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Voorwoord 
 

Voor u ligt onze afstudeerscriptie die is geschreven in het kader van de afronding van onze 

Masterstudie Real Estate Management and Development aan de Technische Universiteit 

Eindhoven, faculteit Bouwkunde. De scriptie vormt het resultaat van ons onderzoek naar de 

invloed van timingproblematiek op de bewonerstevredenheid over het voorzieningen-

aanbod op grootschalige uitbreidingslocaties in Nederland. Timingproblematiek is door ons 

in dit onderzoek gedefinieerd als het gefaseerd en vertraagd tot stand komen van 

voorzieningen.  

 

Door het onderzoek in duovorm uit te voeren was het mogelijk om deze problematiek te 

belichten vanuit het perspectief van zowel bewoners als publieke en private partijen. 

Hierdoor hebben de geboden aanbevelingen een integraal karakter gekregen. De twee 

benaderingswijzen vroegen echter om verschillende onderzoeksmethoden. Het eigen maken 

en toepassen van deze methoden, alsmede het koppelen en samenbrengen van de 

resultaten hebben wij als zeer uitdagend en afwisselend ervaren.  

 

Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om eenieder te bedanken die een 

bijdrage heeft geleverd, zowel inhoudelijk als niet inhoudelijk, aan de afronding van onze 

studie, in het bijzonder familie en vrienden. Wij zijn veel dank verschuldigd aan onze 

afstudeerbegeleiders vanuit de Technische Universiteit Eindhoven, Ingrid Janssen en Dave 

Havermans, voor hun tijd en advies bij het uitvoeren van dit onderzoek. Daarnaast bedanken 

wij alle collega’s bij BRO voor hun interesse en hulp. Speciale dank gaat hierbij uit naar 

Tommy Walvius, die ons heeft begeleid namens BRO. Zijn betrokkenheid heeft dit onderzoek 

een praktische inslag gegeven.  

 

Tot slot willen wij de personen bedanken die hun medewerking hebben verleend aan de 

interviews, als ook de bewoners die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. 

Zonder hen was dit onderzoek niet mogelijk geweest. 

 

 

Stefan van Hoef 

Bas van Rijn 

 

Eindhoven, juni 2010 
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Samenvatting 
Aanleiding  

In 1993 heeft de Rijksoverheid in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra 

grootschalige uitbreidingslocaties aangewezen ten behoeve van verstedelijking en woning-

concentratie. Door de omvang van deze bouwopgave en de complexiteit van verdeeld 

grondbezit waren lagere overheden bij de uitvoering van dit beleid genoodzaakt samen te 

werken met marktpartijen. Het voorzieningenaanbod neemt een bijzondere plek in bij de 

ontwikkeling van de grootschalige uitbreidingslocaties. Ontwikkelende partijen staan voor 

de keuze tussen enerzijds de voorzieningen in een vroeg stadium bouwen om zodoende 

bewoners aan te trekken en anderzijds de voorzieningen in een later stadium realiseren als 

het draagvlak groot genoeg is. In de praktijk wordt normaliter gekozen voor het laatste. De 

bewoners van Vinex-wijken hechten een bovengemiddeld belang aan voorzieningen. 

Tijdelijke voorzieningen spelen daardoor een belangrijke rol in het overbruggen van de tijd 

die de draagvlakcreatie in beslag neemt. Door het in een vroeg stadium realiseren van 

tijdelijke onderwijs- en zorgvoorzieningen wordt aan de wensen van bewoners voldaan. In 

tegenstelling tot de onderwijs- en zorgvoorzieningen worden de tijdelijke winkel-

voorzieningen niet gerealiseerd bij de oplevering van de eerste woningen, maar vaak pas 

enkele jaren later. Ondanks de publiek-private samenwerkingsverbanden hebben de 

ontwikkelingen van definitieve centrumplannen vertraging opgelopen. Hierdoor dienen 

bewoners langer gebruik te maken van tijdelijke voorzieningen. Op locaties waar dit het 

geval is ligt de tevredenheid over winkelvoorzieningen beduidend lager dan op locaties met 

definitieve voorzieningen. Deze combinatie van fasering en vertraging wordt in dit 

onderzoek timingproblematiek genoemd. 

 

Dit onderzoek richt zich op de tevredenheid van bewoners over het gefaseerd en vertraagd 

tot stand komen van het voorzieningenaanbod. Dit leidt tot de volgende probleemstelling: 

Op basis van de literatuurstudie en de deskresearch zijn drie casestudies geselecteerd, te 

weten Meerhoven in Eindhoven, De Groote Wielen in ’s-Hertogenbosch en De Volgerlanden 

in Hendrik-Ido-Ambacht. Om de tevredenheid van bewoners over de totstandkoming van 

voorzieningen in kaart te brengen zijn de bewoners van deze drie wijken geënquêteerd. Om 

oplossingsrichtingen ten behoeve van de timingproblematiek te kunnen bieden, zijn tien 

publieke en private partijen geïnterviewd die bij de ontwikkeling van de drie onderzoeks-

locaties betrokken zijn. 

Procesverloop 

Uit deze interviews blijkt dat er diverse oorzaken ten grondslag liggen aan de opgelopen 

vertraging. De belangrijkste oorzaak, die op alle drie de locaties een rol heeft gespeeld, is de 

achterblijvende woningproductie. Naast de achterblijvende woningbouw hebben ook 

problemen met de financiering, de huidige crisis en een aantal locatiespecifieke zaken een 

rol gespeeld bij de vertraging. Door de opgelopen vertraging is het belang van de tijdelijke 

voorzieningen toegenomen. De samenwerking tussen de betrokken partijen blijkt niet direct 

voor vertraging te zorgen bij de ontwikkeling van het definitieve centrum, maar is wel 

problematisch voor de totstandkoming van het tijdelijke winkelcentrum. Door het lage 

draagvlak bij aanvang, de hoge investeringskosten en de beperkte gebruiksduur zijn de 

Welke invloed heeft de timingproblematiek bij de totstandkoming van voorzieningen op 

grootschalige uitbreidingslocaties in Nederland op de waardering door bewoners van 

deze wijken en hoe kan dit verbeterd worden? 
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voorzieningen vanuit winstoogpunt niet interessant voor private partijen. Ze dienen echter 

wel een maatschappelijk doel. De tijdelijke winkelvoorzieningen komen namelijk tegemoet 

aan de behoeften van de eerste bewoners. Om deze reden nemen de publieke partijen 

initiatief bij de ontwikkeling van een tijdelijke winkelvoorziening. De exploitatie van 

winkelvoorzieningen behoort echter niet tot de kerntaak van gemeentes. Dit wordt 

daardoor overgelaten aan de supermarkt van het tijdelijk winkelcentrum. Hierdoor ontstaat 

een complexe driehoeksverhouding tussen de ontwikkelaar, de gemeente en supermarkt, 

waarbij commerciële en maatschappelijke belangen elkaar kruisen.  

 

Wat betreft de ontwikkeling van tijdelijke onderwijs- en zorgvoorzieningen, kan gesteld 

worden dat de rolverdeling eenvoudig en helder is. Tijdelijke onderwijs- en 

zorgvoorzieningen zijn evenals definitieve onderwijs- en zorgvoorzieningen een 

maatschappelijke voorziening. De gemeente is dus de aangewezen partij om initiatief te 

nemen bij de ontwikkeling. De ontwikkeling van onderwijsvoorzieningen blijkt desondanks 

enige problemen op te leveren. Definitieve onderwijsvoorzieningen blijken in alle 

onderzoekswijken capaciteitsproblemen te hebben. Dit heeft twee oorzaken. Enerzijds 

blijken gemaakte prognoses het aantal kinderen te onderschatten. Anderzijds kennen 

nieuwbouwwijken een pieksituatie wat betreft het aantal kinderen. Gezinnen met jonge 

kinderen zijn in de eerste 15 tot 20 jaar oververtegenwoordigd in dit soort wijken. Hierdoor 

is de vraag naar onderwijsvoorzieningen in de beginfase groot, maar deze neemt geleidelijk 

af.  

Bewonerstevredenheid 

Uit de enquêtes blijkt dat het toekomstige voorzieningenaanbod geen pullfactor is voor 

bewoners bij hun keuze om naar een uitbreidingswijk te verhuizen. Kenmerken van de 

woning en de woonomgeving blijken een grotere rol te hebben gespeeld bij de 

verhuisoverwegingen. Dat het voorzieningenaanbod van ondergeschikt belang is, blijkt 

verder uit de desinteresse in de ontwikkeling van het definitieve voorzieningencentrum. 

Bijna één op de vier bewoners had niet verwacht gebruik te moeten maken van tijdelijke 

voorzieningen. Bewoners zijn daarnaast nauwelijks op de hoogte van de oorzaken van 

vertraging en van de opleverdata van de definitieve voorzieningen. Desondanks speelt de 

tevredenheid over tijdelijke voorzieningen een grote rol in de overwegingen van bewoners 

om te kiezen voor bepaalde winkelvoorzieningen. In wijken met een lage tevredenheid ligt 

de bezoekfrequentie van het tijdelijke centrum lager dan in wijken met een hoge 

tevredenheid. Het voorzieningenaanbod, of juist het gebrek er aan, blijkt bovendien een 

belangrijke rol te spelen bij de overwegingen van bewoners om te verhuizen uit de wijk. Om 

dit te voorkomen zullen de ontwikkelende partijen moeten sturen op een hoge 

tevredenheid. 

 

Bewoners zijn vooral ontevreden over de hoeveelheid en de variatie aan tijdelijke 

winkelvoorzieningen. Bij tijdelijke onderwijsvoorzieningen is men vooral ontevreden over de 

vormgeving, het binnenklimaat en de veiligheid. Over de tijdelijke zorgvoorzieningen is men 

over het algemeen positief. Alleen de vormgeving en bereikbaarheid per openbaar vervoer 

kunnen verbeterd worden. De tijdelijke winkelvoorzieningen blijken de grootste bijdrage te 

leveren aan de totale tevredenheid over het voorzieningenaanbod. De woonduur blijkt 

verrassenderwijs geen invloed te hebben op de tevredenheid over de tijdelijke 

winkelvoorzieningen. Bewoners hechten vooral waarde aan de kwantitatieve aspecten, zoals 

hoeveelheid en variatie, van een tijdelijk winkelcentrum en in mindere mate aan 

kwalitatieve en bereikbaarheidsaspecten. Kwalitatieve aspecten hebben betrekking op zaken 

zoals vormgeving en veiligheid. De beeldverwachting speelt daarnaast ook een rol in de 

tevredenheid over het tijdelijke centrum.  
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Bijstelling rolverdeling

Met de input van de bewoners kan de gemeente de ontwikkelingen sturen. Zij dient dit te 

doen door de ontwikkelaar r

zowel het tijdelijk als het definitief winkelcentrum te koppelen aan het aantal opgeleverde 

woningen, stuurt de gemeente op de behoefte van bewoners naar voldoende kwantiteit aan 

winkels. Om te

realisatie van het tijdelijk winkelcentrum kruisen

zijn voor zowel het tijdelijke als het definitieve winkelcentrum. De bouw van het tijdelijke 

winkelcentrum dient bovendien onderdeel uit te gaan maken van de aanbestedings

opdracht. Hierin moeten ontwikkelaars zich dan onderscheiden, hetgeen de kwaliteit van 

een tijdelijk winkelcentrum ten goede komt. De complexiteit in de rolverdeling wordt 

terugbracht doordat er slechts één onderhandelingspartner ontstaat voor de gemeente, 

namelijk de ontwikkelaar. De ontwikkelaar vervult hierdoor de regiefunctie en vormt het 

aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Doordat de ontwikkelaar in een vroeg stadium

huurders zoekt voor het tijdelijk centrum, kan door middel van het eerste recht van 

aanbieding het definitieve centrum voorverhuurd worden. Hierdoor wordt het risico van de 

verhuurbaarheid beperkt, waardoor de afzet eerder gegarandeerd kan worden. 

verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het tijdelijk centrum onder te brengen bij de 

ontwikkelaar 

 

Conclusie 

De invloed van de timing

tijdelijke voorzieningen. De gebruiksduur blijkt echter nauwelijks effect te hebben op de 

tevredenheid over het voorzieningenaanbod. De fysieke aspecten van met name het 

tijdelijke winkelaanbod bli

bewonerstevredenheid. De gemeente is echter door de gehanteerde rolverdeling niet bij 

machte bij te sturen naar aanleiding van de ontevredenheid. Om de ontwikkeling van het 

tijdelijk voorziening

geïntegreerd in de aanbestedingsopdracht. Op die manier wordt de ontwikkelaar 

verantwoordelijk voor zowel het tijdelijke als het definitieve centrum. 

