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Samenvatting
Voorzieningen in de buurt
 Gevraagd naar de tevredenheid over 11 voorzieningen is men vooral over straatverlichting in de
Spaans-Italiaanse buurt minder tevreden dan inwoners elders in Alkmaar.
 Binnen de Spaans-Italiaanse buurt is men het meest ontevreden over de voorzieningen voor
jongeren tussen 12 en 16 jaar en de speelmogelijkheden voor kinderen jonger dan 12 jaar.
 De voorzieningen in de buurt worden, gemeten in een algemeen rapportcijfer, in de SpaansItaliaanse buurt overigens vrijwel hetzelfde gewaardeerd als elders in Alkmaar.
Sociale samenhang in de buurt
 De sociale samenhang in de buurt is geringer dan elders in Alkmaar.
 Men ervaart in de Spaans-Italiaanse buurt weinig saamhorigheid.
 Men voelt zich in de Spaans-Italiaanse buurt ook minder thuis bij de mensen die in de buurt
wonen.
 Men is in de Spaans-Italiaanse buurt minder gehecht aan zijn buurt dan elders in Alkmaar.
 De mensen in de eigen buurt worden, gemeten in een rapportcijfer, in de Spaans-Italiaanse buurt
negatiever gewaardeerd dan elders in Alkmaar.
Overlast
 In de Spaans-Italiaanse buurt komt overlast vaker voor dan elders in Alkmaar.
 Het gaat hierbij vaak om geluidsoverlast en overlast door omwonenden.
Dreiging
 Dreiging komt in de Spaans-Italiaanse buurt even weinig voor als in geheel Alkmaar, maar wel
vaker dan in Daalmeer/Koedijk.
 Vooral dreiging door drugsoverlast komt in de beleving van de bewoners in de Spaans-Italiaanse
buurt vaker voor dan elders.
Veiligheidsgevoel
 Men voelt zich in de Spaans-Italiaanse buurt vaker onveilig dan bewoners elders in Alkmaar.
 De veiligheid in de buurt wordt, gemeten in een rapportcijfer, in de Spaans-Italiaanse buurt
negatiever gewaardeerd dan elders in Alkmaar.
Individuele woonbeleving
 De evaluatie van de eigen woning valt in de Spaans-Italiaanse buurt minder positief uit dan elders
in Alkmaar.
 Men vindt in de Spaans-Italiaanse buurt vooral vaak dat de eigen woning geen goede sfeer
uitstraalt.
 Daarnaast vindt men de indeling van de eigen woning vaker ongeschikt en vindt men de woning
ook vaker te klein dan elders in Alkmaar.
 De woning wordt, gemeten in een rapportcijfer, in de Spaans-Italiaanse buurt negatiever
gewaardeerd dan elders in Alkmaar.
Algemene evaluatie van de buurt
 Het algemene oordeel over de eigen buurt is in de Spaans-Italiaanse buurt veel negatiever dan
elders in Alkmaar.
 Zo wil men bijvoorbeeld veel minder vaak in de buurt blijven wonen en vindt men veel minder dat
men het goed heeft getroffen in de buurt dan gemiddeld in Alkmaar het geval is.
 De sfeer en de leefbaarheid in de buurt worden evenals de woonomgeving, alle gemeten in een
rapportcijfer, in de Spaans-Italiaanse buurt negatiever gewaardeerd dan elders in Alkmaar.
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1 Inleiding
In de gemeente Alkmaar is het buurtgericht samenwerken gericht op het versterken van de
leefbaarheid, de veiligheid en de sociale samenhang in de buurt. Om inzicht te krijgen in de
problemen die in een buurt spelen, is het belangrijk om een representatief onderzoek te houden onder
de bewoners van de buurt.
In de Spaans-Italiaanse buurt (zo genoemd vanwege de straatnamen in deze buurt) wordt melding
gemaakt van verschillende vormen van overlast, waardoor bij een aantal betrokken instanties de
indruk is ontstaan dat zonder tijdig interveniëren de buurt gemakkelijk in een neerwaartse spiraal zal
kunnen raken. Om eventuele interventies van een deugdelijke basis te voorzien is in opdracht van het
Wijkgericht werken een buurtonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft plaatsgevonden najaar 2010
en is uitgevoerd door het team Onderzoek en Statistiek van de gemeente Alkmaar.
De Spaans-Italiaanse buurt maakt deel uit van buurt 71, Daalmeer Zuidwest. Deze buurt ligt in de wijk
Daalmeer/Koedijk. Concreet gaat het om de volgende straten:
 Aragonstraat
 Asturiëstraat
 Calabriëstraat
 Castiliëstraat
 Lombardijeweg
 Navarrastraat
 Toscanestraat
Het doel van het buurtonderzoek is te inventariseren welke problemen zich in de buurt voordoen en
hoe deze zich verhouden met de rest van de wijk Daalmeer/Koedijk en met geheel Alkmaar. Op basis
van deze inventarisatie kan zicht worden gekregen op die aspecten in de buurt waarop de focus kan
worden gericht, zodat een mogelijke (verdere) achteruitgang van de buurt kan worden voorkomen of
tegengegaan.
Het onderzoek is gehouden door in de buurt huis-aan-huis een schriftelijke enquête te verspreiden.
Van de 415 adressen in de Spaans-Italiaanse buurt is door 241 personen op die adressen de enquête
ingevuld, wat een respons heeft opgeleverd van 58%. Deze hoge respons is bewerkstelligd doordat
de vragenformulieren persoonlijk door enquêteurs zijn bezorgd en opgehaald. Deze methode staat
borg voor zeer betrouwbare resultaten.
In hoofdstuk 9 worden enkele kenmerken van de responsgroep vergeleken met die van de totale
bevolking in de Spaans-Italiaanse buurt. Uit deze vergelijking blijkt dat degenen die aan de enquête
hebben meegedaan een goede afspiegeling vormen van de gehele buurtbevolking.
In veel gevallen was het mogelijk ook andere enquêteresultaten te vergelijken met gegevens uit
geheel Alkmaar en de gehele wijk Daalmeer/Koedijk. Hiervoor kon gebruik gemaakt worden van de
resultaten van de omnibusonderzoeken uit 2006 en 2010.
Ook zijn enkele schaalscores berekend. Deze schaalscores zijn gebaseerd op meerdere stellingen
over een bepaald onderwerp. Deze berekeningen zijn uitgevoerd volgens dezelfde methodiek die voor
de evaluatie van het Grotestedenbeleid is gebruikt.
In de gehele rapportage gaat het om gegevens die afkomstig zijn uit de buurtenquête, dat wil zeggen
dat het subjectieve gegevens zijn: hoe ervaren de bewoners hun wijk en hun woning.
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2 Voorzieningen in de buurt
Van elf voorzieningen in de buurt konden de bewoners aangeven hoe tevreden zij daarover zijn, zie
Tabel 1.

