarlijk of storend of stuk is.

wij houden met onze buren de straat, stoepen en beplanting in onze directe omgeving netjes en
schoon.

wij letten allemaal goed op de veiligheid van elkaars kinderen

wij ruimen het overtollig (weggegooide) vuil op dat door mensen achteloos wordt weggegooid en door
de gemeentereiniging (veegwagens) niet wordt verwijderd.

wijkagent aangesproken op onveilig oversteken Frankrijklaan; er is nu een zebrapad.

wijkschouwdeelname

woning (gevel) laten reinigen.

woon in nieuwe wijk. Zit nu in wijkcommissie.

zaken melden bij de wijkpost. in en om ons gebouw opruimen en verbeteren

zelf de stoepen schoonmaken en onkruid verwijderen

zelf opruimen als ik wat zie liggen.

zit in buurtbestuur. En rommel opruimen (afvalbak legen).

zit in het wijkparkoverleg Seghwaert

zitting in VVE-bestuur. Informele contacten met buurtplatforms rodes en hoves Buytenwegh

zorg voor een beetje onderhoud aan groen waar de gemeente niet vaak genoeg komt. Heb aanvraag
gedaan voor drempel t.b.v. veiligheid. Ruim andermans rommel op

zorgen dat de leefomgeving rond het huis er netjes uitziet

zorgen dat je straat netjes is, zonder onkruid, geen troep achterlaten

zwerfvuil opruimen om de flat.

zwerfafval opruimen, beheer een adoptievuilnisbak en hondenpoepzakjes. Spreek de jeugd regelmatig
aan op hun gedrag over diverse zaken.

zwerfafval opruimen, defecte openbare verlichting melden, Politie inlichten in geval van verdachte
situaties.
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zwerfvuil en groen onkruid verwijderen, snoeien overhangend groen, stoep vegen, ook bij sneeuw / ijs
etc.

zwerfvuil en onkruid verwijderd op straat en stoep

zwerfvuil opgeruimd (9 x genoemd)

zwerfvuil opruimen, melding maken van vandalisme

zwerfvuil opruimen, straat vegen, bladeren van de putten vegen.

zwerfvuil opruimen; persoonlijk initiatief; veel zwerfvuil; geen wijkbewoners die mee gaan doen.
toelichtingen bij vraag 3a - antwoord: nee
in het afgelopen jaar actief geweest om de buurt te verbeteren? NEE

alleen met een beetje toezicht en attenderen op opmerkingen en slordigheden
alleen toenadering tot buren, uitnodigen voor barbecue. Geen activiteiten voor de buurt / straat

alles gaat goed.

als 94-jarige beperkt in mobiliteit

als er wat is helpen wij elkaar. Zo niet, ieder voor zich.

als het onkruid vrijhouden van de straat en een goede relatie met de buren daaronder vallen zou het
antwoord ja moeten zijn.

als men bedoelt, meedoen met acties, neen. Wel door de omgeving van ons huis en de buren netjes te
houden.

andere dingen te doen.

angst voor gewelddadigheden, als gevolg van eerdere vreedzame pogingen een leefbare omgeving te
realiseren

bejaardenflat.

ben 77 en kan niet zo veel meer organiseren.

ben 78 jaar, heb het naar mijn zin in onze buurt.

ben 82 jaar, rustig leven.

ben 84 en heb kanker.

ben als vrijwilliger bezig geweest met het beplakken en begeleiden van mozaïekbollen, sofa's.

ben bijna altijd aan het werk

ben er te oud voor en gezondheid laat het niet toe.

ben ik niet meer in staat.

ben invalide & ligt actief zijn niet i.h. bereik

ben niet benaderd. Ik heb zelf geen initiatief getoond

ben niet betrokken bij buurtvereniging of iets dergelijks

ben niet zo goed ter been

ben rolstoelgebonden aan huis.

ben te oud; ben 78, 82, 84, 88, 92, 95 jaar; de leeftijd (19 x genoemd)

ben tevreden met de huidige situatie.

ben uitgeparticipeerd

ben verhuisd van Noordhove naar Rokkeveen. Woon hier net twee weken.

ben zelf weinig thuis (i.v.m. baan, studie), dus ook weinig bezig met de buurt

betrokken bij adoptie/buurtgroei.

bij meldingen gemeente of wijkpost gebeurt er niets

bij ons weinig verbetering nodig.

bij ons op het plein is alles oké

blijkbaar niet nodig geweest

buurt is gezellig. We gaan goed met elkaar om.

buurt is goed

buurt is prima

buurt is vrij rustig

daar ik het druk heb met andere dingen.

dank voor de uitnodiging de enquête in te vullen, echter met mijn hoge leeftijd (91 jaar) heb ik niet veel
bij te dragen in de buurtverbeteringen.

dat was niet nodig / geen reden / geen aanleiding toe / geen behoefte / geen problemen
(57 x genoemd)

de veertien buren gaan redelijk tot zeer goed met elkaar om

de buurt gaat m.i. wel achteruit door andere bewoners die bijv. niets aan de tuin doen en er is slecht
onderhoud (bomen en ongelijke stoepen) door gemeente

de buurt is prima zo. geen verbetering van mijn kant nodig.

de laatste jaren ben ik te druk met mijn eigen leven en dat van mijn naasten.

de leefbaarheid is goed

de onderlinge verstandhouding is prima in onze buurt over het algemeen.

de ouderen uit de buurt met wie er contact was verhuizen langzamerhand en degene die er nu komen
wonen, jongeren, die zie je nauwelijks.

deze tijd? beter je mond dicht houden

doe ander vrijwilligerswerk en ben mantelzorger.

doe reeds veel vrijwilligerswerk in een vereniging.

door een ziekteperiode.

door mijn MS ben ik niet in staat om iets te doen in de buurt, ben veelal thuis of op pad met mijn man.
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door ziekte verhinderd

druk als mantelzorger.(2 keer genoemd)

druk met werk en sport

druk op het werk, dus helaas geen tijd en nu (per jan 2016) ziek.

een heel rustige buurt

eigenlijk geen idee wat ik hiervoor zou kunnen doen.

elders actief.

enkele jaren geleden organiseerden we een buurtbarbecue. Het laatste jaar echter niet.

er behoeft weinig tot niets gedaan te worden om de buurt te verbeteren

er doet zich niets voor.

er hoeft niets te veranderen alles gaat hier goed.

er is geen reden geweest om actie te ondernemen in die richting.

er is in mijn ogen weinig geweest om echt te verbeteren

er is mij niets in de buurt opgevallen wat verbeterd zou moeten worden.

er is niet zoveel te verbeteren / er zijn geen verbeterpunten (in mijn wijk) (3 x genoemd)

er is niets op mijn weg gekomen om dat te moeten doen. Ik ben tevreden zoals het nu is. Ik hoop ook
dat er geen gebouw erbij komt. Dat zou het parklandschap waar ik nu op uitkijk ernstige schade
toebrengen. Veel groen vind ik erg belangrijk in mijn woonomgeving

er is / was geen aanleiding om mij daarmee bezig te houden

er wordt in onze buurt niets georganiseerd.

er wordt niets georganiseerd. Ik woon in een flat daar hou ik mij aan het reglement

er wordt niks aan gedaan volgens mijn mening.

er zijn goede contacten met hele buurt. Eigenlijk geen verbetering noodzakelijk.

er zijn weinig buurtgerichte activiteiten hier

erg druk met werken, zeven dagen in de week.

evenwichtsproblemen. Heb alleen aan de linkerkant nog een evenwichtsorgaan.

geen aanleiding c.q. uitnodiging.

geen activiteiten ontplooid voor de buurt

geen actie.

geen contact met buren.

geen directe aanleiding om actief te worden. Het gaat hier vrij goed zoals 't is.

geen directie activiteiten ondernomen.

geen extra activiteiten gedaan

geen gelegenheid langsgekomen.

geen idee hoe / wat (6 x genoemd)

geen interesse (3 x genoemd)

geen interesse naar, andere culturen/mensen claimen de buurt te veel, waardoor ik liever verhuis.

geen leuke buren.

geen medewerking van de gemeente en buurtbewoners.

geen speciale activiteiten ondernomen; vriendelijk en behulpzaam naar mijn omgeving

geen tijd / te druk / andere prioriteiten (13 x genoemd)

geen tijd door werk. Verder helpen in gezin zoon.

geen tijd gehad en was er ook niet geïnteresseerd in.

geen tijd i.v.m. drukke baan en gezin. (2 x genoemd)

geen tijd i.v.m. werk.

geen tijd vanwege werk en medische klachten.

geen tijd voor om daarin actief te zijn.

geen tijd, geen behoefte.

geen tijd, ik heb een intensieve zorg vragende zoon

geen verbetering nodig zover ik weet.

gelet op mijn leeftijd, 77 jaar ben ik minder actief.

gewoon een rustige buurt

gewoon goede buur zijn, maar niet lokaal meegedaan aan buurt activiteiten

gewoon meegedaan.

gezondheidsreden, ziek gehandicapt ( 21 x genoemd)

goede contacten met de mensen uit mijn buurt

heb momenteel een slechte gezondheid dus kom niet veel van huis.

heb niets extra's gedaan

heb werkzaamheden voor levensonderhoud + ben daarnaast mantelzorger.

heb zelf geen initiatief genomen, weet ook niet van buurtinitiatieven

heeft geen zin voor mij. (2 x genoemd)

heeft weinig nut , de dieren gaan voor menselijk belang

het enige dat ik doe is zwerfvuil weggooien en de poort vegen.

het komt er niet van.

hou me aan de regels maar verbeter geen andere o.i.d.

hou mij daar niet mee bezig.

houd omgeven om ons huis netje schoon.

houden ons rustig en veroorzaken geen overlast

i.v.m. mijn leeftijd (87 jaar) voel ik mij niet geroepen op dit onderwerp actief te zijn.
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i.v.m. werk en slechte gezondheid ben ik niet actief geweest.

ieder mens heeft een medeverantwoordelijkheid voor leefbaarheid. Gewoon hanteren van normale,
vriendelijke omgangsvormen.

ik ben 71 en niet helemaal fit

ik ben 80 jaar dus alles moet kalm aan

ik ben 80 jaar en laat dit aan jonge mensen over.

ik ben 80 jaar en zit veel in huis

ik ben 83 en kom niet zo vaak meer buiten. Ik doe wat ik kan.

ik ben bezig in grotere verbanden dan mijn buurt

ik ben doordeweeks pas rond 19 uur thuis en kom na het eten niet echt meer buiten. In het weekend
ben ik alleen met de kleine dus heb ik er niet echt tijd voor.

ik ben gedeeltelijk gehandicapt en kan slecht lopen. Wij wonen in het buitengebied van Zoetermeer,
waardoor ik hier niet zoveel mee te maken heb

ik ben niet actief geweest om mijn buurt te verbeteren.

ik ben niet expliciet bezig in de wijk (Noordhove) geweest

ik ben nieuw in Nederland. (2 x genoemd)

ik ben nogal druk geweest met verschillende andere persoonlijke dingen, tegenover bezig te zijn
geweest met de buurt.

ik ben wel actief geweest al buurtbemiddelaar, maar niet in mijn eigen buurt.

ik ben zelf in de lappenmand geweest en moet mijn kinderen (kleinkinderen) zo goed als het kan
begeleiden.

ik doe niks voor de buurt

ik ga niet de troep opruimen of opvoeding opnemen van asocialen wanneer zelfs de politie niet ingrijpt.

ik gedraag me fatsoenlijk en hoop dat de mensen die om mij heen wonen dat ook doen. Dat zou tot op
zekere hoogte voldoende moeten zijn.

ik gedraag mij als een goede en nette bewoner en verwacht dat ook van anderen

ik heb andere bezigheden

ik heb dat een paar jaar gedaan. Daarna ben ik niet meer benaderd door gemeente/politie en kan geen
rol meer vervullen.

ik heb geen problemen m.b.t. leefbaarheid opgemerkt.

ik heb het druk met studie, lezingen en bezoeken afleggen.

ik heb niets verbeterd of aan bijgedragen

ik heb weinig mogelijkheden.

ik hou mijn eigen leefomgeving netjes

ik kijk altijd in de buurt, voor veiligheid of ook alert.

ik let er op dat mijn gezin geen overlast veroorzaakt

ik neem mijn verantwoordelijkheid om het stukje straat bij ons netjes te houden met de buurtbewoners.
Heb verder geen actieve rol gespeeld bij verdere dingen.

ik ruim straatvuil op en let een beetje op verdachte activiteiten. verder niet.

ik studeer naast mijn werk, dus geen tijd.

ik vind mijn omgeving prima.

ik voel me niet nodig voor het organiseren van activiteiten. De kinderen zijn groot.
De mensen om mij heen zijn allemaal 50ers en op zichzelf.

ik weet niet wat de mogelijkheden zijn.

ik weet niet wat moet nog verbeterd worden.

ik werk nog 5 dagen. Weinig tijd voor wat anders.

ik werk nog fulltime en ik heb een schoonmoeder waar ik voor zorg. Geen tijd om me met de buurt bezig
te houden

ik woon een jaar in huurhuis. Veel mensen verhuizen. Er zijn nog een paar waar ik contact mee heb.

ik woon er pas, ben niet bekend met de mogelijkheden.

ik woon hier één jaar en de wijk Buytenwegh is erg rumoerig: herrie van auto's (met harde muziek ),
scooters, quads, vrachtwagens, helikopter, motoren

ik woon hier net een paar maanden / 2 maanden / een half jaar etc. (34 x genoemd)

ik woon in een appartementencomplex. Met de bewoners van de buurt waarvan ons complex deel uit
maakt, is weinig tot geen contact. Ik ben wel actief binnen de Vereniging Van Eigenaars.

ik woon in een kleine buurt en zoek contact met de buren. Gewoon contact. Géén koffie. Wel voor
vragen.

ik woon in het buitengebied van Zoetermeer, heb geen directe buren. Ik zorg voor een groene, nette
omgeving rond mijn woonsituatie.

ik woon pas 1 jaar hier in Zoetermeer en weet nog niet wat ik ga doen.

ik zit heel de dag op school.

ik zorg zelf ervoor dat mijn eigen omgeving tuin/stoep schoon is.

In "mijn buurt" wonen weinig mensen.

in het verleden wel actief geweest met wijkschouw. helaas heeft dit nooit gewerkt.

is er nood aan de man, dan willen wij helpen indien mogelijk.

is goed zo.

is niet mijn verantwoordelijkheid

is niet mogelijk voor mij.

is niet nodig in de buurt, zwerfvuil ruim ik wel direct op.

i.v.m. reizen veel weg
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in het afgelopen jaar actief geweest om de buurt te verbeteren? NEE

ja, het is zo stil hier in de straat. Dat door die vele inbraken daar word je niet vrolijk van.

kan haast de deur niet uit na 3 rugoperaties, pinnen e.d. in de rug veel pijn.

klein buurtje, niet nodig

m.u.v. wegwerpvuil verwijderen uit plantsoen

mantelzorg echtgenoot

mantelzorg voor mijn moeder en persoonlijke gezondheid vergen veel van mijn tijd.

met mijn buren natuurlijk en als ik puin zie meld ik het of ik ruim het zelf op

mijn buren zoeken geen contact: zijn erg op zich zelf

mijn buurt is goed.

mijn buurt is prima, zie geen noodzaak tot verbeteringen.

mijn echtgenote wordt verpleegt in een verpleeghuis. Als mantelzorger heb ik geen tijd voor
wijkactiviteiten, het is wel belangrijk

mijn gezondheid laat het niet toe, ben er wel als ik iets moet aanpakken van de post of iets waarbij ik
kan helpen.

mijn [ ... ] loopt met de WAS mee

na mijn studie ben ik veel aan het werk geweest. Waar kan help ik.

naast werk ben ik ook actief op de school van onze zoon in groep 3. En wij zijn nu zwanger van een
tweede.

nee, maar staat in de planning voor 2017

niemand vraagt mij wat.

niet aan de orde

niet aangesloten bij een vereniging of iets

niet actief geweest (2 x genoemd)

niet actief in wijkvereniging geweest, wel lid van de wijkvereniging.

niet actief, we hebben wel goed contact met buren van de straat.

niet actief, wel als nodig

niet anders dan ervoor te zorgen dat ook aan de straatkant van de woning alles netjes eruit ziet en
wordt schoongemaakt

niet heel betrokken met de buurt

niet in de gelegenheid

niet in verdiept

niet nodig elke 100 meter één buur.

niet nodig. Ik woon hier zeer prettig.

niet nodig. Is een prima buurt

niet veel contact in de buurt

niet veel thuis geweest.

omdat ik boven de tachtig ben lukt me dat niet meer!

onderlinge cohesie proberen te verbeteren.

onze buurt heeft geen bijzondere problemen. Op het woonerf hebben de bewoners goed contact met
elkaar. Zo hebben we gezamenlijk nieuwe dakgoten besteld voor onze huizen (18 woningen).

onze gezondheid en leeftijd speelt daarbij een rol

op mijn leeftijd (78) ben je daar niet meer zo mee bezig.

privéomstandigheden

privéomstandigheden, gezondheid

probeer het schoon te houden, neem soms die van de buurman mee. Spreek goeden dag enz.

respect naar medemens verhoogt de leefbaarheid. Dat probeer ik uit te dragen

schoonmaken stoep tel ik niet mee

situatie vraagt hier niet om.

slechts het bijhouden van voor- en achtertuin.

te asociaal om mee te praten

te druk met persoonlijke problemen, die niets met de leefbaarheid in de buurt te maken hebben.

te druk met werken ben chauffeur

te druk op mijn eigen leven op orde te houden om me ook nog s druk te gaan maken over de buurt.

te oud en ziekelijk

te weinig animo

te weinig tijd. Opruimen en schoonhouden leefomgeving is naar mijn mening ruim voldoende.

toen de kinderen nog thuis woonden (en klein), deed je meer in de buurt (voor hun), dan nu ze het huis
uit zijn.

vaak troep buiten maar moeilijk te achterhalen welke persoon dit veroorzaakt.

valt niet veel te verbeteren (2 x genoemd)

veel bezig geweest met school en werk

veel buurt rommel opruimen. Groen verwijderen.

veel van huis i.v.m. werk.

verhuisd, huis verkocht, vanwege spanningen.

vind ik de taak van de gemeente.

voel ik mij niet toe geroepen.

voel me niet betrokken.

volledig afgehaakt met deze raad en burgemeester

voor mij niet van toepassing.
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in het afgelopen jaar actief geweest om de buurt te verbeteren? NEE

was in commissie voor de woningbouw, maar die is er niet meer.

we gaan verhuizen

we stimuleren elkaar de straat en tuinen netjes te houden. Wij nemen geen deel aan buurtactiviteiten.

we wonen in een rustige straat en kennen alleen onze directe buren. Hiermee organiseren we jaarlijks
een barbecue en een nieuwjaarsborrel.

weet niet of/dat er spanningen zijn.

weet niet waar aan wordt gedacht. Ik zorg voor eigen huis en tuin en bezorg niemand overlast

wegens leeftijd en gezondheid niet mogelijk.

weinig tijd en aandacht.

weinig tijd i.v.m. werk.

wel actief zwerfafval opruimen, zoals blikjes en andere rommel, meestal door jongeren neergegooid.

wel contact met buren en vuil van de stoep halen.er was een nazomerfeest, maar wij waren op
vakantie, anders deelgenomen.

wel op uitnodiging meegedacht maar ik neem geen initiatief tot dit soort dingen

werk de hele dag en verder oppassen, te druk leven.

werk veel.

wij leven in goede verstandhouding met onze buurt

wij onderhouden onze tuinen en omgeving maar hebben het te druk om ons in te spannen voor andere
zaken.

wij zijn 70+ en niet heel erg mobiel.

wij zijn weinig thuis en er is geen aanleiding om ons hiermee in te laten. Wij hebben ons ingespannen
voor verbeterde parkeerplaatsen en dat is naar tevredenheid door de gemeente opgelost

wij zitten veel op de campingmijn man heeft eerder bij de bewonerscommissie wel veel gedaan

wijk in aanbouw, slechts enkele maanden woonachtig in wijk.

woon 43 jaar zelfde adres. Ben van 1933.

woon er niet.

woon in nieuwbouwwijk sinds 3 jaar

woon pas recentelijk in Zoetermeer; nog beperkte contacten in wijk.

woon sinds 01-02-2016 aan de Dorpsstraat. Bezig geweest met de renovatie van de woning.

zelf veel meegemaakt i.v.m. ziektes ed.

zijn vorig jaar weer in Nederland komen wonen na afwezigheid van 10 jaar.

zolang er geen handhaving of blauw te zien, is pas ik er voor om aan het bovenstaande mee te werken
toelichtingen bij vraag 3a - antwoord: weet niet
in het afgelopen jaar actief geweest om de buurt te verbeteren? WEET NIET

ben net verhuisd naar een andere buurt dus ben me nog niet aan het oriënteren

bepaalde inzet wordt gewoon ingezet zonder dat hier verplichtingen aan gekoppeld zijn.

buurtje op zich goed contact; slechts 5 woningen

door gewoon sociaal te zijn voor buren en omgeving probeer ik een prettige leefomgeving te hebben.
Maar om dit nu actief bezig zijn te noemen...

geregeld informeel overleg en zaken in de gaten houden

hooguit een mailtje verstuurd dat onze straat erg veel last heeft van de bomen die in de straat staan, op
diverse manieren

houd de omgeving rond het huis schoon

ik bel wel als een verlichting het niet doet, of er niet wordt schoongemaakt door gemeente reiniging, of
als grote vrachtwagens in de woonwijk geparkeerd worden

ik ben verhuisd

ik doe mijn best in bestuur en algemeen tuin.

ik heb geen idee.

ik hou de buurt rondom om mijn huis schoon.

ik houd alles om mijn huis schoon. Wil dat het er netjes uitziet. Het aangezicht is mij veel waard.

ik probeer een "vredestichter" te zijn, maar of dat meetelt? Het is niet zo "waar neembaar" wat ik
probeer te doen.

ik ruim rommel op maar is dat actief?

ik snoei af en toe de gemeentestruiken naast mijn huis als het voetpad teveel overgroeid wordt.

ik veeg de straat schoon, net als andere buren. Maar verder is het een heerlijk wijkje.

ik zie in de bewoners commissie van Parlon (Parijs- / Londenstraat) waar de problemen in buurt
besproken worden.

ik zorg dat mijn tuin, huis en garage er altijd netjes uit zien.

in 2015 woordvoerder: verhelpen van wateroverlast in tuinen veroorzaakt door 28 cm. verhoging van
nieuwe bestrating van het schoolplein.

is "de poort" vegen: af en toe wat zwerfvuil oprapen; parkeerplaats schoonhouden, letten op "vreemd"
gebeuren, actief?

leefbaar houden, zorg voor milieu, e.d.

nette tuin, geen overlast (geluid, rook barbecue/korf) bezorgen. Is dat actief?

niet actief.

niet bewust

niet echt te verbeteren maar als je aan normen en waarden houdt en je normaal gedraagt tegen je
medemens vind ik dat al een goed begin

opletten als het vreemd toegaat buiten en in de gaten houden zo nodig bellen met wijkagent.
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in het afgelopen jaar actief geweest om de buurt te verbeteren? WEET NIET

persoonlijk, niet in een groep. bv. geen afval op straat gooien, of niet vernielen.

ruim de rommel op die op straat ligt.

ruim in de buurt van mijn huis zwerfvuil op.

tracht mijn omgeving netjes te houden

valt zwerfvuil opruimen daar ook onder?

wat word als actief gezien!

we houden alles netjes en letten op de huizen van de buren.

we houden onze tuin netjes, ruimen sneeuw en bladeren van de stoep

we letten altijd op, vriendelijkheid en veiligheid, "op elkaar letten" maar niet extra actief

we zijn altijd vriendelijk, maar of dat erbij hoort weet ik niet, pas ook wel op buurkinderen

wij zijn op leeftijd 90 en haast 89 jaar.

wij zorgen, dat het huis en de voortuin netjes zijn
einde V-1

wonen pas hier (3 x genoemd)
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V-2

plus- en minpunten van het samenleven in de eigen buurt

algemeen
Plus- en minpunten zijn gecombineerd per respondent weergegeven. Ontbrekende antwoorden en
antwoorden zoals 'geen' zijn vervangen door een streepje.
Wanneer dat bij een respondent twee streepjes zou opleveren is de reactie (of het ontbreken
daarvan) niet opgenomen in de onderstaande overzichten per buurt.
Dorp
pluspunten Dorp

af en toe praatje maken.

brug Pastoorsbos - Marseillepad.

communiceren met elkaar.

dat je goed kan opschieten met de mensen.

dat men elkaar met rust laat

de Dorpsstraat is een dorp in de stad. Men
kent elkaar en weet elkaar te vinden.





