Figuur 1: Aangepaste rolverdeling
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw besloot de regering tot een 

ambitieuze operatie op het gebied van de woningbouw. In 1993 verscheen de Vierde Nota 

over de Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX). Hierin werden, verdeeld over 23 stadsgewesten, 

gebieden aangewezen voor stedelijke uitbreiding. Het gaat om een woningbouwtaak van 

820.000 woningen tot aan het jaar 2015, die in zogenaamde convenanten is vastgelegd 

tussen het rijk, provincies en de stadsbesturen (www.vinex-locaties.nl). 

 

Het Vinex-beleid was een reactie op de toenemende woningvraag ten gevolge van de 

bevolkingsgroei. De nieuwe Vinex-wijken bieden echter meer dan huisvesting alleen. Door 

een strategische locatiekeuze poogde het beleid een bijdrage te leveren aan het open 

houden van landelijke gebieden en het gebruik van fiets en openbaar vervoer (Zijlstra, 2005). 

De Vinex-locaties dienden om die reden te worden gebouwd in, aan en vervolgens pas 

buiten de stad (Lörzing et al., 2006). 

 

Hoewel de overheid met de Nota Ruimte in 2000 een nieuwe richting gaf aan het 

woningbouwbeleid, is de ontwikkeling van Vinex-locaties nog niet ten einde. Momenteel is 

het merendeel van de woningen gerealiseerd. De locaties buiten de stad kenmerken zich 

door een goede openbare vervoerverbinding met de (binnen)stad. Binnen de wijken wordt 

autogebruik ontmoedigd. Door de ligging van deze locaties buiten de stad is de 

aanwezigheid van voorzieningen binnen de wijk belangrijk. Voorzieningen zijn van belang 

voor de vitaliteit en het functioneren van een wijk. Ze vormen een belangrijk ingrediënt voor 

de beoordeling van de leefkwaliteit en zorgen voor het dagelijkse woongenot. Daarnaast zijn 

voorzieningen plekken van ontmoeting en verrassing en bieden ze ruimte voor sociale 

stijging. Zonder voorzieningen ontbreekt het aan een concentratiepunt van economische 

activiteit, aan een punt waar mensen hun aankopen doen en aan een plek waar je kunt 

verblijven. Voorzieningen spelen dus een belangrijke rol bij het creëren van nieuwe impulsen 

en kunnen bewoners bewegen zich ergens te vestigen of te blijven wonen (Boeijenga & 

Mensik, 2008; Van Duinen, 2009). 

 

Dit wordt bevestigd door Uunk en Dominquez Martinez (2002). Zij tonen aan dat een goed 

aanbod van voorzieningen belangrijk is om nieuwe bewoners aan te trekken, hetgeen op 

een uitbreidingslocatie van cruciaal belang is. Het aanbod is daarnaast van belang om te 

voorkomen dat bewoners vertrekken uit een wijk. Aanwezigheid van voorzieningen als 

winkels en groen zijn positief voor de woontevredenheid (Min. VROM, 2004), maar blijken 

bovendien een positieve invloed te hebben op de vierkante meter prijs van de woningen in 

de wijk (Visser & Van Dam, 2006). 

 

Het belang van voorzieningen wordt erkend in het handvest Vinex-locaties onder de titel 

“Meer aandacht voor voorzieningen”. Betrokken partijen streefden ernaar voorzieningen 

zoals scholen, winkels, welzijn, gezondheidszorg, sport, recreatieve voorzieningen e.d. 

eerder dan gebruikelijk, op Vinex-locaties te realiseren. Hier lag een regietaak voor de 

gemeenten, maar ook marktpartijen kunnen in de ontwikkeling van voorzieningen een 

stimulerende rol vervullen (Min. VROM, 2005). 
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Timing van voorzieningen 

De ontwikkeling van Vinex-locaties is een complex en langdurig proces, waarbij de realisatie 

van het winkelcentrum en andere voorzieningen meestal pas in het einde van de fasering is 

opgenomen. De periode tot de oplevering van de definitieve voorzieningen wordt overbrugd 

met tijdelijke voorzieningen. Deze tijdelijke voorzieningen voorzien in de eerste behoeften 

van de bewoners van een woonwijk. Er moet onder andere gedacht worden aan een 

supermarkt, basisschool, huisarts en apotheek. Door de ligging van Vinex-wijken (meestal 

aan de rand of buiten de stad) zijn eigen voorzieningen van groot belang om in de eerste 

behoeften van de bewoners te voldoen. 

 

Bewoners zien de definitieve voorzieningen graag in een zo vroeg mogelijk stadium 

gerealiseerd worden, terwijl marktpartijen willen wachten tot er voldoende draagvlak is. 

Draagvlakcreatie is bij uitbreidingslocaties buiten de stad een complexe opgave. Enerzijds is 

het creëren van draagvlak voor voorzieningen afhankelijk van inwoneraantallen, afstand en 

bereikbaarheid. Anderzijds zijn het juist de voorzieningen die een belangrijke rol spelen in 

het aantrekken van bewoners en in de woonsatisfactie (Uunk & Dominquez Martinez, 2002). 

 

Met de realisatie van tijdelijke voorzieningen wordt in een vroeg stadium tegemoet 

gekomen aan de eerste wensen en behoeften van bewoners. De basisvoorzieningen worden 

doorgaans gelijktijdig met de eerste woningen opgeleverd en dienen ter overbrugging, 

totdat de definitieve voorzieningen gereed zijn. In de praktijk blijkt deze 

overbruggingstermijn vaak aanzienlijk langer te zijn, doordat de definitieve voorzieningen 

later tot stand komen dan aanvankelijk werd beoogd. Derhalve wordt in dit onderzoek onder 

timingproblematiek een tweetal aspecten verstaan. Enerzijds is er het moment waarop de 

ontwikkeling van voorzieningen in de fasering is meegenomen. Anderzijds is er de 

vertraging, ten opzichte van de oorspronkelijke fasering, bij de totstandkoming van de 

definitieve voorzieningen. 

 

De vertraagde totstandkoming van voorzieningen kent een aantal oorzaken. Doordat private 

partijen grondposities op toekomstige Vinex-locaties verworven hebben zijn gemeenten 

gedwongen met private partijen samen te werken in een PPS-constructie. Door 

tegengestelde visies (commercieel versus maatschappelijk belang) en gebrek aan 

communicatie en samenwerkingsgerichtheid tussen publieke en private partijen worden niet 

alle voordelen van een dergelijke PPS-constructie benut. Daarnaast zorgt onder meer de 

bestuurlijke wet- en regelgeving voor vertraging bij bouwprojecten (Hendriks & Tien, 2007). 

Naast bestuurlijke organen krijgen maatschappelijke partijen steeds meer macht. 

Aangescherpte milieuregelgeving biedt milieuorganisaties steeds meer handvatten om zich 

te verzetten tegen grootschalige stadsuitbreidingen (Gemeente Amsterdam Ontwikkelings-

bedrijf, 2007). Deze vertragingen bij de ontwikkeling van Vinex-locaties hebben hun 

weerslag op de tevredenheid onder bewoners. 

Woonsatisfactie in uitbreidingslocaties 

Er zijn in de loop der jaren meerdere woonsatisfactieonderzoeken gedaan onder bewoners 

van uitbreidingslocaties (ABF Research, 2007; Van Iersel & Marsman, 1999). Uit deze 

onderzoeken blijkt dat de ontevredenheid onder bewoners het grootst is over winkel-, 

groen-, parkeer- en jongerenvoorzieningen. Deze onderzoeken richten zich primair op het 

aanbod aan voorzieningen. Naar het aspect timing vanuit bewonersperspectief is nog weinig 

onderzoek verricht. Timing is eerder onderwerp geweest van onderzoek, maar dan in relatie 

tot de ambities van professionele partijen (Hendriks & Tien, 2007). Bewoners worden direct 

geconfronteerd met de vertragingen in de totstandkoming van voorzieningen en de 

bezuinigingen op kwaliteit en kwantiteit. De mate van vertraging meten zij af aan de 
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beloften die hen zijn gedaan toen ze overgingen tot het verhuizen naar een Vinex-locatie. 

Het betrekken van bewoners bij de problemen rondom de totstandkoming van 

voorzieningen zou nieuwe inzichten en oplossingen kunnen bieden. Dit afstudeeronderzoek 

zal zich derhalve richten op het inzichtelijk maken van de timingproblematiek vanuit het 

perspectief van bewoners.  

 

Met de komst van de Nota Ruimte is het Vinex-beleid komen te vervallen, maar daarmee is 

de bouwopgave uit de Vierde Nota Ruimte Extra nog niet afgerond. Het merendeel van de 

woningen is inmiddels gereed, maar de totstandkoming van voorzieningen blijft in veel 

gevallen achter. Om belangrijke lessen te leren uit de ontwikkeling van voorzieningen op 

grootschalige uitbreidingslocaties is het van belang dat dit onderzoek uitgevoerd wordt vóór 

de voltooiing van de Vinex-bouwopgave. In Nederland zal er de komende jaren geen 

behoefte meer zijn aan nieuwe grootschalige uitleglocaties, maar de toepassing van tijdelijke 

winkelvoorzieningen blijft actueel. Zo wordt in Stein momenteel Europa’s grootste tijdelijke 

winkelcentrum gebouwd, omdat in oktober 2009 een grote brand het winkelcentrum had 

verwoest. Ook bij verbouwingen van winkelcentra en stationslocaties kunnen tijdelijke 

winkelvoorzieningen een belangrijke rol spelen (Retailupdate Newsletter, 2010). In het 

buitenland is de ontwikkeling van grootschalige uitbreidingslocaties nog steeds een 

belangrijk thema. Aan de rand van de stad Luxemburg ontwikkelt Bouwfonds Property 

Development Belgium samen met lokale partners een multifunctioneel gebied met 450.000 

m
2
 aan wonen, werken, winkelen en leisure (Rutten, 2007). Evenals op Vinex-locaties in 

Nederland, zal ook in Luxemburg de timing bij de ontwikkeling van voorzieningen een grote 

rol spelen. 

1.2 Probleem- en doelstelling 

Uit de hiervoor geschetste situatie vloeit de volgende probleemstelling: 

Dit leidt tot de volgende doelstelling: 

De probleemstelling wordt opgesplitst in een aantal deelvragen. Deze deelvragen zijn als 

volgt geformuleerd: 

 

- Hoe is de totstandkoming van voorzieningen op grootschalige uitbreidingslocaties in 

Nederland verlopen en welke rol heeft de timingproblematiek hierin gespeeld? 