Tabel 1 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)
Conclusies:
In de Spaans-Italiaanse buurt
 is men het meest tevreden over het openbaar vervoer en het basisonderwijs (89% resp. 82% is
hier (zeer) tevreden over).
 is men het minst tevreden over de voorzieningen voor jongeren tussen 12 en 16 jaar en de
speelmogelijkheden voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 over de straatverlichting is men in de Spaans-Italiaanse buurt (70% (zeer) tevreden) minder
tevreden dan in geheel Alkmaar (83% (zeer) tevreden in 2006) en Daalmeer/Koedijk (85% (zeer)
tevreden).
 over de groenvoorziening is de Spaans-Italiaanse buurt (73% (zeer) tevreden) meer tevreden dan
geheel Alkmaar (63% (zeer) tevreden in 2006) en vrijwel even tevreden als Daalmeer/Koedijk.
 over het openbaar vervoer is de Spaans-Italiaanse buurt (89% (zeer) tevreden) meer tevreden
dan geheel Alkmaar (66% (zeer) tevreden in 2006) en Daalmeer/Koedijk (64% (zeer) teverden in
2006).
 de tevredenheid over het basisonderwijs verschilt in de Spaans-Italiaanse buurt niet met de
tevredenheid hierover in geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk.
 de tevredenheid over de voorzieningen voor jongeren tussen 12 en 16 jaar verschilt in de SpaansItaliaanse buurt niet met de tevredenheid hierover in geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk.
 over de parkeergelegenheid is men in de Spaans-Italiaanse buurt veel meer tevreden (74% (zeer)
tevreden) dan gemiddeld in Alkmaar (48% (zeer) tevreden in 2006) en in Daalmeer/Koedijk (50%
(zeer) tevreden in 2006).
Voor de overige voorzieningen die in Tabel 1 zijn genoemd kunnen geen vergelijkingen worden
getrokken met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk.
Zie voor een eindrapportcijfer dat de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt aan de voorzieningen
in hun buurt geven blz. 25.
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3 Sociale samenhang in de buurt
De sociale samenhang in de buurt is gemeten aan de hand van vier stellingen, zie Tabel 2. Op basis
van de scores op deze stellingen kan een schaalscore worden berekend. Deze schaalscore komt in
de Spaans-Italiaanse buurt uit op 4,7, wat lager is dan in het omnibusonderzoek 2010 is gemeten voor
geheel Alkmaar (6,2) en Daalmeer/Koedijk (6,1).
Conclusie
 De sociale samenhang in de Spaans-Italiaanse buurt is geringer dan gemiddeld in geheel Alkmaar
en eveneens minder dan in de wijk Daalmeer/Koedijk.
Uitgesplitst naar stelling:

Tabel 2 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)
Conclusies:
 Tweederde van de bewoners (67%) van de Spaans-Italiaanse buurt vindt dat zij op een prettige
wijze met de mensen uit de buurt omgaan.
 Niettemin vindt meer dan de helft (57%) dat zij niet in een buurt wonen waar veel saamhorigheid
is.
 Bijna de helft (47%) van de bewoners stelt bovendien dat de mensen in de buurt elkaar nauwelijks
kennen.
 Tot slot voelt een kwart van de bewoners (27%) zich wel en een derde deel (37%) zich juist niet
thuis bij de mensen uit hun buurt.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Dat de mensen elkaar volgens eigen zeggen nauwelijks kennen komt in de Spaans-Italiaanse
buurt veel meer voor dan in geheel Alkmaar en in Daalmeer/Koedijk (28% van de Alkmaarders en
27% van de bewoners van Daalmeer/Koedijk is het in 2010 (helemaal) eens met deze stelling
tegen 47% van de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt).
 In de Spaans-Italiaanse buurt gaan de mensen in iets geringere mate prettig met elkaar om dan in
geheel Alkmaar en in Daalmeer/Koedijk (72% in Alkmaar en 69% van bewoners in
Daalmeer/Koedijk is het (helemaal) eens met deze stelling tegen 67% van de bewoners van de
Spaans-Italiaanse buurt).
 Bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt vinden veel minder dan in geheel Alkmaar en in
Daalmeer/Koedijk dat zij in een buurt wonen met veel saamhorigheid (44% van de Alkmaarders
en 41% van de bewoners van Daalmeer/Koedijk is het (helemaal) met de stelling eens tegen 13%
van de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt).
 Bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt voelen zich veel minder thuis bij de mensen in hun
buurt dan de rest van de bewoners van Alkmaar en Daalmeer/Koedijk (van alle Alkmaarders is
61% en van alle bewoners van Daalmeer/Koedijk is 57% het (helemaal) eens met de stelling
tegen 27% van de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt).
Zie voor een eindrapportcijfer dat de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt aan de sfeer in hun
buurt geven blz. 25.
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4 Contacten met buren
Aanvullende informatie over hoe men met buren omgaat en wat men van hen verwacht wordt
verkregen door de volgende vier vragen: Hoe vaak hebt u contact met uw buren? Waaruit bestaat het
contact met uw buren? Vindt u dat u over het algemeen voldoende contact heeft met uw buren? en
Hoe groot schat u de kans dat uw buren u helpen wanneer dit nodig mocht zijn? Zie Tabel 4 t/m Tabel
6.

Tabel 3 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)
Conclusies:
 Van de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt heeft bijna driekwart (72%) een paar keer
maand of vaker contact met hun buren.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Er zijn voor dit onderwerp geen recente vergelijkingscijfers met Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
beschikbaar, zodat niet kan worden vastgesteld of en in hoeverre de intensiteit waarmee
bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt contacten met buren heeft afwijkt van Alkmaar en
Daalmeer/Koedijk.
Contacten met buren kunnen verschillende gedaanten aannemen. Waar de contacten met de buren in
de Spaans-Italiaanse buurt uit bestaan is af te lezen in Tabel 4.

Tabel 4 (Er was bij deze vraag meer dan één antwoord mogelijk, zodat de som van de percentages
groter is dan 100%)
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Conclusies:
 De drie meest genoemde contacten zijn: elkaar groeten (genoemd door 89% van de bewoners),
een praatje maken (70%) en het voor elkaar aannemen van pakketjes (69%).
 Boodschappen doen voor elkaar (8%), samen er op uit (winkelen/ markt/ club/ uitgaan)(6%), hulp
krijgen/ bieden bij het invullen van formulieren/ tolken (6%) en op elkaars kinderen passen (3%)
komen relatief weinig voor.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Er zijn geen recente vergelijkingscijfers met Alkmaar en Daalmeer/Koedijk beschikbaar.
Of men vindt dat men voldoende contact met de buren heeft, staat in Tabel 5.

Tabel 5 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)
Conclusies:
 Niemand vindt dat men te veel contacten met de buren heeft.
 Driekwart (76%) vindt dat men voldoende contacten heeft.
 Een kwart (24%) vindt dat men te weinig contacten met de buren heeft.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Er zijn geen recente vergelijkingscijfers met Alkmaar en Daalmeer/Koedijk beschikbaar.
Een goede maat voor het meten van vertrouwen in de buren is te kijken naar in hoeverre men op
buren kan rekenen in geval van nood.

Tabel 6 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)
Conclusies:
 Ruim de helft (55%) van de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt acht de kans groot of heel
groot dat hun buren te hulp schieten wanneer dit nodig mocht zijn.
 Één op de vijf (19%) schat die kans echter (heel) laag in.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Er zijn geen recente vergelijkingscijfers voor Alkmaar en Daalmeer/Koedijk beschikbaar.
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Twee stellingen die nauw aansluiten op het bovenstaand onderwerp vertrouwen in de buren staan in
Tabel 7.