Geen geruzie en bij problemen is er overleg.
gezellig samen optrekken
grote sociale controle, iedereen helpt elkaar
hier in de straat.
hartelijke sfeer Oude Dorp
het is een goede buurt.
het is een rustige buurt, waar weinig
bijzondere dingen gebeuren
Ieder gaat zijn eigen gang, wanneer nodig
weet men elkaar te vinden.
ieder in zijn waarde laten




geen echte minpunten
tot nu toe niets van gemerkt.
-



brutaliteit met parkeren door Turkse
landgenoten
-



soms lastige jongeren
-



niet altijd voldoende aandacht voor
onderhoud buitenruimte.
wantrouwen en misgunnen: N.V.T. in mijn
buurt
roddel en rommel op straat



ieder zijn ding laten doen; dus leven en laten
leven
iedereen houdt een oogje in het zeil. Veel
mensen wonen lange tijd in deze wijk





ik weet wie er naast me en om me heen
woont. Er is goed contact met de buren om
me heen.











in goede harmonie en behulpzaam.
in nood helpt men elkaar
lekker rustig
leven en laten leven
leven en laten leven en elkaar accepteren
leven en laten leven.
leven en laten leven.
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dorpssfeer. Iedereen kent elkaar. Je bent
zichtbaar. Maar je loopt de deur niet plat bij
elkaar. Als je elkaar nodig hebt sta je wel
klaar.
elkaar helpen
elkaar respecteren.
er is veel contact met de buren. We kennen
elkaar.
er worden door buurtbewoners activiteiten
georganiseerd waaraan wij dan ook deelnemen. Verder is er altijd wel burenhulp zo
nodig.
er zijn als dat nodig is.
er zijn voor elkaar als het nodig is
gezellige uitstraling

minpunten Dorp

niet communiceren

dat je er een rotzooi van maakt.

dat er niet veel contacten zijn onderling

de balans tussen horeca (geluidsoverlast,
dronken bezoekers etc) en bewoners in een
dicht bebouwde omgeving (klankkasten)
wordt veelal bepaald door geld en niet door
empathie voor de bewoners...
-



de straat verloedert: men zorgt niet / minder
voor hun tuin en stoep. Er zijn kleine
criminele activiteiten gaande (soft drugs,
fietsendiefstal en handel). Iedereen laat een
ander meer aan z'n lot over - minder praatjes
op straat
een aantal mensen (jongeren)veroorzaakt
overlast, ze snappen niet dat er na een
bepaalde tijd geen herrie meer kan zijn. En
dat een speeltuintje is voor kinderen en niet
meer voor hun. Ze willen trouwens wel een
oplossing maar hoe serieus dat is weet ik
intussen niet meer.
nog geen minpunten ontdekt.
veel katten en poezen overlast
te veel auto's
wat je dan krijgt: weinig contact
elkaar niets gunnen.
te grote sociale controle.
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pluspunten Dorp

met elkaar communiceren, elkaar helpen/
betrokken zijn bij elkaar

met elkaar rek houden en vriendelijk zijn.

normaal en oprecht met elkaar omgaan

oplettendheid.

prettige omgang, respect voor elkaar.

redelijk

respect voor elkaar hebben en duidelijk zijn
tegen elkaar

respectvol, behulpzaam, aandacht voor een
ander.

rust en sociaal gedrag

rustig, verzorgd en sociale bewoners

rustige buurt

saamhorigheid oud & jong

sociaal contact, elkaar groeten e.d.














sociaal en elkaar groeten
sociaal, aardig, begaan, vriendelijk
tolerantie en gezelligheid
veel mensen groeten elkaar, wat het gezellig
maakt.
veilig gevoel.
voor elkaar klaarstaan
vriendelijk onderling contact.
vriendelijk tegen elkaar zijn en groeten.
vriendelijk zijn voor elkaar.
vriendelijke en behulpzame mensen.
we laten elkaar met rust.
we respecteren elkaar
wij wonen al vrij lang met bijna dezelfde
bewoners in de buurt, niemand ergert zich
aan elkaar
-

Stadscentrum
pluspunten Stadscentrum

aandacht.

alleen gedag.

alles gaat op een gemoedelijke manier.








betaalbare hobby's; cursussen in
buurthuizen
bevordert saamhorigheid en leefbaarheid
bewoners van de flat zeggen elkaar gedag.
Verder kan ik mijn buren aanspreken op
gedrag en zij mij.

minpunten Dorp






als zij de boel verwaarlozen
op zichzelf.
ikke, ikke mentaliteit.
asociaal gedrag van sommige mensen.
als mensen achter de rug omgaan praten



wat conservatiever t.o.v. 'veranderingen'.



asociaal gedrag
je kent niet iedereen van naam
honden eigenaren die hun honden laten
poepen op de stoep voor een ander!
afval op straat
gezeur over parkeerplaatsen
-













dat iedereen tegen het verkeer in rijdt.
tot na 24 uur veel lawaai en grote troep op
de trottoirs.

minpunten Stadscentrum

Ieder voor zich.

bijna geen contacten.

het asociale parkeren, niet per se door
buurtbewoners

maling hebben aan elkaar





dammen, praten!
elkaar helpen
elkaar helpen bijv. bak buiten zetten, post
aannemen.
elkaar in hun waarde laten
er is geen duidelijk pluspunt te noemen,
aangezien het verloop van de huurders groot
is. Zelf woon ik hier 18 jaar en elke 2 à 3 jaar
zijn er weer nieuwe mede bewoners.
er is totaal geen samenleving!




er zijn geen spanningen onderling
gedag zeggen en een praatje maken.





geen burenruzies






geen geluidsoverlast, geen afval
geen mening, woon in een appartement







ieder zijn eigen voordeur
onverschilligheid. Jongeren zijn erg op
zichzelf.
het sociaal omgaan met de beperkte
parkeerruimte



geen empathie tonen en onbegrip
sommige bewoners houden iets minder
rekening met anderen. Denk aan
geluidsoverlast, rommel en viezigheid in de
lift en op de galerij.
weinig contact.




dat wij weinig van elkaar weten
ik kan geen directe minpunten op noemen
en als die er al mogen zijn, deze lossen zich
meestal op door verhuizing.



buurt gaat steeds verder achteruit. 30 jaar
geleden moesten we "gekeurd" worden door
christelijke woningbouw.
er zijn mensen die in de lift gewoon niets
zeggen.
sommige bewoners houden niet hun
leefomgeving schoon. Hangjongeren in het
onderlangs in de avond.
schreeuwende hangjongeren
zie hiernaast
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pluspunten Stadscentrum

gesloten wooncentrum

gezelligheid, respect

goed.

goede contacten met medebewoners.

harmonie.

het is leven en laten leven; respect voor
elkaar

hopelijk respect.

iedereen laat elkaar in z'n waarde.

iedereen respecteert elkaar

ik ben sprakeloos. Daarnaast leer je nog wat
vreemde talen zoals Arabisch etc .

ik woon in een 55+ flat. Het is erg rustig.

ik woon in het stadshart en er is genoeg te
doen en mensen zijn best begripvol

in onze 50+ flat, worden de laatste tijd weer
clubs opgericht (schilderclub, darten, jeu de
boules).

je wordt in je waarde gelaten




laten elkaar met rust
leeftijd
leven en laten leven







leven en laten leven
leven in goede harmonie.
luisteren naar elkaar
luisteren naar elkaar.
mensen over het algemeen vriendelijk,
zonder al te close te worden. "Leven en
laten leven"
met de normen en waarden die we hanteren
in het achterhoofd: leven en laten leven
praten met buren.
prima
rekening houden met elkaar.
respect hebben voor elkaar.






















-










respect voor elkaar
respect voor elkaar.
rustige buurt
saamhorigheid
saamhorigheid.
sociale controle en vriendelijk en
behulpzaam zijn.
sociale controle.
tolerantie en begrip
verdraagzaamheid.












verstandig, rustig en gezellig.
vriendelijk.
vriendelijkheid
we accepteren mekaar.
weinig overlast voor anderen veroorzaken.
wij begroeten elkaar onderling
ze laten elkaar hun gang gaan

weinig respect.
er zijn geen minpunten
het geringe contact.
soms denkt men teveel aan zichzelf, maar
dat neem ik ze soms ook niet kwalijk
ik vind iedereen erg gereserveerd.
iedereen leeft erg voor zichzelf, staat niet of
nauwelijks open voor contact
geen rekening houden met elkaar,
verloedering
ik ken geen problemen.
mensen niet d'r eigen rommel opruimen.
zo af en toe wat geluidoverlast, waar
anderen meer last van hebben dan wijzelf.
-




Palenstein
pluspunten Palenstein

contacten met enkele buren

dat je elkaar accepteert, tolereert en
eventueel elkaar helpt

de buurt netjes houden geen rommel op
straat

de mensen zijn behulpzaam en vriendelijk.
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minpunten Stadscentrum

goed.

indien he bovenstaande ontbreekt

foutparkeren van sommige buren.
-








oud en jong (werk).
dat naar klachten van bewoners niet wordt
geluisterd.
geen respect.
rommel op straat, soms geluidsoverlast
geen rekening houden met anderen.
afgunst en vooroordeel
niet goed omgaan met de buurt schoon
houden.
verantwoordelijkheidsgevoel.
we mogen wel meer alerter zijn.
afval buiten containers plaatsen.
zijn er niet
geen saamhorigheid, geen activiteiten
vandalisme door hangjongeren en nachtelijk
uitgaanspubliek, kabaal, belletje trekken,
vervuiling etc.

minpunten Palenstein

andere buren afstandelijk

desinteresse in de ander


hondenpoep en folders die overal liggen.



als er nieuwe mensen in de straat komen
wonen zijn zij erg op zichzelf, buitenlandse
mensen gaan alleen met andere
buitenlandse mensen om.
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pluspunten Palenstein

de omgeving schoon houden

eenheid en respect voor elkaar

elk op zichzelf.

elkaar gedag zeggen ongeacht waar ze
"eventueel" vandaan komen

elkaar groeten , een praatje maken .

elkaar groeten en belangstelling tonen

elkaar respecteren en regels naleven.




geen buurtruzies, geen rotzooi op straat
geen tijd.
gemoedelijk omgaan met elkaar.





gezelligheid en vriendelijk
goede sociale controle
groeten / goedemorgen, -middag, -avond in
de lift is voldoende.
heel goed samen zijn.
het respect voor elkaar hebben





























het zou gezellig zijn, kan ook veel probleem
oplossen
iedereen groet, en maakt een praatje met
elkaar
iedereen respecteert elkaar en helpt elkaar.
ik heb daar geen enkel voorbeeld van, ik heb
niet ervaren dat bewoners bewust of
onbewust samen leven
in onze flat wordt veel georganiseerd door
medebewoners.
kinderen samen spelen.
leeftijdgenoten.
leven en laten leven. Hulp krijgen of geven
indien nodig.
men leeft zonder problemen samen
menselijkheid respect betrouwbaar.
mensen praten met elkaar en gunnen elkaar
iets.
organiseren van buurt feesten/markten.
prettig.
rekening houden met elkaar
respect hebben voor elkaar
respect voor elkaar hebben en
vriendelijkheid
respect voor elkaar!!
rust, privacy
rustige buurt hebben geen geluidoverlast en
zwerfvuil hebben op straat in mijn straat
galerijflats schoon bij Digros niet
saamhorigheid, gevoel dat ik gehoord word.
schoonhouden
sociale controle
sociale controle
sociale controle, kinderen en eventuele
inbraken

minpunten Palenstein

niet houden aan regels

de rotzooi die er buiten gemaakt word









geluidsoverlast door schreeuwen en ruzies.
geen respect voor de buurt.
meer de kinderen die alles bevuilen in
trappenhuizen.
onvriendelijkheid en ongezellig
geen ruzie maken.
de asociale mensen, voornamelijk van
buitenlandse afkomst, met harde muziek,
schreeuwen naar elkaar, geen rekening
houden met mensen die vroeg moeten
werken. Nu verergerd sinds de bewoners
vervangen zijn door mensen die ad hoc
wonen
-



zie hiernaast
-



















soms onverwacht behulpzaam.






tolerantie
verschillende culturen leven het grootste
gedeelte van de tijd zonder problemen
samen




mensen kennen elkaar niet / nauwelijks.
geen contact met elkaar. Iedereen bezig is
met zichzelf.
ze leven langs elkaar heen (weinig contact).
respect voor elkaar.
het schoonhouden van het achterpad
afgaan op uiterlijke dingen
geluidsoverlast, zwerfvuil, gemakzucht.
rommel
er zijn bij mijn in de straat en flat geen
minpunten.
veiligheid
misbruik van voorzieningen
de straat waar ik doorheen rij om in mijn
straat te komen is in de afgelopen jaren
achteruit gegaan. Tuinen worden niet meer
verzorgd.
er wordt weinig rekening gehouden met
anderen.
intolerantie
hangjeugd en afval op straat zorgen ervoor
dat de overige bewoners een minder prettige
leefomgeving hebben.
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pluspunten Palenstein

voor zover ik weet laat ieder de ander in zijn
waarde.

voor zover mij bekend gaan we op een
goede wijze met elkaar om.

vriendelijke mensen. Groeten en zijn
geïnteresseerd in elkaar.

we groeten elkaar. Maken een praatje.
Houden de buurt schoon.

Wooncomfort en rustig
-

Driemanspolder
pluspunten Driemanspolder

aandacht hebben voor elkaar. Op elkaars
huis passen als dat nodig is.

aandacht voor elkaar en empathische
houding

acceptatie en het schoonhouden van de flat /
omgeving.

als men als buren goed met elkaar omgaat,
verhoogt dat het woonplezier.






de aansluiting met enkele bewoners meestal
via de eigen flat of via school van mijn kind.




de bewoners zijn welvarend genoeg
de Blankaard is een flat waar vriendelijke en
behulpzame mensen wonen. Dat draagt
verder in de omgeving daar om heen.



de gemoedelijkheid onder de bewoners en
het sociale contact.
de kleine gebaren: groeten op straat, lift
open houden.
de misverstanden worden op een
verstandige manier aangepakt.
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behulpzaam in geval van (kleine) problemen.
behulpzaam zijn indien nodig
behulpzaamheid, oplettendheid
betrokkenheid
betrokkenheid naar elkaar toe
burenhulp.
communiceren
dat de buren elkaar beter leren kennen.
dat een ieder elkaar respecteert en in
zijn/haar waarde laat.
dat iedereen normaal met elkaar omgaat.
dat je een keertje een beroep op ze kan
doen, en dat ze ook van je buurt houden.
dat je respect hebt voor elkaar en elkaar niet
tot last bent
dat ze elkaar redelijk met rust laten







door elkaar met respect te behandelen kom
je verder.

n.v.t.: zie hiernaast
-







-











minpunten Palenstein
-

vervuiling schooljeugd
rekening houden met geluidsoverlast, slecht
parkeergedrag ('als ik maar sta') het weggooien van diverse materialen of vloeistoffen
vanaf het balkon: denk hierbij aan brandende sigaretten of vuil water. In de keldergangen vind ik in mijn eigen box lege pakjes
van sigaretten en glas en andere troep die
niet van mij zijn. Deze worden gewoon onder
de deur door geschoven want dan zijn
degenen die dit doen van de troep af.
weinig respect voor elkaar
zie geen samenleving: Teveel verschillende
nationaliteiten.

minpunten Driemanspolder


onverschilligheid



overlast / rommel in de portiek.





als een van de buurtbewoners zich zou
misdragen, heeft dat een negatief effect op
dat woonplezier.
gebrek aan communicatie
respect.



normen en waarden



woon er nu een jaar en nog geen minpunten



zoals in elke buurt zijn er altijd mensen die
geen rekening met anderen houden
sommige bewoners vinden het niet nodig om
rekening met elkaar te houden, zowel in
geluidsoverlast 's nachts als met het
parkeerbeleid, alsook het schoonhouden van
algemene ruimten.
Er zijn helaas een paar bewoners die het
voor iedereen moeten vernaggelen, zoals de
liften, apparatuur buiten, enzovoorts.
Daardoor zijn de VVE-kosten ontzettend
omhooggegaan en daalt de waarde van de
woningen.
-









rotzooi neergooien waar dat niet moet.



de misverstanden zijn door culturele
verschillen en het niet spreken van één taal
niet op te lossen.
dat sommige mensen niet eerlijk zijn over
zaken waarbij ik persoonlijk betrokken was.
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pluspunten Driemanspolder

een aantal bewoners van het appartementencomplex helpt elkaar als dat nodig is.

























elkaar groeten en een praatje maken in de
lift als het uitkomt.
elkaar helpen, beleefd zijn.
elkaar netjes durven aanspreken op zaken
die niet goed gaan, bv. bevuilen van
gemeenschappelijke ruimtes.
elkaar ruimte geven om te leven
er is enige betrokkenheid op elkaar.
er zijn hier nooit problemen.
geen overlast veroorzaken, met name dat er
nog wel eens hangjongeren overlast
bezorgde, dit is nu opgelost (pluspunt).
geen ruzie.
geen spanningen tussen buren. Rustige
buurt.
gewoon fatsoenlijk
gezellig en behulpzaam
goed contact met iedereen.
goed contact met uw buren
goed met elkaar gedragen
goede omgang met de buren.
groeten, een praatje
het elkaar groeten en helpen als het nodig is
en vragen hoe het met iemand gaat.
hier wonen alle leeftijden, van jong tot oud,
en ook verschillende culturen door elkaar,
met genoeg leefruimte.
hou het rustig en hou het schoon! Met
iedereens begrip moet het lukken om verder
rustig met ons leven te gaan
iedereen gaat goed en vriendelijk met elkaar
om in het complex.
ik zou geen pluspunt weten, ieder voor zich
hier
in de straat kent men elkaar, en is er goed
contact.




in mijn woonomgeving wonen veel
gelijkgestemden
in onze flat is ieder vriendelijk met gedag
zeggen.
krijg er eigenlijk niet heel veel van mee,
behalve dat men elkaar vriendelijk groet.
medeleven en hartelijkheid.
men kent elkaar beter
mensen laten elkaar vrij
op eigen tempo
openheid en belangstelling voor elkaar
over het algemeen vriendelijke omgang en
daardoor weinig problemen en soms een
gevoel van gemeenschapszin
proberen elkaar te behandelen als
verschillende culturen
respect voor elkaar hebben
respect voor elkaar.
respect voor elkaar.
respect voor elkaars privacy.
respect, vriendelijk, netjes
rust, veiligheid en sommige buurtbewoners
ruimen zwerfvuil op
rustig en verdraagzaam
rustig, geen branieschoppers.





rustig.
rustige buurt.
rustige woonbuurt.

















minpunten Driemanspolder

er zijn veel wisselingen van bewoners in ons
appartementencomplex. Dit bevordert de
samenhang niet.














rommel niet voor een ander laten liggen
nieuwe bewoners uit verre landen houden
soms geen rekening met zeden en
gewoontes van Nederlandse samenleving.
dat sommigen zich aso gedragen. Niet veel,
gelukkig.
het zwerfvuil, er liggen overal lege flesjes die
van diversen verdiepingen naar beneden
worden gegooid (minpunt).
gezellig leven.
weinig contact.
weinig contact
overlast
het langs elkaar leven zonder belangstelling
voor iemand te hebben.

veel geluid van de omgeving. Veel misdaden
in Zoetermeer [ ... ]
-



totaal geen saamhorigheid.



er zijn enkele bedrijfjes aan huis in de straat
die overlast geven. Extra geparkeerde
auto's, grote werkbussen, en er wordt
geklust aan voertuigen voor de deur.
de bewoners zijn individualistisch








krijg er eigenlijk niet heel veel van mee,
behalve dat men elkaar vriendelijk groet.
er wordt onnodig rommel gemaakt
eigendommen ontvreemden
soms te weinig rekening met elkaar houden



elkaar het leven niet zuur maken




het is tegenwoordig meer van ieder voor zich
weinig vertrouwen in elkaar.
misschien te weinig contact onder bewoners.
lawaai,
eigenlijk geen









afstandelijkheid
op zondag en zaterdagmorgen boren /
schaven / zagen.
-
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pluspunten Driemanspolder

rustig

saamhorigheid en buurtfeesten.

samen werken voor rustig en veiligheid .

sociale aspecten.

sociale controle.

sommigen willen rekening houden met een
ander

tolerant ten opzichte van elkaar.

vanaf mijn balkon zie ik kinderen van allerlei
achtergronden samen spelen en dat vind ik
heerlijk , zo kan het dus ook.

verdraagzaamheid!

volledig rustig.

vriendelijkheid

vriendelijkheid.

vriendelijkheid.

vrijheid om je leven te leiden zoals je wilt.

ze gaan sociaal met elkaar om.

ze laten elkaar met rust. Als nodig is, is er
burenhulp genoeg. Wel vragen, hahaha.

wij leven bij ons in de flat erg sociaal en
cultureel verantwoord ondanks ver
schillende culturen.

woon alleen, ben weduwe. Wij buurtjes
houden elkaar in de gaten. In positieve zin

ze houden een oogje in het zeil.

ze respecteren elkaar



zeggen elkaar gedag en maken een praatje.
-

Meerzicht West
pluspunten Meerzicht-West

aandacht voor elkaar, sociaal



aardige buurt en behulpzaam.
acceptatie en behulpzaamheid






alert blijven, zeker tijdens vakanties en
afwezigheid van de buren, zorg dragen voor
huis en haard
als we elkaar nodig hebben zijn we er en zo
niet laten we elkaar met rust
altijd even vriendelijk
belangstellend zonder bemoeizuchtig te zijn






betrokken op elkaar. Niet bemoeien
bevordering van het saamhorigheidsgevoel.
buiten spelende kinderen
buren kennen elkaar en zijn vriendelijk



contact met elkaar, we begroeten elkaar en
maken een praatje met elkaar.
contacten met buurtgenoten zijn goed.
dat de buren elkaar kennen, in ieder geval
van gezicht.
dat je elkaar met bepaalde dingen kan
helpen.
dat we allemaal een nette wijk belangrijk
vinden en goed met elkaar omgaan.
dat wij respect hebben voor iedereen
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dat ze alert zijn op wat er zich afspeelt in de
buurt.

minpunten Driemanspolder

saaiheid

het niet goed bijhouden van voortuin.

ik weet het niet .

asociaal gedrag.

vandalisme.

sommigen hebben schijt aan iedereen





het lijkt soms of iedereen op z'n eigen eiland
zit en geen contact meer durft te maken.
onvriendelijkheid
zekere anonimiteit is ook niet echt gezellig.
-









te veel mutaties in het bewonersbestand
een enkeling vergeet dat het verliezen van
afval op wat voor manier dan ook tot
vervuiling van de leefomstandigheid kan
leiden
geen echte samenhang.
geen sociale controle
geklaag over relatief onbelangrijke zaken
weinig mensen hebben tijd voor elkaar en
allemaal druk vooral in de flats

minpunten Meerzicht-West

dat mensen soms de hondenpoep niet
opruimen

loslopende katten (veel!!!).

een gezin terroriseert hun naaste buren met
diverse acties.

weinig zorg voor de omgeving , tuinen
onkruid , opruimen rommel en
geluidsoverlast.

die kan ik niet vinden









afval voor de deur
soms gezeur over in mijn ogen onbelangrijke
zaken
geluidsoverlast inde avond en de nacht
Dat er soms scooters hard over het voetpad
rijden
-



er zijn geen minpunten
dat je bovenstaande niet altijd weet van een
blok huizen verder of aan de overkant.
asociaal gedraag.



verkeerd parkeren van auto's



dat er buren zijn die het vuil wat hun tuin
produceert en op het openbare gedeelte
valt, niet opruimen
dat sommige bewoners de tuin niet schoon
maken/onderhouden en veel wordt
geroddeld.
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pluspunten Meerzicht-West

de deur niet plat lopen: wel helpen als er wat
is

de rust en vriendelijkheid naar elkaar.

de wijk is ruim opgezet. Dus je hebt geen
last van elkaar.

door de kleinschaligheid van het wijkje
kennen de meeste bewoners elkaar goed


een aantal bewoners zijn vriendelijk naar
elkaar toe.






een praatje maken
eerlijke communicatie.
elkaar respecteren
elkaar aanspreken en groeten, waar nodig
even helpen.
elkaar altijd groeten



minpunten Meerzicht-West

iedereen is meer op zichzelf


kan zo niks bedenken.
-



kan geen minpunt aangeven



de rommel en peuken die door sommigen
maar gewoon worden neergegooid en soms
de geluidsoverlast.
elkaar negeren
bewoners zijn nooit het probleem in mijn
wijk.
er zijn bewoners die drugs en drank
gebruiken en daardoor overlast geven
te weinig contact
geen rekening houden met elkaar. Bijv.
harde muziek draaien met de buitendeur
open bij mooi weer.
onverschilligheid t.o.v. eigen huisvuil. Vullen
van andermans vuilnisbakken. Kerstbomen
laten liggen. Vuurwerkrommel niet opruimen
veel anonimiteit, naast directe buren en
bekenden is er vrijwel geen contact
er wordt soms gemopperd over zaken omdat
wij ook niet altijd op de hoogte zijn van
bepaalde [...]
-








elkaar groeten
elkaar groeten, beleefd zijn en vriendelijk
zijn. Belangstelling tonen voor elkaar.






elkaar groeten. e-mailpreventienetwerk.
burenhulp, als nodig.





elkaar helpen indien nodig, geldt voor directe
buren
elkaar kennen en zo nodig helpen
elkaar respecteren
elkaar vertrouwen
elkaar vriendelijk bejegenen en helpen indien
nodig.













elkaar waarderen en verder met rust laten.
er is sociale controle, een buurtmail voor
alerts. Ik ken mijn buren en kom er af en toe
over de vloer.
er is veel contact tussen de buren. Gaan
goed met elkaar om. Op ons plein.











er wordt goed op elkaar gelet
er zijn voor elkaar indien echt nodig, maar
niet bij elkaar de deur platlopen
geen idee. Onduidelijke vraag.
geen overlast.
geen plus- of minpunten. Geen last.



gezellig met dichtbij wonende buren.





goed contact met sommige buren







goede buren zijn
goede omgang met buren.
groeten bij tegenkomen op straat, rekening
houden met elkaar.
groeten en een praatje
groeten over het algemeen allemaal; er
worden gezamenlijke activiteiten
georganiseerd
het is een gemoedelijke buurt, rustig,
vriendelijk.
het is een rustige buurt, waar ieder zijn eigen
gang gaat. Maar de meeste buren staan
open voor een praatje wanneer je ze
tegenkomt.
hulpvaardig indien nodig/belangstelling voor
elkaar (desgewenst).
ieder erg op zichzelf, er voor elkaar als het
moet.











in de wijk Meerzicht in het algemeen vind ik
het minder gaan. Veel meer criminaliteit.
hangjongeren. Veel niet-werkenden.
te snel klagen
onenigheid over parkeren




geen idee. Onduidelijke vraag.
andersdenkende mensen die zich gelijk
aangevallen voelen, als je iets tegen ze zegt
als er iets is wat niet leuk is.
slecht onderhouden tuinen, vreselijke
rommel enz.
er zitten ook mensen tussen die niet zo
sociaal zijn
rotzooi op straat en herrie maken.
loslopende honden.




onbekend
zwervers in het park; drugshandel in de flat





iedereen leeft erg op zichzelf, dat is prima
maar daardoor heb je weinig contact met je
buren.



soms geven we wat "overlast" aan elkaar.



ik ken heel veel mensen niet.
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pluspunten Meerzicht-West

iedereen zegt elkaar gedag

iedereen groet elkaar.

ik weet niet.

ik weet niet.

ik woon in een plezierige buurt, waar
mensen omzien naar elkaar.

ik zou 't niet weten.

in harmonie, zonder problemen. Als er eens
iets is, wordt daar over goed gepraat.

in ieder geval in onze straat is dat iedereen
elkaar gedag zegt en ook elkaar in de gaten
houdt en als je hulp nodig hebt kan je altijd
wel bij iemand terecht

in mijn gedeelte van de flat groet iedereen
elkaar, kent iedereen elkaar wel zo wat van
gezicht.

je kunt altijd een beroep op elkaar doen.
Iedereen groet elkaar en maakt regelmatig
een praatje.

laten elkaar met rust

men groet en de meesten zijn vriendelijk

men laat elkaar zijn gang gaan


-



dat er in de avond nog steeds veel clubjes
voor de flat zijn en dat is niet fijn om
doorheen te lopen.
-





parkeerdruk

mensen groeten elkaar, en af en toe een
praatje.
mensen zeggen elkaar steeds vaker gedag






mensen zijn op zich wel in voor een praatje.
met respect elkaar behandelen en
communicatie









normaal, goed contact met elkaar. Rustige
buurt.
om te stoppen met racisme en discriminatie.
Onderling regelmatig contact.
op dit pleintje / straat kennen veel mensen
elkaar.
op elkaar letten.
over het algemeen een vriendelijke
benadering naar elkaar toe.
praatje maken
prettige buurt, goed contact met buren




prima sociale contacten
redelijk rustige goede buurt








respect voor elkaar.
respect voor elkaar.
respect / saamhorigheid.
rust en er zijn als het nodig is!
rust en respect.
rustige buurt met een redelijke sociale
controle
samen één
saamhorigheid
schoonmaakdag.
sociale controle met de buren
veel acceptatie naar elkaar
veelal nette en werkende mensen.
verantwoordelijk voor de omgeving. klaar
staan voor elkaar
verdraagzaamheid
verdraagzaamheid tegenover elkaar.



verdraagzaam, samen een adoptietuintje
doen
voel respect voor de buurt
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minpunten Meerzicht-West

iedereen is erg op zichzelf

als je niet de groet aan elkaar doet.
-



alleen bij negatieve dingen komt men bij
elkaar
de rommel die sommige maken.
er wordt veel vuilnis van de flatgalerijen
gegooid, soms hele vuilniszakken of
meubelen
ieder voor zich. geen sociale cohesie.
dat mensen achter bij ons in het speelpark
de honden uitlaten, en er staat daar geen
bord voor dat het een uitlaatplek is. Dat vind
ik erg storend
-



ze hebben geen andere keuze.
-




onverschilligheid.
samenscholing, geluidsoverlast.

