- Wat is de huidige stand van zaken op grootschalige uitbreidingslocaties in Nederland? 

- Wat is de rol geweest van betrokken partijen bij de timingproblematiek bij de 

totstandkoming van voorzieningen op grootschalige uitbreidingslocaties in Nederland? 

- Hoe is de tevredenheid onder bewoners over het voorzieningenaanbod en 

totstandkoming hiervan? 

- Welke aspecten beïnvloeden de bewonerstevredenheid over het voorzieningenaanbod? 

- Op welke manier kan de samenwerking tussen partijen bij de totstandkoming van 

voorzieningen worden verbeterd, zodat de bewonerstevredenheid wordt verhoogd? 

Welke invloed heeft de timingproblematiek bij de totstandkoming van voorzieningen op 

grootschalige uitbreidingslocaties in Nederland op de waardering door bewoners van deze 

wijken en hoe kan dit verbeterd worden? 

Inzicht verkrijgen in de timingproblematiek bij de totstandkoming van voorzieningen op 

grootschalige uitbreidingswijken in Nederland vanuit het perspectief van bewoners ten 

einde de bewonerstevredenheid over de ontwikkeling van voorzieningen te verhogen. 
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1.3 Onderzoeksopzet

Om de doelstelling te kunnen realiseren heeft er een onderzoek plaatsgevonden. De 

volgende stappen zijn hierbij doorgelopen
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drie locaties vanuit planmatig en programmatisch oogpunt. Het hoofdstuk gaat, naar 

aanleiding van de interviews met betrokken partijen, uitgebreid in op het procesverloop en 

de rolverdeling bij de totstandkoming van het voorzieningenaanbod. Door middel van 

enquêtes is de tevredenheid onder bewoners over het voorzieningenaanbod en de 

totstandkoming ervan in kaart gebracht. In hoofdstuk 5 worden de methodiek en de 

resultaten van deze kwantitatieve dataverzameling toegelicht. Op basis van deze data is in 

hoofdstuk 6 een beeld geschetst van tijdelijke voorzieningen vanuit bewonersperspectief. 

Het hoofdstuk gaat in op vijf aspecten, namelijk het belang van voorzieningen, de 

verwachtingen ten aanzien van tijdelijke en definitieve voorzieningen, de mate van gebruik 

van tijdelijke voorzieningen, de tevredenheid over de tijdelijke voorzieningen en de manier 

waarop de ontwikkeling naar bewoners gecommuniceerd wordt. Hoofdstuk 7 gaat 

vervolgens in op het onderzoek dat is gedaan naar de kenmerken van tijdelijke 

voorzieningen en timing, die invloed hebben op de bewonerstevredenheid. De tijdelijke 

winkelvoorzieningen vormen de kern van dit hoofdstuk, maar er wordt ook aandacht 

besteed aan de tijdelijke onderwijs- en zorgvoorzieningen. 

 

Hoofdstuk 8 combineert het procesverloop en de rolverdeling uit het vierde hoofdstuk met 

de bewonerstevredenheid uit hoofdstuk 6 en 7 tot een nieuwe samenwerkingstructuur 

waarin zowel het publieke als het private belang in wordt gewaarborgd. Tot slot wordt in 

hoofdstuk 9 antwoord gegeven op de probleemstelling. 
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2 Grootschalige uitbreidingslocaties 

2.1 Inleiding 

Dit onderzoek richt zich op de totstandkoming van voorzieningen op grootschalige 

uitbreidingslocaties. De realisatie van grootschalige uitbreidingslocaties in Nederland is 

onderdeel van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening. De Vierde Nota was een reactie 

op de eerste drie Nota’s. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt een overzicht 

gegeven van het Nederlandse beleid met betrekking tot ruimtelijke ordening vanaf 1960. De 

introductie van de Vierde Nota heeft tot gevolg gehad dat marktpartijen en overheden 

intensief moesten samenwerken. Hieruit zijn verschillende samenwerkingsvormen ontstaan. 

Dit wordt toegelicht in de tweede paragraaf. De laatste paragraaf geeft een toelichting op 

het begrip ‘timing’. Hierin komt zowel het belang van voorzieningen aan bod als de 

problemen die de totstandkoming ervan met zich meebrengt. 

2.2 Ruimtelijk beleid 

2.2.1 Historie ruimtelijk beleid  

In 1960, ten tijde van het kabinet De Quay, verscheen de eerste landelijke nota, genaamd 

Nota inzake de Ruimtelijke Ordening. Deze nota stelde de evenwichtige spreiding van de 

bevolking over Nederland centraal. Nederland groeide snel in deze tijd, in zowel economisch 

als demografisch opzicht. Een concentratie van de bevolking en bedrijvigheid in het westen 

werd onwenselijk geacht. Om dit te voorkomen schetste de Nota een groeimodel voor de 

bestaande ring van afzonderlijke steden in de Randstad. Het groeimodel behelsde een 

expansie van de ring in buitenwaartse richting. Op die manier werd voorkomen dat de vier 

grote steden aan elkaar zouden groeien tot één stedelijk conglomeraat. Bovendien werd op 

deze manier de teloorgang van Het Groene Hart voorkomen (Van Dalen & Scheijven, 2003; 

Huisman, 2004).  

 

Het behoud van het Groene Hart stond ook centraal in de Tweede Nota over de Ruimtelijke 

Ordening, die tot stand kwam in 1966 onder minister-president Jo Cals. De Tweede Nota 

ging uit van een zeer sterke bevolkingsgroei. De prognoses wezen uit dat er rond de 

eeuwwisseling 20 miljoen mensen in Nederland zouden wonen. Om dezelfde redenen als in 

de eerste Nota diende de groeiende bevolking te worden gehuisvest aan de buitenranden 

van de Randstad. In een aantal steden op enige afstand van de Randstad, zoals Alkmaar, 

Purmerend en Zoetermeer, werden grote aantallen woningen gebouwd. Deze gebundelde 

deconcentratie zou de enorme bevolkingsgroei opvangen. Door de komst van de Wet 

Ruimtelijke Ordening (Wro) kreeg het ruimtelijk beleid een wettelijk fundament (Van Dalen 

& Scheijven, 2003; Huisman, 2004). 

 

Al snel na de komst van de Tweede Nota bleek dat de sterke bevolkingsgroei zou meevallen. 

Om die reden kwam tussen 1973 en 1983 in verschillende etappes de Derde Nota over de 

Ruimtelijke Ordening tot stand. Om meer grip te krijgen op de suburbanisatie, die was 

ontstaan na de Tweede Nota, werden groeikernen aangewezen. Deze groeikernen waren 

voor een groot deel dezelfde plaatsen als de overloopgemeenten uit de Tweede Nota. 

Daarnaast werden enkele steden bestempeld tot groeistad, zoals Groningen, Zwolle en 

Breda (Huisman, 2004). 
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Door het groeikernenbeleid kwam de levendigheid van de stad onder druk te staan. De 

suburbanisatie had er bovendien voor gezorgd dat de wegen tussen steden en groeikernen 

vol raakten. Door de val van de Berlijnse Muur werd het Europese achterland vergroot. Om 

te kunnen concurreren met andere Europese regio’s diende een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat te worden gerealiseerd (Boeijenga & Mensik, 2008). Hierdoor ontstond de 

behoefte aan een compacte stad. De filosofie van de compacte stad stond dan ook centraal 

in de Vierde Nota over de Ruimtelijke ordening die in 1988 onder Lubbers tot stand kwam. In 

1993 werd dit beleid in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) 

geconcretiseerd. Om de groeiende bevolking te huisvesten werden in overleg met de 

stadsgewesten locaties in en nabij de stad aangewezen voor woningbouw. Om de mobiliteit 

aan te passen aan de verstedelijking werden investeringen gedaan in openbaar vervoer en 

wordt een locatiebeleid opgesteld voor bedrijven (Huisman, 2004; Zijlstra 2005). 

 

Door het kabinet Kok is in 2000 een inventarisatie gemaakt van de ruimtebehoefte voor 

verschillende functies. Hieruit bleek dat de ruimtebehoefte groter is dan de ruimte die 

beschikbaar is in Nederland. In de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening werden daarom 

drie strategieën voorgesteld: intensiveren, combineren en transformeren. Door de val van 

het kabinet Kok 2002 is deze nota echter nooit vastgesteld. De Nota Ruimte die in 2004 

verscheen borduurde voort op de uitgangspunten van de Vijfde Nota. In tegenstelling tot de 

Vijfde Nota is in de Nota Ruimte uitgegaan van een sterke sturing door de overheid (Van 

Dalen & Scheijven, 2003; Huisman, 2004).  

 

Omdat dit onderzoek zich richt op de totstandkoming van voorzieningen op grootschalige 

uitbreidingslocaties, zal de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra verder worden 

besproken. 

2.2.2 Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra 

De Vierde Nota vormde een trendbreuk met de vorige nota’s. Waar de eerste drie nota’s 

zich kenmerkten door hun spreidingsbeleid, propageerde de Vierde Nota verstedelijking. Om 

steden te vitaliseren richtte de Vierde Nota zich op het bouwen van woningen binnen de 

stedenring, in plaats van nieuwbouwontwikkelingen bij kernen op enige afstand hiervan. Tot 

de stedenring werden inmiddels ook Brabantse en Gelderse stadsgewesten gerekend. Om 

de openbare ruimte te sparen diende niet-stedelijke gebieden, zoals het Groene Hart, zoveel 

mogelijk onbebouwd te blijven (Wassenberg et al., 2004).  

 

Een tweede kenmerk dat de Vierde Nota onderscheidde was concentratie (Hendriks & Tien, 

2007). Door de woningbouw op specifieke locaties te concentreren en gebruik te maken van 

hoogwaardige openbaar vervoersvoorzieningen diende het autogebruik teruggedrongen te 

worden. Om die reden diende de locaties in, aan of anders buiten de stad gerealiseerd te 

worden. Deze invulling paste bij de filosofie van de ‘compacte stad’. De compacte stad 

spaarde de (groene) buitenruimte, drong de mobiliteit terug en vergrootte het draagvlak 

voor voorzieningen en openbaar vervoer (Min. Vrom, 2010). Bovendien leidde het 

terugdringen van woon/werkverkeer tot ruimte om de distributiefunctie van Nederland te 

versterken (Boeijenga & Mensik, 2008; Zijlstra, 2005).  

  

De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra dient te worden gezien als de uitvoeringsnota 

van het nationale bouwbeleid dat voortvloeide uit de Vierde Nota. Het bouwprogramma 

behelsde de realisatie van 650.000 woningen tot 2005 (Wassenberg et al., 2004). Iedere 

overheid in Nederland maakt zijn eigen ontwerp voor de ruimtelijke ordening. Het 

instrumentarium voor de gemeente zijn de bestemmingsplannen, voor de provincie 

streekplannen en voor het Rijk structuurschema’s. Deze structuurschema’s worden ook wel 
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Planologische Kernbeslissingen genoemd. De VINEX is een Planologische Kernbeslissing 

(PKB). Een PKB heeft een indicatief karakter en is slechts bij uitzondering bindend. Bij het 

vaststellen van streekplannen en bestemmingsplannen door provincies en gemeente dient 

rekening te worden gehouden met de PKB. Met de vernieuwing van de Wro in 2008 is de 

PKB vervangen door de structuurvisie (Van den Hof, 2006). 