Tabel 7 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)
Conclusies:
 Het vertrouwen van de bewoners in de Spaans-Italiaanse buurt in hun (directe) buren (zie vorige
onderwerp) lijkt groter te zijn dan het vertrouwen dat zij hebben in de mensen in de buurt in het
algemeen. Één op de drie vindt de mensen in de buurt te vertrouwen.
 De helft van de bewoners in de Spaans-Italiaanse buurt vindt dat zij niet in een hechte buurt
wonen.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Er zijn voor deze twee stellingen geen recente vergelijkingscijfers voor Alkmaar en
Daalmeer/Koedijk beschikbaar.
Zie voor een eindrapportcijfer dat de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt aan de mensen in hun
buurt geven blz. 25.

5 Problemen in de buurt
Welke vormen van verloedering, overlast, vermogensdelicten en dreiging ervaart men in de buurt en
in hoeverre onderscheidt de Spaans-Italiaanse buurt zich hierin met geheel Alkmaar en
Daalmeer/Koedijk.

Verloedering
De verloedering, zoals die in de buurt door bewoners wordt ervaren, is gemeten aan de hand van vier
indicatoren, zie Tabel 8. Op basis van de scores op deze stellingen kan een schaalscore worden
berekend. Deze schaalscore komt in de Spaans-Italiaanse buurt uit op 4,9, wat lager is als in het
omnibusonderzoek 2010 is gemeten voor geheel Alkmaar (5,2), en ook lager dan in Daalmeer/Koedijk
(5,4).
Conclusie
 Verloedering komt in de beleving van de bewoners in in de Spaans-Italiaanse buurt iets minder
vaak voor als in geheel Alkmaar en in de wijk Daalmeer/Koedijk.
Uitgesplitst naar indicator:

Tabel 8 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)
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Conclusies
 Eén op de drie bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt vindt dat vernielingen van bushokjes,
rommel op straat en hondenpoep op straat vaak voorkomt in de buurt.
 Bekladding van muren en/of gebouwen komt volgens de bewoners veel minder voor.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Bekladding van muren en/of gebouwen komt in de Spaans-Italiaanse buurt minder voor dan in
geheel Alkmaar (19% gemeten in 2010) en vrijwel veen vaak als in Daalmeer/Koedijk.
 Vernielingen van bushokjes, rommel op straat en hondenpoep op straat komen in de SpaansItaliaanse buurt vrijwel even vaak voor als in geheel Alkmaar.
 Vergeleken met Daalmeer/Koedijk komen volgens de bewoners vernielingen van bushokjes en
hondenpoep op straat in de Spaans-Italiaanse buurt minder voor. Rommel op straat komt echter
vaker voor.

Overlast
De mate van overlast die kan worden ervaren is gemeten door middel van drie indicatoren, zie Tabel
9. Op basis van de scores op deze indicatoren kan een schaalscore worden berekend. Deze
schaalscore komt in de Spaans-Italiaanse buurt uit op 4,2, wat hoger is dan in het omnibusonderzoek
2006 is gemeten voor geheel Alkmaar (3,0) en voor Daalmeer/Koedijk (3,2).
Conclusie
 In de Spaans-Italiaanse buurt wordt door bewoners meer overlast ervaren dan in geheel Alkmaar
en Daalmeer/Koedijk.
Uitgesplitst naar indicator:

Tabel 9 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)
Conclusies
 Geluidsoverlast komt volgens de bewoners in de Spaans-Italiaanse buurt vaker voor dan de twee
andere onderzochte vormen van overlast, nl. overlast van jongeren en omwonenden.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Geluidsoverlast komt (volgens 30% van de bewoners) in de Spaans-Italiaanse buurt vaker voor
dan in geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk (16%, resp. 15%, gemeten in 2006).
 Overlast van groepen jongeren komt in de Spaans-Italiaanse buurt (volgens 10% van de
bewoners) minder vaak voor dan in Alkmaar en Daalmeer/Koedijk (14%, resp. 15%, gemeten in
2010).
 Overlast door omwonenden komt in de Spaans-Italiaanse buurt (volgens 17% van de bewoners)
vaker voor dan in geheel Alkmaar en in Daalmeer/Koedijk (7%, resp. 8%, gemeten in 2010).
Over (andere vormen van) overlast in de buurt, over wat men daaraan heeft gedaan en of dit laatste
heeft geholpen is nog een aantal aanvullende vragen gesteld, zie Tabel 10 t/m Tabel 12.
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Tabel 10 (Er was bij deze vraag meer dan één antwoord mogelijk, zodat de som van de percentages
groter is dan 100%)
Conclusies:
 Ruim tweederde (68%) van de bewoners in de Spaans-Italiaanse buurt ervaart wel eens enige
vorm van overlast. Geluidsoverlast wordt het meest genoemd, gevolgd door overlast van rommel.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Er zijn geen recente vergelijkingscijfers voor Alkmaar en Daalmeer/Koedijk beschikbaar.
Als men in de buurt overlast ervaart kan men daarover contact opnemen met verschillende instanties.
Er is in de buurtenquête gevraagd of men dat gedaan heeft de laatste keer dat men overlast heeft
ervaren en zo ja, met wie men dan contact heeft opgenomen, zie Tabel 11.

Tabel 11 (Er was bij deze vraag meer dan één antwoord mogelijk, zodat de som van de percentages
groter is dan 100%)
Conclusies:
 Van degenen die wel eens overlast hebben ondervonden in de buurt (de 68% uit Tabel 10), heeft
bijna de helft (46%) de laatste keer dat dit het geval was hierover contact opgenomen met een
instantie.
 Doorgaans werd contact opgenomen met de veroorzakers van de overlast en/of met de wijkagent
of de politie.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Er zijn geen recente vergelijkingscijfers met Alkmaar en Daalmeer/Koedijk beschikbaar.
Aan degenen die n.a.v. de laatste overlastervaring contact hebben opgenomen met instanties is
gevraagd of dit contact ook iets heeft opgelost, zie Tabel 12.

Tabel 12
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Conclusies:
 In een kwart van de gevallen heeft het contact met instanties zeker en in een derde (34%) een
beetje of tijdelijk geholpen. Bij een aanzienlijk aandeel van de gevallen (39%) heeft het contact
met de instanties echter niets uitgehaald.
 Zelf contact opnemen met de veroorzakers van de overlast blijkt het meest succesvol te zijn (29%
zegt dat dit heeft geholpen); contact met de woningbouwcorporatie het minst succesvol (19% had
hier baat bij), zie Tabel 13.

Tabel 13
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Er zijn geen recente vergelijkingscijfers voor Alkmaar en Daalmeer/Koedijk beschikbaar.
Lang niet iedereen heeft n.a.v. de laatste overlastervaring contact opgenomen met een instantie.
Waarom men dit niet deed, staat in Tabel 14.

Tabel 14 (Er was bij deze vraag meer dan één antwoord mogelijk, zodat de som van de percentages
groter is dan 100%)
Conclusies:
 De meest genoemde reden om geen contact op te nemen n.a.v. overlast is dat men de overlast
niet zo belangrijk vond. Een andere relatief vaak genoemde reden is dat men er geen vertrouwen
in heeft dat de betreffende instanties er iets aan gaan doen. Ook onderneemt men vaak geen
actie omdat men bang is voor tegenacties van de veroorzakers.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Er zijn geen recente vergelijkingscijfers voor Alkmaar en Daalmeer/Koedijk beschikbaar.