geringe belangstelling voor de jaarlijkse
vergadering van huurders in de buurt
de rommel op straat en dat er weinig aan de
stoepen gedaan wordt die niet perse van
iemand is men denkt dat doet een ander
wel.
dat dit niet altijd gebeurd.
aso-gedrag.
onverschilligheid vervuiling.
ik woon in een wijkje waar niet veel gebeurt
fietsen op de stoep en lopers op de weg.
te weinig onderling contact
te weinig persoonlijk contact
zich niet aanpassen
om niets hebben mensen een klein lontje,
dan snel ontvlamd.
jongere mensen zijn niet bereid mee te
helpen met adoptietuin
anonimiteit
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pluspunten Meerzicht-West

vriendelijk naar elkaar

vriendelijk zijn tegen elkaar en de sfeer
proberen goed te houden

vriendelijk zijn vooral mekaar gedag zeggen.

vriendelijkheid

vriendelijkheid

we groeten elkaar en ik ken voldoende
mensen uit de straat en omliggende straten







we staan altijd voor elkaar klaar en helpen
waar we kunnen
wederzijds respect
wij leven samen in goede harmonie!
wij leven vriendelijk met elkaar, maar
enigszins op enige afstand. Als er hulp nodig
is (bij buren in de onmiddellijke omgeving)
wordt er hulp geboden
ze helpen elkaar. groeten elkaar.
-

minpunten Meerzicht-West

rommel achterlaten









-




-




-





Meerzicht-Oost
pluspunten Meerzicht-Oost

"ons kent ons" in de wijk. Mensen wonen er
al lang. Weinig verloop.

buurtbewoners maken regelmatig een
praatje met elkaar



buurtbewonersorganisatie.
contacten met elkaar
dat er geen herrie en ruzie is.







dat mensen elkaar groeten. En respect voor
elkaar hebben.
direct beschikbaar als hulp nodig of gewenst
is
eenzaamheid te verminderen.
elkaar kennen en begroeten
elkaar toch beetje in de gaten houden
er is een goede wijkvereniging; ook hebben
wij een buurt-alert
gemeenschappelijk gebouw
waterbuurtvereniging met activiteiten.
het elkaar respecteren.


















het is een prettige rustige buurt met een
actieve buurtvereniging
iedereen is rustig en heeft respect voor
elkaar.
in de flat en soms daar buiten groeten we
elkaar en maken een praatje.
interesse tonen.
men gaat op een fatsoenlijke wijze met
elkaar om.
minderheid voert een soort sociale controle
uit.
oog voor elkaar hebben. Attent zijn.
redelijk

onverschilligheid
het schoonhouden van der straat laat soms
wat te wensen over.
er wordt geen rekening met elkaar gehouden
en geprobeerd de buurt opgeruimd te
houden.
geen normen en waarden
honden worden meestal niet uitgelaten als
alternatief wordt de voordeur opengezet,
gevolg poep in de tuin. Het jaarlijkse
vuurwerk is een ramp!
leven langs elkaar.
minder sociale cohesie, toenemende
individualiteit.
respectloos
stelletje raddraaiers.
zomaar ergens je auto neerkwakken.

minpunten Meerzicht-Oost
-







parkeergedrag i.c.m. niet gebruiken garages
snel "aangebakken"
mensen spreken elkaar niet zo makkelijk
aan.

hangjongeren die in de buurt blowen, herrie
maken, troep op straat gooien of
winkelwagentjes in de vijver rijden
lawaai en hangjongeren.
langs elkaar heen leven
soms rommel achterlaten in de lift en
omgeving.
rotzooi achter laten op de grond
-






het roddelen.
desinteresse in elkaar en in de buurt
sommigen houden zich bewust afzijdig
onverdraagzaamheid



heel stil op straat, je komt buiten nauwelijks
iemand tegen.
de openbare weg als werkplaats gebruiken
en parkeren waar het niet is toegestaan en
de hulpdiensten er last van hebben.
-





veel vuil neergooien / plastic / blikjes enz.





elkaar niet of nauwelijks groeten.
nieuwkomers stellen zich niet voor aan hun
buurtgenoten en blijven dus lange tijd
onbekenden.
meerderheid leeft langs elkaar heen.




we zijn allemaal druk
groeten op straat
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pluspunten Meerzicht-Oost

redelijke saamhorigheid.

respect hebben voor elkaar, en helpen indien
nodig.

respect, mededogen.



soms onvoldoende aandacht voor de
leefomgeving.
geen respect.
-




respect.
rust - veel groen - geen aso's - geen
allochtonen.





samen komen in het eetcafé, koffie drinken,
samen eten, samen praten, contact houden,
bingo
sociale controle, er wordt op elkaar gelet, in
de goede zin van het woord.



roddelen



snel last hebben van elkaar, kinderen die
over de galerij lopen en zo beetje meer
geduld zou goed zijn.
een aanzienlijk deel van de bewoners
bestaat helaas uit mensen die het idee
hebben dat zij de enigen zijn die op deze
planeet wonen, en zich ook zo gedragen.
Dit zijn vooral jongere mensen.
mensen lijken elkaar te verdragen maar
sociaal zijn de meeste mensen niet.
Goedendag zeggen is meestal te moeilijk.
te weinig verdraagzaamheid
geluidsoverlast
gebrek aan verdraagzaamheid.
er is wel eens geluidsoverlast uit de buurt.
-






sociale controle.
uitstekend.
veel mensen groeten elkaar op straat, ook
wanneer zij (wij) elkaar niet (echt) kennen.



verdraagzaamheid


















verdraagzaamheid
verdraagzaamheid
verdraagzaamheid!
verdraagzaamheid.
voor zover bekend geen burenruzies.
vriendelijk en bereid een praatje te maken.
vriendelijk groeten, geïnteresseerd in wel en
wee. Met geluid etc. rekening houden met
elkaar.
vriendelijk zijn voor elkaar
vriendelijk zijn voor elkaar
wijkgebouw voor jongeren en ouderen



zeer open met elkaar.





zeer oplettend.
-



-




Buytenwegh
pluspunten Buytenwegh

(roden-buurt). Potentieel verloederingsgevoelige buurt maar toch is dat er nog nooit
echt van gekomen. Blijkbaar leeft er toch
een soort verantwoordelijkheidsbesef

als het nodig is helpen ze elkaar
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minpunten Meerzicht-Oost
-










elkaar helpen
sommige kinderen zijn erg asociaal
ik vind het een slechte zaak dat
koopwoningen die te lang leeg staan worden
geveild en opgekocht door uitzendbureaus
die daar vervolgens hun personeel huisvesten. Dit zijn mannen uit Oostbloklanden
die vaak veel drinken en roken en luidruchtig
zijn. Ik woon er al ruim 5 jaar boven
namelijk. Geen goede zaak!
dat er kilo's blikjes uit het bloemenperk op
het Bredewater tevoorschijn komen als
eraan gewerkt wordt door de onderhoudswerkers.
geen verantwoordelijkheid voor de buurt
nemen, bij voorbeeld rommel achterlaten.
niet goed
steeds meer asociaal publiek!

minpunten Buytenwegh

(in mijn flatgebouw en directe omgeving)
Weinig onderling contact: het lijkt wel of
mensen dat mijden.




betrokkenheid zonder op elkaars lip te zitten.






betrokkenheid.
bewoners in mijn straat zijn netjes en rustig






buren letten op buren



dat er bewoners zijn die hun tuin afval in de
gemeente tuin dumpen
Pakistaans gezin dat zonder respect met de
leefomgeving omgaat, dat een taxibedrijf
aan huis heeft, waarvan de taxi's plekken
van bewoners in beslag nemen en
regelmatig s avonds in en uit rukken.
weinig persoonlijk contact.
in parkeergarage en op dekken is het
regelmatig vies, bijna niemand voelt zich
verantwoordelijk
geluidsoverlast
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pluspunten Buytenwegh

contact houden over de welstand van buren

daar hou ik me niet mee bezig.

dat de mensen vriendelijk, voorkomend en
behulpzaam zijn jegens elkaar.

dat men elkaar respecteert en geen
onnodige overlast bezorgt.



minpunten Buytenwegh

daar hou ik me niet mee bezig.

soms wordt er door sommigen geroddeld of
liever gelasterd.

te weinig contact



er zijn voor mij eigenlijk v.w.b. de mensen
geen minpunten



dat mensen elkaar negeren.



nog niet gevonden



de meeste mensen kennen elkaar wel, al is
het maar van gezicht. De meeste bewoners
doen wel mee met buurtactiviteiten,
georganiseerd door de buurtvereniging.
Sommige straten organiseren daarnaast nog
een straatbarbecue. Pensionado's houden
met een glimlach het buurtgroen netjes en
ruimen rommel op.
dat ze elkaar groeten en een praatje maken
op straat.
elkaar gedagzeggen, en af en toe een
praatje
Elkaar groeten en helpen indien nodig.





elkaar groeten, elkaars privacy bewaren.






elkaar met rust laten en accepteren!
elkaar met rust laten en daar een helpende
hand toe te steken waar echt nodig. Elkaar
goedendag zeggen en af en toe een praatje
te maken.
elkaar op de hoogte houden (wijk-app) en
iedereen gaat over het algemeen goed met
elkaar om.

dat er diverse hondenbezitters zijn die hun
hond op kinderrijke plaatsen laten poepen,
net als op straat en het niet opruimen.
soms zwerfvuil bij containers, op straat,
soms 's nachts sluipverkeer.
verwaarloosde tuinen aan de straatkant en
rommel die men achteloos op straat laat
slingeren.


























elkaar vriendelijk benaderen en samen je
omgeving netjes en veilig houden voor
iedereen
er is een actieve buurtvereniging, die zich
o.a. bezighoudt met energiebesparing
Er wordt veel georganiseerd in mijn buurt.
Onze belangenvereniging vierde dit jaar
haar 40-jarig bestaan
er zijn geen problemen maar ieder leeft zijn
eigen leven
gaan goed met elkaar om

gedag zeggen praatje maken
geldt niet voor de buurt, wel voor de straat:
zorgzaamheid naar elkaar en alert erop dat
er niets verdachts gebeurt bij de huizen in de
straat.
gemoedelijkheid
gewoon. benaderbaar.
gezelligheid
goed.
goede contacten
het contact in / met mijn directe
leefomgeving is prima.
hou je buurt schoon en netjes
iedereen kent elkaar in de straat.
Iedereen praat af ertoe met elkaar en
zeggen elkaar gedag.
Iedereen zegt elkaar gedag.







geen rekening houden met de buurt
(parkeren van bedrijfswagens),
onderverhuren aan jongeren terwijl dat totaal
niet in de wijk past en soms overlast
veroorzaakt.
rommel die door voorbijgangers achter word
gelaten en de gemeente niet opruimt
-



onderling weinig contact



asielzoekers lopen in groepen van 5 met
gevaarlijke pitbulls langs zonder muilkorf en
alleen een hondenriem waar die honden
ontzettend hard aan trekken. Ik vind dit
nogal dreigend en vraag me af waarom ze
dit doen.
het gemak waarmee meerdere flatbewoners
alle rommel op straat en in het
gemeentegroen deponeren.











parkeerprobleem
mensen worden slordiger, grijze / groene
bakken staan de hele week op de
verzamelplek
bewoners moeten hun rommel opruimen
de gemeente doet niets aan onderhoud
heb ik niet
parkeerplaatsen toe-eigenen. Er wordt zelfs
aangebeld als we parkeren op de toegeëigende parkeerplaats
-
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pluspunten Buytenwegh

Ik vind het belangrijk elkaar te groeten en zo
nodig iets voor een ander te doen. Geef
aandacht aan een man van 89 die alleen
woont.

korte lijnen, bewoners die er al langer wonen
zijn een beetje (niet te) alert op elkaar.





langs elkander heen





laten elkaar meestal met rust





laten mij met rust






leven en laten leven.
leven en laten leven. elkaar respecteren en
de manier waarop mensen leven






mensen begroeten elkaar
mensen helpen elkaar. Er is sociale controle
en gezelligheid.
met elkaar een praatje maken
met groet elkaar, maar er is geen
bemoeienis
mogen niet iedereen over een kam scheren.
niet mogelijk



normale omgang met buren.
omgang met buren
onderling goede verhouding praten met
elkaar maar lopen elkaar niet voor de voeten
over het algemeen heb ik geen last van de
omwonenden.
overwegend vriendelijk.

















positieve benadering van elkaar.
redelijk op onszelf, als je elkaar nodig hebt,
staan ze klaar.
rekening houden met elkaar.
rekening houden met elkaar.
respect en stilstaan bij wat andere prettig
vinden in hun buurt.
respect hebben voor een ieder en zorgen dat
je anderen niet tot last bent.
respect voor elkaar en verdraagzaamheid




respect.
respect. Leven en laten leven.



rustige buurt, waar mensen met plezier
wonen. Winkelcentrum dichtbij en Stadshart
op loopafstand. Helemaal top.
saamhorigheid en begrip
saamhorigheid, wijkvereniging is actief
samen / gezelligheid.
schone buurt.
sociale controle
sociale controle
sociale controle - goede scholen fatsoensnormen.
sociale controle.
toezien op elkaar.
tot op zekere hoogte de vriendelijkheid
tegenover elkaar

















nieuwkomers integreren niet echt
gemakkelijk, het lijkt vooral van de oudere
bewoners te komen
weinig interesse in elkaar
verstaanbaar geroddel, barbecues,
vuurkorven
hondenbezitters die hun beest overal laten
poepen en niks opruimen
sommige mensen gunnen elkaar geen
enkele ruimte en hebben geen begrip voor
andere manier van leven
te weinig betrokken bij de wijk
-























uit de hand gelopen... politie is er op tijd.





vriendelijk en wel behulpzaam indien
gewenst
vriendelijk en leefbaar
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minpunten Buytenwegh

mensen kennen elkaar niet meer en voelen
zich over het algemeen niet verantwoordelijk
voor hun buurt.



geen gettowijken creëren
er is geen sprake van samen leven; iedereen
leeft zijn eigen leven.
alleen contact met naaste buren.
er hangen veel mensen rond op straat wat
soms een onveilig idee kan geven
produceren van zwerfvuil, hondenpoep wordt
veelal niet opgeruimd. Er is ook geen enkel
signaal van handhaving door de gemeente.
soms langs elkaar leven!
Zie a.: mensen die niet aan andere denken.
overlast van gillende bewoners tegen
medebewoners in hun huis
vervuiling op straat, overlast lawaai,
's nachts
ik-periode.
overlast, er wordt niet altijd echt aan elkaar
gedacht.
irritaties, nonchalance
wijze van parkeren
geen aandacht geven.
intolerantie tegenover de Poolse buren van
mijn buren, kinderen van de buren! Geen
respect voor andermans spullen.
geen respect voor elkaar. Veel lawaaioverlast. Dealen - gebruiken.
afstandelijkheid en overal schuttingen
gehorig (kinderen die spelen) en rommelig
(veel afval op grond (lees kinderen))
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pluspunten Buytenwegh

vriendelijk zijn voor elkaar en even groeten
of een praatje maken als je elkaar buiten
tegenkomt.

vriendelijk, sociaal, betrokkenheid.

vriendelijk.

vriendelijk.

vriendelijke bejegening

vrijheid


VVE actief gemaakt.



we hebben een buurt waar de mensen
elkaar kennen en met elkaar praten
we nemen pakketjes van elkaar
we wonen met z'n drieën; in actieve VVE
voor gezamenlijk groot onderhoud.





















ze leven in mijn [buurt] heel vreedzaam.
ze ontmoeten elkaar in de buurtsuper en
kinderen spelen met elkaar.
-



-



-






-





De Leyens
pluspunten De Leyens

alle buren groeten elkaar en maken een
praatje met elkaar. Naaste buren houden
tevens een oogje in het zeil bij afwezigheid
en/of ziekte.

als je elkaar nodig hebt, dat je er voor elkaar
bent

beleefdheid.

bewoners houden een oogje in het zeil.

bewoners kunnen een beroep doen op
elkaar indien nodig.

communicatie

communicatie en verdraagzaamheid

communicatieve samenspraak.

contact, sociaal praatje.

dat er op elkaar gelet wordt.





minpunten Buytenwegh
-

dat men elkaar rust laat.
dat we er zijn voor elkaar.
dat ze terecht kunnen in een buurthuis o.i.d.
de bewoners bezorgen elkaar geen overlast
en gaan vriendelijk en coöperatief met elkaar
om.
de buurt bewoonbaar houden.
de mensen hebben belangstelling voor
elkaar.
de saamhorigheid van de straat
de sociale controle.
de vraag is zo abstract, leg die eens voor
aan een paar academici,
eenieder is alleen met zichzelf bezig.

weinig prullenbakken.
weinig buurtinteracties
samenscholing
weinig initiatief om zelf de straat op te
krikken.
we hebben helaas grote problemen met ons
wandel / parkeerdek aan de Mozartrode, uit
frustratie hierover reageren boven bewoners
dat nog niet eens op elkaar af.
allochtonen die denken dat ze op fietspaden
mogen gaan lopen en de daaruit voortvloeiende confrontatie. Ze leven niet samen
maar gedogen elkaar totdat er iets mis is
dan escaleert het gelijk.
altijd rotzooi op straat neergooien. Je krijgt
een grote mond als je er wat van zegt.
de tuinen niet bijhouden.
elkaar niet (willen) kennen
geluidsoverlast
in ieder huis dat leegkomt komen buitenlanders. Dit word de Zoetermeerse
Schilderswijk.
onderling contact wordt steeds minder
onverdraagzaamheid.
te individueel

minpunten De Leyens
-



zich ergeren aan andere mensen



loslopende honden.
-






iedereen heeft het druk dus weinig sociale
contacten.
geroddel.
het wordt wel steeds individualistischer, je
bent beleefd tegen elkaar, maar verder
houdt het op.
het naleven van de parkeerplaatsen,
-




slechte communicatie.
zie hiernaast



jammer: geen contacten.
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pluspunten De Leyens

een zekere mate van sociale controle












elkaar helpen indien nodig.
elkaar helpen, vragen om hulp. Veel
initiatieven van kleine straatgroepen rondom
bijvoorbeeld buurtgroen.
elkaar in hun waarde laten en helpen waar
nodig is
elkaar respecteren.
enige betrokkenheid.
er is op ons pleintje sociale controle







er is respect en waar nodig kan er bewoners
teruggevallen worden





er voor elkaar zijn als 't nodig is.





er zijn weinig allochtonen in de buurt





fijne buurt doordat iedereen goed met elkaar
omgaat. Er is veel sociale controle.
fijne buren
gedragen zich rustig en beleefd.
geen bemoeizucht, wel behulpzaamheid.
geen bijzonderheden waargenomen.
geen herrie in tuinen en geen overlast van
jeugd. Iedereen gedraagt zich met zijn/haar
gezin rustig.
geen last van elkaar, maar zo nodig zijn we
er voor elkaar (naaste buren).
geen onenigheid alles gaat goed.
geen overlast.
geen, voel me niet er betrokken bij de buurt,
waarschijnlijk heeft onze directe omgeving
dat niet waardoor het prettig wonen is.
gemoedelijk, respect
genoeg ruimte en groen
gezelligheid en vriendelijkheid.
gezelligheid op het pleintje voor de
buurtkinderen, mensen houden een oogje in
het zeil.
goed met elkaar communiceren en respect
hebben voor ieder zijn leefgewoonte
goede communicatie, sociale controle, elkaar
ondersteunen waar mogelijk
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eenheid, meer contact en zeker als je
iemand op straat ontmoet dan groeten.
elkaar bijstaan wanneer nodig.
elkaar groeten en respecteren.
elkaar groeten op straat, een praatje maken,
belangstellend zijn naar elkaar.

minpunten De Leyens

sommige mensen realiseren zich niet dat
hun bezigheden overlast weleens kunnen
geven voor anderen

wegens ziekte kan je niet bijstaan om
anderen te helpen.

verschillende opvattingen over het parkeren.
Er ontstaat irritatie doordat mensen de auto
te dicht bij de uitrit van de eigen parkeerplaats zetten. Gemeente zou dit op kunnen
lossen door een parkeerverbod te plaatsen.
Nooddiensten kunnen soms nauwelijks door
de straat.

goede initiatieven, bijv. eetcafé voor
ouderen, moeten verdwijnen

goede contacten met mensen direct in de
buurt, straat
goede contacten met staatgenoten.
goede vrienden.
groeten elkaar en maken van tijd tot tijd een
praatje.
harmonie.
het goede contact tussen de bewoners
onderling.
het is een rustige en respectvolle buurt

op zichzelf leven.
hebben van huisdieren in een appartement.
soms wordt er in de avond geen rekening
gehouden met de buren als er feestjes zijn in
de tuin.
parkeren en te hard rijden van auto's lijkt in
de Rostandzijde een groter wordend
probleem te worden
(nieuwe) bewoners die zich alleen met
zichzelf bezig houden.
weggebruikers die zich niet realiseren dat ze
in een woonwijk rijden en met hun gedrag de
buurt onveilig maken
-



tamelijk onpersoonlijk
weinig contact met elkaar.
mensen (niet alleen) zien zich als
middelpunt. Als hond voor de deur poept,
mag dat, men betaalt belasting??
meesten leven volstrekt langs elkaar heen.




weinig contact.
niets








niet veel contact
weinig contact, veel ouderen
-







nieuwe mensen worden niet meteen in de
gemeenschap opgenomen, dat heeft een tijd
nodig
enkele bewoners hebben blijkbaar geen
enkele behoefte aan contacten.
er is weinig te beleven
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pluspunten De Leyens

het merendeel van de bewoners houdt
rekening met elkaar

iedereen bemoeit zich met zijn eigen zaken
en respecteert de ruimte van de andere
bewoners. bovendien begrijpt iedereen wat
normaal gedrag is en gedraagt zich ook zo

iedereen is netjes en aardig


minpunten De Leyens

hondengeblaf bij buren en hondenpoep


weinig tot geen verbinding met elkaar, we
hebben geen last van elkaar maar ook geen
plezier



veel mensen met fulltime banen, leeft langs
elkaar heen.
je gaat niet makkelijk bij iemand op bezoek

iedereen is vriendelijk naar elkaar en zegt
elkaar gedag. Ook is er een buurtfeest
geweest waarbij je toch beter ziet wie er bij
je in de buurt woont.
iedereen laat elkaar in de waarde. Ruimt de
eigen rommel op en vormt geen last voor
andere buurtgenoten



iedereen onderhoudt de straat & omgeving
netjes. We zeggen elkaar vriendelijk gedag.
ik ben prima buurman fijn
ik vind er niet zoveel goed aan..
in augustus weer en buurtfeest.
in deze wijk zijn weinig sociale contacten.
Maar dat vind ik wel akkoord.
in het algemeen word iedereen in hun
waarde gelaten
in onze buurt wordt een buurtbarbecue
gehouden, kerstborrel, enz.
je treft elkaar op straat en wijktuin.
je voelt je thuis. Pluspunt is ook dat er een
zekere vorm van sociale controle is.
kan bij nood een beroep doen op iedereen







kent elkaar ten minste van gezicht, groet
elkaar
kom nooit iemand tegen, alleen de bewoners
in ons appartement en deze zijn over het
algemeen positief
laat elkaar vrij





laten elkaar met rust
leven en laten leven
men is vriendelijk.














men maakt af en toe een praatje en men
groet elkaar
men praat met elkaar
mensen houden rekening met elkaar
mensen kennen elkaar, wij zijn met elkaar
goede vrienden, samen zorgen wij voor
veiligheid op onze straat (nieuwe rotonde,
waarschuwingsborden, 112 app - alles
bewonersinitiatief)
mensen zijn bereid tot een praatje
niet betrokken geweest.
omgangsvormen
onderlinge saamhorigheid
onderlinge saamhorigheid
oog hebben voor elkaar
op elkaar letten
persoonlijk contact: betrokkenheid
persoonlijk contact.
redelijk contact, groeten, praatje maken etc.





rekening houden met elkaar.
rekening met elkaar houden.
relaxte omgang
























de speeltuin voor het huis is een
ontmoetingsplaats gedurende de dag. Maar
ook op tijden waar men geen geluidsoverlast
zou verwachten. Tussen 00:00 uur en 09:00
verwacht ik rust en geen jongeren of kleine
kinderen die vroeg het huis uit worden
gestuurd door ouders. Om 7.30 spelen in
een speeltuin met bijbehorend speelgeluid
vind ik geen normale tijd.
honden uitlaten op speelvelden.
er is veel egoïsme en treiterij
-



een paar mensen zijn niet heel erg tolerant



ruzie in de buurt/dat buren elkaar het leven
"zuur" maken.
individualistisch.
als een bewoner iets organiseert, ontstaat er
bij de overige bewoners passiviteit.
overdreven brood voeren aan eenden,
vogels. Het blijft liggen omdat het teveel is.
kent elkaar voornamelijk alleen van gezicht,
groet elkaar alleen maar
-









eigen vrijheid ten koste van andermans
vrijheid (luidruchtigheid, muziek te hard)
openheid over zienswijze op andere culturen
nogal afstandelijk, groet elkaar wel, maar dat
is het
-










geluidsoverlast.
elkaar ontwijken
ruzie
ieder voor zich
niet naar elkaar luisteren.
rommel in de voortuin zetten, auto's op de
verkeerde plek parkeren.
vuurkorven in de tuin (rookoverlast).
onzekerheid die allochtoon uitstraalt
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pluspunten De Leyens

respect voor elkaar

respect voor elkaar

respect voor elkaar

respect voor elkaar en humor





















rustig en in harmonie.
rustig en respect
rustig en vriendelijk
rustig, vriendelijk
rustig, nette niet bemoeiachtig
rustig, vriendelijk, behulpzaam
rustige bewoners, goede sociale controle.
rustige buurt en de mensen respecteren
elkaar
rustige buurt, vriendelijke mensen. Af en toe
een praatje.
rustige mensen. Geen overlast. Geen vuil op
straat.







saamhorigheid, veiligheid
saamhorigheid.
samen verantwoordelijk voor elkaar en de
omgeving
sociaal betrokken
sociaal, netjes, natuur
sociale controle en iedereen weet wie er
woont
sociale controle en tegengaan sociale
verschraling.
sociale controle.
sociale omgang
sociale verbondenheid
sociaal, schoon.
toch interesse in elkaar
toch wel de sociale controle.
tolerantie
tolerantie.
veel praten op straat, goed contact, goed
toezicht op woningen naaste buren.
veel te veel ego's.
veiligheid, elkaar helpen als het nodig is
verandering: soms teveel lawaai op perron :
de Leyens: vooral in de weekenden. maar
kan je alles verbieden?
verdraagzaamheid vriendelijkheid.
verdraagzaamheid.
voor mij is er geen enkel pluspunt
vreedzaam
vriendelijk en behulpzaam als er al dan niet
om gevraagd wordt
vriendelijk, respectvol en ook op gepaste
afstand blijven
vriendelijkheid en behulpzaamheid



vriendelijkheid, behulpzaam


























112

respect.
respecteren elkaar.
respectvol, vriendelijk.
rust
rust en respect. Geen noemenswaardige
overlast.
rustig elkaar in de waarde laten, en
burenhulp

minpunten De Leyens

geroddel

diverse mensen laten hun honden loslopen,
waar dat verboden is.

teveel hondenbezitters lopen zelfde rondje
en ruimen niet altijd poep op.

sinds verkoop huurwoningen is het onderling
geschreeuw, en vuurhaarden na vuurwerk
oudjaarsavond toegenomen

allemaal voor zichzelf

hondenpoep

slecht onderhouden speeltuintje in wijk de
Leyens aan Shakespearezijde. Bootje is
versplinterd, waaraan kinderen zich bezeren,
zandbak is kattenbak. Graag schommels en
leuke attributen. Al vaak gevraagd aan
gemeente door diverse wijkbewoners.
opruimen
-






ruzie om niks
niet-bewustzijn van maatschappelijke rol die
eenieder heeft.
desinteresse voor alles wat er leeft in de
buurt.
asociaal gedrag, zoals schelden,
etensresten in het gemeenschappelijke
plantsoen gooien, loslopende honden.