 

In het geval van de VINEX heeft het Rijk met 25 stadsgewesten uitvoeringsconvenanten 

afgesloten over de locaties, invulling, fasering, ontsluiting en subsidieregelingen. Een 

stadsgewest is een stedelijk centrum met omliggende kernen, dat door de vele onderlinge 

relaties één geheel vormt. De Rijksoverheid heeft geen rechtstreekse convenanten gesloten 

met gemeenten, omdat de ontwikkeling van uitbreidingslocaties veelal samenwerking 

tussen verschillende gemeenten vereist (Wassenberg et al., 2004). De betrokken gemeenten 

hebben echter wel inspraak gehad in de locatiekeuze. De locatiekeuze is voorbereid door 

tripartite werkgroepen, waarin zowel het Rijk, de provincies als gemeenten zitting hadden 

(Boeijenga & Mensik, 2008). De vijf criteria die deze werkgroepen hanteerden hangen nauw 

samen met de gedachte van een compacte stad. 

 

 Nabijheid; ligging t.o.v. de stad 

De situering van nieuwbouwlocaties was in meerdere nota’s een belangrijk aspect. 

In de Vierde Nota zijn de locaties vastgesteld, in volgorde van voorkeur, in, aan en 

buiten de stad. Wanneer de Vinex-bouwopgave voltooid wordt, zal 39% van de 

woningen binnenstedelijk gerealiseerd zijn. De overige 61% bevindt zich aan of vlak 

buiten de stad.  

 

 Bereikbaarheid; openbaar vervoer en langzaam verkeer 

Een doelstelling van de compacte stad was het terugdringen van de mobiliteit. Bij de 

keuze voor een Vinex-locatie speelde de bereikbaarheid een belangrijke rol. De 

toekomstige Vinex-wijk moest goed ontsloten zijn voor langzaam verkeer en 

openbaar vervoer. Op welke manier de bereikbaarheid door middel van openbaar 

vervoer werd ingevuld verschilde per gemeente.  

   

 Samenhang tussen diverse functies 

De locaties dienden mogelijkheden te bieden voor een grote diversiteit aan functies, 

zodat er samenhang kon ontstaan tussen wonen, werken, voorzieningen, recreatie 

en groenstructuur. Deze samenhang vormde een belangrijk ingrediënt voor de 

beoordeling van de leefkwaliteit. Het voorzieningenniveau diende in eerste instantie 

afgestemd te worden op de Vinex-locatie en niet op een groter gebied.  

 

 Verstedelijking versus open ruimte 

De Vierde Nota stond in teken van verstedelijking. Dit principe was terug te zien in 

de dichtheid van de uitbreidingslocaties. De ondergrens, voor de vier grote 

stadsgewesten, was vastgesteld op 33 woningen per hectare. Op die manier werden 

open ruimtes gevrijwaard van verstedelijking ten behoeve van natuur, landschap, 

openluchtrecreatie en landbouw. 

  

 Uitvoerbaarheid 

De uitvoerbaarheid was het laatste kenmerk waaraan een locatie moest voldoen. De 

ontwikkeling moest financieel uitvoerbaar zijn, maar ook milieutechnisch, bestuurlijk 

en maatschappelijk.  
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Op basis van deze vijf criteria zijn de Vinex-locaties vastgesteld en heeft het Rijk 

convenanten afgesloten met de stadsgewesten. Hierin stelde het Rijk programmatische en 

financiële prestatie-eisen. De uitvoering van het beleid kwam nadrukkelijk ter 

verantwoording van de stadsgewesten. Deze strategie kwam voort uit de wens van het Rijk 

om locatieontwikkeling een verantwoordelijkheid te maken van lokale publieke partijen 

(Wassenberg et al., 2004). Op die manier werd een einde gemaakt aan de gedetailleerde 

betrokkenheid van het Rijk en werd bovendien de rol van de markt vergroot. De Vinex-

afspraken werden vastgelegd voor een periode tot 2005. Het Rijk heeft de uitvoering van 

deze afspraken gedelegeerd naar lagere overheden en marktpartijen. In 1999 heeft het Rijk 

aanvullende afspraken gemaakt over een nieuwe generatie nieuwbouwwijken. Deze 

afspraken zijn vastgelegd in de Actualisering VINEX, oftewel VINAC. De VINAC voorzag in de 

bouw van 170.000 extra woningen over een periode van 2005 tot 2010. Door vertragingen is 

de verwachting dat in 2015 alle Vinex-locaties volledig opgeleverd zijn. Vinex-locaties die na 

2015 opgeleverd worden, kunnen geen aanspraak maken op een financieringsbijdrage van 

de overheid. Over de aard van de vertragingen wordt verder ingegaan in paragraaf 2.4 

timingproblematiek. (Van den Hof, 2006; Wassenberg et al., 2004). 

2.3 Publiek-private samenwerking 

2.3.1 Ontstaan publiek-private samenwerking 

Met de start van de Vinex-operatie in de jaren ’90 zijn de traditionele verhoudingen tussen 

gemeenten en marktpartijen ingrijpend veranderd. Nederland kent van oudsher een sterk 

regulerend karakter ten aanzien van ruimtelijke ordening. De Rijksoverheid stuurde de 

decentrale overheden aan en deze overheden stuurden op hun beurt weer de marktpartijen 

aan. Hierin was de overheid verantwoordelijk voor de borging van de duurzame kwaliteit. In 

de loop der tijd werd duidelijk dat de Rijksoverheid het ruimtelijk beleid steeds meer op 

slechts hoofdlijnen vaststelde en dat decentrale overheden meer ruimte kregen om zelf 

afwegingen en beslissingen te nemen. Deze omslag in het beleid kwam ook naar voren in de 

Nota Ruimte, die in 2004 door het VROM werd gepubliceerd. Door de Nota Ruimte hebben 

gemeenten en provincies meer verantwoordelijkheden gekregen en ontstonden er 

mogelijkheden om samen met projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties 

plannen te maken en te realiseren. Sindsdien hebben gemeenten op Vinex-locaties veel 

ervaring opgedaan met deze nieuwe vorm van beleid. Gemeenten moesten bij de 

ontwikkeling van deze uitleggebieden intensief gaan samenwerken met marktpartijen 

(Bouwfonds MAB Ontwikkeling, 2006). 

 

De beleidsomslag die vanaf de jaren ’90 heeft plaatsgevonden, heeft er ook voor gezorgd dat 

de verhoudingen op de grondmarkt sterk veranderd zijn. Marktpartijen hebben de 

dominante rol van de gemeente overgenomen. Voorheen had de gemeente een soort van 

monopoliepositie bij de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties, maar deze positie is nu 

overgenomen door marktpartijen. Deze verschuiving is vooral toe te schrijven aan de komst 

van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra. In deze nota werd verondersteld dat 

gemeenten de grond op toekomstige Vinex-locaties zouden verwerven. Gemeenten hadden 

hierin echter een terughoudende en afwachtende houding. Men wilde eerst zekerheid van 

het Rijk hebben over het ontvangen van grondkostensubsidies, zoals in het verleden altijd 

het geval was geweest. Deze subsidies waren nodig om de exploitatierekening op 

nieuwbouwlocaties sluitend te krijgen. Met het afsluiten van de Vinex-convenanten door het 

Rijk kregen gemeenten zekerheid betreffende de subsidies. Marktpartijen hadden echter al 

op strategische locaties grond aangekocht. Voor marktpartijen was het aankopen van grond 

op toekomstige bouwlocaties nodig om hun bouwproductie veilig te stellen. Vaak 

verkochten ze deze grond terug aan de gemeenten in ruil voor een bouwclaim of in sommige 
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gevallen met een bouwplicht. De gemeenten moesten hierdoor overschakelen van een 

actief grondbeleid naar een faciliterend grondbeleid, waarbij ervaring is opgedaan met 

verschillende nieuwe samenwerkingsvormen, de zogenaamde PPS-constructies (Bouwfonds 

MAB Ontwikkeling, 2006; Huisman, 2004) 

2.3.2 Grondbeleid 

De rol van de overheid beperkt zich bij gebiedsontwikkeling, naast de publiekrechtelijke 

taken, in de eerste plaats tot de grondexploitatie. Zoals gezegd zijn er bij gebieds-

ontwikkeling twee vormen van grondbeleid te onderscheiden, namelijk actief en faciliterend 

grondbeleid (Kenniscentrum PPS, 2005; Kenniscentrum PPS, 2006; Huisman, 2004). 

 

Bij actief grondbeleid heeft de overheid de regie in de initiatieffase en haalbaarheidsfase en 

is daarin zelf verantwoordelijk voor de planontwikkeling. De overheid gedraagt zich in dat 

geval als een private partij. Daarnaast is de overheid verantwoordelijk voor de 

grondexploitatie. De overheid gaat zelf de grond verwerven, ontwikkelen en verkopen. De 

kosten hiervan worden zoveel mogelijk verrekend in de uitgifteprijs van de bouwkavels. 

Doordat de overheid in deze vorm zelf een deel van de financiële risico’s draagt, deelt ze ook 

mee in de exploitatiewinsten of –verliezen. De verantwoordelijkheid voor de realisatie en 

verkoop dan wel verhuur ligt bij de marktpartijen die de bouwkavels gekocht hebben. 

Verdere afspraken betreffende de inhoud van het bouwprogramma kunnen worden 

gemaakt bij de verkoop van de bouwkavels. 

 

Bij een faciliterend grondbeleid heeft de overheid uitsluitend een faciliterende taak. Door 

middel van publiekrechtelijke instrumenten en middelen, draagt de overheid bij aan de 

realisatie van het project. De aankoop en exploitatie van de grond wordt overgelaten aan 

private partijen. De private partij is verantwoordelijk voor het uitwerken van een 

stedenbouwkundige visie en een programma die binnen de planologische kaders van het 

bestemmingsplan vallen. Daarnaast voert de private partij de grondexploitatie en de 

vastgoedexploitatie voor eigen rekening en risico. In deze vorm van grondbeleid draagt de 

overheid dus geen financiële risico’s op de grondmarkt. 