15

Vermogensdelicten
De mate waarin er naar de mening van de bewoners vermogensdelicten voorkomen in de buurt, is
gemeten met vier indicatoren, zie Tabel 15. Op basis van de scores op deze indicatoren is een
schaalscore berekend. Deze schaalscore komt in de Spaans-Italiaanse buurt uit op 2,7, wat lager is
als in het omnibusonderzoek 2006 is gemeten voor geheel Alkmaar (4,3) en eveneens lager dan in
Daalmeer/Koedijk (3,5).
Conclusie
 Vermogensdelicten komen in de Spaans-Italiaanse buurt minder vaak voor dan in geheel Alkmaar
en Daalmeer/Koedijk.
Uitgesplitst naar indicator:

Tabel 15 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)
Conclusies
 In vergelijking met de overige drie onderzochte vermogensdelicten komt fietsendiefstal in de
Spaans-Italiaanse buurt relatief vaak voor.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Fietsendiefstal komt in de Spaans-Italiaanse buurt (14%) minder voor dan in geheel Alkmaar
(23%, gemeten in 2006), maar even vaak las in Daalmeer/Koedijk (15%, gemeten in 2006).
 Diefstal uit auto’s komt in de Spaans-Italiaanse buurt (4%) eveneens minder vaak voor dan in
geheel Alkmaar (12%, gemeten in 2006) en ook minder dan in Daalmeer/Koedijk (8%, gemeten in
2006).
 Ook beschadiging of vernieling aan auto en diefstal vanaf auto komt in de Spaans-Italiaanse buurt
minder voor dan in geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk (21%, resp. 12%, gemeten in 2006).
 Woninginbraak komt in de Spaans-Italiaanse buurt vrijwel even vaak voor als in geheel Alkmaar
(8%, gemeten in 2006) en ook vrijwel even vaak als in Daalmeer/Koedijk.

Dreiging
De ervaring die bewoners hebben met dreiging in hun buurt is gemeten d.m.v. zes indicatoren, zie
Tabel 16. Op basis van de scores op deze indicatoren kan een schaalscore worden berekend. Deze
schaalscore komt in de Spaans-Italiaanse buurt uit op 1,4, wat even hoog is als in het
omnibusonderzoek 2006 is gemeten voor geheel Alkmaar (1,4), en iets hoger dan in
Daalmeer/Koedijk (0,9).
Conclusie
 Dreiging komt in de Spaans-Italiaanse buurt even weinig voor als in geheel Alkmaar en iets meer
dan in de wijk Daalmeer/Koedijk.
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Uitgesplitst naar indicator:

Tabel 16 (antwoordmogelijkheid 'weet niet/ geen mening' buiten beschouwing gelaten)
Conclusies
 Van de zes onderzochte vormen van mogelijke overlast komt volgens de bewoners van de
Spaans-Italiaanse buurt drugsoverlast het meest voor.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Bedreiging, dronken mensen op straat, vrouwen en mannen die op straat worden lastig gevallen,
geweldsdelicten en tasjesroof komen in Spaans-Italiaanse buurt vrijwel even vaak voor als in
geheel Alkmaar.
 Drugsoverlast komt echter in de Spaans-Italiaanse buurt (volgens 15% van de bewoners) vaker
voor dan in geheel Alkmaar (8%, gemeten in 2006).
 Bedreiging, vrouwen en mannen die op straat worden lastig gevallen en tasjesroof komen in
Spaans-Italiaanse buurt vrijwel even vaak voor als in Daalmeer/Koedijk.
 Dronken mensen (6%), gewelddelicten (7%) en drugsoverlast (15%) komen in de SpaansItaliaanse buurt vaker voor dan in Daalmeer/Koedijk (resp. 1%, 1% en 7%, gemeten in 2006).

Overige buurtaspecten
Tot slot zijn er nog twee aspecten van de buurt, waarover in de buurtenquête een stelling is
opgenomen: één over de onderhoudstoestand van de woningen en één over de
bevolkingssamenstelling in de buurt, zie Tabel 17 en Tabel 18.

Tabel 17 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)
Conclusie:
 Hoewel meer dan de helft (54%) van de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt het niet eens
met de stelling In deze buurt staan veel slecht onderhouden woningen (zij vinden dus niet dat er
veel slecht onderhouden woningen in de buurt staan), vindt één op de 5 (19%) dat dit wel het
geval is.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 In 2004 is dezelfde stelling opgenomen in het omnibusonderzoek. Toen vond 1% van de inwoners
van Daalmeer/Koedijk dat er in hun buurt veel slecht onderhouden woningen staan. In geheel
Alkmaar was dit aandeel in dat jaar 9%.
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Tabel 18 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)
Conclusie:
 De helft (49%) van de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt is tevreden over de
bevolkingssamenstelling van de Spaans-Italiaanse buurt, één op de 5 (22%) is er echter
ontevreden over.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Er zijn voor deze stelling geen recente vergelijkingscijfers voor Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
beschikbaar.
Zie voor een eindrapportcijfer dat de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt aan hun
woonomgeving geven blz. 25.

6 Veiligheidsgevoel
Hoe veilig voelen de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt zich in de eigen buurt en woning?

Tabel 19 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)
Conclusies
 Ruim één op de drie bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt (36%) voelt zich in de eigen buurt
wel eens onveilig
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Het aandeel bewoners in de Spaans-Italiaanse buurt dat zich wel eens onveilig voelt is hoger dan
het gemiddelde in Alkmaar, dat op 24% ligt en eveneens hoger dan het aandeel in
Daalmeer/Koedijk, 21% (gemeten in 2010)

Tabel 20 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)
Conclusies
 Van degenen uit de Spaans-Italiaanse buurt die zich in de eigen buurt wel eens onveilig voelen,
voelt 13% zich vaak onveilig. Omgerekend naar alle bewoners in de Spaans-Italiaanse buurt is dit
5%.
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Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Voelt dus in de Spaans-Italiaanse buurt 5% van de bewoners zich vaak onveilig in de eigen buurt,
in geheel Alkmaar is dit 3% en in Daalmeer/Koedijk 1%.

Tabel 21 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)
Conclusies
 Het aandeel inwoners van de Spaans-Italiaanse buurt dat zich elders wel eens onveilig voelt is
vrijwel even groot als het aandeel dat zich in de eigen buurt wel eens onveilig voelt (zie Tabel 19).
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 geen recente vergelijkingscijfers voor Alkmaar en Daalmeer/Koedijk beschikbaar

Tabel 22 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)
Conclusies
 16% van de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt voelt zich wel eens onveilig in de eigen
woning.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 geen recente vergelijkingscijfers voor Alkmaar en Daalmeer/Koedijk beschikbaar

Tabel 23 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)
Conclusies
 Het aandeel bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de gemeenschappelijke ruimte van het
flatgebouw waar zij wonen is vrijwel even hoog als het aandeel dat zich in de eigen woning wel
eens onveilig voelt.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 geen recente vergelijkingscijfers voor Alkmaar en Daalmeer/Koedijk beschikbaar

Tabel 24 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)
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Conclusies
 Eén op de drie inwoners van de Spaans-Italiaanse buurt (33%) ervaart bepaalde plekken in de
buurt als plekken waar men zich onveilig voelt.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 geen recente vergelijkingscijfers voor Alkmaar en Daalmeer/Koedijk beschikbaar
Als specifieke plekken in de Spaans-Italiaanse buurt waar men zich wel eens onveilig voelt, zijn door
de respondenten genoemd:
Zie voor een eindrapportcijfer dat de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt aan de leefbaarheid en
de veiligheid in hun buurt geven blz. 25.