Onderzoek en Statistiek
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pluspunten De Leyens

vriendelijkheid, elkaar groeten of een praatje
maken.

vriendelijkheid.

vrijheid en omzien naar elkaar

we groeten elkaar met een glimlach.

we kennen elkaar en letten ook op elkaar.

we kennen elkaar, zeggen gedag, in nood
helpen we elkaar.

we laten elkaar met rust

wederzijds respect . Vriendelijkheid

weinig bemoeizucht, leven en laten leven

weinig overlast

wij proberen met elkaar de buurt schoon en
leefbaar te houden

ze gaan met respect voor elkaar om

ze laten je met rust

ze respecteren elkaar.

zeer sociale wijk. Geen buren ruzie o.i.d.

zonder dat men zich teveel met elkaar
bemoeid is er een goede sociale controle en
zegt men elkaar altijd gedag of maakt een
praatje.
-

Seghwaert Zuidwest
pluspunten Seghwaert Zuidwest

allemaal oude mensen.

behulpzaamheid, men kan een beroep doen
op de buren.




bereidheid om elkaar te helpen
burenhulp onderling en met sommigen
prettig contact.
contacten tussen verschillende
bevolkingsgroepen
dat er vrij veel onderlinge hulp is



door saamhorigheid ontstaat wederzijds
begrip en daardoor meer bereidheid voor
hulp.
eenieder laat de ander in zijn waarde.
elkaar geen overlast bezorgen.











ze leven een beetje langs elkaar heen
weinig sociale cohesie
ze gaan hun eigen gang.
-







geen contacten met elkaar.
hangjongeren in Park.
het egoïsme viert hoogtij!
parkeergedrag in de buurt
speeltuintje aan Shakespearezijde is zwaar
verouderd
vrijwel geen contacten
weinig communicatie

minpunten Seghwaert Zuidwest

geen contact met andere bewoners.

bewoners uit omliggende buurt schijten de
hele boel onder, dat stinkt, is onhygiënisch
en vooral ergerlijk. Handhaving vind niet
plaats v.w.b. opruimingsplicht.

Parkeer druk tijdens schooluitgaan en begin
-



de bewoners doen veel vrijwilligerswerk in
bijv. het buurthuis en het hof van Seghwaert.
Vorige week zaterdag was er burendag.







-






-




-




minpunten De Leyens

sommige bewoners alleen aan eigenbelang
denken

asociaal - vuil.

teveel auto's

niet-aangelijnde honden

parkeren voor onze oprit.

elkaar groeten en helpen. Aanvegen van de
bladeren zodat de straat er goed uitziet.
elkaar helpen als het nodig is
elkaar helpen als het nodig is
elkaar helpen en opletten
elkaar helpen, maar dat zijn de naaste
buren.
elkaar helpen.
elkaar respecteren en respectvol met elkaar
omgaan
elkaar zo nodig behulpzaam zijn.
er voor elkaar te zijn.
er wordt iets georganiseerd waar mensen
aan meedoen, als de opruimdagen














dat een vaste aantal mensen nooit ergens
aan meedoet
men laat veel afval rondslingeren. Ook het
vuurwerk met Oud en Nieuw ervaar ik als
hinderlijk. Er wordt trouwens vaker vuurwerk
afgestoken zonder dat er gehandhaafd
wordt. Soms wordt er in de nacht wordt er
veel lawaai buiten gemaakt.
te weinig betrokkenheid.
agressief gedrag en elkaar overlast
bezorgen.
geen negatieve ervaringen
herrieoverlast
geen contact hebben
overige buurtbewoners: weinig contact mee,
geen gemoedelijke gedag, ieder voor
zichzelf.
geen onkruid wegwerken
luid muziek draaien.
het zijn wel steeds de zelfde mensen die er
aan mee doen
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pluspunten Seghwaert Zuidwest

er wordt op straat gegroet

geen samenleven in onze buurt.

geen troep maken, geen overlast bezorgen,
niet opdringerig en op de hoogte zijn van
problemen van de naaste buren zodat hulp
kan worden geboden

gemêleerde samenstelling van
buurtbewoners die een beetje op elkaar
letten

gezellig, vertrouwen, veilig.

goed contact























het naar elkaar kunnen luisteren
houden elkaar goed in de gaten.
iedereen laat iedereen in zijn waarde
iedereen lijkt elkaar in hun waarde te laten
en bezig met hun eigen leven. Vele mensen
hebben een eigen tuin, waardoor contact
niet groot is.
in gesprek met elkaar blijven
je kan bij elkaar terecht voor vragen
kleine burenhulp
contact houden daar waar mogelijk
letten op elkaars huizen en pakjes
aannemen
leuke betrokkenheid
meedenken aan de buurt!
Mee verantwoordelijk!
men kijkt naar elkaar om
met respect voor elkaars en eigen ruimte en
rust, indien mogelijk / gewenst hulpverlening
en steun. Genieten van de mooie omgeving
en daar zorg en verantwoordelijkheid voor
dragen.
met vrijwel alle buurtbewoners is er fijn
contact waar nodig, helpen we elkaar.























multifunctioneel
naar elkaar omzien.
niemand bemoeide zich met zijn buren
preventieapp werkt goed. Daardoor ook
sociale controle.





redelijk harmonieus
respect hebben voor elkaar.
respect naar elkaar en groeten als we elkaar
tegenkomen.
respect, rekening houden met elkaar



respecteren elkaar.
respecteren, leven en laten leven,
vriendelijkheid
respectvol met elkaar omgaan, groeten e.d.
respectvol naar elkaar
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goed contact met de buren en bij
afwezigheid op elkaars huizen letten.
goed contact, gezellig, geen gezeur
goede harmonie, ieder in zijn/haar waarde
laten
goede omgang
goede onderlinge contacten
het is een rustige buurt met mensen met
ongeveer dezelfde mentaliteit.

minpunten Seghwaert Zuidwest

er wordt veel troep op straat gegooid

zie boven.
-

respectvol, elkaar groeten, elkaar niet overlopen.
respect hebben voor anderen.










hangjeugd in het speeltuintje.
verplichting tot deelname aan activiteiten
met de buurt
veel individualisme, geen of weinig aandacht
voor de buren
zichzelf isoleren
er zijn niet zo veel contacten tussen de
mensen. Alleen de directe buren gaan met
elkaar om.
soms wel lastig benaderbaar
te weinig contact.
overlast door buurtbewoners
-

andere culturele ideeën
achter de rug van bewoners om naar politie
o.i.d.
zie hiernaast.

onlangs in de straat nieuwe buren met
"woonwagenkamp" mentaliteit, vervelend.
Amok met andere buren. Politie erbij enz.
dezelfde reden
niet in de daarvoor bestemde garage
parkeren die eigendom is van de
koopwoningen, maar gewoon in de straat.
daardoor is er te weinig plek voor de rest.
overlast middelbare school
ik ken mijn buren niet zo goed, afgezien van
de directe buren.
laten hun honden poepen op de stoepen
zonder op te ruimen. ( zijn geen naaste
buren)
onachtzaam met vervuiling.
rommel achterlaten, winkelwagens niet
terugbrengen
geen aandacht voor elkaar, niet groeten
bijna verplichting om mee te doen aan
buurtfeesten
-



bij conflicten direct oordelen.
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pluspunten Seghwaert Zuidwest

rust, leven en laten leven

rust, vriendelijk, respectvol

rustige betrokkenheid

rustige buren.



samenwerken is nodig.
samen zorgen voor een leefbare buurt



samenleven zoals het hoort; normen en
waarden
sociaal naar elkaar toe, vind ik een pluspunt.
sociaal, maar niet te.
sociale contacten + controle.
sociale controle
Sociale controle
Sociale controle
sociale controle van directe buren
veiligheid
voor zover men elkaar niet kent, heeft men
toch een aardig woord voor elkaar over bij
ontmoeting op straat.
vriendelijk, sociale controle
vriendelijke buren
vriendelijkheid en goed contact.



















we hinderen elkaar niet en vangen elkaars
post op, indien nodig
We respecteren elkaar en houden vaak
rekening met elkaar.















niet veel contact
mensen ruimen hondenpoep niet op
sommigen erg met zichzelf bezig, alleen
eigen belang.
-



een te grote groep hondenbezitters zijn
agressief, houden zich niet aan de
hondenuitlaatregels en ruimen de poep niet
op, zelfs niet op duidelijk aangegeven
speelvelden voor kinderen.
er wordt wel eens wat geroddeld.



-




-







attent op elkaar, elkaar vriendelijk groeten,
elkaars woning in de gaten houden (bijv. bij
verdachte zaken). Groenvoorziening samen
onderhouden.
behulpzaamheid, vriendelijkheid
ben overdag thuis maar een praatje/grapje
maken en groeten vind ik heel belangrijk,
pakketten aannemen voor buren b.v. zware
tassen sjouwen voor iemand die daarmee
moeite heeft.
bewoners laten elkaar met rust.
bewoners zoeken contact met elkaar.
burendag.
communicatie.
contact, behulpzaam.

gehang rond winkelcentra.
leven en laten leven
teveel op zichzelf
weinig contact vanaf een paar deuren verder
-





ze helpen elkaar, maar laten mensen ook
met rust als ze dat willen.
ze overlopen elkaar niet, er is toch een goed
contact
-

Seghwaert Noordoost
pluspunten Seghwaert Noordoost

alle werkloze jongeren "hangen" gezellig
samen.


minpunten Seghwaert Zuidwest

slordigheid

supermarkten (buren) kunnen meer hun
karretjes opruimen: zwerft rond
+ overlast laden lossen vrachtauto's.

wij gaan prima met elkaar om.

het komt altijd op dezelfde mensen neer
terwijl de rest alleen maar "meegeniet" als
het er weer opgeruimd en schoon uitziet.
-



30 tot 40'ers zijn alleen met zichzelf bezig,
geen oog voor milieu, dus toekomst van hun
kinderen interesseert ze geen bal
betaalde slavernij
dat (veel) bewoners het te druk met zichzelf
hebben.
groeten is niet "normaal" meer
ieder voor zich, God voor ons allen.
ik zie geen samenwerking
men is anoniem.
te weinig "buurtcontact" onderling

minpunten Seghwaert Noordoost

drugsgebruik, luiheid, vuil,
onverantwoordelijkheid, vandalisme,
prostitutie (ja serieus), diefstal,
werkeloosheid.

aan de andere kant is iedereen toch ook veel
op zichzelf (inclusief mezelf), weet je vaak
niet wat er speelt en waar je iemand mee
zou kunnen helpen.

parkeerfouten

niet reageren op wat dan ook!





er is nauwelijks sprake van enige cohesie.
geluidsoverlast door ouder wordende buren
in inmiddels slecht geïsoleerde huizen.
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pluspunten Seghwaert Noordoost

dat we allemaal alert blijven als we iets zien
dat afwijkt. Elkaar op de hoogte houden

de gezelligheid en controle bij elkaar bij
afwezigheid.

de meesten groeten elkaar. Af en toe een
praatje. Als iemand iets ernstigs heeft
meegemaakt is er medeleven. Buurtgenoten
die ook een hond hebben over algemeen
eerder en vaker contact.

elkaar bijstaan indien nodig.

elkaar gedag zeggen en helpen.

elkaar goedendag zeggen., een praatje
maken met elkaar.

elkaar met rust laten. Vriendelijk zijn naar
elkaar. Elkaar gedag zeggen. Elkaar
respecteren. Ook op privacygebied.

elkaar netjes groeten op z'n minst +
buurtbarbecue elke zomer.

elkaar positief benaderen en aanspreken.

elkaar respecteren

er is geen overvloed aan verschillende
culturen, het is nu 50%. Balans is nu nog
goed.

er is van de appelgaard een gezamenlijk
project gemaakt - schooltuintjes

er voor elkaar zijn als dat nodig is.

er wordt van mij niets verwacht, anders dan
normaal sociaal gedrag: met die mensen is
het prima samenleven.

geen burenruzies

geen hangjongere
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gemeenschappelijk groen
gemoedelijk.
gewoon met ieder een vriendelijk woord.
gezelligheid, respect, aanpassing
goede sociale contacten en weinig
geluidsoverlast
het positieve van de jeugd van hoe die met
elkaar omgaan.
het praatje, elkaar helpen waar we kunnen
hulp.
ieder in zijn waarde laten en respect voor
elkaar.
iedereen laat elkaar.
ik ben net hier naar toe verhuisd. Ik kan
moeilijk oordelen
ik heb de indruk dat alle buurtbewoners
elkaar in hun waarde laten en respectvol met
elkaar omgaan.
ik heb geen probleem.
ik ken de mensen om mij heen verder niet.
in onze stukje koophuizen, sociale controle,
goeie contacten, iedereen durft elkaar
ergens op aan te spreken
je leert elkaar beter kennen.
klaarstaan voor elkaar.

minpunten Seghwaert Noordoost

weinig onderling contact








er is geen minpunt bij en onder de bewoners
bij ons in de straat.
burenoverlast wat geluid betreft. Extra kliko's
die sommigen hebben, caravans die veel te
lang blijven staan, boottrailer rechtop tegen
het huis, afval / stenen die voor de deur
langdurig blijven liggen e.d.
elkaar negeren, bij problemen niet met
elkaar praten.
dat je de buren vaak hoort schreeuwen naar
elkaar. Soms hoor je alles.
héél véél hondenpoep op het speelveldje bij
de school.
geen rekening houden met elkaar.
-














afgunst en verworven rechten "omdat zij er
langer wonen".
geen vuil opruimen en verwaarloosde tuinen
op de parkeerplaats
dadelgaarde/kersengaarde wordt het vuil
(blikjes en andere troep) uit de auto's zo op
straat gegooid.
criminaliteit en hangjongeren
geluidsoverlast
achterlaten uitwerpselen honden op
voetpaden.
[ ... ]
achter de deur stopt het
geen hulp.
dito



iedereen is er op zichzelf. Daar heb ik de
indruk van tenminste.





ik vind het een rustige buurt.
geen minpunt, alles werkt.
sociale huurwoningen, jongeren zijn niet
overal altijd even welkom





meer toezicht houden en rekening houden
met allerlei soorten activiteiten; meer
veiligheid voor de bewoners.
men houdt rekening met elkaar.





men is vriendelijk tegen elkaar





mensen zeggen elkaar gedag, geen overlast.



dat sommige mensen hun puin op straat
gooien.
er staat veel blik in de straat en mensen
nemen niet altijd de moeite om de auto een
eindje verderop te parkeren.
sommige mensen zijn erg onverschillig t.o.v.
anderen
één buurvrouw geeft wel overlast door
pesterijen.
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pluspunten Seghwaert Noordoost

mijn buurt beperkt zich tot het doodlopende
deel van de Peulenakker. Met al die buren
kunnen wij het goed vinden en reiken zo
nodig elkaars hand.

minder lawaai 's avonds-hangjongeren t.o.
dagverblijf.

orde, netheid, geen geluidsoverlast.

minpunten Seghwaert Noordoost
-





over het algemeen rustig.







privacy
respect voor elkaar.
respecteren en rekening houden met elkaar





rustig en vriendelijk.












rustig, vriendelijk
rustig, vriendelijke mensen.
rustig, zonder overlast voor elkaar.
saamhorigheid en altijd voor elkaar klaarstaan
sociaal.




sociale contacten met een deel
sociale controle






sociale controle, elkaar helpen, buurt
leefbaar houden.
sociale controle.
tot nu toe laat iedereen de ander met rust
van de buren om ons heen weten we de
namen en gezinssituatie. Met die buren
hebben we ook een buurtapp om dingen af
te spreken
veel contact en meeleven met elkaar.
veel vriendelijkheid.
verdraagzaam
verdraagzaamheid (voor zover ik weet)
verdraagzaamheid, respect, rustige buurt,
geen overlast, spelende kinderen.



verdraagzaamheid.
vertrouwen/helpen buren/praatje
maken/verdraagzaamheid etc.
vriendelijk
vriendelijk begroeten van elkaar.
vriendelijke buren.
vriendelijkheid
vriendelijkheid, elkaar helpen waar nodig.
waakzaamheid en geduld





























we kennen elkaar en zeggen elkaar gedag.
Bij ziekte/onregelmatigheden wordt er
geïnformeerd
we lopen de deur niet plat bij elkaar maar als
het nodig is zijn we er wel voor elkaar.
Verder is er een goed initiatief opgestart hier
(Hof van Seghwaert)
wij begrijpen elkaar ongeacht je achtergrond
of nationaliteit
zeer rustige buurt, mensen van wat oudere
leeftijd.
zorgen voor een gezellige buurt. Aandacht
voor elkaar
-

















voetballende kinderen op straat waar auto's
staan en rijden.
"slonziger" worden v.d. buurt. Gordijnen,
rommel buiten ed.
geluidsoverlast kinderen en baby's.
geen rekening met elkaar houden (harde
muziek dag en nacht
drukker geworden door de komst van de
Action.
achterbaks
er wordt veel afval op straat gegooid.
het niet aanspreken van hangjongeren in het
winkelcentrum.
sommige bewoners blijven erg op zich zelf
zich niet in andere leefomstandigheden
kunnen verplaatsen. Een groet op straat is al
een goed begin.
teveel aan jezelf denken, weinig onderhoud
aan eigen huis / tuin.
zwerfafval. Vuurwerk + vuurwerkafval.
de rotzooi die soms op straat gegooid word
qua bewoners zou ik zo gauw niet iets
kunnen bedenken
achteruitgang.
weinig contact
weinig onderling contact, vooral als één van
de weinige witte mensen moeilijk aansluiting
bij andere gekleurde buren. Zijn wel
vriendelijk, maar ook taalbarrière.
geluidsoverlast.
zonder vertrouwen / verdraagzaamheid gaat
het niet.
veel mensen op de dag afwezig
honden uit naburige omgevingen die bij ons
voor overlast zorgen
-






overlast van hondenpoep en rommel op
straat en in struiken.
de buurt verpaupert! Veel inbraken, huurwoningen worden allemaal aan buitenlanders gegeven, de rommel neemt toe.
de overburen!
geluidsoverlast in nachtelijke uren
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pluspunten Seghwaert Noordoost
-

minpunten Seghwaert Noordoost

mensen zijn te veel op zich zelf, te druk met
hun eigen leven.

te veel (geluids)overlast

Noordhove West
pluspunten Noordhove West

aardig zijn voor elkaar, behulpzaam, oudere
mensen in de gaten houden als je ze een
tijdje niet gezien hebt.

behulpzaam.

-



dat de ouderen een beetje op elkaar letten









de buurt schoonhouden is een pluspunt
de meeste mensen helpen elkaar.
elkaar met rust latengeen overlast
elkaar respecteren.
er wordt wel naar elkaar gekeken op een
goede manier
fijne rustige buurt
geef elkaar respect
geen spanningen
gewoon contact. In geval van vragen, nood
bij elkaar kunnen aankloppen.
goede contacten
het is een rustige buurt, waar de meeste
mensen rekening houden met elkaar.
hulp die elkaar geboden wordt in ons
appartement.
ieder in elkaars waarde laten
iedereen laat elkaar in zijn / haar waarde
iedereen respecteert elkaar
iedereen mag zijn ding doen






















bemoeien met andere buren
ieder een is behoorlijk op zichzelf
-






langs elkaar heen leven
weinig contact
weinig contact met elkaar
schoon houden van de wijk (eigen tuin/huis
& openbaar gebied)
-



respect.
met name soms vooral zomers
geluidsoverlast.
weinig contact
afnemende sociale cohesie.
asociaal parkeergedrag op stoep bij
winkelcentrum;
Overlast hangjongeren bij winkelcentrum
het is geen eenheid
-











positief
respect voor elkaar
respect, privacy, verdraagzaamheid.
rust
vriendelijk naar elkaar toe.
vriendelijke en geïnteresseerde buren




we praten regelmatig met elkaar
wij hebben als bewoners (van het
appartementencomplex) heel goed contact
onderling.
wij letten op elkaar en staan klaar indien
nodig
-



-









Noordhove Oost
pluspunten Noordhove Oost

acceptatie en respect, iedereen in zijn/haar
waarde laten.

begrip, zelfde cultuur en IQ, sociaal gedrag

mensen die in het afgelopen 1 1/2 jaar zijn
komen wonen denken dat ze alleen op de
wereld zijn
geen minpunten
sommige mensen.
mijn buurman is een egotripper
roddel.
-

-

in de wijk Noordhove let iedereen op elkaar
en dat vind ik fijn.
leven en laten leven.
normaal gedrag, geen overlast.
normaal met elkaar omgaan.
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minpunten Noordhove West

teveel op elkaar letten en ruzie zoeken om
de honden.



slecht de rommel opruimen



er wordt geen gedag meer tegen elkaar
gezegd.
onderhouden van huis, tuin.
ze blijven nog teveel in hun huizen zitten.
Terwijl er genoeg te doen is in het
buurtcentrum in de wijk.

minpunten Noordhove Oost

te weinig contact/interactie.





behulpzaam
bereidheid om elkaar te helpen





betrokkenheid vaak



zwaar gelovig, aso types met schijt aan
iedereen, lui en laksheid.
bemerk dat niet iedereen het normaal vindt
het eigen woonerf te onderhouden
Het verspreiden van rommel en straatvuil,
veel geluidsoverlast
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pluspunten Noordhove Oost

dat je een prettige leefomgeving hebt.

dat wij samen op de buurt letten en alert zijn
op zaken die wij op straat zien.

















de buurt schoon en netjes houden.
de sociale controle, dat je weet wie in je
straat woont.
de wijk is over het algemeen rustig en de
bewoners gaan respectvol met elkaar om
door sociale controle is de buurt prettig,
krijgen wel steeds meer last van
hangjongeren in de avond
elkaar gedag zeggen, de buitenomgeving
netjes houden
elkaar met rust laten.
elkaar met rust laten.
elkaar op een nette manier aanspreken en
gedag zeggen. Respect hebben voor elkaar!

elkaar respecteren
elkaar waar mogelijk groeten geeft
leefbaarheid
er ligt geen zwerfvuil op straat
er voor elkaar zijn (indien nodig)
er zijn niet veel problemen.

minpunten Noordhove Oost

er is geen actief toezicht op de kleine puntjes
vanuit de gemeente die irritatiefactoren zijn.
Bijvoorbeeld een buurman die een enorme
bedrijfswagen op zijn erf zet waardoor ons
zicht geblokkeerd is, of een hek dat
weliswaar rechtmatig is geplaatst door de
eigenaar op de hoek van de [ ..... ] wat een
gevaarlijke situatie oplevert omdat het zicht
totaal belemmerd wordt. Geen rekening
houden met anderen. De gemeente houdt
daarentegen wel rekening met parkeerbeleid
en deelt makkelijk een bekeuring uit voor
€ 90 voor onze wagen die wij aan het
uitladen zijn voor ons huis. Dit gaat dan
wrijven. Het wordt dan opgevat als pesterij
en dan gaat de straat erover praten terwijl
fundamentele zaken en toezicht daarop
ontbreekt. De wijkorganisatie stuurt relatief
snel iemand eropaf maar dan belandt het in
een zwart gat. Gebeurt niks. Op een
gegeven ogenblik meld je het niet eens
omdat je denkt dat je je tijd aan het
verspillen bent.

dat nieuwe mensen zichzelf niet voorstellen













gelukkig (nog) veel autochtonen, maar de
hoofddoekjes rukken op....





gemoedelijkheid. Geen overlast.





het is er rustig.







het is rustig.
ieder in zijn waarde laten.
iedereen kan goed met elkaar overweg en let
op elkaar.
in onze straat hebben we regelmatig contact
met elkaar en gaan op een vriendelijke wijze
met elkaar om











je kunt elkaar aanspreken op punten
kunt op elkaar een beroep doen en laten
elkaar toch vrij
Laten elkaar met rust.
Leven en laten leven





soms duurt een feest te lang waardoor de
overlast er tot te laat is.
in de avond veel hangjongeren uit andere
buurten, maar door de vele jonge gezinnen
wordt hier geen opmerking over gemaakt
tegen hen om erger te voorkomen
's zomers wat luidruchtig tot laat (soms)
muziekoverlast.
parkeren is een probleem. Veel bewoners,
buren, hebben meerdere auto's en weigeren
om bijvoorbeeld één auto voor de deur te
plaatsen maar kiezen ervoor om de auto's
(twee of drie) allemaal voor de deur te
parkeren!
ieder voor zich leven
individualiteit
sommige buren hebben hun muziek zo luid
dat de buurt bewoners er last ondervinden.
sluipende instroom van allochtonen, die er
een eigen levensstijl op wensen na te
houden. Steeds meer hoofddoekjes en van
die kale koppen met onverzorgde baarden
eronder.
plaatsen van grofvuil bij de papier-, glas- en
plastic verzamelpunten.
we kennen elkaar niet, behalve naaste en
overburen.
weinig aanspraak.
bemoeienissen met elkaar.
mensen zijn over het algemeen meer in
zichzelf geïnteresseerd en houden
onvoldoende rekening met hun omgeving
(parkeren, te hard rijden, etc.)
te weinig elkaar echt kennen
-
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pluspunten Noordhove Oost

Men gedraagt zich sociaal, motto is leven en
laten leven...., aandacht voor de netheid van
de omgeving etc.

mensen houden rekening met elkaar




































mensen in de buurt laten elkaar in hun
waarde
met sommige buren een praatje maken!
niet dus want het verloop in die koophuizen
is teveel.
normaal sociaal contact, hulpvaardig en
rekening met elkaar houden
op goede voet.
over het algemeen oudere autochtonen. Dat
geeft weinig tot geen spanningen
prettig in de omgang en elkaar heerlijk met
rust laten.
respect voor elkaar, vriendelijk tegen elkaar
respect voor elkaar.
respect.
rust

rust.
rustig, betrokkenheid indien nodig
rustige buurt, meeste mensen erg op zich
zelf.
rustige buurt, we hebben ook een groepsapp
als er eens iets mis is maar er zijn geen
ongeregeldheden
sociale controle en veiligheid waarborgen in
je omgeving.
sociale controle, hulp verlenen
sociale omgang.
staan voor elkaar klaar
stilte
veel aanspraak binnen de straat.
veel sociale controle en regelmatig een
kletspraatje met de buren
verdraagzaamheid
verdraagzaamheid, zeggen elkaar gedag
vriendelijk benaderen, geen overlast
bezorgen.
vriendelijk naar elkaar, tolerantie.
vriendelijk voor elkaar
vriendelijk, rustig
vriendelijkheid.
we groeten elkaar en weten elkaar zo nodig
te vinden, maar worden niet verplicht om bij
elkaar over de vloer te komen
we hebben contact met elkaar met de een
meer dan met de ander
zijn bereid hulp te bieden in geval van nood
zorg naar elkaar, de meesten kennen elkaar
wel
-

Rokkeveen West
pluspunten Rokkeveen West

55+ flat: staan klaar indien nodig voor elkaar

actieve en betrokken bewonersvereniging
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minpunten Noordhove Oost

iedereen in zijn eigen huis, vooral naar
binnen gericht. Ik ken de meeste buren van
gezicht en maar enkele van naam.

overdag door alle werkenden is er weinig
leven in de directe omgeving. In de
winterperiode worden contacten beduidend
minder



af en toe een beetje geluidsoverlast!
[...]



het niet kunnen verplaatsen in de situatie
van een ander
zomers geluid.
-








geen respect voor elkaar hebben.
iedereen leeft vrij geïsoleerd. De nieuwe
mensen in de straat hebben niet de moeite
genomen om zich even voor te stellen. Ik
weet nu bijvoorbeeld niet eens hoe de
mensen heten die schuin tegenover mij
wonen.
ieder voor zich.
-














geluidsoverlast
te weinig contacten / omgang.
maken nog wel eens herrie
saai
op het kinderspeelveld wordt het bord
"verboden voor honden" massaal
genegeerd.
er vindt discriminatie plaats naar een
islamitisch gezin
lawaai
negeren, schelden.
onnadenkend de auto parkeren
mobiel krijgt meer aandacht dan goede dag.
de gevels hadden 1 kleur en krijgen nu
verschillende kleuren.
-





ik zou niks weten wat het benoemen waard
is
ze letten teveel op elkaar.
controle, ik noen het bewust niet sociaal.
Verder geen echte samenleving.

minpunten Rokkeveen West

erg op zichzelf en geen rekening houden
met anderen
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bekend met elkaar, "goede buur", elkaar
opzoeken of helpen als nodig, maken een
praatje met elkaar, met een enkeling op voet
van vriendschap, prima.


















bekend met elkaar, waar nodig elkaar
attenderen op relevante zaken
belangstelling naar elkaar.
beveiliging via buurtapp
bij calamiteiten helpt men elkaar.




dat als er wat is we blijven praten en niet
dingen doodzwijgen.
dat er dezelfde soort mensen wonen, qua
achtergrond jong en oud, families.
de omgang met de bewoners hier is heel
plezierig, aandacht voor elkaar.
de omgeving schoonhouden
de rust en veiligheid als mede
betrokkenheid.
de wijk: geen idee, de starten om ons heen:
we helpen elkaar daar waar mogelijk.
diversiteit
een buurvrouw die zaterdags de buurtjes op
de koffie vraagt.
een praatje maken, op de huisdieren passen,
planten nalopen. wat voor elkaar doen.
elkaar "kennen" en in normaal gesprek
blijven met elkaar.





elkaar behulpzaam zijn.
elkaar gedag zeggen en een praatje op zijn
tijd
elkaar helpen
elkaar helpen
elkaar in de gaten houden.







elkaar in hun waarde laten
elkaar in waarde laten, sociale controle
elkaar kennen en ruimte geven.
elkaar ondersteunen als nodig is.
elkaar respecteren





elkaar respecteren.
elkaar vrij laten.
er een samenleving van maken.