 

De keuze voor actief of faciliterend grondbeleid is afhankelijk van wie de grond in bezit 

heeft. Actief grondbeleid kan gevoerd worden wanneer de overheid de mogelijkheid heeft 

om de grond zelf aan te kopen. Wanneer de grond al is aangekocht door private partijen, is 

men aangewezen op het voeren van een faciliterend grondbeleid. In de loop der tijd zijn er 

verschillende grondexploitatiemodellen ontstaan bij gebiedsontwikkeling die zowel 

kenmerken hebben van een actief als faciliterend grondbeleid. De verschillende 

grondexploitatiemodellen zijn weergegeven in figuur 2.1. 
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Figuur 2.1: Eigen bewerking grondexploitatiemodellen (Kenniscentrum PPS, 2006)
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Bouwclaimmodel 

Bij een bouwclaimmodel worden, net als bij het concessiemodel, afspraken vastgelegd in 

een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en marktpartijen over 

van risico’s en verantwoordelijkheden

grondbeleid voert de gemeente voor haar rekening en risico de grondexploitatie

de toekomstige bouwgrond in het bezit is van marktpartijen, dient de gemeente met de

partijen eerst tot overeenstemming te komen onder welke voorwaarden 

grond aan de gemeente te leveren. Meestal verkopen de marktpartijen de g

gemeente, al dan niet met een verlies, in ruil voor een bouwclaim. Dat wil zeggen dat de 

marktpartijen het recht krijgen om vastgoed te ontwikkelen op de bouwrijpe kavels binnen 

de door de gemeente vastgestelde randvoorwaarden. Het eventuele ve

van de grond aan de gemeente verwachten marktpartijen met de vastgoedontwikkeling en 

bouw weer terug te kunnen verdienen. Het bouwclaimmodel wordt met name toe

de toekomstige bouwgrond in handen is van marktpartijen die kunne

ontwikkelen. Door toepassing van het 

het grondbedrijf en kan 

 

 

 

 

Figuur 2.2: Eigen bewerking concessiemodel (Kievits, 2008)

Figuur 2.3: Eigen bewerking bouwclaimmodel (Kievits, 2008)
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Bij een bouwclaimmodel worden, net als bij het concessiemodel, afspraken vastgelegd in 

en samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en marktpartijen over de verdeling 

. Net als in de meest pure vorm van actief 

grondbeleid voert de gemeente voor haar rekening en risico de grondexploitatie uit. Omdat 

de toekomstige bouwgrond in het bezit is van marktpartijen, dient de gemeente met deze 

partijen eerst tot overeenstemming te komen onder welke voorwaarden zij bereid zijn de 

grond aan de gemeente te leveren. Meestal verkopen de marktpartijen de grond aan de 

gemeente, al dan niet met een verlies, in ruil voor een bouwclaim. Dat wil zeggen dat de 

marktpartijen het recht krijgen om vastgoed te ontwikkelen op de bouwrijpe kavels binnen 

rlies met de verkoop 

van de grond aan de gemeente verwachten marktpartijen met de vastgoedontwikkeling en 

bouw weer terug te kunnen verdienen. Het bouwclaimmodel wordt met name toegepast als 

de toekomstige bouwgrond in handen is van marktpartijen die kunnen en willen 

model krijgt de gemeente opbrengsten van 
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Joint-venturemodel 

Een joint-venturemodel verschilt 

zeggenschap en risico’s van de grondexploitatie en soms ook de bouwexploitatie niet bij één 

partij liggen (figuur 2.4). 

opgericht waarin zowel de gemeente als de marktpartijen participeren. De 

vorm van een joint-venture bij gebiedsontwikkeling is de GEM (grondexploitatie

maatschappij). Deze gezamenlijke onderneming kan gezien worden als een grondbedrijf, 

waarin de aandeelhouders tegen een van tevoren vastgestelde prijs hun gronden inbrengen. 

Deze gronden worden in opdracht en voor rekening van de onderneming woon

gemaakt en daarna uitgegeven. Bij een dergelijke joint

invloed op het grondbedrijfsproces en

marktpartijen meer invloed op het grondbedrijfsproces en daardoor op de 

vastgoedontwikkeling, maar 

kunnen er ook voor kiezen om alle activiteiten op het gebied van de bouwexploitatie samen 

te dragen. Men kiest in dat geval niet voor een GEM, maar voor een GOM (grond

opstalexploitatiemaatschappij) als joint

 

 

2.3.4 Vertragende werking 

Zoals eerder vermeld zijn gemeenten sinds de jaren ’90 steeds vaker genoodzaakt samen te 

werken met marktpartijen bij de ontwikkeling van grootschalige gebiedsontwikkelingen. Het 

grote voordeel van een P

middelen moeten zijn. In de praktijk blijkt dat wanneer er teveel actoren 

betrokken zijn, dit een vertragende werking heeft op het ontwikkelproces van 

voorzieningen. Door tegeng

gebrek aan samenwerkingsgerichtheid en
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de oplevering van woningen en voorzieningen
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te dragen. Men kiest in dat geval niet voor een GEM, maar voor een GOM (grond

opstalexploitatiemaatschappij) als joint-venture.  

 

 

Vertragende werking van PPS 

Zoals eerder vermeld zijn gemeenten sinds de jaren ’90 steeds vaker genoodzaakt samen te 

werken met marktpartijen bij de ontwikkeling van grootschalige gebiedsontwikkelingen. Het 
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van woningen en voorzieningen (Hendriks & Tien, 2007). 
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2.4 Timingproblematiek 

2.4.1 Belang van voorzieningen 

Bij grootschalige gebiedsontwikkeling gaat het al lang niet meer alleen over het bouwen van 

grote aantallen woningen. Men is er zich terdege van bewust geworden dat een woongebied 

diversiteit nodig heeft, zowel qua wonen als qua voorzieningen. Bewoners willen zich 

kunnen herkennen in hun eigen buurt, buurtgenoten ontmoeten of kinderen in de buurt 

naar school brengen. Ook willen bewoners hun boodschappen kunnen doen bij de ‘eigen’ 

supermarkt, slager of bakker om de hoek, zonder hiervoor te hoeven uitwijken naar andere 

wijken. Voorzieningen zijn dus van groot belang voor de vitaliteit en het functioneren van 

een wijk en vormen daardoor een belangrijk ingrediënt voor de beoordeling van de 

leefkwaliteit. Door middel van voorzieningen worden nieuwe impulsen gecreëerd die 

bewoners kunnen bewegen zich ergens te vestigen of te blijven wonen. Een groot aanbod 

van voorzieningen is belangrijk om nieuwe bewoners aan te trekken. Tevens zorgt een 

voldoende groot aanbod ervoor dat bewoners niet vertrekken uit een wijk (Uunk & 

Dominquez Martinez, 2002; NAW Dossier, 2008). 

 

Het belang van voorzieningen op Vinex-locaties wordt nog eens onderstreept in het 

Handvest Vinex-locaties onder de titel “meer aandacht voor voorzieningen”. Partijen streven 

ernaar scholen, winkels, welzijn, gezondheidszorg, sport, recreatieve en jeugdvoorzieningen 

(waaronder kinderopvang) eerder dan nu gebruikelijk is op Vinex-locaties te realiseren. Hier 

ligt een regietaak voor de gemeenten, maar ook marktpartijen kunnen in de ontwikkeling 

een stimulerende rol vervullen. Zo zou er bij de ontwikkeling van voorzieningen al rekening 

gehouden kunnen worden met functieverandering. In de Vinex-wijk Nieuwland in 

Amersfoort is er bijvoorbeeld gekozen voor een oplossing waarin een tijdelijke school werd 

gehuisvest in ruimtes die later kunnen dienen als woningen (Remkes et al., 2000). 

2.4.2 Timing van voorzieningen 

Zoals in hoofdstuk 1 reeds is beschreven wordt onder de timing van voorzieningen in dit 

onderzoek een tweetal aspecten verstaan. Enerzijds is er het moment waarop de 

ontwikkeling van voorzieningen in de fasering is meegenomen. Zo kan er bijvoorbeeld voor 

gekozen worden de definitieve voorzieningen in een vroeg stadium of in een later stadium 

van de gebiedsontwikkeling op te nemen. Anderzijds is er de vertraging, ten opzichte van de 

oorspronkelijke fasering, bij de totstandkoming van de definitieve voorzieningen. 

 Fasering 

Bewoners van nieuwe gebieden vragen om de aanwezigheid van kwalitatief goede 

voorzieningen. Deze wens van bewoners zorgt al snel voor een spanningsveld binnen de 

gebiedsontwikkeling. Enerzijds zijn het de commerciële ondernemingen (supermarkten, 

horecagelegenheden e.d.) die een klantenkring van een bepaalde omvang nodig hebben om 

te kunnen renderen. Zij zijn daarom geneigd zich pas te vestigen in een wijk wanneer daar 

voldoende draagvlak aanwezig is. Zodoende wachten ook andere marktpartijen zoals 

ontwikkelaars met de bouw van voorzieningen. Anderzijds zijn het de eerste bewoners van 

een wijk die gedwongen worden hun voorzieningen buiten de wijk te zoeken. Wanneer deze 

bewoners eenmaal gewend zijn aan de voorzieningen in een andere wijk, zullen ze niet meer 

gemakkelijk veranderen van winkelcentrum, school- of zorginstelling. Hierdoor ontstaat een 

spanningsveld tussen draagvlakcreatie en bewonerswensen. Dit speelt met name een rol bij 

de ontwikkeling van winkelvoorzieningen en in een mindere mate bij de ontwikkeling van 

publieke voorzieningen. Publieke voorzieningen, zoals scholen en zorg, zijn in eerste 

instantie de zorg van de overheid en worden daardoor in veel gevallen al tijdig in de fasering 

opgenomen (NAW Dossier, 2008). 
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Een oplossing voor dit vraagstuk wordt meestal gevonden in het gebruik van tijdelijke 

voorzieningen. Deze voorzieningen overbruggen de periode tot de oplevering van de 

definitieve voorzieningen. Met de realisatie van tijdelijke voorzieningen wordt in een vroeg 

stadium tegemoet gekomen aan de eerste wensen en behoeften van bewoners. De 

basisvoorzieningen, zoals een supermarkt, basisscholen, kinderdagverblijven en huisartsen 

worden doorgaans gelijktijdig met de eerste woningen opgeleverd en dienen voor een 

maximale overbruggingstermijn van vijf jaar. Op basis van artikel 3.22 in de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening (Wro) verloopt een vergunning voor tijdelijke voorzieningen na 5 jaar. 

 

In de Wro wordt een gemeente verplicht om voor haar grondgebied 

bestemmingsplannen op te stellen. Om een tijdelijke voorziening te plaatsen is een 

vrijstelling van het bestemmingsplan nodig. Artikel 3.22 van de Wro biedt hiertoe de 

mogelijkheid. Op basis van de ontheffingsbepaling in dit artikel kan de gemeente een 

tijdelijke bouwvergunning of toestemming voor een tijdelijke gebruikswijziging 

verlenen, met een maximale tijdsduur van 5 jaar. (BRO adviseurs, 2010)  

Vertraging 

In de praktijk blijkt deze overbruggingstermijn vaak aanzienlijk langer te zijn, doordat de 

definitieve voorzieningen later tot stand komen dan aanvankelijk werd beoogd. De 

vertraagde totstandkoming van voorzieningen kent een viertal belangrijke oorzaken, 

namelijk de koppeling van de woningbouw aan de oplevering van voorzieningen, de 

flexibiliteit en haalbaarheid van plannen, de wet- en regelgeving en de samenwerking tussen 

publieke en private partijen (Hendriks & Tien, 2007; NAW Dossier, 2008). 

 

Koppeling woningbouw aan oplevering voorzieningen 

De vertraagde oplevering van woningen is een belangrijke oorzaak waarom voorzieningen 

later worden ontwikkeld dan beoogd. Zoals eerder aangegeven is er voor voorzieningen een 

bepaald draagvlak nodig willen deze rendabel zijn. In de fasering is de realisatie van 

voorzieningen dan ook vaak gekoppeld aan een bepaald aantal opgeleverde woningen. 

Zodra de woningbouw vertraging oploopt, betekent dit automatisch een vertraging van de 

oplevering van de voorzieningen. 

 

Flexibiliteit en haalbaarheid 

Na de introductie van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra in 1993 werd een start 

gemaakt met de eerste plannen voor de vele Vinex-wijken. Bij dergelijke grootschalige 

gebiedsontwikkelingen gaan er vaak jaren overheen voordat de eerste plannen zijn 

gerealiseerd. In die jaren kan er veel veranderen. Door bijvoorbeeld de economische situatie 

of de opkomst van webwinkelen kan het koop/winkelgedrag van mensen veranderen. 

Verder kan door allerlei oorzaken de bevolkingssamenstelling van een gebied anders 

uitpakken dan gedacht, waardoor er te veel of juist te weinig ruimte is voor winkels, 

onderwijs en zorg. Voldoende flexibiliteit in de plannen geldt naast de voorzieningen ook 

voor de woningen. De realisatie van de voorzieningen is immers gekoppeld aan de 

oplevering van de woningen. Door de gestegen koopkracht in de jaren ’90 vond er een 

verandering plaats in de wensen van de woonconsument. Er ontstond een vraag naar 

grotere woningen, meer groen en een ruimere parkeernorm. Aan de bovenkant van de 

woningmarkt ontstond een kwantitatief tekort, dat bij een ongewijzigde programmering zou 

groeien.  