7 Veranderingen in de buurt
In dit hoofdstuk gaat het om de vragen of men in het afgelopen jaar actief is geweest om de buurt te
verbeteren, of men vindt dat er voldoende wordt gedaan om de bewoners bij veranderingen in de
buurt te betrekken, of men zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt, of men
zich medeverantwoordelijk voelt voor de veiligheid in de buurt, of men vindt dat de buurt waarin men
woont het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan, of men denkt dat de buurt de komende jaren
vooruit of achteruit zal gaan, in hoeverre men gehecht is aan de buurt, wat de belangrijkste problemen
in de buurt zijn, waarvan men vindt dat die met voorrang moeten worden aangepakt en of men vindt
dat instanties als gemeente, woningbouwcorporatie en politie genoeg aandacht hebben voor de
problemen in de buurt.

Tabel 25 (antwoordmogelijkheid 'weet niet/ geen mening' buiten beschouwing gelaten)
Conclusies:
 Ruim één op de tien (13%) buurtbewoners is het afgelopen jaar actief geweest om te buurt te
verbeteren.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Er zijn geen recente vergelijkingscijfers met Alkmaar en Daalmeer/Koedijk beschikbaar.

Tabel 26 (antwoordmogelijkheid 'weet niet/ geen mening' buiten beschouwing gelaten)
Conclusies:
 Tweederde (66%) van de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt vindt dat er voldoende wordt
gedaan om bewoners bij veranderingen in de buurt te betrekken.
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Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 In geheel Alkmaar ligt dit aandeel iets hoger, terwijl dit in de gehele wijk Daalmeer/Koedijk juist
lager ligt (71%, resp. 58%, gemeten in 2006).

Tabel 27
Conclusies:
 Ruim 8 op de tien bewoners (82%) van de Spaans-Italiaanse buurt voelt zich altijd of soms
medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 In geheel Alkmaar is dit meer: 90% (gemeten in 2006).

Tabel 28
Conclusies:
 Iets minder bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt voelt zich altijd of soms
medeverantwoordelijk voor de veiligheid in de buurt, nl. 70%.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Ook dit aandeel ligt in geheel Alkmaar hoger, nl. op 84%.

Tabel 29
Conclusies:
 Er zijn meer bewoners (24%) in de Spaans-Italiaanse buurt die vinden dat hun buurt er het
afgelopen jaar op vooruit is gegaan dan mensen die vinden dat de buurt erop achteruit is gegaan
(16%).
 Een meerderheid van 60% vindt dat de buurt gelijk is gebleven.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 In 2006 lagen in Alkmaar als geheel de verhoudingen omgekeerd: 13% vond dat hun buurt vooruit
was gegaan en 17% zag achteruitgang. 70% vond dat hun buurt gelijk was gebleven.

21

Tabel 30
Conclusies:
 Er zijn evenveel bewoners in de Spaans-Italiaanse buurt die denken dat hun buurt er de komende
jaren op vooruit zal gaan (21%) als bewoners die denken dat de buurt er juist op achteruit zal
gaan (20%).
 Een meerderheid van 59% denkt echter dat de buurt hetzelfde zal blijven.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 In heel Alkmaar was de uitkomst niet veel anders, zij het dat er meer mensen zijn die denken dat
hun buurt hetzelfde zal blijven (65%, gemeten in 2006).

Tabel 31
Conclusies:
 40% van de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt is (zeer) gehecht aan de buurt en 60% is
dit juist niet.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 De gehechtheid aan de eigen buurt is in geheel Alkmaar groter: 69% is (zeer) gehecht aan de
eigen buurt en 31% juist niet.
Of men vindt dat instanties als gemeente, woningbouwcorporatie en politie genoeg aandacht hebben
voor de problemen in de buurt, is vermeld in Tabel 32.

Tabel 32 (antwoordmogelijkheid 'weet niet/ geen mening' buiten beschouwing gelaten)
Conclusies:
 Volgens ongeveer de helft van de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt geven gemeente,
woningcorporaties en politie genoeg aandacht aan de buurt. De meeste andere buurtbewoners
vinden dat deze instanties weinig aandacht hiervoor hebben. De politie scoort in dit opzicht het
minst gunstig.
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Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 De mate waarin de genoemde instanties aandacht schenken aan de buurt volgens de mening van
de bewoners verschilt in de Spaans-Italiaanse buurt niet noemenswaardig van hoe de bewoners
van geheel Alkmaar en van Daalmeer/Koedijk hierover denken (volgens de omnibusmeting in
2006).

8 Individuele woonbeleving
Op basis van vier stellingen is de individuele woonbeleving gemeten, zie Tabel 33. Op basis van de
scores op deze stellingen kan een schaalscore worden berekend. Deze schaalscore komt in de
Spaans-Italiaanse buurt uit op 6,4. Er zijn in dit geval geen recente vergelijkingscijfers met Alkmaar en
Daalmeer/Koedijk beschikbaar.
Uitgesplitst naar stelling:

Tabel 33 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)
Conclusies
 Een meerderheid van de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt vindt dat de indeling van hun
woning geschikt is (72%), dat hun woning goed onderhouden is (69%) en een goede sfeer
uitademt (64%).
 Drie op de 10 (28%) bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt vindt de woning te klein.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 Er zijn geen recente vergelijkingscijfers met Alkmaar en Daalmeer/Koedijk beschikbaar.
Zie voor een eindrapportcijfer dat de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt aan hun woning geven
blz. 25.

9 Algemene evaluatie van de buurt
Een algemene evaluatie van de buurt door de bewoners heeft plaatsgevonden d.m.v. vier stellingen
(zie Tabel 34) en één algemene vraag (zie Tabel 35). Op basis van de scores op deze stellingen en
vraag kan een schaalscore worden berekend. Deze schaalscore komt in de Spaans-Italiaanse buurt
uit op 5,6, wat lager is dan in het omnibusonderzoek 2006 is gemeten voor geheel Alkmaar (7,7) en
voor Daalmeer/Koedijk (7,4).
Conclusie
 De Spaans-Italiaanse buurt scoort qua algemene evaluatie van de buurt minder goed dan buurten
in geheel Alkmaar en in Daalmeer/Koedijk.
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Uitgesplitst naar stelling:

Tabel 34 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)