Er is een actieve buurtvereniging, er worden
een paar keer per jaar activiteiten
georganiseerd. De buurt ziet er netjes uit
gaan in goede harmonie met elkaar om.
gedag zeggen, en even aandacht voor
elkaar!
geen gezeur en iedereen laat iedereen in zijn
waarde
geen last van elkaar hebben








geen probleemwijk
gericht op de natuurbeleving van de Balij.
goed met elkaar omgaan en interesse tonen
goed.
goede aardige buurt gewoon gezellig
goede contact met de buren.





minpunten Rokkeveen West

geen bijzonderheden, eigenlijk gaat iedereen
z'n eigen gang. dat leidt er wel soms toe dat
sommigen auto's op onhandige plaatsen
laten staan, hond op de verkeerde plek laten
poepen of jongeren die net wat te laat te
veel herrie maken. Wat mij betreft "niets
bijzonders", soms wel ergerlijk. Ben kort
geleden een keer aangesproken door
buitenlandse buurtbewoner (expat) die zich
buitengesloten voelde, was slechts een
incident berustend op misverstand.
parkeren, waar dit niet mag
dagelijkse contacten zijn
beperkt/oppervlakkig.



elkaar niet groeten
géén interesse naar wel en wee.
-


















vergrijzing van de buurt, waardoor
eenzaamheid ontstaat.
aanspreken bij problemen door jongeren
(ruw omgaan met groenvoorziening,
lawaaioverlast)
door elkaar te negeren of dwars te zitten
negeren
de meeste bewoners met katten laten deze
buiten lopen.
te weinig contact
te gejaagd leven.
gebrek aan respect, met name grote overlast
van honden : blaffen en poepen zonder
opruimen
te geïsoleerd
geen rekening houden met de
medebewoners.
veel bewoners stellen zich wat afstandelijk
op.
soms geluidsoverlast
geen belangstelling.
-





verder dan goedemiddag avond en hallo
komt het vaak niet
te weinig contact met elkaar
-
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pluspunten Rokkeveen West

groeten, ook al ken je elkaar niet en attent op
elkaar


























het wordt buitenlander en binnenlander moet
weg van ons samenleven.
houden en onderhouden vigerende normen
en waarden.
ieder de ruimte om je eigen leven te leven
ieder op zich. Maar toch prettig.
iedereen begroet elkaar tijdens het wandelen
met de hond
iedereen is vriendelijk jegens mij ons gezin
(en omgekeerd)
ik vind dat wij een dorpsgevoel hebben in de
wijk, en dat bedoel ik positief.




niet naar elkaar omzien.

In het algemeen zijn bewoners vriendelijk
voor elkaar
in ons appartement kennen we elkaar en
helpen zo nodig als er iets aan de hand is.
in rust en kalmte
Je kan een beroep doen op elkaar



sommige bewoners nemen het niet zo nauw
met opruimen van hun eigen troep. Dat laten
zij aan anderen over, of misschien zelfs de
gemeentereinigers.
bewoners zijn sterk op zichzelf gericht



in onze buurt geen minpunt




Kunnen betrokkenheid tonen bij de
medebewoners.
lekker rustig
Lopen de deur niet plat bij elkaar, maar kan
altijd terecht als er iets is



soms geluidsoverlast
als iemand een briefje op de deur plakt dat ie
geen pakketjes voor de buren wil aannemen
merk nog te weinig betrokkenheid / inzet.

Medeleven + (indien nodig) hulp. Wel
contact - niet teveel.
meer vriendelijkheid.
men houdt rekening met elkaar.
men laat elkaar in zijn waarde: men bemoeit
zich beperkt met elkaar.
mensen helpen elkaar als het nodig is.
mensen wonen over het algemeen op een
rustige manier met elkaar samen.



met de meeste mensen een vriendelijk
contact.
naar elkaar luisteren en mede zorgen voor
de veiligheid in de buurt
naar elkaar omzien, luisteren en zorgen voor
een veilige buurt
omzien naar elkaar.
onderling contact.
ondersteuning naar elkaar.
oog voor elkaar en de buurt
praatje met elkaar en aandacht voor elkaar
prima, geen klagen.
prima.
respect voor elkaar.
















ze leven veel op zich zelf. Wel contacten.
er is weinig communicatie
weinig contact tussen jong en oud, iedereen
is op zich zelf waardoor het gevaar van
eenzaamheid blijft.
tegenwoordig gaat het richting individu.
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het is fijn dat bewoners elkaar begrijpen en
met elkaar kunnen praten.
het is fijn wonen hier. Erg rustig.
het is rustig
het oprichten van de koffiesoos aan het
Morapad 3, Rokkeveen.

minpunten Rokkeveen West

soms motoroverlast bij klussen of bij prachtig
weer: buiten zitten en naar binnen vluchten
vanwege herrie met klussen, maar dat heb ik
ook gedaan, dus geen probleem.
-

rekening houden met elkaar, elkaar vrijheden
gunnen, directe buren staan klaar als je hulp
nodig hebt, andere buren zijn over het
algemeen vriendelijk.













heb geen minpunt. Prima zo!!
redelijk veel mensen leven naast elkaar i.p.v.
met elkaar
-

te weinig contact, doordat je naast elkaar
woont, en niet zoals bijvoorbeeld in een flat
waar je elkaar vaker tegen komt op de galerij
of lift
geluidsoverlast.
men bemoeit zich weinig met elkaar.
er wordt soms wat te hard gereden in de
straat.
mensen houden soms te weinig rekening
met het imago van de buurt, door
bijvoorbeeld de eigen auto niet de
parkeerplaatsen te parkeren, maar
daarbuiten (bijvoorbeeld op de stoep)
-








langs elkaar heen leven.
gaat goed
weinig contact met elkaar.
rommel achterlaten.
honden poepen in onze tuin.
relatief weinig contact met buren een paar
huizen verder.
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rekening houden met elkaar.


respect hebben voor elkaar



respect voor elkaar en elkaars eigendom.





respect voor elkaar, luisteren naar elkaar.
respect voor elkaar.
respect voor en met elkaar. Zie verder buren
weinig
respectvol, open, toegankelijk

























ruimte geven
rust, ondanks dat we in een appartementencomplex wonen
rustig.
rustige buurt - behulpzaam - niet bemoeizuchtig.
rustige buurt, geen overlast en ruim opgezet
samenleven komt voornamelijk tot
uitdrukking in het winkelcentrum. Daar
vinden regelmatig allerlei activiteiten plaats.
sfeer is prima.
sfeer, veiligheid.
sociaal contact, weet wie er woont en/of wat
er speelt.
sociaal gedrag is positief
sociaal, vriendelijk.
sociale controle, rekening houden met
elkaar.
sociale controle / burenhulp.
sociaal.
tolerantie naar elkaar toe
tolerantie, respect en snel conflicten
adresseren en compromissen sluiten.
val elkaar niet lastig.
vaste groep bewoners, kennen elkaar al
lang.
veel bewoners zijn oud of te oud.
veel contact met elkaar. Onderling hulp
bieden. Gezamenlijk gezellige dingen doen.
veiligheid. Saamhorigheid.
verdraagzaamheid

minpunten Rokkeveen West

dat sommige mensen niet weten wat de
kinderen uitspoken buiten.

lawaai van opgevoerde brommers, motors
en auto met knaluitlaat.

soms een beetje te weinig aandacht en
eerbied voor elkaar.

Ieder voor zich.

geen opmerking over







weinig onderlinge betrokkenheid
ik heb het beeld dat, zeker in mijn straat, de
bewoners zich nauwelijks met elkaar
bemoeien.
niets.
contact kan intensiever.
-



overlast van de school
te weinig parkeerplekken auto, vaak parkeer
problemen.
misschien toch langs elkaar heen leven



weinig contact in de winter.










verdraagzaamheid.
verschillende nationaliteiten in de straat
maakt het gezellig. Iedereen laat elkaar in
zijn waarde. Dat is mooi.






vriendelijk en openstaand voor een praatje.










vriendelijk groeten, elkaar helpen.
vriendelijk groeten, praatje maken
vriendelijk in de omgang, geen ruzies.
vriendelijk zijn
vriendelijk, hulpvaardig, geen overlast.
vriendelijk.








vriendelijke contact
vriendelijkheid
vriendelijkheid en behulpzaamheid
vriendelijkheid en elkaar privacy gunnen
vriendelijkheid en verantwoordelijkheid
vriendelijkheid, respect voor elkaar en
elkaars bezittingen.
vrijheid, blijheid.



weinig interesse in elkaar, langs elkaar heen
leven
-









iedereen erg op zich zelf.
hondenpoep op trottoirs, er wordt slecht door
de gemeente in de wijk schoongemaakt
afstandelijk.
sommige culturen zijn veel meer gewend
alles op straat te doen. Hun leven speelt zich
grotendeels daar af. Zou overlast kunnen
veroorzaken.
ieder voor zich maar daar ontkom je niet aan
met allemaal werkende ouders zowel man
als vrouw binnen 1 gezin.
misschien wat te nieuwsgierig
vaak rommelige en slordige aanblik.
roddelen van de meeste buurtbewoners
egoïsme, vooral i.v.m. parkeren. We hebben
gemiddeld één parkeerplek voor de deur
maar er zijn buren die er iedere dag drie
neerzetten. Als je vriendelijk vraagt er twee
achter het huis te zetten is het antwoord ja
maar ze doen nee.
onverdraagzaamheid
niet naleven regels m.b.t. verkeer, parkeren,
honden.
-
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we groeten elkaar.

we laten elkaar met rust, maar als het nodig
is wordt er actie ondernomen.

we laten elkaar op een goede manier met
rust

we zijn een rustige buurt en bijvoorbeeld in
onze flat groet iedereen elkaar, of je ze kent
of niet, daardoor al hele prettige woonsfeer.














wederzijds respect betonen, hinder voor
anderen vermijden
wederzijds respect.
weinig contact , maar ook geen problemen.
weinig verloop, vertrouwde gezichten,
groeten elkaar
welk pluspunt?



-





bewoners zijn meelevend en behulpzaam en
kijkt om naar elkaar. Contacten zijn goed
bewoners zijn vriendelijk, altijd in voor een
praatje
bijna iedereen is sociaal, open en voor rede
vatbaar.
buurtbewoners zijn gemoedelijk tegenover
elkaar
dat iedereen zich normaal gedraagt, geen
rommel achterlaat, geen overlast bezorgt en
elkaar verdraagt.
dat je als buren wat voor elkaar over hebt en
zo nodig helpt.
dat mensen elkaar groeten.
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-

betrokkenheid van buren, respect naar
elkaar














wij moeten elkaar helpen.
wij zijn in de straat met een hoop buren
behoorlijk close. Handig met het elkaar
opvangen en elkaar te helpen. Dat gebeurt
hier ook.
woon er pas 6 maanden. Goed.
woongroep.
zelfde leeftijd in flat (bejaarden)
zijn nette mensen
-

Rokkeveen Oost
pluspunten Rokkeveen Oost

aardig , beleefd tegen elkaar zijn en blijven.

aardige buren die elkaar helpen

acceptatie van allen.

acceptatie, alleen of samen.

acceptatie.

algemene belangstelling van een beperkt
aantal

begrip / controle / waakzaamheid.

behulpzaam in noodgevallen en respect
jegens elkaar

beleefd, saamhorigheid, respectvol

betrokkenheid en veiligheid



minpunten Rokkeveen West

eigenaars van honden en katten doen soms
te weinig om overlast te beperken.

wellicht letten we wat minder op elkaar
helaas, sinds er wat nieuwe bewoners bij
gekomen zijn wordt er erg vaak grofvuil bij
de vuilcontainers neergelegd of doodleuk de
hele hal mee bezaaid....jammer dat niemand
precies lijkt te weten wíe het precies
doet....geeft zo'n asociale indruk, zo'n bende
in je hal! Daarbij kunnen rolstoelers er bijna
niet meer langs, is al kleine gang voor
zoveel rolstoel- en scootmobielgebruikers!
zie hiernaast
taalgebruik ziektes, troep in de brandgangen, rolemmers op straat / in de
brandgang.
-

men rijdt soms te hard in de 30 km zone
auto parkeren zomaar en buiten de parkeerplaats, weinig rekening houden met elkaar
burenoverlast: denk om elkaar hou rekening
met anderen.
dat een aantal alleen aan zich zelf denkt

minpunten Rokkeveen Oost

rommel, kleine irritaties.

weinig contact.

m.u.v. directe buren: de rest kent elkaar niet








herrie zonder overleg.
veel ouderen leven op zichzelf en hebben
weinig tot nauwelijks contact met elkaar
veel bedrijfsbusjes en weinig huizen in
verhuur of verkoop
overlast van huisdieren, honden die continu
blaffen (dag en nacht) en katten die hun
behoefte doen in je tuin en hondenpoep op
de stoep.
sommige bewoners laten hun hond overal
poepen zonder het op te ruimen
misschien iets te veel langs elkaar heen.



niemand bemoeit zich met de ander . ieder
voor zich.
-



dat sommige mensen denken dat ze alles
weten.
harde muziek.
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de bewoners zorgen voor weinig overlast

minpunten Rokkeveen Oost

het lijkt me een buurt waar ieder voor zich
woont

veel opa's / oma's met kleinkinderen die op
bezoek komen

de nieuwe bewoners moeten nog gaan
inzien dat dit belangrijk is
-



de goten worden collectief gereinigd



de oudere garde let wel op elkaar




een pluspunt dat iedereen andere mensen in
hun waarde laten.
elkaar de rust en ruimte geven



elkaar groeten





elkaar groeten en naar elkaar informeren





elkaar groeten, klaar staan als er hulp nodig
is.
elkaar groeten, vriendelijk zijn, helpen. (De
deur niet platlopen).
elkaar groeten.
elkaar met rust laten
















elkaar respecteren, maar ook rekening
houden met elkaar!
er is een goede sociale controle

er is goed contact en als het nodig is, helpen
we elkaar
er is sociale controle, maar niet op een
bemoeizuchtige manier.



de parkeergelegenheden voor onze woning
worden gebruikt door de flats aan de
overkant
sommige gezinnen zijn niet bereid rekening
te houden met het belang van medebewoners in de straat en of hebben andere
waarden en normen.
asociaal gedrag
-








gedag zeggen
geen onderlinge problemen
geen overlast van anderen
geen overlast veroorzaken, hondenpoep
opruimen en het straatje vegen.
geen overmatig lawaai.
geen problemen, vriendelijke mensen
geen spanningen
geen vandalisme en ruzie.
gemoedelijk
gemoedelijkheid.
gezamenlijke verzorging huizen.
gezamenlijke hulp en het lenen van bv
gereedschap
gezelligheid, vriendelijk.
goed met elkaar omgaan
goed plan.
goede omgang met elkaar.
groen, dorpsgevoel vanwege enige buurt
aan deze kant A12











harmonieuze buurt
heel sociaal met elkaar omgaan en er is ook
buurtpreventie
helpen elkaar indien noodzakelijk.
het is hier een rustige prettige buurt, waar
mensen prettig met elkaar omgaan
het is netjes. Geen rommel rond woningen.
ieder gaat zijn eigen gang
ieder z'n eigen leven laten leven, maar wel
wat sociale controle.

luidruchtige feestjes tot diep in de nacht en
slecht schoonhouden / onderhouden
buitenkant woning en tuin
geen rekening houden met elkaar!
er zou wel wat meer zorg mogen worden
besteed aan het aanzien van de voortuinen,
en vooral de rommel die daarin soms wordt
opgeslagen
-

er is sociale controle.







langs elkaar heen leven.














als het nevenstaande in acht wordt genomen
zijn er in principe geen minpunten aan te
geven
geluidsoverlast door middel van muziek in de
tuin en hard praten met elkaar.
niets van elkaar willen weten, geen praatje
maken, met gebogen hoofd langslopen
-
















soms afval op straat, bijv. lege plastic flesjes.
weinig belangstelling
dumpen van afval, blikjes e.d.
geen contact.
rijgedrag woonerf.
het verschil in mensen met koophuis en
huurhuis
eigen belang
teveel verkeer dat te hard rijdt door
onlogische afsluitingen en gebrek aan
verkeershulpmiddelen (Natuursteenlaan!)
de buren willen te vaak privéomstandigheden van elkaar weten
er is misschien niet zo veel samenhang
erg op zichzelf, weinig burenhulp o.i.d.
Weinig contacten.
geen rekening houden, soms, met elkaar
ruzie, te veel op elkaar letten.
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iedereen gaat goed met elkaar om, geen
problemen

iedereen gaat op een normale respectvolle
manier met elkaar om








iedereen is heel vriendelijk.
iedereen respecteert elkaar.
iedereen zegt elkaar gedag en er is een
gemoedelijke sfeer wat ik ervaar
ik ervaar geen overlast.
ik ga goed met de naaste buren om. We
helpen elkaar als 't nodig is.
ik vind het een uitgebalanceerd geheel



ik woon in een rustige buurt.









in gepaste mate betrokken. Wel gedag
zeggen maar niet bemoeien.
in harmonie leven
in mijn directe omgeving gaat iedereen
gewoon leuk met elkaar om.
interesse naar elkaar toe!!
kleine buurt, redelijk veel contacten.
leven en laten leven
luisteren naar elkaar als er iets is i.p.v.
reageren op een slechte manier
meer (sociale) controle en gezelligheid in de
buurt
men gaat normaal om met elkaar




men laat elkaar in zijn waarde.
men laat elkaar met rust





mensen helpen elkaar als het nodig is.















met elkaar rekening houden.
nog geen negatieve ervaringen, we wonen er
pas een jaar. De wijk is erg rustig en daar
houden wij van.
omzien naar elkaar, normaal contact met
buren
omzien naar elkaar.
over samen leven: hier is eigenlijk geen
sprake van.
rekening houden met elkaar
rekening houden met elkaar, geen overlast
veroorzaken
respect en waardering voor anderen.
respect naar elkaar toe
respect voor de oudere bewoners
respect voor elkaar
respect voor elkaar en elkaar helpen waar
nodig
respect voor elkaar.
respect voor elkaar. En geen bemoeienis
met elkaar
respect, hulp bieden daar waar nodig.
rust en veiligheid
rust, ruimte, begrip, sociaal en beschaafd
rust, gemoedelijkheid
rust.
rustig en respectvol met elkaar omgaan
rustig, geen gezeur.
rustige buurt met weinig tot geen overlast






saamhorigheid waakzaamheid.
saamhorigheid.
saamhorigheid.
samen leven met respect voor elkaar.
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soms blijft het wel erg oppervlakkig. er wordt
gedag gezegd, maar voor een kopje koffie is
geen tijd. daardoor durf je elkaar minder om
hulp te vragen.
wordt weinig samen gedaan om de buurt
schoon en netjes te houden
weinig onderhoud aan hun voortuintjes.
Dat vind ik een minpunt.
niet typerend voor de buurt, maar de
individualisering
er is wel eens lawaai 's nachts en zeker in
het weekeinde,
niet snel zicht op problemen die spelen. Of
mensen hulp nodig hebben.
geen betrokkenheid wanneer er iets gebeurt.
-



soms hard rijden over woonerf (>> 15km/h).
vooralsnog niet te vinden...



het geroddel over elkaar






de onderlinge kontakten kunnen beter, maar
het merendeel is dagelijks naar het werk
wij hebben twee katten, de meeste hebben
alleen honden en vinden katten vervelend
een aantal wijsneuzen houden je wel heel
erg in de gaten.
burenruzie.
soms harde muziek.



parkeeretiquette




geen of weinig contact.
onbegrip en onmin




wat zwerfafval
een enkeling vindt het nodig wel overlast te
veroorzaken voor alle anderen
niemand groet elkaar
geen rekening houden met elkaar
af en toe herrie van jongelui op het
parkeerterrein.
ieder voor zich.
honden hun behoefte laten doen en niet
opruimen!
asociaal gedrag.
weinig contact met buren.
weinig sociale cohesie en gezamenlijke
sociale activiteiten.
geen luisterend oor.
roddelen.
-















Onderzoek en Statistiek

2016

pluspunten Rokkeveen Oost

samen!!!!

schoon, respect.

sociaal

sociaal, over het algemeen goed contact met
de buren.

sociaal, staan indien nodig voor elkaar klaar,
vriendelijke nette mensen

sociale controle

sociale controle is goed. Er wordt rekening
gehouden met elkaar.

sociale controle is in mijn buurt erg groot en
prettig

sociale controle, bereidheid elkaar te helpen
waar nodig

sportfaciliteiten.

staan graag klaar om elkaar te helpen.

toch een beetje communiceren.

tolerantie, klaar staan voor elkaar

verdraagzaamheid.

vriendelijk gedag zeggen

minpunten Rokkeveen Oost

egoïstisch

rommel, slecht onderhoud, vooroordelen.

egocentrisch gedrag van bepaalde
bewoners.

weinig contact











vriendelijk groeten
vriendelijk naar elkaar
vriendelijk tegen elkaar








vriendelijk, behulpzaam.
vriendelijk. groeten elkaar.
vriendelijke buren.
vriendelijke buurt, aardige mensen







vriendelijkheid
vrijheid
we kennen elkaar en houden elkaar in de
gaten.
we letten op elkaar. Zoals tijdens vakanties
enz... op het huis.
we leven niet samen hier in de wijk, we leven
hooguit op de zelfde plek.