 

De geringe flexibiliteit van veel Vinex-plannen maakt het inspelen op de veranderingen in 

zowel gewenste woonmilieus als gewenste woningen en voorzieningen complex. Terwijl de 

lange looptijd van dergelijke grootschalige gebiedsontwikkelingen juist vraagt om een grote 

mate van flexibiliteit. Daarnaast blijken in de praktijk dergelijke Vinex-plannen ook nog eens 
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overambitieus te zijn, waardoor de haalbaarheid en uitvoering in gevaar komen. Door een zo 

realistisch mogelijk programma van woningen en voorzieningen te plannen, wordt 

voorkomen dat er vertraging in de totstandkoming optreedt. De plannen moeten dus 

voldoende flexibel zijn zodat deze in de loop der tijd nog aangepast kunnen worden aan de 

behoeften van de consument. 

 

Wet- en regelgeving 

Nederland kent een uitgebreide regelgeving. Bestuurlijke wet- en regelgeving zorgen voor 

vertraging bij bouwprojecten en dus ook bij de ontwikkeling van voorzieningen. Verschillen 

tussen gemeentes in welstandtoetsen en bouwaanvragen maken de procedures onnodig 

complex. Bestemmingsplannen kunnen de flexibiliteit betreffende de invulling van de ruimte 

met voorzieningen zowel positief als negatief beïnvloeden. Naast bestuurlijke organen 

krijgen maatschappelijke partijen en omwonenden steeds meer macht. Daarnaast biedt 

aangescherpte milieuregelgeving milieuorganisaties steeds meer handvatten om zich te 

verzetten tegen grootschalige stadsuitbreidingen (Gemeente Amsterdam Ontwikkelings-

bedrijf, 2007). Zo is in Vught bij ’s- Hertogenbosch de bouw van de Vinex-locatie 

Hoevenessestraat definitief geschrapt onder druk van milieuorganisaties.  

 

Samenwerking tussen publieke en private partijen 

Op veel Vinex-locaties hebben private partijen grondposities verworven waardoor 

gemeenten gedwongen zijn met private partijen samen te werken. Daardoor nemen zij 

mede de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit. Zij brengen kennis, middelen en 

ervaring in, waarmee de borging van de publieke belangen kan worden versterkt. Een PPS-

constructie is dan een vaak gekozen oplossing. Zoals in paragraaf 2.3.4 al werd benoemd kan 

de samenwerking tussen publieke en private partijen naast voordelen ook leiden tot 

vertragingen. Door tegengestelde visies (commercieel versus maatschappelijk belang), de 

complexiteit van het proces en gebrek aan communicatie en samenwerkingsgerichtheid 

tussen publieke en private partijen worden niet alle voordelen van een dergelijke PPS-

constructie benut. Met name in de initiatieffase blijven partijen ondanks een 

samenwerkingovereenkomst toch zelfstandig werken aan een project. Iedere partij werkt 

voor zichzelf, zonder gebruik te maken van elkaars expertise. Dit uit zich in een verminderde 

ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving en in een vertraagde totstandkoming van 

woningen en voorzieningen (Hendriks & Tien, 2007; Van den Hof, 2006). 

 

Uit een recent onderzoek van Hendriks & Tien (2007) blijkt dat voorzieningen die 

gefinancierd worden met private middelen (meestal de commerciële voorzieningen) het 

meest last hebben van vertragingen. Dit komt doordat er bij de ontwikkeling van deze 

voorzieningen meer randvoorwaarden en beperkingen zijn dan bij ontwikkeling van publieke 

voorzieningen. Voordat er winkels, horeca of cultuurvoorzieningen gerealiseerd kunnen 

worden, is er voldoende draagvlak nodig. Daarnaast zijn de aanloopkosten die terugverdiend 

moeten worden bij private voorzieningen erg hoog. Ondanks minder randvoorwaarden en 

beperkingen die aanwezig zijn bij de ontwikkeling van publieke voorzieningen, blijken ook 

hier regelmatig vertragingen op te treden (Rengers & Uffelen, 2006). 

2.4.3 Consequenties van vertragingen 

Oplopende kosten 

Een onzorgvuldige timing bij grootschalige gebiedsontwikkeling brengt hogere kosten met 

zich mee, zoals rentelasten. Hierdoor moet bezuinigd worden op de kwaliteit en kwantiteit 

van de plannen. 

 

 



28                 Tijd voor voorzieningen 

 

Kwaliteit 

Naast de invloed die de oplopende kosten op de tijdspanne van de projecten hebben, wordt 

er bezuinigd op de kwaliteit van zowel de woningen als de voorzieningen. De 

bouwtechnische kwaliteit van beiden staat niet ter discussie, de stedenbouwkundige 

kwaliteit echter wel. Bovendien wordt er bezuinigd op de architectonische kwaliteit, zoals in 

IJburg waar de architectuur versoberd is (Rengers & Uffelen, 2006). Daarnaast zijn tijdelijke 

voorzieningen vaak jarenlang gelegen in een bouwput. Mede daardoor laat de 

bereikbaarheid van de voorzieningen te wensen over, zowel over de weg als met het 

openbaar vervoer (Luijten, 2006). 

 

Kwantiteit 

In een aantal Vinex-wijken zijn door bezuinigingen onvoldoende publieke voorzieningen 

aanwezig. Met name het realiseren van onvoldoende parkeerplekken is in bijvoorbeeld de 

Haagse Vinex-wijken problematisch. Daarnaast wordt er in een aantal wijken bezuinigd op 

de hoeveelheid infrastructurele voorzieningen, winkelvoorzieningen en sociale woningbouw. 

Verder worden er minder voorzieningen gerealiseerd die geen opbrengsten genereren, zoals 

openbaar groen en speelplekken (Rengers & Uffelen, 2006).  

Ontevredenheid onder bewoners 

Zoals eerder is besproken worden door verschillende redenen de definitieve voorzieningen 

later opgeleverd dan gepland, met als gevolg dat bewoners langer gebruik moeten maken 

van tijdelijke voorzieningen of voorzieningen buiten de wijk moeten blijven bezoeken. In de 

meeste gevallen vinden bewoners het niet problematisch wanneer voorzieningen later tot 

stand komen dan in eerste instantie werd verwacht, als men maar op de hoogte wordt 

gehouden van de ontwikkelingen (Hendriks & Tien, 2007). In sommige gevallen heeft de 

problematische totstandkoming van voorzieningen echter wel zijn weerslag op de 

tevredenheid. Zo heeft het herhaaldelijk uitstellen van de bouw van het definitieve 

winkelcentrum in Vinex-locaties Oosterheem en Houten-Zuid geleid tot grote 

ontevredenheid onder bewoners en tot vragen in gemeenteraad. Uit een peiling onder de 

inwoners van Houten-Zuid in 2008 bleek dat een meerderheid ontevreden is over de 

voorzieningen en ruim 80% van de ondervraagden ontevreden is over het tempo waarin het 

definitieve centrum, en met name de winkels, wordt gerealiseerd. Tevens blijkt uit deze 

peiling dat een aantal aspecten de ontevredenheid over de voorzieningen versterken, 

namelijk de woonduur, communicatie en beeldverwachting (PvdA Houten, 2006a; PvdA 

Houten, 2006b). 

 

Woonduur 

De peiling in Houten-Zuid toonde aan dat vooral de inwoners die al langer in Houten-Zuid 

woonden zeer ontevreden waren over het uitblijven van de beloofde winkels. Met andere 

woorden, het lijkt erop dat hoe langer bewoners gebruik moesten maken van tijdelijke 

winkelvoorzieningen des te ontevredener men werd. 

 

Communicatie en beeldverwachting 

Een groot deel van de geënquêteerden in Houten-Zuid gaf aan beter geïnformeerd te willen 

worden door de gemeente over de voortgang en ontwikkeling van het centrum. Door de 

omvang en duur van dergelijke grootschalige gebiedsontwikkelingen is het noodzakelijk om 

bewoners(organisaties) actief te betrekken bij de ontwikkeling en samen tot een overwogen 

beslissing te komen. Continu communicatie richting bewoners versterkt de samenwerking 

en vergroot de tevredenheid. Bewoners willen weten welke voorzieningen er komen en 

wanneer. Wanneer onduidelijkheid blijft bestaan over de totstandkoming van 

voorzieningen, ontstaat er ontevredenheid onder bewoners. De beeldverwachting die men 

schept richting bewoners speelt hierin een belangrijke rol. 
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Tijdens een informatie- en discussiebijeenkomst over de voortgang van het centrum van 

Houten-Zuid gaf het overgrote deel van de aanwezigen te kennen dat de communicatie 

richting bewoners te rooskleurig werd voorgesteld. Zo werd er bijvoorbeeld het volgende via 

een gemeentefolder gecommuniceerd: 

 

“In april 2007 moeten alle ideeën, onderzoeken en mogelijkheden resulteren in een 

definitieve verkaveling. Als alle ontwerpen voor de gebouwen klaar zijn en de 

bouwvergunning verleend wordt dan kan in 2008 begonnen worden met bouwen. En 

twee jaar lang bouwwerkzaamheden moeten dan leiden tot een sfeervol en gezellig 

wijkcentrum in 2010”.” 

 

In bovenstaand voorbeeld werd er niet gesproken over het feit dat er nogal wat risico’s zijn 

dat deze datum niet wordt gehaald. Door dergelijke communicatie wordt een 

beeldverwachting onder bewoners geschept, die tot grote teleurstellingen kan leiden in het 

geval dat het centrum niet tijdig wordt opgeleverd. Het scheppen van een juiste 

beeldverwachting richting bewoners zou kunnen leiden tot meer begrip en daarmee een 

hogere tevredenheid. 

2.5 Conclusie 

De spreiding van woningen buiten de grote steden en de overbelasting van het wegennet 

dat hiermee samenhangt, is aanleiding geweest voor de Rijksoverheid om met de Vierde 

Nota over de Ruimtelijke Ordening (Extra) grootschalige uitleglocaties aan te wijzen ten 

behoeve van verstedelijking en woningconcentratie. Door de omvang en complexiteit van 

deze bouwopgave waren lagere overheden genoodzaakt samen te werken met 

marktpartijen. Hieruit zijn diverse samenwerkingsverbanden ontstaan. Bij de ontwikkeling 

van de grootschalige uitbreidingslocaties neemt de realisatie van het voorzieningenaanbod 

een bijzondere plek in. Ontwikkelende partijen kampen met een dilemma tussen enerzijds 

de voorzieningen in een vroeg stadium bouwen om zodoende bewoners aan te trekken en 

anderzijds de voorzieningen in een later stadium realiseren als het draagvlak groot genoeg 

is. In de praktijk wordt veelal gekozen voor het laatste. De tijd die de draagvlakcreatie in 

beslag neemt, wordt overbrugd met tijdelijke voorzieningen. Ondanks de samenwerking 

tussen overheid en marktpartijen, of wellicht juist door deze samenwerking, loopt de 

ontwikkeling van het definitieve centrum vertraging op. Hierdoor dienen bewoners langer 

gebruik te maken van tijdelijke voorzieningen. Deze combinatie van fasering en vertraging 

wordt in dit onderzoek timingproblematiek genoemd. De bouwopgave uit de Vierde Nota is 

nog niet ten einde en de timingproblematiek is nog steeds actueel. Dit leidt tot de vraag wat 

de stand van zaken in Vinex-wijken op dit moment is. 
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3 VINEX anno 2010 

3.1 Inleiding 

Het vorige hoofdstuk heeft inzichtelijk gemaakt hoe grootschalige uitbreidingslocaties tot 

stand komen en welke problemen hierbij spelen. Dit hoofdstuk beschrijft wat momenteel de 

stand van zaken is met betrekking tot de ontwikkeling van grootschalige uitbreidingslocaties. 