Tabel 35 (antwoordmogelijkheid ‘weet niet/ geen mening’ buiten beschouwing gelaten)
Conclusies:
 Een ruime meerderheid van de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt (64%) vindt het niet
vervelend om in deze buurt te wonen.
 Een krappe meerderheid (56%) onderschrijft ook niet de stelling dat met uit de buurt zou
verhuizen, als dat maar enigszins mogelijk is.
 Er zijn net zoveel mensen in de Spaans-Italiaanse buurt die wel als die niet graag in de buurt
zouden willen blijven wonen.
 Tot slot zijn er meer bewoners in de Spaans-Italiaanse buurt (36%) die vinden dat ze het niet goed
hebben getroffen in hun buurt dan mensen die vinden dat dit wel het geval is (25%).
 Alles bij elkaar genomen vindt toch driekwart van de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt
(77%) hun woonbuurt het toch (zeer) prettig.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 30% van de bewoners in de Spaans-Italiaanse buurt wil graag in hun buurt blijven wonen. In
geheel Alkmaar en in Daalmeer/Koedijk is dit veel meer, nl. 77%, resp. 70% (gemeten in 2006).
 10% vindt het vervelend om in de Spaans-Italiaanse buurt te wonen. In geheel Alkmaar en in
Daalmeer/Koedijk is dit veel minder, nl. 3% (gemeten in 2006).
 23% van de bewoners zou als het maar even kan, uit de Spaans-Italiaanse buurt verhuizen. In
geheel Alkmaar zou slechts 8% dit willen en in Daalmeer/Koedijk 11% (gemeten in 2006).
 Een kwart van de Spaans-Italiaanse buurt vindt dat zij het in hun buurt goed hebben getroffen. In
geheel Alkmaar en in Daalmeer/Koedijk is dit aandeel veel hoger: 67%, resp. 64% (gemeten in
2006).
 Driekwart (77%) van de Spaans-Italiaanse buurt vindt de eigen buurt prettig. Ook dit is in geheel
Alkmaar en in Daalmeer/Koedijk meer, nl 95%, resp. 96% (gemeten in 2006).
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10 Rapportcijfers woning en woonomgeving
Aan het slot van de buurtenquête is gevraagd of de bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt aan 7
aspecten van hun buurt een eindrapportcijfer te geven, zie Tabel 36.
Gemiddelde
rapportcijfer SpaansItaliaanse buurt 2010
Uw woning
Voorzieningen in uw buurt
Leefbaarheid in uw buurt
De mensen in uw buurt
Veiligheid in uw buurt
Uw woonomgeving
De sfeer in uw buurt

6,90
6,74
6,46
6,41
6,28
6,27
5,99

Tabel 36
Conclusies
 In de Spaans-Italiaanse buurt krijgt de eigen woning het hoogste gemiddelde rapportcijfer en de
sfeer in de buurt het laagste. Niettemin krijgt de sfeer in de buurt een voldoende.
Vergelijking met geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk
 De gemiddelde rapportcijfers voor zes van de zeven aspecten vallen in de Spaans-Italiaanse
buurt lager uit dan voor geheel Alkmaar en Daalmeer/Koedijk (gemeten in 2006). Alleen het
rapportcijfer voor voorzieningen in de buurt wijkt in de Spaans-Italiaanse buurt niet af van het
stedelijke en wijkgemiddelde.
 In geheel Alkmaar scoorde (in 2006) het rapportcijfer voor de eigen woning eveneens het hoogst
van alle 7 aspecten, het cijfer voor voorzieningen in uw buurt en veiligheid in uw buurt scoren het
laagst.
 Ook in Daalmeer/Koedijk scoorde het rapportcijfer (in 2006) voor de eigen woning het hoogst. Hier
was het cijfer voor voorzieningen in de buurt het laagst.
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11 Algemene persoonskenmerken
Aan het slot van de enquête is een aantal persoonskenmerken gevraagd. Aan de hand van deze
informatie kan een beeld worden verkregen van het profiel van degenen die aan het onderzoek
hebben deelgenomen. In een aantal gevallen, zoals de straat waar men woont, de leeftijd van de
respondent en of men in een huur- of koopwoning woont, zegt deze informatie ook iets over de
representativiteit van de groep mensen die aan de enquête hebben meegedaan.
Bij een aantal andere kenmerken (opleidingsniveau, huishoudensituatie en belangrijkste dagelijkse
bezigheid) kan door gebruik te malen van het omnibusonderzoek van 2010 de populatie in de SpaansItaliaanse buurt worden vergeleken met de bevolking van de rest van Alkmaar.
De enquête is huis aan huis verspreid. De bewoners van de Spaans-Italiaanse buurt die ook
daadwereklijk aan het buurtonderzoek hebben meegedaan blijken evenredig verdeeld te zijn over de
zeven straten in de buurt, zie Tabel 37. Alleen de Castiliëstraat is enigszins ondervertegenwoordigd.

Samenstelling
responsgroep
Aragonstraat
Asturiëstraat
Calabriëstraat
Castiliëstraat
Lombardijeweg
Navarrastraat
Toscanestraat
Totaal
Tabel 37

31%
6%
9%
15%
30%
6%
3%
100%

Werkelijke
v erdeling
woningvoorraa
dov er de
straten
30%
4%
7%
20%
29%
7%
3%
100%

Wanneer de leeftijdsverdeling van de responsgroep wordt vergeleken met die in de gehele SpaansItaliaanse buurt, zoals bekend uit de gemeentelijke basisadministratie, blijkt dat vooral de jongeren tot
24 jaar enigszins ondervertegenwoordigd zijn, zie Tabel 38. Bij de oudere leeftijdscategorieën zijn de
afwijkingen tussen werkelijke samenstelling van de buurtbevolking en die van de respondenten
betrekkelijk klein.

Samenstelling
responsgroep
1%
6%
12%
12%
9%
12%
10%
12%
6%
9%
3%
3%
5%
100%

15-18 jaar
18-24 jaar
25-29 jaar
30-34 jaar
35-39 jaar
40-44 jaar
45-49 jaar
50-54 jaar
55-59 jaar
60-64 jaar
65-69 jaar
70-74 jaar
75 jaar of ouder
Totaal
Tabel 38
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Werkelijke
samenstelling
van de
bevolking
6%
10%
14%
10%
8%
11%
10%
9%
7%
6%
4%
3%
3%
100%

Het aandeel respondenten dat in een huurwoning woont, is vrijwel even hoog als het totaal
percentage huurwoningen in de Spaans-Italiaanse buurt, zodat ook in dit opzicht de responsgroep
representatief genoemd kan worden, zie Tabel 39.
Samenstelling
responsgroep
Huurwoning
Koopwoning
Totaal
Tabel 39

84%
16%
100%

W erkelijke
v erdeling
woningvoorraad
88%
12%
100%

De bevolking in de Spaans-Italiaanse buurt kent in vergelijking met geheel Alkmaar relatief meer
mensen met middelbaar bereopesonderwijs en minder mensen met hbo en wetenschappelijk
onderwijs en met lager beroepsonderwijs, zie Tabel 40.
.

Tabel 40 (Bron geheel Alkmaar: omnibusonderzoek 2010)
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De huishoudensituatie wijkt sterk af van die in de rest van Alkmaar. Er wonen in de Spaans-Italiaanse
buurt relatief veel alleenwonenden en eenoudergezinnen. Stellen met of zonder kinderen komen naar
verhouding veel minder voor, zie Tabel 41.

Tabel 41 (Bron geheel Alkmaar: omnibusonderzoek 2010)
Wat betreft de belangrijkste dagelijkse bezigheden valt op dat er in de Spaans-Italiaanse buurt meer
arbeidsongeschikten zijn dan in geheel Alkmaar en minder mensen voor wie het huishouden doen de
hoofdtaak is. Het aandeel mensen met een werkkring is overigens in de Spaans-Italiaanse buurt
vrijwel even hoog als elders in Alkmaar, zie Tabel 42.