We spreken elkaar met enige regelmaat, ik
ken de buren. Men is aanspreekbaar op
overlast. Verder houdt de buurt in de gaten
of er vreemde dingen gebeuren.
we zijn vriendelijk en hulpvaardig voor elkaar
wij groeten elkaar allemaal





zeggen elkaar gedag
zelfstandig.
zijn er toch voor elkaar.






zijn vriendelijk en gaan goed met elkaar om








Oosterheem Zuidwest
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activiteiten.

behulpzaam en over het algemeen wel
vriendelijk

belangstelling, sociale controle.

betrokkenheid, oplettendheid en de buurt
schoon houden

buren die voor elkaar klaar staan.





burencontact en -hulp
buren waar je op kunt terugvallen.
buurt preventie app. Vriendelijk, gezellig.
contact is tolerant.

het slecht onderhouden van eigen huis en
het groen om en rond het huis
-

elkaar aankijken en niets zeggen.
rekening houden met
geen rekening met elkaar houden m.b.t. tot
onder meer geluidsoverlast
soms laten bewoners poep van hun hond
liggen
geen buurtfeesten of ondernemingen om
iedereen te leren kennen
arrogantie
sterke controle wat iedereen doet
-



soms te hard rijden in de wijk.



mensen zijn vooral met zichzelf bezig, en
denken niet na dat acties van hen last
kunnen bezorgen voor anderen zoals je
buren. Denk hier aan barbecue, vuurwerk,
roken, harde muziek. Terwijl als zij er een
keer last van hebben, ze het aan de hoogste
boom hangen en de politie of handhaving
inschakelen.
voornamelijk in de winter kunnen er
maanden zijn dat we elkaar vrijwel niet zien.



echt betrokken zijn we niet, op burendag
wordt er dan ook niks gedaan
geen communicatie.
als er nieuwe buren zijn komen ze geen
kennis maken. Jammer!
dat enkele mensen zich niet houden aan de
regels voor het uitlaten van hun honden.

minpunten Oosterheem Zuidwest

ruzies.



toch weinig onderling contact.
auto's - rijgedrag



geluidsoverlast, rommel door kinderen
achter gelaten op straat, brutale kinderen.
samenscholing jongeren
parkeren.
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dat de bewoners elkaar vriendelijk
begroeten.

dat mensen rekening houden met elkaar. En
zorgdragen voor de omgeving waarin we
met elkaar leven.







de contacten onderling
de gezelligheid, het sociale aspect, de
kinderen.
de meeste mensen kennen elkaar (in elk
geval van gezicht), zorgen goed voor hun
huis en de omgeving en houden een oogje
in het zeil qua veiligheid en voor buiten
spelende kinderen
elkaar begroeten
elkaar begroeten en respecteren.
elkaar kennen door gezamenlijke eigen
achterstraat. Hierdoor goed rekening houden
met elkaar
er is respect voor elkaar



er lijkt geen ruzie of ellende te zijn






er zijn geen onderlinge problemen
geen enkel punt kan ik nu noemen helaas









geen VINEX-wijk, dus weinig diversiteit
gesprek buitenshuis - elkaar groeten.
geven en nemen dus elkaar respecteren.
gezellig en vriendelijk









gezellig.
goed contact.
goed onderling contact met verschillende
buren
iedereen is vriendelijk tegen elkaar.
ik woon in een rustig project, waarbij de
gemiddelde leeftijd wat ouder is.
ik zou het niet weten
in ons stukje oosterheem is er een buurtapp.
werkt goed
in ons wijkje, met allemaal koopwoningen in
de middenklasse, heerst een hele leuk sfeer.
iedereen heeft respect voor elkaar.
laten elkaar in hun waarde






met elkaar alles netjes houden.
onderlinge contacten met buren om
vereenzaming te voorkomen.







onderling respect en belangstelling
onderlinge vriendschappen, hulpvaardig.






regelmatig een praatje met de buren.
kinderen in elkaars tuin spelen. samen
gezellig in de tuin zitten
rekening houden met elkaar (geluidsoverlast,
parkeren)
respect
respect voor elkaar hebben.
respect voor elkaar, rekening houden met
elkaar.
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vervuiling (minimaal).

















huishoudens met meerdere auto's die hun
auto's allemaal op de parkeerplaats
parkeren en mijn auto staat in de berm. De
luidheid waarmee sommigen in de tuin
zitten.
vuilnis buiten laten staan...,
niet iedereen hanteert dezelfde zorg voor
onderlinge relaties, huis en omgeving
waarbij vooral asociaal gedrag als vuil op
straat, te hard rijden door de wijk etc. de
grootste verstoorder is.
geen rekening met elkaar houden
cultuur verschillen.
sommigen doen gezamenlijke poort niet op
slot. Sommigen onderhouden hun verlichting
in achterstraat niet
in de weekenden in de nacht (rond 4.00) is
er zeer regelmatig geluidsoverlast door
groepen jongeren. Dit kan 30 min tot een uur
aanhouden
iedereen lijkt langs elkaar heen te leven. Je
hebt contact met je directe buren, maar vaak
komt het niet verder dan goedendag zeggen.
iedereen leeft (redelijk) langs elkaar heen
mensen gunnen elkaar helemaal niets, letten
niet op andere tijden het o.a. naar school
brengen van de kids, want ze hebben
allemaal maar haast...
zwerfafval.
nog weinig betrokkenheid bij wijk acties /
evenementen / vergaderingen
hangjongeren.
jongeren (uit de starterswoningen) willen wel
eens te hard rijden op het woonerf.
rotzooi op de pareerplaats opruimen.
omdat veel mensen werken is er niet veel
sociale controle.
de mensen leven in een ik-maatschappij
agressie / overlast jeugd / geen
saamhorigheid
-



laten afval slingeren en hun honden poepen
op plekken waar het niet hoort
veel zwerfafval
mijn minpunt is dat sommige mensen niet
begrijpen dat buren ook wel eens rustig in
hun tuin willen zitten, en dus veel lawaai
maken door harde muziek o/a ook laat in de
avond.
angst voor onbekenden, intolerantie
parkeermoeilijkheden, niet genoeg plek &
niet netjes in de vakken.
ouders leren kind niet om rommel in
vuilnisbak te gooien, zwerfvuil. te veel
onkruid op achterpad
geen rekening houden met elkaar





rommel
weinig buitencontact.
hondenpoep op straat.
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sociaal contact, interesse en controle.
Alertheid van buurtgenoten bij afwezigheid

sociale cohesie, elkaar kunnen helpen.

sociale controle in de vorm van groepsapp



toch ook wel veel jonge gezinnen




veel leven op straat
veel sociale controle met buurtapp






verdraagzaamheid
voldoende activiteiten
vriendelijk & begrijpen elkaar & respect.
wij wonen in een appartementencomplex ,
de sociale contacten daar zijn heel fijn. zelf
ben ik bestuurslid van de VVE
ze laten elkaar met rust
-



Oosterheem Noordoost
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1. het organiseren van verschillende
buurtorganisaties (Halloween bijv.) 2. Maar
ook het gedag zeggen en een praatje maken
met elkaar.

aandacht

activiteit winkelier.

activiteiten georganiseerd door Palet

alles is bij de hand.

als hiermee onze directe buurt Tuindorp in
Oosterheem wordt bedoelt dan is iedereen
behulpzaam en groet een ieder elkaar

begrip voor elkaar. En af en toe een praatje .

behulpzaam, bijv. pakjes aannemen.

belangstelling in elkaar hebben

beschaafde wijze van leven. Er is geen
overlast voor buren en/of voor de buurt.
Zeer rustig leefklimaat.

betrokkenheid door o.a. de buurtapp.
Rekening houden met elkaar.

bewoners bezorgen anderen weinig overlast

bewoners spreken elkaar aan

bij ziekte interesse en helpen als het nodig
is.

binnen hun eigen groepen is er
saamhorigheid









buiten iedereen vriendelijk; verder word je
met rust gelaten.
buurtbarbecue en sociale controle.
buurt schoonhouden
buurtbarbecue
daar weet ik niets van.
dagelijkse praatjes buiten of elkaar groeten,
ook al kennen we elkaar niet.
dat er een enkeling in de wijk is, die mensen
durft aan te spreken op gedragingen

minpunten Oosterheem Zuidwest

we zijn met veel, maar krijgen helaas niet
iedereen mee

het belangrijkste minpunt in onze wijk zijn de
hondenbazen die hun hond op de
middenberm van de Javalaan los- en uitlaten
en zelf op straat lopen. Terwijl op 200 meter
afstand een besloten hondenuitlaatplaats is.
De gemeente doet hier niets aan, zelfs nadat
wij een klacht hebben ingediend.

dat er eigenlijk voor de jeugd weinig
activiteiten zijn

iets té doorgeslagen sociale controle,
niemand wordt vertrouwd en argwanend
bekeken die in de buurt komt, hiervan
verschijnen foto's op de buurtapp. Dit blijkt
dan bijvoorbeeld een nieuwe buurtbewoner
te zijn.
ieder voor zich, eigen belangen voorop

discriminatie & spot.




leven langs elkaar
ieder voor zich ... dat is de mentaliteit
onverschilligheid, geen respect voor anderen
en vaak geen enkel fatsoen
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soms rommel op straat & hondenpoep op de
stoep.


















geen controle.
mensen zijn teveel met zich zelf bezig
kan nog gezelliger en opener
geen begrip voor elkaar En geen praatje.
gesloten en zeer op zich zelf.
asociaal gedrag
bewoners zijn allemaal erg op zichzelf. Druk,
hard aan het werk en weinig tijd voor contact
met buren.
geen minpunt, iedereen houdt rekening met
elkaar.
het op zichzelf gerichte.
teveel verschillenden groepen binnen een
straal van 200 meter werkt niet. Ouderen,
jongeren, gezinnen, sociale huur,
koophuizen. Je krijgt er geen gezellige buurt
van.
herrie in de nachtelijke uren
hangjongeren in winkelcentrum Oosterheem.
cultuurverschillen
mensen moeten meer respect voor elkaar
voor elkaar hebben, er zijn verschillende
opvattingen over fatsoen.
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dat je elkaar informeert over ontwikkelingen.


dat men elkaar groet.



dat ze vriendelijk zijn




de flatcommissie die leuke dingen doen.
de goede lay-out van de wijk. Prima
onderhoud van de gemeente
dit samenleven beperkt zich voornamelijk tot
de bewoners van het pand waarin ik nu
woon
diversiteit, directe omgeving vriendelijk en
behulpzaam













er wordt veel in het winkelcentrum
georganiseerd, daar komen dus veel
mensen bijeen














geen geweld
geen haat en nijd.
geen idee; ik bemoei me er niet mee
geen overlast geven aan elkaar
gemengde buurt.
geven elkaar de ruimte.
gezamenlijkheid.
gezellige buurt
gezelligheid, vertrouwen, veilig
goede nabuurschap
het er zijn voor elkaar wanneer dat nodig is.
ieder doet zijn eigen ding, maar als er iets is
kun je bij de buren aanbellen. Kinderen
spelen veilig in doodlopende straat.
iedereen gaat normaal met elkander om
iedereen heeft zijn eigen leven. Geen
overlast, soms een praatje.
iedereen laat elkaar in zijn waarde. Iedereen
zegt elkaar gedag.
ik heb de indruk dat iedereen elkaar in hun
waarde laat.
ik merk weinig tot niets van onrust of ruzies
of asociaal gedrag
ik vind dat de mensen aardig met elkaar
omgaan
ik vind het belangrijk dat verschillende
culturen samenleven
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een goed gesprek aangaan indien nog, help
elkaar als buren
elkaar met rust laten
elkaar respecteren
elkaar respecteren.
er is veel saamhorigheid, er zijn veel sociale
contacten.
er wordt met elkaar rekening gehouden, er is
tolerantie.
er wordt niet samen, maar langs elkaar heen
geleefd.
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poep op speelplekken, daar is weinig sociale
controle.

misschien dat men wat toeschietelijker zou
kunnen zijn.

geen rekening Houden met honden poep en
zwerf vuil.


weinig contact met diverse andere personen



verder in de buurt, normen en waarden af en
toe zoek. Rondom Oosterheemplein teveel
"hangjeugd" uitdagend zoeken naar conflict.
-





weinig op elkaar betrokken zijn.



zie hiernaast + wijze waarop mensen met
hun afval omgaan. Veel buren gooien alles
in de restafvalcontainer, gaan nooit naar de
glas- / plastic- / papiercontainers.
rondom het winkelcentrum is er een
hangplek voor jongeren, wenselijk zou zijn
plek waar jongeren kunnen rondhangen,
vroeger had je dat veel in Zoetermeer,
plekzat in Seghwaert en zo had je nog wat
plekken waar muziek werd gedraaid, je kon
tafelvoetballen kletsen en gezellig
rondhangen waar het warm was
alleen ik is belangrijk, anders niet.
zie hiernaast
makkelijk met vuil op straat
teveel drempels
weinig saamhorigheid.
onverschilligheid
nog niet ontdekt. Woon hier net iets meer
dan een jaar.



ik vindt ze redelijk.
ik woon in een appartement en mensen zijn
vooral op zich zelf. Is voor mij ook prima.

elkaar niet respecteren
-












de tieners zijn 's nachts er luidruchtig soms
je kent elkaar, buiten de buren, niet.
-



ieder voor zich , weinig rekening houden met
buurtbewoners
-



de enorme rotzooi die mensen buiten gooien
en de geluidsoverlast die veroorzaakt wordt.
in mijn ogen asociaal
zij proberen niet te bemoeien of weinig.
hondenpoep die niet wordt weggehaald door
mensen die honden hebben, is heel
vervelend voor kinderen die op grasvelden
spelen. Er is hier niet echt toezicht op.
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in de directe omgeving zijn er mensen waar
je terecht kunt, voor het overige leeft men in
anonimiteit

in dit appartementencomplex merk je niet zo
veel van elkaar

in elkaars waarde laten.

[...]

je privacy en respect voor elkaar. Hulpbieden
waar nodig is.

kan niets bedenken.
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korte lontjes


iedereen heeft het druk, dus weinig contact.





alleen aan zichzelf denken (bv parkeren).
ieder voor zich.
veel negativiteit. Men is sneller boos.



individueel leven. Geluidsoverlast door lang
buiten te zitten. Onkruid rondom woning niet
weghalen.
vervuiling op straat, afval, hondenpoep.
er zijn mensen die er een rommel van
maken. Als je er iets van zegt, nou dan hoor
je wat.
niet aanpassen aan medebewoners,
kinderen van 5 jaar oud tot 23.00
doordeweeks buiten.
zie hiernaast
geen rekening houden met buren.
soms geluidsoverlast
er zijn een paar mensen die het niet altijd zo
nauw nemen met normen en waarden.
mensen zoeken over het algemeen geen
contact. Overdag zijn er nauwelijks mensen
op straat. Als er een probleem is hebben
veel mensen de neiging om zich daaraan te
onttrekken.
te weinig zichtbaar doordat een groot
gedeelte van de buren in het arbeidsproces
zit
elkaar geen overlast bezorgen.




koop en huur bij elkaar.
laten we alles netjes en schoon houden.






letten op elkaar











leven en laten leven
leven en laten leven
leven en laten leven.
men is beleefd en probeert elkaar te helpen
men laat elkaar met rust, geen overlast.
mensen zijn beleefd
mensen zijn bereid elkaar te helpen.



mensen zijn rustig, meestal vriendelijk. Geen
overlast.












met elkaar de buurt schoon te houden,
verlaagt de kans op verpaupering van de
buurt
met elkaar praten, samen activiteiten
ondernemen.
met respect
multicultureel, ik zie vaak buurtfeesten.
nette wijk
niet te veel met elkaar bemoeien




niet te veel met elkaar bemoeien
normale leefregels, elkaar groeten






normale, vriendelijke omgang





onderlinge contact met de buren






onderling respect.
over normale omgangsvormen.






prettig - weliswaar niet heel intensief contact met buren
rekening houden met de medemens.
relatief rustig wonen



respect voor elkaar.
respect
respect voor elkaar
respect voor elkaar.
respect voor elkaar; schoon houden; geen
overlast
































niet openstaan voor andere benaderingen
veel criminaliteit.
hondenpoep niet opruimen
saamhorigheid in het netjes en leefbaar
houden van de buurt
soms te weinig betrokken
hangjongeren in het winkelcentrum of elders,
onopgevoed, brutaal
sommigen houden zich niet aan (verkeers-)
regels.
rat je maar op één manier de straat in en uit
kunt
rommel op straat maken.
er zijn bewoners die agressief overkomen /
handelen naar elkaar. Daarnaast wordt er
regelmatig minder rekening gehouden
tijdens mooi weer (geluidsoverlast tot in de
late uurtjes). Ook wordt er regelmatig te hard
gereden in de buurt door nota bene eigen
inwoners (met kinderen)
weinig contactmomenten, veel mensen
werken overdag
overlast, hard rijden en hondenpoep.
parkeergedrag in de straat en mensen die
voortdurend op straat lopen, i.p.v. het
trottoir. Verder schreeuwende jeugd door de
buurt
rotzooi.
geen respect
geen rekening met elkaar houden
geluidsoverlast na 22:00 uur. Hondenpoep
niet opruimen.
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respect voor personen onder elkaar, de
natuur en elkaars eigendommen.


respect, behulpzaamheid en overleg





respect.
respect / vriendelijkheid.
respectvol naar elkaar en stilte in de avond
en nacht
rust
rust
rustig, geen last van elkaar.
rustig, oplettend daar waar nodig is.
rustig.
rustige buurt
rustige buurt
rustige buurt en prettige contacten
rustige buurt, goede samenwerking om
inbraken te melden aan elkaar en op te
letten bij rare geluiden.
































saamhorigheid buren
saamhorigheid.
samenleving.
samenwerking met elkaar
sociaal gedrag.
sociaal, veiligheid
sociale controle
steun bij elkaar en goede samenwerking;
goed onderling contact.
te weinig contact.



tolerant, eens gezind, verdraagzaam







tolerantie
valt niet te omschrijven
veel contact met mensen -> kan ook wel
eens negatief zijn.
veel gelijkgestemde bewoners, die elkaar de
ruimte laten en niet snel klagen over
anderen.









veiligheid.
verdraagzaamheid.
voor elkaar klaar staan









voor mij is het heerlijk anoniem hier.
vriendelijk
vriendelijk en respect naar elkaar.







vriendelijk en zeer behulpzaam naar elkaar.





vriendelijke bejegening over het algemeen






vriendelijkheid jegens elkaar.
waakzaamheid, mede door de "buurt-app".
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er zijn culturen welke geen opvoeding
hebben genoten. Deze personen zitten in
goedkope huurhuizen en bestelen, vernielen
en behandelen je als oud vuil.

hondenpoep wordt niet opgeruimd (op
plaatsen waar je de hond niet mag uitlaten,
bijvoorbeeld in / rond speelplaats en te
weinig controle). Brommers toch op fietspad
ondanks niet brommen. Troep naast
vuilcontainers! Jongeren die troep overal
neergooien!

minachting (geen respect).

geluidsoverlast.

Iedereen leeft erg op zichzelf








anonimiteit
mensen leven enigszins langs elkaar heen
bewoners leven langs elkaar heen.
afval op straat
saaie buurt
weinig contact tussen buren / bij huizenverkoop steeds meer niet taal beheersende
buren waardoor je soms in je tuin het gevoel
hebt dat je in het buitenland zit /
muziekoverlast en buren die niet open staan
voor spiegelen op hun gedrag / tot 2x toe
een hennepkwekerij als naaste buurhuis , dit
bleek bij verkoop.
asociaal gedrag
honden uitlaten.
asociaal gedrag.
hard rijden
enkele bewoners leven in afzondering
kinderen doen afvalzakken in ondergrondse
containers in opdracht van ouders. Daardoor
ligt er altijd afval op straat en dat waait de
open hekken in.
vuilnis dumpen bij centrale verzamel punten,
en bij parkeer terrein van voetbal DSO
weinig sociale controle
kennen elkaar nauwelijks
erg drukke woonwijk, nooit echt stil in de
buurt, ook niet 's nachts!
door het toegenomen onveiligheidsgevoel
sluiten alle bewoners hun tuinhekken af,
zodat je je moet melden aan het tuinhek en
niet aan de voordeur.
agressie.
onverschillig.
weinig gelegenheid om met elkaar te praten,
elkaar te groeten
wellicht te anoniem
parkeeroverlast
slecht toezicht op jonge kinderen die afval
achterlaten en het groen kapot maken.
de rotzooi en het geschreeuw en ongelooflijke brutaliteit en smerigheid van de
bezoekers van ons park.
teveel hondenbezitters die hun huisdier
overal uitlaten
een aantal buren houden geen rekening met
"geluidsoverlast".
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pluspunten Oosterheem Noordoost

we hebben allemaal voorop staan dat we het
goed en leefbaar met elkaar moeten
hebben.

we houden elkaar in de gaten, maar
hinderen niemand

we komen regelmatig samen in VVEvergaderingen waar diverse
samenlevingsissues op de agenda staan.

we letten op elkaars eigendommen en
woning

weet niet, ik bemoei mij nergens mee

weids opgezet, weinig overlast.

weinig overlast

wij organiseren jaarlijks een feest (alleen
complex Mandela-gebied koopwoning)




minpunten Oosterheem Noordoost

veel geluidsoverlast s nachts


soms niet rekening houden met anderen



individualisme.
-




wij zijn aardig voor, met en tegen elkaar. Wij
zijn tolerant als dat nodig is, wij zeuren niet
en leggen geen zout op voorkomende
slakjes.
winkelcentrum in wijkcentrum.
-



-



-



-





-









-



overig / buurt niet bekend
pluspunten (buurt onbekend / overig)

behulpzaam.

betrokkenheid. Een vriendelijk buurpraatje zo
af en toe. Elkaar groeten als je elkaar
tegenkomt.

burenhulp en oogje in het zeil





weinig betrokkenheid
hangjongeren en veel rotzooi (sigaretten
peuken , lege frisdrank blikjes etc..)
achterlaten in de Stellendamstraat.
minpunten moeten nog gezocht worden
omdat ze er momenteel niet zijn.
hondenpoep en alles op straat gooien.
bijna niemand gaat met elkaar om
brutale hangjongeren bij RandstadRailhaltes
en het winkelcentrum.
de langslopende scholieren met hun ouders
die alles maar lukraak op de grond dumpen
fietsen op de stoep en hondenpoep niet
opruimen
geen rekening houden met anderen
houden geen rekening met elkaar.
huur en koop door elkaar. Een paar
gezinnen hebben puberkinderen die onrust
veroorzaken in de buurt.
ik ik ik.
Nader toe te lichten [noemt e-mailadres]
onbegrip.
onverschilligheid
overlast qua geluid / zwerfvuil.
passieve leefvorm
slechts een handjevol houdt zich aan de
maximumsnelheid van 30 km/h
te asociaal, ruzies, vechten tot politie en
ambulance in de straat. De kinderen van
[adres] in de auto van vader, vader weet
dat. Drie keer gemeld bij politie, maar zij
doen er niks aan. Ze hebben een uitkering
maar hebben drie auto's voor de deur,
[merk, kenteken, parkeergedrag] . kinderen
die 's avonds en 's nachts nog rondspoken.

minpunten (buurt onbekend / overig)

hondenpoep op de stoep.

de nieuwere bewoners zijn wat minder
betrokken krijg ik de indruk.






de rust. Uw bruis is mijn kruis.
een afbeelding van ontwikkeling
elkaar groeten.






elkaar respecteren, veiligheid bewaken.
er wordt gelet op afwijkende dingen.










geen problemen, weinig last van elkaar.
gezellige beurt.
gezelligheid, vriendelijk zijn.
goed.
goed.





het buurtcafé trekt zich weinig aan van de
buurt en heeft nauwelijks contact met de
buurtbewoners
auto's neerzetten zodat anderen hier last van
hebben.
geluidsoverlast.
sommige mensen zien buiten te veel als
prullenbak.
weinig contact met buren.
men is doorgaans erg op zichzelf.
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pluspunten (buurt onbekend / overig)

heb goed contact met sommigen.









juist de culturele verschillen.
laten elkaar met rust, hulp indien nodig



niet aan te geven: wonen in buitengebied;
kan niet spreken over een wijk / buurt
niets: zijn eenlingen.
omzien naar elkaar
oog hebben voor elkaar.
op dit moment zijn er geen pluspunten
pluspunt is dat men elkaar "een beetje" kent
en groet
prima.
redelijk verdraagzaam.
redelijk verdraagzaam.















134

hechte binding in de straat: je kunt op elkaar
terug vallen.
iedereen in zijn eigen waarde laten.
iedereen is relaxed, zegt elkaar gedag en
leeft z'n eigen leven.
ik woon in het buitengebied, heb geen
directe buren.
is nauwelijks "samen" leven; meer naast
elkaar.

minpunten (buurt onbekend / overig)

heb criminele buurjongen die veel onrust en
onzekerheid bezorgt.

groot sociaal verschil maakt binding moeilijk.


zie hiernaast.



zwerfvuil; onpersoonlijk; individueel; geen
enkele sociale cohesie behalve met
vuurwerk afsteken en dan laat iedereen de
troep achter.
Weinig communicatie tussen bewoners
(maar net nieuw in deze buurt)
-















respect voor elkaar
respect, behulpzaamheid, belangstelling.
rustig, zelfstandig.
rustig; dichtbij park; voorzieningen dichtbij.
samen proberen om de buurt netjes te
houden en niet andere dwingen om naar
jouw "muziek / lawaai" te luisteren.
sociaal contact en controle met directe buren
sociale controle.






sociale controle.
sociale controle.
taal, bereiden, koken.
veiligheid & woonklimaat.






vriendelijkheid naar elkaar toe.





weinig bemoeienis



-










Zie vorige vraag.
ieder doet z'n eigen ding
wantrouwend naar elkaar toe
soms zeer kleine ergernissen, maar niet het
vermelden waard ...
geen idee; zal wel goed zijn, veel op zichzelf.
herrie van de buren.
hondenpoep wordt niet opgeruimd (op
stoep).
burenruzies
parkeerdruk.
De ene buur kan / mag zich alles op asociaal
gebied permitteren en van een ander wordt
niets geaccepteerd.
het is alleen met de directe buren
bewoners die stront van hun hond niet
opruimen als de hond op de stoep bij een
ander heeft gepoept.
gebrek aan sociale controle.
respectloos.
het aanpassen van bepaalde culturen. Heel
slecht.
teveel auto's per gezin waardoor beperkt
parkeergelegenheid in straat.
iedereen op zichzelf. Met moeite gedag
zeggen
nieuwe bewoners houden zich niet aan de
normen en waarden.
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V-3

problemen met toegankelijkheid van gebouwen / voorzieningen

toegankelijkheidsprobleem:

adres komt ergens anders uit met de navigatie, maar voor een hoofdingang / bellen moet je de andere
kant van het gebouw zijn(beetje krom)

alles alleen digitaal. Persoonlijk contact heel moeilijk.

als je oud bent slecht bereikbaar

als jurylid Toegankelijkheid zijn de klachten onderdeel van het onderzoek van de jury en onderdeel van
het onderzoeksrapport.

appartement en garage niet toegankelijk met rolstoel, rollator etc.

auto's op de stoep bij winkels.

automatische deuren die nogal eens weigeren open te gaan, en liften die niet werken

begin toch wat slechter ter been te worden; daardoor wat onzeker met lopen: niveauverschil maar ook
af- of oplopend, bijvoorbeeld Stadshart

ben rolstoelafhankelijk.

bereikbaarheid: onduidelijke bewegwijzering of parkeergelegenheid

bereikbaarheid, onbegrip.

bereikbaarheid.

bij de gemeente Zoetermeer. op afspraak terugkomen en dan nog een half uur moeten wachten.

bij het gebruik van rollator en/of scootmobiel is slecht onderhouden bestrating en zijn niet goed
aansluitende overgangen bij bijvoorbeeld loopbruggen gevaarlijk.

bij sneeuw is de ingang van de AH wel geveegd, terwijl bij het gezondheidscentrum niemand zich druk
lijkt te maken over de toegankelijkheid

bijvoorbeeld in het Woonhart: wel een roltrap naar boven maar niet naar beneden

bouwwerkzaamheden dwingen om om te lopen.

dat er weinig voor de gehandicapte mensen is.

de afstand naar de voordeur is te ver. Er zijn moeizame trappen

de bioscoop is heel moeilijk te bereiken en een vriendin kan niet met haar scootmobiel in de lift van de
bioscoop.

de brug over het spoor in Palenstein; grote plassen als het regent. Fietspaden: bij ingangen scherpe
bochten, waardoor je altijd ruim over het midden van de weg komt.

de Dorpsstraat die al maanden onbereikbaar is via de Vlamingstraat

de fietsbrug. Veel ouderen hebben een elektrische fiets; die is zwaar, durven niet met de fiets op de
roltrap. Zeer vervelend.

de juiste bewegwijzering

de nieuwe toiletten in het Stadshart zijn niet toegankelijk voor invaliden; na 17:00 uur en in restaurants
(McDonalds, de Griek, etc helemaal niet).

de oversteek van / bij de parkeergarage bij AH/ inloop Stadshart. De fietsen die er staan bij de
brillenzaak: daar kom je met rolstoel / scootmobiel/ kinderwagen niet meer langs.

de parkeergelegenheden werden aangepakt, maar allemaal tegelijk in plaats van gefaseerd. Dit zorgde
voor veel verkeersproblematiek. Gemeld bij een uitvoerder.

de toegang met een rollator.

de toegang tot de tijdelijke Bieb / VIP / Stadhuisbalie.

de trottoirs en parkeerplaatsen zijn te smal / te kort om met een rolstoel fatsoenlijk overal zonder
gevaar, en goed voor de lichamelijke gemakken van de bestuurder van zo een stoel, alles te bereiken.

dependance van Langelandziekenhuis en parkeervoorziening.

deuren die moeilijk opengaan [ ... ]

deuren die niet goed sluiten, bij binnenkomst mat versleten en struikelgevaarlijk.

deuren openen met rollator

dit zit hem met name in bereikbaarheid

doorgang van en naar het stadshart vanaf de bioscoop is slecht

drempels - draaideuren i.v.m. rollator.

drempels, trappen ongelijke tegels i.v.m. rolstoel.

drempels, versperringen van winkeliers met reclameborden

drukte, wegopbrekingen.

een vriendin van mij zit in een rolstoel en kan niet bij mij langskomen omdat er bij mij geen lift is.

eigenlijk geen probleem, maar deze enquête geeft een foutmelding als je nee invult bij het ondervinden
van problemen op terrein van toegankelijkheid van gebouwen...(3 keer genoemd)
(betreft een tijdelijke storing op de eerste dag van het veldwerk - zie § 1.3)

er wordt geen rekening gehouden met fietsers en voetgangers.

fietsenstalling station Zoetermeer.

foutparkeren bij de garages bij de Turfberg. Veroorzaker is een aso van [adres]. Is bekend bij
gemeente maar.....!!

gaat meer over rolstoelers. mijn dochter verzorgt een meervoudig gehandicapte en het is verdomd
moeilijk om soms ergens te komen, je moet haast altijd omlopen

garage Nederlandlaan.

gebouw Vidomes 7e etage.

geen fietsenstalling naast voordeur gemeentehuis.

geen goede winkelcentra in Noordhove

geen lift naar tram op het Stadhuisplein.