De rijksoverheid heeft de ontwikkeling van deze locaties gedelegeerd naar lagere 

overheden. Er is daardoor geen compleet overzicht van de stand van zaken met betrekking 

tot de uitvoering van het Vinex-beleid. Om een beeld te schetsen van de fase waarin de 

bouw van woningen en voorzieningen verkeert, is deskresearch uitgevoerd naar middelgrote 

en grote uitleglocaties. De locaties zijn geselecteerd aan de hand van hun omvang en ligging. 

Uit telefoongesprekken met projectontwikkelaars blijkt dat voor het functioneren van een 

wijkwinkelcentrum een minimaal draagvlak van 3.000 woningen benodigd is. Daarnaast 

dient de afvloeiing naar andere winkelcentra beperkt te zijn. In de deskresearch zijn 

derhalve alleen locaties meegenomen die groter zijn of worden dan 3.000 woningen én die 

gerealiseerd zijn of worden aan de rand van de stad of vlak daarbuiten. De inventarisatie van 

de vorderingen van de bouw van woningen en voorzieningen op deze locaties is te vinden in 

bijlage I. In dit overzicht is geen onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en definitieve 

voorzieningen. 

 

Dit hoofdstuk gaat verder in op de tevredenheid van bewoners over deze voorzieningen. 

Aan de hand van WoONonderzoek (ABF Research, 2007) is inzichtelijk gemaakt hoe de 

tevredenheid van bewoners in Vinex-wijken zich verhoudt tot de tevredenheid in de rest van 

Nederland.  

3.2 Stand van zaken 

De Vinex-wijk kampte vanaf het begin met een negatief imago. Door tegenvallende 

projecten en aanloopproblemen kon het beleid nimmer aan de hooggespannen 

verwachtingen van overheden en marktpartijen voldoen. De Vinex-plannen leidden volgens 

critici tot monofunctionele woonwijken met een eenzijdig aanbod en navenante 

bevolkingssamenstellingen. De wijken werden daarnaast gekarakteriseerd als eenvormig en 

saai. Makelaars en bouwers maakten van de uitleglocaties groene, landelijke woonwijken. 

Deze monotone, groene wijken sloten niet aan bij de gedachte achter de compacte stad 

zoals die werd uitgelegd in de Vierde Nota. 

 

De kritiek is door de jaren heen verstomd. Enerzijds omdat de kwaliteit en de variatie 

toenamen. Het Ruimtelijk Planbureau liet in haar studie “Vinex! een morfologische 

verkenning” (2006) zien dat de Vinex-wijken allesbehalve monotoon en saai zijn. Anderzijds 

is het Vinex-beleid door de komst van de Nota Ruimte naar de achtergrond verdwenen. De 

focus is verschoven van het bebouwen van uitleglocaties aan de rand van de stad naar het 

herstructureren van bedrijventerreinen en probleemwijken binnen de stad. (Atzema et al., 

2004; Zonneveld, n.d.) Het Vinex-beleid is hiermee echter niet ten einde. Anno 2010 wordt 

er nog volop gebouwd op grootschalige uitbreidingslocaties. In het kader van het Besluit 

Locatiegebonden Subsidies dienen deze locaties voor 2015 opgeleverd te worden om in 

aanmerking te komen voor subsidies van de overheid (www.vinex-locaties.nl). 
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3.2.1 Woningbouw 

De rijksoverheid heeft de ontwikkeling van de locaties echter gedelegeerd naar lagere 

overheden. Doordat noch de rijksoverheid noch enige andere instantie een coördinerende 

rol heeft vervuld bij de uitvoering van het beleid is het onduidelijk welk percentage van de 

totale woningbouwdoelstelling van 820.000 woningen inmiddels gerealiseerd is.  

 

De 34 locaties uit de deskresearch hebben samen een omvang van 239.451 woningen. Uit 

de research blijkt dat 70% van deze woningen op de uitleglocaties is gerealiseerd. Hierbij 

dient aangetekend te worden dat meer dan tweederde van de locaties voor meer dan 70% 

gereed is. Het gemiddelde wordt omlaag getrokken door een aantal grote locaties waar 

procentueel weinig woningen zijn gerealiseerd, zoals Waalsprong in Nijmegen en IJburg in 

Amsterdam. Acht locaties zijn daarentegen volledig opgeleverd. Opvallend hierbij is dat 

twee van deze gerealiseerde locaties in één gemeente liggen, namelijk Haarlemmermeer. 

 

Verder blijkt dat 77% van het totale woningaantal uit eengezinswoningen bestaat. Van de 

verschillende typen eengezinswoningen blijkt rijwoningen veruit de grootste categorie. 

Maar liefst 53% van het totale woningaantal is een rijwoning (zie figuur 3.1). Het aantal 

appartementen bedraagt 23%. Het is de vraag of dit percentage appartementen nog gehaald 

zal worden. Veel appartementen zijn opgenomen in grootstedelijke centrumplannen die nog 

gebouwd moeten worden. Door de crisis is het risicovol om grote hoeveelheden 

appartementen tegelijkertijd in de markt te zetten. Het is goed denkbaar dat de huidige 

centrumplannen hierop aangepast worden. Het beperkt aantal appartementen lijkt niet aan 

te sluiten bij de gedachte van een compacte stad. De compacte stad filosofie predikt 

verstedelijking in een hoge dichtheid. In de Vierde Nota ging men uit van een dichtheid van 

30 woningen per hectare, terwijl de dichtheid op de onderzochte locaties gemiddeld 23 

woningen per hectare is. De Vinex-wijken zijn dus ruimer opgezet dan aanvankelijk was 

beoogd. 

 

               
          

 

 

Uit figuur 3.1 blijkt tevens dat 27% van het totale aantal woningen huurwoningen zijn. In de 

Vierde Nota is opgenomen dat per locatie maximaal 30% sociale huurwoningen mogen 

worden gerealiseerd. Geconcludeerd kan worden dat elke locatie aan die maximumgrens 

sociale huurwoningen voldoet. Het aandeel goedkope huurwoningen zal door de 

kredietcrisis echter wel toenemen. Door de kredietcrisis worden er momenteel strengere 

voorwaarden gesteld bij het verstrekken van een hypotheek. De vraag naar koopwoningen 

neemt dus af. De vraag naar, met name goedkope, huurwoningen neemt hierdoor verder 

toe. Uit gesprekken met betrokken partijen blijkt dat zij zich daardoor momenteel bezinnen 

op de verdeling van woningen in hun plannen. 

Figuur 3.1: Verdeling woningtypen en verhouding koop/huur
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3.2.2 Totstandkoming voorzieningenaanbod 

Om een beeld te schetsen van de totstandkoming van voorzieningen in relatie tot de 

voortgang van de woningbouw is een inventarisatie gemaakt van het voorzieningenaanbod 

op de 34 uitleglocaties (bijlage I). Bij het onderscheiden van de verschillende typen 

voorzieningen is de verdeling van Hendriks & Tien (2007) gehanteerd. Aan de hand van deze 

verdeling is nagegaan of de voorzieningen gerealiseerd zijn, gebouwd (moeten) worden of 

niet gepland staan. De vierde optie ‘onbekend’ is ingevuld wanneer het (nog) niet duidelijk is 

of bepaalde voorzieningen in de wijk gerealiseerd zullen worden. In deze paragraaf zullen 

enkele bevindingen uit de inventarisatie in bijlage I besproken worden. 

 

De aanwezigheid van medische voorzieningen en welzijnvoorzieningen is het eerste dat in 

het oog springt. Deze voorzieningen zijn op alle locaties in ruime mate aanwezig. 

Kleinschaligere medische voorzieningen, zoals huisarts en apotheek, zijn op alle locaties, 

behalve Delftlanden, aanwezig. In Delftlanden worden deze voorzieningen momenteel 

gerealiseerd. Dit is logisch aangezien de woningbouw Delftlanden pas voor 10% gerealiseerd 

is. Bijna alle locaties beschikken daarnaast over een fysiotherapeut en een tandarts en een 

meerderheid bovendien ook nog over een dierenarts. Hiermee kan gesteld worden dat de 

onderzochte medische voorzieningen in meer dan voldoende mate aanwezig zijn op de 

middelgrote tot grote uitleglocaties. Wel dient hierbij in ogenschouw te worden genomen 

dat het, gezien de woningbouwpercentages, in veel gevallen zal gaan om tijdelijke 

voorzieningen.  

 

Hetzelfde geldt voor het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal bij welzijnvoorzieningen. 

Ook deze voorzieningen zijn op nagenoeg alle locaties aanwezig. Doorgaans voorziet een 

middelgrote tot grote Vinex-wijk in meerdere kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Het 

ligt voor de hand dat enkele van deze voorzieningen nog gehuisvest zijn in een tijdelijk 

onderkomen. Opvallend bij welzijnvoorzieningen is dat er aanzienlijk minder jongerencentra 

worden gerealiseerd dan andere welzijnvoorzieningen. Liefst 9 van de 34 locaties hebben 

geen jongerencentrum opgenomen in de plannen.  

 

Iedere locatie beschikt over een openbare basisschool. Bovendien hebben veel locaties het 

brede schoolprincipe toegepast. Ook hierbij geldt dat deze voorzieningen voor een deel 

zullen zijn ondergebracht in een tijdelijke huisvesting.  

 

De sportvoorzieningen geven een gemengd beeld. Op nagenoeg alle locaties staat een 

sporthal of wordt er momenteel een gebouwd, maar een veldsportaccommodatie of een 

sportschool is slechts op respectievelijk 23 en 20 locaties gebouwd of gepland. Een 

zwembad is in nog minder wijken aan de orde, maar dit type voorziening heeft een groter 

draagvlak nodig dan de overige sportvoorzieningen.  

 

In eerdere paragrafen is reeds het belang van een winkelcentrum beschreven voor de 

bewonerstevredenheid. Van de 24 locaties waar een winkelcentrum gepland staat is een 

derde nog niet gerealiseerd. Alle locaties, op twee na, beschikken wel over een 

buurtsupermarkt. Maar aan de hand van het aantal plannen voor een winkelcentrum kan 

geconcludeerd worden dat dit in veel gevallen om een tijdelijke supermarkt gaat.  

 

Bij horeca- en cultuurvoorzieningen valt op dat het merendeel van de onderzochte 

voorzieningen niet gerealiseerd zal worden op de locaties. Achttien locaties beschikken 

inmiddels over een restaurant en/of een (eet)café en nog eens vijf locaties hebben deze 

voorzieningen in hun planning opgenomen. Drie locaties hebben een discotheek gebouwd of 
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gepland en maar één locatie heeft een hotel opgenomen in de planning, namelijk IJburg. 

IJburg is bovendien de enige wijk met een bioscoop. 

 

Het openbaar vervoer is een belangrijk aandachtspunt in de Vierde Nota. De wijken dienen 

een autoluw karakter te krijgen en te worden verbonden met de binnenstad door middel 

van, bij voorkeur hoogwaardig, openbaar vervoer. Op Heivelden/Heuveleind in Best na, 

voorziet iedere locatie in tenminste een busverbinding. Tien locaties beschikken tevens over 

een tram- of metroverbinding en maar liefst elf locaties zijn of worden aangesloten op het 

treinnetwerk van de NS. Heivelden/Heuveleind is de enige locatie die geen enkele vorm van 

openbaar vervoer heeft.  