Tabel 42 (Bron geheel Alkmaar: omnibusonderzoek 2004)
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12 Vragenlijst

30

Uw buurt
1. Kunt u voor elk van de onderstaande voorzieningen in uw buurt aangeven hoe tevreden u
daarover bent?
zeer
tevreden

Speelmogelijkheden voor kinderen
jonger dan 8 jaar
Speelmogelijkheden voor kinderen
tussen 8 en 12 jaar

tevreden

niet
tevreden/
niet
ontevreden

ontevreden

zeer
ontevreden

weet niet /
geen
mening

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

Straatverlichting

'

'

'

'

'

'

Groenvoorziening

'

'

'

'

'

'

Openbaar vervoer

'

'

'

'

'

'

Onderhoud van wegen

'

'

'

'

'

'

Onderhoud van fietspaden

'

'

'

'

'

'

Onderhoud van voetpaden

'

'

'

'

'

'

Basisonderwijs

'

'

'

'

'

'

Voorzieningen voor jongeren
tussen 12 en 16 jaar

'

'

'

'

'

'

Parkeergelegenheid

'

'

'

'

'

'

2. Kunt u voor elk van deze uitspraken aangeven in hoeverre u het er mee eens bent?
helemaal
mee eens

De mensen in deze buurt kennen
me nauwelijks
Ik ga op een prettige manier met de
mensen uit mijn buurt om
De mensen in deze buurt zijn te
vertrouwen
Als het maar enigszins mogelijk is,
ga ik uit deze buurt verhuizen
Ik woon in een hechte buurt
Ik woon in een gezellige buurt waar
veel saamhorigheid is
Ik voel me thuis bij de mensen die
in deze buurt wonen
Het kan me niet schelen hoe
buurtgenoten over mij denken

mee eens

niet eens /
niet oneens

mee
oneens

helemaal
mee
oneens

weet niet /
geen
mening

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'
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3. Kunt u voor elk van deze uitspraken aangeven in hoeverre u het er mee eens bent?
helemaal
mee eens

In deze buurt staan veel slecht onderhouden
woningen
De mensen in deze buurt blijven hier graag
wonen
Het is vervelend om in deze buurt te wonen
Als je in deze buurt woont, heb je het goed
getroffen
Ik ben tevreden over de
bevolkingssamenstelling in deze buurt
4.
'
'
'
'
'

Wat vindt u van de buurt waarin u woont?
Zeer prettig
Prettig
Onprettig
Zeer onprettig
Weet niet/geen mening

5.
'
'
'
'
'
'
'

Hoe vaak hebt u contact met uw buren?
Dagelijks
Een paar keer per week
Een paar keer per maand
Eens per maand
Eens per jaar
Minder dan eens per jaar
Weet niet/geen mening

mee eens

niet eens
/ niet
oneens

mee
oneens

helemaal
mee
oneens

weet niet /
geen
mening

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

6. Waaruit bestaat het contact met uw buren?
U mag meer dan 1 hokje aankruisen
' n.v.t.: ik heb geen contact met de buren

'
'
'
'
'
'
'
'

'
'
'
'
'
'
'
'

Elkaar groeten
Een praatje maken
Kinderen spelen samen
Planten en post verzorgen in de vakantie
Aannemen van pakketjes
Lenen van spullen
Contact opnemen bij onraad
Samen er op uit (winkelen/ markt/ club/
uitgaan)
' Ruzie/overlast
' Anders namelijk:
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Op huisdieren passen
Hulp bij ziekte
Bij elkaar op visite gaan
Op kinderen passen
Boodschappen doen voor elkaar
Helpen/ geholpen worden bij klussen
Uitwisselen van sleutel
Hulp krijgen/ bieden bij het invullen van
formulieren/ tolken

7.
'
'
'
'

Vindt u dat u over het algemeen voldoende contact heeft met uw buren?
Te veel
Voldoende
Te weinig
Geen mening

8.
'
'
'
'
'
'

Hoe groot schat u de kans dat uw buren u helpen wanneer dit nodig mocht zijn?
Heel grote kans
Grote kans
Geen grote en geen kleine kans
Kleine kans
Heel kleine kans
Weet niet/geen mening

Buurtproblemen
De volgende vragen gaan over een aantal vervelende voorvallen en misdrijven die in uw buurt
kunnen voorkomen.
9. Kunt u voor elk van deze gevallen aangeven hoe vaak die naar uw idee voorkomen in uw
buurt?
komt vaak
voor

komt soms
voor

komt (bijna)
nooit voor

weet niet

Fietsendiefstal

'

'

'

'

Diefstal uit auto

'

'

'

'

Beschadiging of vernieling aan auto en diefstal
vanaf auto (bijv. wieldoppen)

'

'

'

'

Geluidsoverlast

'

'

'

'

Bedreiging

'

'

'

'

Bekladding van muren en/of gebouwen

'

'

'

'

Overlast van groepen jongeren

'

'

'

'

Dronken mensen op straat

'

'

'

'

Hondenpoep op straat

'

'

'

'

Vrouwen en mannen die op straat worden
lastig gevallen

'

'

'

'

Rommel op straat

'

'

'

'

Kauwgom op straat of muren

'

'

'

'

Vernielingen van telefooncellen of bushokjes

'

'

'

'

Inbraak in woningen

'

'

'

'

Gewelddelicten

'

'

'

'

Overlast door omwonenden

'

'

'

'

Drugsoverlast

'

'

'

'
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Tasjesroof

'

'

'

10. Ervaart u zelf wel eens overlast in uw buurt?
U mag meer dan 1 hokje aankruisen
' Nooit / vrijwel niet  ga door naar vraag 14
'
'
'
'
'
'

Ja, geluidsoverlast
Ja, overlast van rommel (vuilniszakken, grofvuil, hondenpoep, kauwgom e.d.)
Ja, van vernielingen en diefstal
Ja, overlast van kinderen of groepen jongeren
Ja, lastig gevallen worden
Ja, door iets anders, namelijk:

11. Heeft u de laatste keer dat u overlast ervaren heeft, contact met iemand opgenomen?
U mag meer dan 1 hokje aankruisen
'
'
'
'

Ja, met de veroorzaker(s) van de overlast  ga door naar vraag 13
Ja, met de wijkagent/politie  ga door naar vraag 13
Ja, met de woningbouwcorporatie  ga door naar vraag 13
 ga door naar vraag 13
Ja, met iemand anders, namelijk:

' Nee  ga door naar vraag 12

12. Waarom heeft u met niemand contact opgenomen over de overlast?
U mag meer dan 1 hokje aankruisen
'
'
'
'
'

Ik vond het niet zo belangrijk
Er is niet met de veroorzakers van overlast te praten
Politie en/of instanties doen toch niets
Bang voor tegenacties/ pesterijen
Andere reden, namelijk:

 U kunt na deze vraag doorgaan naar vraag 14
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'

13.
'
'
'

Heeft dit geholpen?
Ja
Een beetje/tijdelijk
Nee

Uw woning
14. Kunt u voor elk van deze uitspraken aangeven in hoeverre u het er mee eens bent?
helemaal
mee eens

mee eens

niet eens /
niet
oneens

mee
oneens

helemaal
mee
oneens

weet niet /
geen
mening

De indeling van de woning waarin ik
woon, is geschikt

'