Onderzoek en Statistiek

135

Onderzoek Maatschappelijke Ondersteuning

toegankelijkheidsprobleem:

geen ruimte genoeg voor rolstoel

gevaarlijk scheef liggende verzakte bestrating met grote kans op botbreuken.

gladde en vieze trappen naar RandstadRail station en kapotte lift. Winkelcentrum slecht onderhouden
voor ouderen en de doorgang naar winkels (moeilijk) door parkerende auto's, uitstalling groenten en
fruit. Teveel fietsen te weinig rekken.

heb een lift nodig vanwege een rollator

het is erg moeizaam om met iemand in een rolstoel door de Dorpsstraat te lopen omdat het stikvol
staat met allerlei reclame-uitingen en meubilair, waardoor je steeds midden op straat terecht komt.
Is niet veilig.

het onderhoud van straten is slecht. vooral met een rollator

het ontbreken van een lift vanaf de Reimsstraat naar het Stadhuisplein.

het openbaar vervoer is beperkt in Noordhove.

het trappen lopen gaat moeilijk.

het uit de hoogte doen van medewerkers van de gemeente; het kleineren van bezoekers en
antwoorden ontwijken ( dus toegang naar publiekszaken)

huismeester.

ik heb mijn ergernis geuit over het telemarketingbedrijf naast het Woonhart. Ik vind dat zij stoep en
omgeving ernstig vervuilen met bekertjes peuken en kauwgom. Ook dat vind ik een beperking in
toegankelijkheid van de wijk. Te smerig om door te lopen en bij het bedrijf zelf zeggen ze dat ze hun
personeel niet kunnen opvoeden hierin.

ik persoonlijk niet, maar veel is niet rolstoelvriendelijk heb ik gemerkt met mijn vader: veel te weinig
parkeerplaatsen voor invaliden.

ik stap niet gemakkelijk of graag bij het Stadhuis naar binnen.

ik voel me niet gehoord.

ik zit in een rolstoel en de paden in de parken zijn heel erg slecht. Vol met gaten en scheuren.

ingang

invalidentoegang gebouwen.

je kan niet zo maar naar het Stadhuis voor een vraag. Er moet een afspraak worden gemaakt.
Telefonisch krijg ik vaak geen antwoord.

je kunt je bestemming niet bereiken en anders moet je helemaal om gaan

je moet een afspraak maken, daardoor duurt het weken voor je een keer terecht kan. Dat is niet erg
toegankelijk.

kan het gebouw niet uit

Kan met de rolstoel niet normaal van de weg door de goot in de weg op aan beide kanten van de
straat. Bij wijkschouwing gemeld. De paralellenweg aan de Vaartdreef is door wortelopdruk niet te
goed toegankelijk voor rolstoelgebruik.

kapotte lift (4 keer genoemd)

liften bij de RandstadRail, zijn vaak kapot (3 keer genoemd)

liften bij station Palenstein waren nogal eens kapot door vandalisme.

liften te klein voor een rolstoel. drempels en stoepen waar met een rolstoel niet alleen overheen te
komen is dus altijd hulp nodig van anderen

liften van de RandstadRail zijn vaak buiten gebruik. Er zijn geen alternatieven als je met een
kinderwagen bent.

liften van de sprinter die kapot zijn.

mensen met een handicap en rollator: moeilijk toegankelijk door stoepranden voor de deur
(gemeente)en drempel buitendeur.

met de fiets over de Mandelabrug.

met de kinderwagen stoepen op/af zonder een ramp

met een duowagen kom je vaak lastig bij de RandstadRail, deze is veel kapot.

met een rollator moeilijk naar binnen kunnen gaan vanwege een helling of dorpel

met een rolstoel is elke stoepje, drempeltje lastig te nemen. In het overdekte Stadshart is maar één lift
en die is ook nog regelmatig buiten gebruik.

met mijn scootmobiel kom ik een aantal winkels niet binnen, zoals Media Markt, Trekpleister.

met vervoer voor in gebouwen te krap voor rolstoelen en dergelijke

mijn dochter zit in rolstoel en haar broertje zit op MHCZ, hockey club. Regelmatig gaan wij samen daar
samen naar toe. In gebouw van MHCZ bevind zich een lift, maar die is op slot, dus je moet eerst naar
boven om sleutel te halen en dan kan je de lift in. Als mijn dochter naar wc wil moet altijd iemand mee
gaan.

mijn man loopt met een rollator en dat is niet altijd aangepast. maar het wordt steeds beter.

moest goed zoeken waar de ingang was

momenteel verplaats ik me met een rollator en soms zijn deuren zwaar om te openen

naar het Stadshart gaan met de auto, i.v.m. werkzaamheden was er beperkt parkeermogelijkheden dus
erg druk.

niet altijd rolstoel-vriendelijk; slechte bestrating

niet de ingang kunnen vinden

niet gemeld, loop nu nog met rollator, maar later met scootmobiel. Bijna overal trappen; moet eerst
zoeken naar lift: niet altijd aanwezig.
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toegankelijkheidsprobleem:

niet of zeer slecht toegankelijk zijn van sommige winkels, maar ook (oude gemeentehuis!) voor
rolstoelers. Zeker bij het gemeentehuis echt slecht, je moet maar een hellend vlak op zien te
komen....maar dat is jullie al heel wat jaren bekend. Bij Blokker ook poos heel slecht binnen te komen
na vernieuwing winkel. Daar is uiteindelijk ook wat aan gedaan. Mensen met kinderwagens kwamen
ook de winkel niet door...

niet persoonlijk, maar wel als ik wandel met mensen in rolstoel!

niet zozeer de openbare ruimten maar meer de winkels, etc. voor mindervaliden mensen

obstakels voor scootmobiel gebruikers zoals te krappe doorgangen in bijvoorbeeld winkels

omdat ik een scootmobiel of rollator gebruik zijn er soms wat onhandige verhogingen/verlagingen.

onbereikbaarheid Utopia en Stadstheater

ondergrondse vuilcontainer opent niet, roltrap in winkelcentrum Oosterheem werkt niet, verlichting in
roltrapgebouw Oosterheem nog altijd niet afgemonteerd - draden zonder lamp, armoedig

onduidelijke bewegwijzering.

op een moment ligt heel Zoetermeer open en zijn dingen moeilijk snel te bereiken

openbaar vervoer is niet altijd beschikbaar en taxi's zijn te duur.

Overlast van stank en fiets op de galerij. Maar heeft niks geholpen! Hier is een koopwoning! Echt
waardeloos!

Palet welzijn, ik kan met mijn scootmobiel [niet] zelfstandig naar boven (bijvoorbeeld om mijn stem uit
te brengen bij verkiezingen), omdat de gang naar de lift te smal is: daardoor kan ik de lift niet in!
Ook zijn de liften van de RandstadRail regelmatig defect en er zijn geen op- en afritten, bij zowel halte
Oosterheem, Javalaan en Willem Dreeslaan. het is gelukkig nog niet voor gekomen dat dit na de
laatste rit is voorgekomen. Ook kan ik geen gebruik maken van het toilet bij Toedeloe boven AH
Stadshart, omdat daar ook een ruimtegebrek is!

parkeren (2 keer genoemd)

parkeergarages en kinderwagens, je kan niet overal goed lopen of makkelijk uit de garage komen
(Duitslandlaan)

parkeerproblemen als je met iemand op stap bent die moeilijk loopt en COPD heeft, in dit geval mijn
moeder

rolstoelonvriendelijk

rolstoelonvriendelijk; slechte voetpaden

rolstoelgebruiker in de gymzaal in Oosterheem.... teveel trappen

rolstoeltoegankelijkheid

roltrap / lift Mandelabrug.

roltrappen van de stations van RandstadRail.

ruimtegebrek

scootmobiel kan niet naar binnen door trapjes.

slecht bereikbaar of geen plaats

slecht wegdek ( voor rollators en rolstoelen) dubbele deuren vlak na elkaar. Fietsbruggen met veel
teveel antislip-wegdek. je polsen trillen uit elkaar.

slecht wegdek voor voetgangers en rolstoelen en slecht zicht door hoge begroeiing.

slechte openingstijden, vooral als je fulltime werkt. Vaak storing van de website van de gemeente als je
een afspraak wil maken.

slechte stoepen (op en af).

sommige winkels kan ik gewoon niet met mijn (kleine) scootmobiel in. Men is altijd bezig overal maar
spullen neer te zetten omdat ze niet genoeg ruimte hebben, maar ik kan ook vragen hoor, maar doe
dingen liever zelf!

soms is er toegang met alleen een trap. Toegang voor mindervaliden is vaak via een omweg.

soms slecht aangegeven of slecht bereikbaar voor gehandicapten

stadhuisplein geen lift. Geen roltrap.

station indien roltrappen niet werken

station NS: lift en trap regelmatig defect. (wordt nu aan gewerkt, maar gisteren was er toch weer een
kapot.)

"Stedin" grote elektrische transformator naast Toyotadealer

straat opengebroken bij Stadstheater

te veel oude woningen

te weinig fietsparkeermogelijkheden bij de Lidl

te weinig invalidenparkeerplaatsen

teveel hoge opstappen / te ver lopen van auto naar de winkels in het centrum; erg moeilijk voor die
slecht ter been zijn

tijdens renovaties is de entree soms lastig te bereiken

toegang tot parkeergarage Nederlandlaan. Onmogelijke verkeerssituatie gecreëerd.

toegankelijkheid met kinderwagen

trapjes, drempeltjes...

trappen en hoge drempels

trappen naar stations en Stadshart. Loop met rollator.

vaak liften kapot.

vaak moeilijk met een rolstoel

vaak zijn er hoge drempels, ingangen die lastig binnen te komen zijn. Parkeergarages die te vol zijn.

vaak zijn sommige gebouwen niet toegankelijk voor mensen met rolstoelen
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toegankelijkheidsprobleem:

veel achterstallig onderhoud en dus langdurig buiten gebruik i.v.m. onderhoud: geen regelmatig
onderhoud. Ook met name straten en voetpaden rond woonhart zijn meer dan versleten, gevaarlijk
door gladheid en oneffenheid.

veel trappen en lastig om met de auto ergens voor de deur te kunnen parkeren / stoppen m.b.t. invalide
mensen

verbouwingen, wegomleggingen

verkeerssituatie, geen bankautomaat

voor oudere mensen wordt het niet makkelijk gemaakt om persoonlijke vragen bij het Publieksplein te
stellen, alles moet tegenwoordig digitaal. Ik heb geen computer thuis dus moet ik altijd mijn kinderen
vragen om zaken voor mij te regelen. De gemeente is voor ouderen niet echt klantvriendelijker
geworden.

vooral in het Stadshart staan veel reclameborden in de weg.

voorzieningen: paar keer per jaar diftar container defect

wel trappen geen hellingbanen

wij wandelen veel met de rolstoel door Zoetermeer. Veel oversteekplaatsen zijn te ongelijk hiervoor.

wijkbureau van de politie is zeer beperkt geopend en alleen tijdens kantooruren.

winkelcentrum slecht toegankelijk voor de oudere fietser. Best veel overlast door fietspad door
winkelcentrum. Waarom niet eromheen .

winkels in en uit.

winkels in Stadshart slecht te bereiken, met rolstoel vele obstakels en weinig tot geen gehandicaptentoiletten. Gemeentehuis veel te ver weg bij een parkeerplaats en een hoogte oplopen wat een
behoorlijke belemmering is.

woningbouw.

zakelijkheid, geen vriendelijke uitstraling

zit in een scootmobiel.

Zoetermeer moet met name in het uitgaansleven bedrijven er op attenderen, dat invalidentoiletten
noodzaak zijn.

zware deuren
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toelichting rapportcijfer voor info Wmo-loket






































rapportcijfer = 1
Bij verzoek om kwijtschelding OZB Had ik binnen 18 uur de uitslag in de bus ( om 16 uur gebracht
volgende dag om 12 uur antwoord) dus gewoon niet gelezen.
Bij vuurwerkklacht nauwelijks of geen redelijk antwoord. Bewoner onvriendelijk.
De conclusie was dat ik niet geholpen kon worden
Ik kon van de gemeente geen scootmobiel verkrijgen en heb dus alles zelf moeten betalen,
schande!!!! Bij het WMO- loket kon men mij niet verder helpen, zoek het zelf maar uit.
Vergeleken bij de gemeentes waar ik vóór 2014 woonachtig was is dit een zeer asociale gemeente.
Zelfs het gearrangeerde bezoek met de wethouder kon geen doorgang vinden, de interviewer van het
loket was bedreigend.
rapportcijfer = 2
het antwoord op mijn hulpvraag was alleen gericht op bezuiniging. terwijl het met de nodige
aanpassing goedkoper was op de lange duur
Zeer onduidelijke website. Weinig duidelijke antwoorden op vragen te vinden
rapportcijfer = 3
Werd onbeschoft geholpen door een man. Ik ben van een flat naar een eengezinswoning verhuisd en
wilde mijn douche- en wc-steunen even als mijn verhoogde wc-pot meenemen naar het nieuwe huis.
Heb er ook zelf aan meebetaald door een maandelijkse bijdrage aan het Cak af te dragen, maar
moest de beugels laten hangen. Daarbij komt dat als je zelf die beugels en verhoogde wc-pot
aanschaft bij de Gamma dat je vele malen goedkoper uit bent dan je dat laat doen door de Wmo, die
dan ook nog eens een bijdrage laat betalen waar je je leven aan vast zit. En die prijzen zijn niet mals.
Doordat ik met dit verhaal de Wmo had gebeld dat ik meer voor die dingen heb betaald dan ze in
werkelijkheid echt kostten hebben ze met veel pijn en moeite het gestopt omdat ze zagen dat ik er
inderdaad veel voor heb betaald, maar restitutie kreeg ik niet. Voel me erg opgelicht door de wet, en
vele mensen met mij: vooral de ouderen die geen weet hiervan hebben
rapportcijfer = 4
Eerst voor iets betalen, daarna een klein bedrag terugkrijgen als je de voorziening niet krijgt en de
regels worden niet persoonlijk gehanteerd.
Ik had informatie aangevraagd over een invalidenparkeerkaart. Het blijkt dat, als je man je in een
rolstoel kan neerzetten, en hij gaat daarna de auto parkeren dat je niet in aanmerking komt voor een
kaart. Regelmatig zie ik mensen parkeren op een invalidenparkeerplek die dan doodleuk uit de auto
stappen en weg wandelen!!
Ik heb in februari telefonisch een terugbelverzoek ingediend om de mogelijkheden voor hulp aan mijn
zieke (en inmiddels overleden) moeder te bespreken, maar werd pas na 3 weken door een
medewerker teruggebeld. Ondanks de aangeboden excuses vond ik dit een kwalijke zaak.
Ik heb info aangevraagd voor mijn opa en tante. Mensen die minder valide zijn moeten formulieren
invullen met gegevens die allemaal bekend zijn. Vervolgens raken ze deze kwijt.
Moet zelf 80 tot 90% uitzoeken
Onvriendelijke benadering en veel te laat oproepen.
Voor ouderen met "een beetje spaargeld" kan er niets - alles zelf regelen.
Wat ik graag wil, krijg ik niet, dus hulp, ho maar. Achter het loket zijn ze er al vlug van overtuigd dat je
het allemaal wel redt, .maar in de praktijk valt het heus erg tegen. Kunnen uw kinderen dat niet
oplossen is al gauw het antwoord, maar daar reageer ik al niet meer op.
rapportcijfer = 5
De gegevens klopten niet altijd. Moest zelf bepaalde dingen uitzoeken.
Duurt lang voordat je een antwoord krijgt
Er werd niets mee gedaan
Geen antwoord krijgen, nadat je iets gevraagd hebt
Ik kreeg één keer negatieve informatie, daarna gelukkig meer positieve informatie.
Nee schijnt het uitgangspunt te zijn!
Niet vriendelijk aan de balie te woord gestaan en lange wachttijd
onvolledig antwoord gekregen. kosten berekening die niet klopte
rapportcijfer = 6
Door de telefoon begreep ik dat de aanvraag voor mijn nieuwe rolstoel direct naar mw. [ .. ] zou gaan
en toen vond ik een brief / formulier in mijn brievenbus om weer in te vullen.
Doorverbinden met Wmo loket gaat erg stroef. Eerst moet je veel informatie verstrekken aan de
telefonist(e).
Duurde lang (via diverse kanalen) alvorens ik de juiste persoon te pakken had.
Het werkt allemaal zeer traag
Het Wmo- loket is slechts 1 uur per dag bereikbaar. Voordat je doorverbonden wordt vraagt de
telefonist om privé gevoelige informatie.
Ik heb de voorlichting alleen uit de krant
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Ik heb nog wel dingen nodig maar hoorde dat ik zelf moet betalen maar ik heb een uitkering en daar
kan je aanpassing betalen.
Indicatie voor inloopdouche voor zorg, moest er zelf bijna 2000 euro bij betalen. Voor 1000 euro werkt
niemand.
Je komt niet het stadhuis binnen als vroeger.
Je wordt heel vaak afgescheept met het bericht dat ze terug zullen bellen. maar als jij niet nogmaals
belt hoor je niets meer.
Lange wachttijd.
Parkeerkaart: formulier aangevraagd, na een week niets ontvangen
Te weinig kennis aanwezig bij betrokken medewerker
Vaak houdt men zich te veel aan regeltjes en wordt er niet naar de persoon geluisterd.
Verschillende antwoorden van verschillende medewerkers op het Publieksplein.
Vraag wordt netjes beantwoord.
Zeer naar dat je maar 1 uur per dag telefonisch contact kunt opnemen. Ik begrijp dat ze meer
werkzaamheden moeten doen, maar je komt er bijna niet doorheen! Je hangt echt super lang in de
wacht, soms wordt zelfs verbinding verbroken (neem aan per ongeluk). Terwijl je zo hard iemand
nodig hebt om je probleem voor te leggen. Verder krijg je vaak een vage medewerker die dan weer
niet gaat over jouw "probleem of vraag" en kun je daarna braaf af gaan zitten wachten tot de juiste
persoon je eens terug gaat bellen. Echt vervelend. Snap van bezuinigingen maar ik heb met mijn
ernstige ziektes al te weinig zorg eigenlijk, dan komt zo'n dame thuis nog eens beoordelen of ik echt
niet met half uur minder kan!? Belachelijk, ik ben zelf echt al kritisch, wat ik zelf kan doe ik ook zelf
nog (is niet veel meer, helaas), mijn oude ouders!!! helpen mij super veel, terwijl dit andersom zou
moeten zijn. Zij gaan dit niet lang meer volhouden! En dan?!?! Wordt een drama hier! Gaat het dan
echt mis bij mij, vrees ik..?
rapportcijfer = 7
Ben tevreden.
Betrof mijn moeder. Advies was correct
Bijdragen voor zwemmen met fysiotherapeut wordt door niemand vergoed en aangepaste schoenen.
De informatie was duidelijk.
Deels afwijzing en deels hulp.
Duidelijk en helder. Enkele keren heb ik er wel lang op moeten wachten (weken)
Duidelijk en keurig te woord gestaan. Maar de invalide parkeerkaart voor mijn vriend die niet kan
lopen krijg ik niet omdat ik wel kan lopen als ik hem ergens naartoe breng.
Er was een klein probleem en dat was zo verholpen.
Ernst van probleem werd door medewerker onderschat, het probleem is echter wel dermate bizar dat
ik ook wel weer begrip heb voor het onbegrip. E.e.a. is inmiddels opgepakt.
Heb een traplift. Weet niet hoeveel mij dat gaat kosten.
Het was een simpele vraag
Ik werd vaak van de kast naar de muur gestuurd. Pas maanden en/of weken later kreeg ik vaak de
juiste info.
Ik werk bij een arts dus moet soms bellen voor hulp op korte termijn voor patiënten
Info m.b.t. invalide parkeren
Informatie was correct.
Meegeven van brochure was op dat moment voldoende
Moest zelf er constant achteraan lopen!
Was naar aanleiding van een vraag voor een cliënt (ik werk in wijkverpleging).
Wij werden goed te woord gestaan en kregen alle gevraagde informatie.
rapportcijfer = 8
Aandacht voldoende, goed opgepakt.
Aanvraag nieuwe rolstoel: alles is duidelijk en correct afgehandeld door alle partijen.
Correct geholpen, ging om kwestie voor vader
Dit was na overlijden van mijn partner, die wel het een en ander via de Wmo had lopen.
Duidelijk en correct antwoord op mijn vraag EN snel antwoord
Duidelijke uitleg, beleefdheid; soms lange tel. wachttijd.
Een goed advies van NMO consulent om te gaan verhuizen en om gelijkvloers te gaan wonen.
Er wordt adequaat gehandeld. Helaas in het geval van schuldhulpverlening zijn er wachttijden.
Dit ondanks het vele vrijwilligerswerk dat in dit kader verricht wordt.
Gemakkelijk om afspraak te maken via website. Snel geholpen door tijdsafspraak.
Het betrof mijn moeder, en ik kan niet anders zeggen dat wij tevreden zijn
Het was voor/door mijn ouders
Ik werd vriendelijk en netjes te woord gestaan. Er was overleg mogelijk.
Mijn klacht werd [...] opgeschreven en men zei ermee aan de slag te gaan. Werd goed te woord
gestaan en voelde me begrepen
Mijn man had hulp nodig en dat is goed behandeld
Prettig contact.
Prima geholpen, snel en accuraat
Prima personeel
Snelle inzetbaarheid van WMO hulp na verhuizing vanuit Voorburg.
Toelichting en verduidelijking.
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Tot nu altijd nog tevreden.
WMO adviseur bij mijn ouders: een gesprek gehad met WMO, telefonisch en via email contact .










rapportcijfer = 9
De medewerkster van de balie had een aantal goede adviezen. Luisterde goed.
Goede duidelijke antwoorden en kordate acties
Mijn vraag werd snel en naar tevredenheid beantwoord
Positieve reactie.
Professioneel en betrokken.
Via de WMO hebben we voorzieningen gekregen zoals rolstoelbus e.d.
We kregen alle aandacht, er werd goed geluisterd en geholpen.
Werd direct gehoord. Actie uitgezet eigen inbreng met kiezen thuiszorg-ouder.














rapportcijfer = 10
adequaat antwoord op mijn vraag
Als ... van Humanitas destijds uitstekend geholpen.
Betrof informatie voor mijn schoonzuster, i.v.m. urgentieverklaring.
bureaucratie.
Het was voor mijn (inmiddels overleden) moeder. Erg prettig geholpen.
De instantie die het werk moest uitvoeren was waardeloos.
ik ben snel geholpen
Kon mijn verhaal kwijt en er werd aandacht aan geschonken.
Naar volle tevredenheid duidelijke uitleg gekregen.
Vriendelijk personeel achter de balies en Wmo-arts
geen oordeel / geen cijfer
Kan me niet meer herinneren hoe het ging
Heb verlenging van passagier invalideparkeerkaart aangevraagd en is afgewezen, de week daarna
kwam ik bij orthopeed en MRI wees uit dat mijn andere heup kopnecrose heeft en ik nu weer onder
behandeling ben wegens loopklachten.
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V-5

toelichtingen bij de belasting die mantelzorgers ervaren (vraag 45)

toelichtingen bij het antwoord: 'een zeer lichte belasting' (vraag 44)
toelichtingen bij het antwoord: 'een zeer lichte belasting' (vraag 44)

af en toe boodschappen halen voor mijn tante en haar meenemen naar de stad zodat zij ook
buitenkomt.

als ik ga voor ondersteuning, dan moet ik voor haar koken, warm eten klaarmaken: rijst met groenten.

als je van iemand houdt is het geen belasting.

dagelijks helpen met douchen en aankleden en de dagelijkse gang van zaken

door alledaagse werkzaamheden redelijk op dagbasis te verdelen

enkele malen per week mijn schoonmoeder (80) verzorgen thuis; voeding; vervoer.

familie + vriendin nog redelijk zelfstandig.

gebroken pols, doet steeds meer zelf

geen toelichting nodig. Ik doe het graag voor mijn 92-jarige moeder.

hele simpele klusjes als oude kranten wegbrengen of dingen met tv/pc; je kan het eigenlijk bijna geen
mantelzorg noemen

het begeleiden bij boodschappen doen, naar de stad, feestjes of thuis gezelschap houden.

het meenemen van boodschappen op mijn eigen boodschappenronde

het wisselt, de ene keer zorg ik wat meer voor hem de andere keer hij voor mij en dat doe je voor
elkaar zolang je kan.

ik beschik over veel vrije tijd.

ik beschouw mijn zorgtaken voor mijn moeder niet als een belasting

ik doe het vanuit persoonlijke overtuiging. Als ik een dergelijke leeftijd heb hoop ik ook dat mensen
voor mij klaarstaan.

ik heb een scooter. Aardappelen, bier kan ik zonder probleem meenemen.

ik verricht huishoudelijke taken en heb tweewekelijks 2 uur hulp in de huishouding

met mijn moeder het ziekenhuis bezoeken, financieel beheer, klusjes in en om het huis. Mijn zussen
doen boodschappen en helpen bij schoonmaak.

naar ziekenhuis brengen van gehandicapten.

op 28-9-2016 heeft mijn echtgenoot een openhartoperatie ondergaan. Hij is tevens een nierpatiënt,
drie keer per week moet hij aan de dialyse.

sta zelf sterk in mijn schoenen.

voor je eigen ouder kan het nooit een te zware belasting zijn, je doet het uit liefde

zorg voor de was, gesprekken.
toelichtingen bij het antwoord: 'een lichte belasting' (vraag 44)
toelichtingen bij het antwoord: 'een lichte belasting' (vraag 44)

aangezien ik gepensioneerd ben heb ik de tijd daarvoor.

af en toe mee naar dokter of specialist. Regelen van huishoudelijke hulp / fysio, enz.

afstand in kilometers is bezwaarlijk. Daardoor minder gelegenheid om zorg te verlenen

belastend vanwege dementie

betreft één keer in de week koken voor oude hulpbehoevende tante en kleine klusjes

betreft bewindvoering. Momenteel is de belasting licht, maar in het verleden (begin) was het zwaar in
technische (financiële) zin.