'

'

'

'

'

De woning waarin ik woon, is te klein

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

De woning waarin ik woon, is slecht
onderhouden
De woning waarin ik woon, ademt een
goede sfeer uit

Veiligheidsgevoel
15. Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt?
' Ja
' Nee  ga door naar vraag 17
' Weet niet
16. Hoe vaak voelt u zich onveilig in uw eigen buurt?
'
'
'
'

Vaak
Soms
Zelden of nooit
Weet niet

17. Voelt u zich elders wel eens onveilig?
' Ja
' Nee
' Weet niet
18. Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen woning?
' Ja
' Nee
' Weet niet
19. Voelt u zich wel eens onveilig in de gemeenschappelijke ruimtes van het flatgebouw waar u
woont?
' Ja
' Nee
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' Weet niet
20. Zijn er bepaalde plekken in uw buurt waar u zich wel eens onveilig voelt?
' Ja
' Nee  ga door naar vraag 22
' Weet niet ga door naar vraag 22
21. Welke plekken zijn dat?
Noem maximaal 2 plekken (graag zo nauwkeurig mogelijk aangeven met straatnamen e.d.). Wilt u daarbij
ook de reden aangeven voor het gevoel van onveiligheid?
Plek 1
Waar:
Waarom onveilig:
Plek 2
Waar:
Waarom onveilig:

Veranderingen in de buurt waarin u woont
22.
'
'
'

Bent u in het afgelopen jaar actief geweest om uw buurt te verbeteren?
Ja
Nee
Weet niet

23. Vindt u dat er voldoende wordt gedaan om de bewoners bij veranderingen in de buurt te
betrekken?
' Ja
' Nee
' Weet niet/geen mening
24.
'
'
'

Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in uw buurt?
Ja, (bijna) altijd
Ja, soms
Nee, nooit

25.
'
'
'

Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid in uw buurt?
Ja, (bijna) altijd
Ja, soms
Nee, nooit

26. Vindt u dat de buurt waarin u woont het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan?
' Vooruit gegaan
' Achteruit gegaan
' Gelijk gebleven

Waaruit blijkt dat uw buurt vooruit of achteruit is gegaan?

36

' Weet niet/geen mening
27. Denkt u dat uw buurt de komende jaren vooruit of achteruit zal gaan?
'
'
'
'

Zal vooruit gaan
Zal gelijk blijven
Zal achteruit gaan
Weet niet/geen mening

28. In hoeverre bent u gehecht aan uw buurt?
'
'
'
'
'

Ik ben zeer gehecht aan mijn buurt
Ik ben gehecht aan mijn buurt
Ik ben niet gehecht aan mijn buurt
Ik ben helemaal niet gehecht aan mijn buurt
Weet niet/geen mening

29. Hoe lang woont u in deze buurt?
'
'
'
'
'

Minder dan twee jaar
Tussen twee en vijf jaar
Tussen vijf en tien jaar
Langer dan tien jaar
weet niet

30. Wat zijn de belangrijkste problemen in uw buurt, waarvan u vindt dat die met voorrang moeten
worden aangepakt? U mag maximaal 3 problemen/aandachtspunten noemen
' Geen
' Weet niet
1
2
3

31. Vindt u dat de volgende instanties genoeg aandacht hebben voor de problemen in uw buurt?
Veel aandacht

Genoeg aandacht

Weinig aandacht

Weet niet/
geen mening

De gemeente

'

'

'

'

Woningbouwcorporatie

'

'

'

'

Politie

'

'

'

'
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Rapportcijfers over de buurt
32. U heeft nu vragen beantwoord over uw woning en uw buurt. Wilt u tot slot aan de
onderstaande zaken een rapportcijfer geven? (1=laag; 10=hoog)
rapportcijfer (svp één hokje aankruisen)
3
4
5
6
7
8

1

2

9

10

Uw woning

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

Uw woonomgeving

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

Voorzieningen in uw buurt

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

Leefbaarheid in uw buurt

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

Veiligheid in uw buurt

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

De mensen in uw buurt

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

De sfeer in uw buurt

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

Ter afsluiting willen wij u vragen enkele persoonlijke gegevens in te vullen
33.
'
'
'
'
'
'
'
'

In welke straat woont u?
Lombardijeweg
Aragonstraat
Calibriëstraat
Asuriëstraat
Castiliëstraat
Navarrastraat
Toscanestraat
Andere straat

34. In welke klasse valt uw leeftijd?
15-18
jaar
'
35.
'
'
'
'
'
'
'

18-24
jaar
'

25-29
jaar
'

30-34
jaar
'

35-39
jaar
'

40-44
jaar
'

45-49
jaar
'

50-54
jaar
'

55-59
jaar
'

60-64
jaar
'

65-69
jaar
'

70-74
jaar
'

Welke situatie is op u van toepassing?
Ik woon alleen
Ik woon met partner en 1 of meer thuiswonende kinderen
Ik woon met partner zonder thuiswonende kinderen
Ik woon met 1 of meer kinderen, maar zonder partner
Ik woon in bij ouder(s), verzorger(s)/bij broer(s) of zuster(s)/bij andere familie
Ik woon in een woongroep/woongemeenschap (bijv. Tehuis, kraakpand, studentenflat enz.)
Andere woonsituatie
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75
jaar
of
ouder
'

36.
'
'
'
'
'
'
'

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend?
1
2
3
4
5
6
7 of meer

37.
'
'
'
'
'
'
'

Hoeveel personen daarvan zijn jonger dan 18 jaar?
1
2
3
4
5
6
7 of meer

38.
'
'
'
'
'
'
'
'
'

Wat is uw hoogst genoten schoolopleiding, die u met een diploma heeft afgerond?
Geen
Lager onderwijs (incl. AVO en VGLO)
Lager beroepsonderwijs
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO)
Middelbaar beroepsonderwijs
HAVO/ VWO
Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs kandidaats/ bachelor
Wetenschappelijk onderwijs doctoraal/ master
Weet niet

39. Welke situatie is het meest op u van toepassing?
U mag slechts 1 hokje aankruisen!
' Ik ben werkzaam in loondienst of als zelfstandig ondernemer
' Ik studeer/zit op school/volg stage
' Ik doe het huishouden
' Ik ben werkloos
' Ik ben arbeidsongeschikt
' Ik ben gepensioneerd
' Ik verricht vrijwilligerswerk
' Geen van bovengenoemde situaties
40. Er wordt wel eens gesproken over verschillende inkomensgroepen.
Rekent u uw huishouden tot de groep met een laag inkomen, een gemiddeld inkomen of een hoger
inkomen?
' Laag inkomen
' Gemiddeld inkomen
' Hoger inkomen
' Weet niet/ geen mening
41.
'
'
'
'

Bent u zelf of is een van uw ouders buiten Nederland geboren?
Ja, ikzelf
Ja (één van) mijn ouders
Nee
Weet niet

39

42. Bewoont u een huur- of een koopwoning?
' Huurwoning
' Koopwoning
De laatste vraag van deze enquête staat op de achterzijde.
43. Heeft u nog opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze enquête?
' Nee
' Ja, namelijk:

Dit was de laatste vraag van deze enquête.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking!
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