betreft huishoudelijk werk, tuin verzorgen en boodschappen doen.

chronische vermoeidheid noopt soms tot extra taken in de huishouding en voor kinderen

dagelijkse zorg kan een lichte, maar ook een af en toe te zware belasting zijn.

de afstand is een probleem

de belasting is wisselend

de betrokkene wordt ook door andere geholpen.

de ex-partner zit in een verpleegtehuis, ik doe wat extra boodschappen, verzorg de was en ga dagelijks
met haar naar buiten

doordat ik naast mijn oude moeder woon voel ik meer verplichtingen dan de andere kinderen die wat
verder weg wonen

frequentie is laag en meestal kortdurend.

fysiek licht, mentaal soms zwaar

gaat vanzelf

goed in te plannen in mijn bezigheden van werk en gezin

het betreft hier mijn vader, woonachtig in verpleeghuis.

het gaat om mijn opa, de zware belasting ligt bij mijn moeder. Waar nodig help ik haar om het af en toe
iets te verlichten

het geeft voldoening voor die kleine kinderen te zorgen

het is af en toe ook zeer zwaar maar ja je doet het toch

het is een zorgvraag die niet ophoudt.

het is geen keuze en komt elke week terug: er moet altijd rekening mee gehouden worden:
bij afwezigheid / vakantie moet een alternatieve regeling worden getroffen.

het is nu nog redelijk te behappen, maar het wordt wel steeds intensiever, mede omdat mijn partner
blind is en ik slechtziend.

het is voor je eigen moeder.

het is vooral administratieve ondersteuning en het oplossen van kleine problemen in huis.
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toelichtingen bij het antwoord: 'een lichte belasting' (vraag 44)

het lijkt soms of iedereen op dezelfde dag en tijd me nodig heeft. best lastig in combinatie met een
baan.

het schoonmaakwerk in een inloophuis in Den Haag is mijn hobby. Elke week twee dagdelen buiten
Zoetermeer is niet gering; anderzijds verrijkt het om met oude mensen om te gaan.
Ook vrijwilligerswerk bij voedselbank verrijkt door omgaan met elkaar.

hoofdzakelijk tijdens bezoekjes die ik toch zou doen. Familie: zorg gedeeld met broers / zussen waar
goed contact mee is, zodat iedereen een deel kan doen.

ik ben er per week ongeveer drie uur mee kwijt. ik vind het ook wel gezellig

ik ben erg sterk en heb goede conditie.

ik ben slecht ter been.

ik doe het met plezier en uit liefde voor dochter en kleindochter.

ik doe meestal de boodschappen en alles wat buiten gehaald moet worden.

ik geef de mensen graag een positief gevoel

ik handel de financiële zaken van mijn broer met syndroom van Down af. Hij woont in Voorburg en ik
heb net vanavond een vervoerspas WMO voor hem aangevraagd in Voorburg.

ik heb osteoporose, mijn vrouw fibromyalgie. Wij helpen elkaar

ik help waar ik kan. Soms is het lastig met twee jonge kinderen.

ik kan het nog.

ik zorg voor mijn vrouw en mijn vrouw zorgt voor mij.

in combinatie met baan. Soms lichter / soms zwaarder.

in mijn mening valt de zorg die ik bied wel mee.

is wisselend. Heeft met gezondheid te maken.

je doet het uit liefde

komt nu iets minder vaak voor

kost een dagdeel in de week

kost tijd en verantwoording

lange reistijd. Moeder is incontinent en doof

lastig om zorg te dragen voor dementerende zwager

leeftijd gaat meespelen.

mantelzorg nu (2016 ) nog maar voor 1 persoon.

mijn moeder is 80 jaar en woont nog op zichzelf. Ik doe regelmatig haar boodschappen, ga op bezoek
en met haar naar artsen.

mijn moeder is geheel rolstoelafhankelijk maar een zeer zelfstandig wezen. Dus het is meer aan haar
te danken dat ik het niet als zwaar ervaar

mijn ouders hebben de grootste zorg, ik soms.

mijn partner heeft M.S.

mijn tante kan zich nog redelijk redden.

mijn vader is net overleden, de laatste periode zorg en meegaan naar ziekenhuis. Bezoeken waren
een zware belasting. Nu mijn moeder alleen is neemt de belasting af naar licht.

mijn zoon heeft een lichte geestelijke beperking en wij begeleiden hem

moeder gz, eenzaam, niet mobiel, korte termijn geheugen slecht, zoon 40 verstandelijke beperking.

moet aan sommige dingen blijven denken ook als ik zelf als druk ben.

moet er altijd zijn.

momenteel is het licht, het afgelopen jaar was de zorg voor mijn 71 jarige demente broer te zwaar.
Nu is hij opgenomen in een verpleegtehuis

omdat meerdere mensen zich inzetten is het goed te doen.

ondersteuning vraagt (nog) niet veel tijd, gaat wel om serieuze ziekten dus emotioneel wel belastend.

ons kind heeft regelmatig zorg nodig, financieel en op zorg wat meer aandacht nodig, woont wel
zelfstandig.

op dit moment zijn ouders nog goed ter been en hebben derhalve geen dagelijkse zorg nodig

op twee vaste dagen per week een dagdeel

ouder hoeft niet verpleegd te worden. Alleen verzorgd.

partner is soms benauwd en heeft dan hulp nodig met medicijnen en meetapparatuur

partner kan zelf ook nog functioneren

partner niet 100% afhankelijk.

rollator in de auto zetten, inklappen enz. Heb zelf last van mijn rug.

sociale omgang en kleine klussen.

sommige dingen zijn niet anders.

soms heb ik cliënten die veel zorg vragen

soms lastig met werk te combineren en moeder woont op 1,5 uur rijden van Zoetermeer

soms te weinig tijd i.v.m. eigen werkzaamheden.

soms zwaar

twee keer in de maand hulp in de huishouding.

uitvoering is te doen en past binnen mijn eigen bezigheden.

verplicht naar andere toe om te helpen.

vervang eens in de twee weken mijn zus die voor mijn 93-jarige moeder mantelzorger is.

voor je kind doe je alles.

voor mijn vrouw is dit geen probleem

vooral afstand is een probleem: ook omdat ik een alleenstaande ouder ben
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toelichtingen bij het antwoord: 'een lichte belasting' (vraag 44)

we doen wat we kunnen maar houden bewust grenzen aan om ook goed binnen eigen gezin te
functioneren.

we zijn met heel wat broers en zussen!

werk bestaat voornamelijk uit maaltijden bereiden en vervoer naar fysio, huisarts e.d.

word zelf ouder en onderhevig aan allerlei kwalen.

zorg acht uur per dag voor mijn vader.
toelichtingen bij het antwoord: 'een zware belasting' (vraag 44)
toelichtingen bij het antwoord: 'een zware belasting' (vraag 44)

aangrijpend!

afhankelijk bij wie en met welke mate, is het soms erg zwaar, maar het moet gebeuren

alleenstaand, twee kinderen thuis met zorg, moeder heeft ook mantelzorg nodig.

beide ouders wonen nog zelfstandig bij elkaar maar zijn beiden geestelijk en lichamelijk op.
Een normaal gesprek is niet mogelijk. Heel veel regelen.

belastingschulden en gemeenteschulden

ben bijna 70, het is zwaar met een gehandicapt kind van 34 jaar.

ben iedere dag bezig met partner. Diabetes + alles al meegemaakt. Transplantaties + amputaties enz.

ben zelf hartpatiënt sinds 2007.

de afstand naar de familie is groot (160 km)

de verzorging wordt steeds zwaarder.

de zorg omvat mijn (licht) verstandelijk gehandicapte dochter (binnen Zoetermeer) en schoonmoeder
buiten Zoetermeer. Neemt veel tijd en energie

de zorg word steeds zwaarder

dementerende ouder op 200 km afstand naast een baan van 32 uur p week.

dementie

dit is zeer intensief, vooral vanwege de combinatie met een heel druk kind.

doch voorkomt dure verpleegkosten en je bent samen.

een vriendin heeft MS. Is gebonden aan een rolstoel. Ik denk dat dit genoeg toelichting is

emotioneel en lichamelijk.

emotioneel is het moeilijk

geestelijk.

grote afstand 80km

heb weinig tijd voor sociale contacten omdat ik naast mijn baan werk voor het huishouden. maar ook
nog mijn broertje en zusje moet begeleiden i.v.m. verstandelijke beperking.

het is moeilijk te zien als je broer volslagen de weg kwijt is.

het is zwaar als je kind een lichamelijke handicap heeft.

het komt niet altijd goed uit, mijn andere gezinsactiviteiten komen in de knel. Degene die ik help, werkt
ook niet altijd goed mee.

het neemt een groot deel van mijn kostbare vrije tijd in beslag maar het is een leerzaam proces en
voedend om je ouders bij te staan in het laatste deel van hun leven.

het pleegkind heeft behoefte aan een therapeutische opvoeding waardoor ik altijd rustig en alert moet
zijn.

hoewel het een vanzelfsprekendheid is, geeft het veel verplichtingen en gaat een groot deel (het
grootste) van de vrije tijd daaraan op.

ik doe dit naast mijn baan, waardoor ik zelf zaken op moet geven omdat ik daar geen tijd meer voor
heb

ik verzorg mijn oude zieke moeder twee middagen in de week, naast de zorg voor alle pleegkinderen is
mijn leven zwaar te noemen

ik werk nog en dan word je toch zwaarder belast.

je bent altijd bezig om te helpen als er een beroep op je wordt gedaan, dus ben je zo nu en dan hele
dagen in touw

je kunt niet meer thuis doen wat je normaal gesproken zou doen i.v.m. opvang van ouder, we houden
er zeer veel rekening mee

Je moet er zijn voor die mensen maar de rest gaat ook door, met een fulltimebaan. best moeilijk
combineren.

krijg 4 uur per week betaald als PGB en rest is mantelzorg is ongeveer een uur of 12 /15 per week

leeftijd 86 jaar.

man 73 jr. Alzheimer in verpleeghuis, ga er drie keer per week naar toe.

mantelzorg voor beide zieke ouders en een ernstig zieke broer naast een 40-urige werkweek inclusief
een gezin is te zwaar.

met de mantelzorg ben ik dagelijks bezig; buiten het bezoek twee keer per dag zorg ik ook voor de was
e.d. Wel heb ik veel hulp van familie (kinderen)

met name geestelijk erg zwaar, fysiek niet

mijn man heeft Alzheimer en is 6 á 7 keer' s nachts uit bed. Ik kan hem niet meer een hele dag alleen
thuis laten. Ik verzorg hem met liefde en ben blij dat ik het nog kan doen.

mijn moeder woont in Amersfoort, dus is het best lastig om daar regelmatig te zijn.

mijn oma spreekt geen Nederlands.

moeder, 94 jaar, thuis wonend, lichamelijk zwak, geestelijk goed.

moeilijk.

moeten steeds ver rijden
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toelichtingen bij het antwoord: 'een zware belasting' (vraag 44)

naast alle administratieve rompslomp waar ik zelf mee te maken heb, moet ik me verdiepen in allerlei
zaken waar ik geen verstand van heb. Bovendien is het zwaar te ervaren hoe iemand steeds verder
aftakelt, terwijl de ondersteuning van de overheid steeds verder afneemt.

naast fulltime werken zorg voor vader in Utrecht met gehele administratie, doktersbezoeken e.d.

niet altijd: soms komt het niet uit. Of als je je zelf niet optimaal voelt.

omdat ik ook nog 50 uur in de week werk, ik begin +/- 14:00 uur t/m 04:30 van maandag t/m zaterdag
en de vrijdagmorgen tot 05:00 uur

ouder woont in midden van het land en passen ook nog op kleinkinderen

partner totaal verlamd.

partner zit in verpleeghuis, dus zorg wordt gedeeld met de verzorgers. Dochter lijdt aan schizofrenie,
woont zelfstandig. Dit vraagt veel aandacht.

schoonmoeder is bijna 101 jaar

schoonmoeder van 93 woont zelfstandig in een groot huis met een grote tuin. Bij elk bezoek zijn mijn
vrouw en ik het merendeel van de tijd bezig beide te verzorgen.

sommige situaties bij mijn moeder veroorzaken zeer veel stress .

soms is het zwaar maar je moeder door kan niet anders.

te weinig inkomen om goede mantelzorg te geven.

tijdstippen bezoek.

tussen licht en zwaar in. In combinatie met 40-urige werkweek.

vader is woonachtig in Den Haag. Gaat nu verhuizen naar Zoetermeer -> veel werk. Binnenkort
operatie op stapel. En moeder pas aan het hart geopereerd. Het zijn mijn ouders en je wilt voor hen
zorgen naast de eigen zorgtaken en werk en gezin. Best veel.

veelvuldig begeleiden bij artsenbezoeken

verzorg partner, huis, was, eten, wandel, boodschappen.

zeer intensieve zorg

zelf weinig vrije tijd.

zoon wil eigenlijk geen hulp; erg argwanend, ook tegenover professionele hulpverlening ggz.
toelichtingen bij het antwoord: 'een zeer zware belasting' (vraag 44)
toelichtingen bij het antwoord: 'een zeer zware belasting' (vraag 44)

als je 24 uur per dag moet begeleiden en beschikbaar moet zijn vind ik dat zwaar.

het is zwaar maar als het om je ouder(s) gaat dan moet het gewoon

het wordt mij vaak teveel in combinatie met studie.

ik doe hoofdzakelijk nachtwake 1 à 2 dagen per week, ik heb een dag nodig om bij te komen van die
nacht. Heb daarom zelfs mijn werkduur om er voor verkort

je doet het met liefde, maar ons dochtertje heeft veel en vaak pijn in haar beentjes, haar spieren zijn te
kort. Zelf ben ik thuis, in de ziektewet helaas wegens gezondheidsproblemen en er vaak in de nacht uit
gaan voor haar is soms wel pittig, vooral haar pijn zien hebben is rot. Daarnaast moet zij vaak naar
artsen en fysio o.a. Breng haar met de rolstoel of buggy naar school om haar te ontlasten enz.

naast mijn baan geen tijd meer voor ontspanning. Toenemende zware rugklachten.
Dementerende moeder van 90 en chronisch zieke man maken het er ook niet vrolijker op.

zeer moeilijk combineren met 36-urige werkweek en kinderen.
toelichtingen bij het antwoord: 'een te zware belasting' (vraag 44)
toelichtingen bij het antwoord: 'een te zware belasting' (vraag 44)

er blijft weinig ruimte voor spontane activiteiten voor jezelf'; voelt beklemmend en daar voel je je dan
weer schuldig over.

ik ga soms met mantelzorg mijn eigen grenzen heen. Voel me heel verantwoordelijk.

meervoudige psychische stoornissen. Hulpverlening kan haar nergens plaatsen. (door wegbezuiniging)

we zorgen 24 uur per dag voor onze dochter, al 13 jaar, en schoonmoeder met dementie en alzheimer.

zorg voor een 91-jarige slechtziende, moeizaam lopende dove moeder + sollicitatieplicht +
bijscholingscursussen.
vraag 44 niet beantwoord; wel een toelichting:
vraag 44 niet beantwoord; wel een toelichting:

deze ziekte is niet te beschrijven.

sommige momenten zijn zwaarder als andere momenten. De zorg zal altijd blijven.
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V-6

behoefte van mantelzorgers aan (aanvullende) ondersteuning (vraag 52)

antwoorden van mantelzorgers die zich voldoende ondersteund voelen (vraag 51)
antwoorden van mantelzorgers die zich voldoende ondersteund voelen (vraag 51)

bovenstaande twee vragen begrijp ik niet en/of zijn niet van toepassing op mij!

cursussen: EHBO, autisme, chronische ziekten.

dat hangt af hoe gezond wij blijven

dat is lastig te zeggen, aan alles hangt een prijskaartje

Een zoetermeerpas.

eerste vraag (vraag 50): antwoord moet 'n.v.t'. zijn, want ik had 'niemand' geantwoord op vraag 49.

geen (21 keer genoemd)

geen, op dit moment / (nog) niet (4 keer genoemd)

geen, mijn zorgtaken doe ik tezamen met mijn familie

iets meer vrije tijd om te zorgen

ik ben gezond, actief, en heb op dit moment totaal geen ondersteuning nodig (hooguit een luisterend
oor. Ik kan mijn verhaal regelmatig kwijt)

ik ben het niet verplicht, het is een keuze.

ik zou het niet weten

kennis over de benodigde aanpassingen van b.v. een woning

meer informatie over wat de gemeente allemaal doet. Bijv. een folder of website

meer vrijwilligerinformatie.

mijn moeder wil geen thuiszorg, dit geeft veel te veel spanning gezien haar oorlogsverleden. Ik vind dat
je als pleegouder zeker niet voldoende ondersteund wordt. Ik kies er zelf voor geen ondersteuning te
krijgen voor de zorg voor mijn moeder.

minder digitaal, meer persoonlijk.

mobiliteit

momenteel geen mening.

niet nodig: overheid... bemoei je er niet mee!

op zich is alles goed geregeld denk bv aan kortdurend zorgverlof, maar het is en blijft moeilijk werk en
mantelzorg te combineren

ouderen boven de 55 zouden wanneer ze in de IOAW komen vrijgesteld (deels) moeten worden om te
solliciteren of zich te melden bij de gemeente.

ouders zijn 91 en 90 jaar, kunnen zij zo nog samen leven? En wat gaat er gebeuren als het niet meer
gaat?

parkeerkaart, spoed.

ruggenspraak over beslissingen die ik voor een ander neem.

soms bij praktische dingen zoals een kind wegbrengen naar de sport; dan kan ik met een ander
familielid mee naar het ziekenhuis

tot nu toe kan ik het zelf altijd oplossen.

vind het wel vreemd dat de huishoudelijke zorg voor mijn 82-jarige, zorgbehoevende vader is
opgezegd!

wat ik doe vind ik een vriendendienst, en dat behoeft geen ondersteuning
antwoorden van mantelzorgers die zich niet voldoende ondersteund voelen (vraag 51)
antwoorden van mantelzorgers die zich niet voldoende ondersteund voelen (vraag 51)

als je mantelzorger bent voor iemand die in een andere stad / gemeente woont, val je tussen wal en
schip.

begrip; mensen die het begrijpen (2 keer genoemd)

betere verzorging in het verzorgingshuis.

dat andere kinderen (zus, broer) ook (meer) hun bijdrage doen

dat iemand af en toe de zorg uit handen neemt

dat is lastig te zeggen. Mijn moeder wil geen anderen over de vloer. Ik weet niet hoelang ik dit nog vol
kan houden.

dat zou ik niet weten / zou niet weten wat nodig is (3 keer genoemd)

door de transitie van jeugdzorg naar de gemeente, merk ik dat de caseload van onze pleegzorg werker
groter is geworden, waardoor ze minder goed bereikbaar is en vaker genoodzaakt is een afspraak af
te zeggen, vanwege een crisisoverleg. (De pleegkinderen wonen al 10 jaar bij ons en we hebben al 10
jaar dezelfde pleegzorgwerker bij jeugdformaat).

een overzicht vanuit de overheid waarin duidelijk wordt waar je met welke problemen terecht kan
zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd.

eigenlijk meer dat anderen uit zich zelf hulp aanbieden dan dat ik ze eerst moet vragen of me willen
bijstaan

er zijn dagen dat ik als zwaar hartpatiënt, niet in staat bent zorg te geven.

extra inzet van professionals. Erkenning van mijn taken. Ik houd niet van allerlei lotgenoten-gedoe.
Ik kan er over het algemeen niet kwijt wat me bezig houdt.

financiële ondersteuning (3 keer genoemd)

financiële tegemoetkoming voor bijv. autoritjes

fysieke ondersteuning

geen (3 keer genoemd)

geen op dit moment (2 keer genoemd)

geringe inkomen, vergelijken levensstandaard, aflossing van schulden
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antwoorden van mantelzorgers die zich niet voldoende ondersteund voelen (vraag 51)


heel vervelend dat de huishoudelijke taken nu ook zo gekort worden want de administratie,
doktersbezoeken nemen ook heel veel tijd in beslag.

het zou fijn zijn als iemand anders eens boodschappen bracht bij mijn moeder, ziet ze ook eens een
anders gezicht, haar wereldje is redelijk klein....

huishoudelijke hulp. (5 keer genoemd)

huishoudelijke zorg en activering van mijn schoonmoeder

hulp bij schoonmaken, hulp in de tuinonderhoud en geld (kosten zijn te hoog).

hulp in de eigen huishouding of opvang tijdens onze vakantie: dat de zorg wordt overgenomen van de
ouder die wij verzorgen

ik ben al een aantal jaren mantelzorger maar heb nog nooit gehoord van ZoSamen. Bekendheid
hierover vergroten is wenselijk.

ik had geen idee dat er ondersteuning was als mantelzorger en waar ik dat kon vinden

ik kan het nog zelf.

meer behoefte aan ontspanning.

meer ondersteuning van mijn vader, maar dit is in Utrecht. Lastig om de wegen te vinden...

meer zorgtaken uit handen geven als het echt een topper is en dat scheelt er nog wel wat aan, dus
doen we het zelf maar.

mijn man heeft in de toekomst veel hulp nodig en onze kinderen werken .

mijn zoon heeft een bepaalde omgangsvorm die niet iedereen begrijpt. Mensen zien zijn LVBbeperking niet aan de buitenkant, dus ik moet het vaak uitleggen.

niet specifiek als mantelzorger maar als wij een aanspraak willen maken op de WMO dan wordt dit
bijna altijd afgewezen.

nog niet echt een goed idee, we zijn net met MEE opgestart, dus gaan nog e.e.a. horen en bekijken

praktische ondersteuning en professionele begeleiding voor dementerende ouder. En informatie m.b.t.
voorzieningen

thuishulp voor mijn vader

tot op heden redden wij het.

UWV en Participatiefonds duidelijk maken dat ik naast intensieve mantelzorgtaak, niet nog eens 29 uur
kan werken!

woning en meer tijd (ik werk full time)
vraag 51 niet beantwoord, wel reactie op vraag over (aanvullende) ondersteuning
vraag 51 niet beantwoord, wel reactie op vraag over (aanvullende) ondersteuning

geen

geen op dit moment (3 keer genoemd)

Schouderklopje, aandacht.
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BIJLAGE VI
VI-1

berekening kengetallen
kengetal voor eenzaamheid

Over eenzaamheid is een enquêtevraag gesteld in de vorm van elf uitspraken met elk drie
antwoordmogelijkheden (ja, min of meer en nee). De vraagitems uit vraag 56 (hieronder)
vormen een standaardset ontleend aan onderzoek van De Jong Gierveld (1985) - zie p.19.
Wilt u voor elk van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre die op u, zoals u de
laatste tijd bent, van toepassing is?
a

er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse
probleempjes terecht kan.

b

ik mis een echt goede vriend of vriendin.

c

ik ervaar een leegte om mij heen.

d

er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen.

e

ik mis gezelligheid om mij heen.

f

ik vind mijn kring van kennissen te beperkt.

g

ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen.

h

er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel.

i

ik mis mensen om mij heen.

j

vaak voel ik me in de steek gelaten.

k

wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn vrienden terecht.

Er zijn twee wijzen mogelijk van berekening van een eenzaamheidsscore, op basis van de
beantwoording van deze vragen:
 een berekening waarbij waarden worden toegekend aan de drie antwoordmogelijkheden per item;
 een berekening waarbij de antwoorden worden gereduceerd tot een dichotomie.
Dit laatste gebeurt in de onderstaande berekening: de middelste categorie wordt samengenomen met één van de twee andere categorieën. De score van eenzaamheid wordt dan
(op respondentniveau) als volgt berekend:
De emotionele eenzaamheidsscore is het aantal keren dat de respondent heeft geantwoord
met ja of min of meer op de items b, c, e, f, i, en j.
De sociale eenzaamheidsscore is het aantal keren dat de respondent heeft geantwoord met
nee of min of meer op de items a, d, g, h, en k.
De totale eenzaamheidsscore is de som van de emotionele en de sociale eenzaamheidsscore. Daarbij geldt als restrictie dat per respondent hooguit één antwoorditem mag
ontbreken (de sociale en emotionele eenzaamheidsscores afzonderlijk zijn alleen geldig als
er geen enkel antwoorditem ontbreekt).
De totale (individuele) eenzaamheidsscore kan worden vereenvoudigd tot vier niveaus:
niet eenzaam: score = 0, 1 of 2; matige eenzaamheid: score 3 t/m 8;
sterke eenzaamheid: score = 9 of 10; zeer sterke eenzaamheid: score = 11.
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VI-2

kengetal MHI-5 voor psychische gezondheid
toekenning getalwaarde op basis van het gegeven antwoord

vraag 57:
a
b
c
e
f

Hoe vaak was u gedurende de afgelopen vier weken erg zenuwachtig?
Hoe vaak was u gedurende de
afgelopen vier weken zo in de put, dat
niets u meer kon opvrolijken?
Hoe vaak voelde u zich gedurende de
afgelopen vier weken kalm en rustig?
Hoe vaak was u gedurende de
afgelopen vier weken een gelukkig
mens?
Hoe vaak voelde u zich gedurende de
afgelopen vier weken somber en
neerslachtig?

altijd

meestal

vaak

soms

zelden

nooit

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

0

1

2

3

4

5

Berekening kengetal MHI-5 per respondent: MHI-5 = (a + b + c+ e + f) * 4
Het kengetal kan waarden aannemen tussen nul (ongunstig) en 100 (gunstig).
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BIJLAGE VII leeftijd, ondersteuningsbehoefte, internetgebruik
tabel VII-1

vormen van internetgebruik naar leeftijd (jonger of ouder dan 65) en de behoefte aan
maatschappelijke ondersteuning
jonger dan 65 jaar

65 jaar en ouder

aantal
procent

ondersteuningsbehoefte
69
81,2

geen ondersteuningsbehoefte
961
95,7

ondersteuningsbehoefte
64
50,4

geen ondersteuningsbehoefte
491
83,1

totaal
1585
87,7

aantal
procent
aantal
procent

63
74,1
39
45,9

927
92,3
695
69,2

56
44,1
34
26,8

470
79,5
267
45,2

1516
83,9
1035
57,3

aantal
procent
aantal
procent

48
56,5
30
35,3

659
65,6
444
44,2

24
18,9
14
11,0

192
32,5
100
16,9

923
51,1
588
32,5

online winkelen /
boekingen
internetbankieren

aantal
procent
aantal
procent

42
49,4
59
69,4

687
68,4
890
88,6

25
19,7
54
42,5

255
43,1
426
72,1

1009
55,8
1429
79,1

zaken regelen met
instanties
geen van deze
toepassingen

aantal
procent
aantal
procent

44
51,8
2
2,4

702
69,9
5
,5

40
31,5
3
2,4

336
56,9
5
,8

1122
62,1
15
,8

gebruikt nooit internet /
e-mail
internetgebruik
onbekend

aantal
procent
aantal
procent

9
10,6
-

10
1,0
4
,4

47
37,0
1
,8

61
10,3
9
1,5

127
7,0
14
,8

85

1004

127

591

1807

gebruikte
internettoepassing
e-mail
informatie zoeken
het nieuws volgen
sociale media
entertainment

totaal respondenten (= 100%)
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