 

Van de overige voorzieningen valt het aantal kerken nog op. Maar liefst tien locaties 

beschikken over een kerk en één locatie heeft een kerk opgenomen in de plannen. Vijf 

locaties laten nog in het midden of er een kerk wordt gerealiseerd.  

3.2.3 Bewonerstevredenheid 

Om de stand van zaken op uitbreidingslocaties in landelijk perspectief te plaatsen is aan de 

hand van het meest recente WoONonderzoek van het ABF Research uit 2007 de 

bewonerstevredenheid over voorzieningen onderzocht. Aan de hand van postcodes zijn ruim 

2.000 bewoners van de 34 Vinex-locaties uit het onderzoek gefilterd en vergeleken met 

landelijke cijfers uit hetzelfde onderzoek. Opgemerkt dient te worden dat de verdeling van 

voorzieningen in het onderzoek van VROM afwijkt van de eerder gehanteerde verdeling in 

paragraaf 3.2.2. 

 

Voordat de tevredenheid over de voorzieningen tussen Vinex-bewoners en de rest van 

Nederland kan worden vergeleken is enige toelichting op de huishoudkenmerken 

noodzakelijk. De huishoudens in Vinex-wijken verschillen namelijk op enkele punten van het 

landelijk gemiddelde. Dit heeft zijn weerslag op de uitkomsten uit het tevredenheid-

onderzoek. 

 

 Landelijk VINEX 

Aantal personen huishouden 2,05 personen 2,87 personen 

Leeftijd hoofd huishouden 48,3 jaar 43,8 jaar 

Bruto huishoudinkomen €39.820 €57.440 

Huishoudens met meerdere auto’s  21% 35% 

Tabel 3.1: Verschillen in huishouden tussen Vinex-wijken en het landelijke gemiddelde (ABF Research 

2007) 

 

Het eerste dat opvalt is de huishoudgrootte. In Vinex-wijken zijn de huishoudens aanzienlijk 

groter dan het landelijk gemiddelde. Gemiddeld genomen heeft een huishouden in een 

Vinex-wijk 2,87 personen, terwijl landelijk een huishouden gemiddeld uit 2,05 personen 

bestaat. Uit figuur 3.2 blijkt dat dit verschil te verklaren is door de huishoudsamenstelling. In 

Vinex-wijken bestaat 61% van de huishoudens uit een gehuwd of samenwonend paar met 

kinderen. Landelijk bestaat 48% van de huishoudens uit deze samenstelling. 
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Een tweede verschil is de leeftijd van het hoofd van het huishouden. In 

hoofd van het huishouden gemiddeld 4,5 jaar jonger dan het landelijk gemiddeld van 48,3 

jaar. Daarnaast ligt het bruto huishoudinkomen op een 

de rest van het land. Een huishouden op een 

€57.440 en dit is maar liefst bijna €18.000 meer dan het landelijk gemiddelde. Ook het 

aantal huishoudens dat meer dan 

namelijk 35% tegenover 21%. Uit deze gegevens kan worden opgem

doelgroep in Vinex-wijken tweeverdieners met (jonge) kinderen zijn. 

 

 

De verschillen in doelgroep zijn terug te zien in het belang dat men hecht aan bepaalde type 

voorzieningen. Figuur 3.3

beoordelen als belangrijk tot zeer belangrijk. In de 

wijken bovengemiddeld belang hechten aan voorzieningen voor (jonge en oudere) kinderen, 

zoals jongeren-, onderwijs

duidelijk terug in de figuur

belangrijker dan mensen elders in het land. Dit conflicteert met de doelstellingen in de 

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Figuur 3.2: Huishoudsamenstelling landelijk (links) en Vinex

Figuur 3.3: Verschillen tussen bewoners van Vinex

men hecht aan het voorzieningenaanbod
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Een tweede verschil is de leeftijd van het hoofd van het huishouden. In 

hoofd van het huishouden gemiddeld 4,5 jaar jonger dan het landelijk gemiddeld van 48,3 

jaar. Daarnaast ligt het bruto huishoudinkomen op een Vinex-locatie aanzienlijk hoger dan in 

de rest van het land. Een huishouden op een Vinex-locatie heeft een bruto inkomen van 

€57.440 en dit is maar liefst bijna €18.000 meer dan het landelijk gemiddelde. Ook het 

aantal huishoudens dat meer dan één auto bezit is in Vinex-wijken hoger dan gemiddeld, 

namelijk 35% tegenover 21%. Uit deze gegevens kan worden opgemaakt dat de dominante 

wijken tweeverdieners met (jonge) kinderen zijn.  

elgroep zijn terug te zien in het belang dat men hecht aan bepaalde type 

Figuur 3.3 laat de percentages bewoners zien die bepaalde voorzieningen 

beoordelen als belangrijk tot zeer belangrijk. In de figuur is te zien dat bewoners van 

jken bovengemiddeld belang hechten aan voorzieningen voor (jonge en oudere) kinderen, 

, onderwijs- en speelvoorzieningen. Het verschil in autobezit komt ook 

figuur. Bewoners van Vinex-wijk vinden parkeervoorzieningen

belangrijker dan mensen elders in het land. Dit conflicteert met de doelstellingen in de 

VINEX

Landelijk

Figuur 3.2: Huishoudsamenstelling landelijk (links) en Vinex-locaties (rechts)

Verschillen tussen bewoners van Vinex-wijken en het landelijk gemiddelde in het belang dat 

men hecht aan het voorzieningenaanbod 
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Vierde Nota. De Nota schrijft een autoluwe wijk voor. Ontwikkelende partijen hebben dit in 

veel gevallen geconcretiseerd in een lage parkeernorm.

bewoners meer belang aan voorzieningen dan het landelijk gemiddelde.

 

Deze tegengestelde belangen tussen beleid en praktijk zijn terug te zien in de tevredenheid 

over de parkeervoorzieningen. Figuur 3.4

dat tevreden tot zeer tevreden is over een bepaalde voorzieningen. In het geval van 

parkeervoorzieningen is te zien dat het aantal bewoners van een 

over de parkeervoorzieningen aanzienlijk lager ligt dan het lande

VROM, 2005). De openbaar vervoervoorzieningen daarentegen scoren bovengemiddeld. In 

dit geval heeft het de doelstelling van de Vierde Nota dus een positieve uitwerking op de 

tevredenheid. In paragraaf 3.2.2 was immers al beschreven d

beschikten over een busverbinding. In dezelfde paragraaf wordt ook aandacht besteed aan 

het relatief lage aantal jongerenvoorzieningen dat op V
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3.2.4 Vertraging  

Uit de deskresearch bleek dat in 8 van de 34 middelgrote tot grote uitleglocaties het 

winkelcentrum nog niet gerealiseerd 
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Vierde Nota. De Nota schrijft een autoluwe wijk voor. Ontwikkelende partijen hebben dit in 

veel gevallen geconcretiseerd in een lage parkeernorm. In zijn algemeenheid hechten Vinex

bewoners meer belang aan voorzieningen dan het landelijk gemiddelde. 

Deze tegengestelde belangen tussen beleid en praktijk zijn terug te zien in de tevredenheid 

arkeervoorzieningen. Figuur 3.4 geeft een overzicht van het perc

dat tevreden tot zeer tevreden is over een bepaalde voorzieningen. In het geval van 

parkeervoorzieningen is te zien dat het aantal bewoners van een Vinex

over de parkeervoorzieningen aanzienlijk lager ligt dan het landelijke gemiddelde

. De openbaar vervoervoorzieningen daarentegen scoren bovengemiddeld. In 

dit geval heeft het de doelstelling van de Vierde Nota dus een positieve uitwerking op de 

tevredenheid. In paragraaf 3.2.2 was immers al beschreven dat alle locaties, op één na, 

beschikten over een busverbinding. In dezelfde paragraaf wordt ook aandacht besteed aan 

l jongerenvoorzieningen dat op Vinex-locaties wordt gerealiseerd. Het 

gebrek aan jongerenvoorzieningen uit zich in een lage tevredenheid.  

Opvallend is de anonieme rol van winkelvoorzieningen in figuur 3.3 en 3.4

1.1 en 2.3 is het belang van winkelvoorzieningen aan bod gekomen, evenals de problemen 

die de ontwikkeling met zich mee brengt. Uit figuur 3.3 blijkt dat meer dan 90% 

winkelvoorzieningen belangrijk tot zeer belangrijk vindt, maar er is nauwelijks verschil 

woners van een Vinex-wijk en de rest van Nederland. Hetzelfde geldt voor de 

tevredenheid over winkelvoorzieningen. De problematiek die speelt rondom de 

totstandkoming van winkelcentra op uitbreidingslocaties komt niet to

Blijkbaar is deze problematiek niet of niet meer op alle Vinex-locaties aan de orde.

Uit de deskresearch bleek dat in 8 van de 34 middelgrote tot grote uitleglocaties het 

winkelcentrum nog niet gerealiseerd is. Dit zijn de Vinex-locaties Schuytgraa

Waalsprong in Nijmegen, Houten-Zuid in Houten, Saendelft in Zaanstad, Oosterheem in 

Zoetermeer, De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht, De Groote Wielen in 

VINEX

Landelijk

Verschillen in tevredenheid over het voorzieningenaanbod tussen bewoners van Vinex

wijken en het landelijke gemiddelde 

Tijd voor voorzieningen 

Vierde Nota. De Nota schrijft een autoluwe wijk voor. Ontwikkelende partijen hebben dit in 

enheid hechten Vinex-

 

Deze tegengestelde belangen tussen beleid en praktijk zijn terug te zien in de tevredenheid 

geeft een overzicht van het percentage bewoners 

dat tevreden tot zeer tevreden is over een bepaalde voorzieningen. In het geval van 

inex-wijk dat tevreden is 

lijke gemiddelde (Min. 

. De openbaar vervoervoorzieningen daarentegen scoren bovengemiddeld. In 

dit geval heeft het de doelstelling van de Vierde Nota dus een positieve uitwerking op de 

at alle locaties, op één na, 

beschikten over een busverbinding. In dezelfde paragraaf wordt ook aandacht besteed aan 

locaties wordt gerealiseerd. Het 

3 en 3.4. In de paragrafen 

1.1 en 2.3 is het belang van winkelvoorzieningen aan bod gekomen, evenals de problemen 

blijkt dat meer dan 90% 

winkelvoorzieningen belangrijk tot zeer belangrijk vindt, maar er is nauwelijks verschil 

wijk en de rest van Nederland. Hetzelfde geldt voor de 

die speelt rondom de 

totstandkoming van winkelcentra op uitbreidingslocaties komt niet tot uiting in de twee 

locaties aan de orde. 

 

Uit de deskresearch bleek dat in 8 van de 34 middelgrote tot grote uitleglocaties het 

locaties Schuytgraaf in Arnhem, 

Zuid in Houten, Saendelft in Zaanstad, Oosterheem in 

Ambacht, De Groote Wielen in ’s-Hertogen-

VINEX

Landelijk

oorzieningenaanbod tussen bewoners van Vinex-



Tijd voor voorzieningen           37 

 

bosch en Meerhoven in Eindhoven. Voor Schuytgraaf, Waalsprong, De Volgerlanden en De 

Groote Wielen is dit verklaarbaar. Uit bijlage I blijkt dat het draagvlak op deze locaties op dit 

moment lager is dan 3.000 woningen. Op basis van deze gegevens kan dus niet gesteld 

worden dat deze locaties kampen met vertraging. Uit aanvullende telefoongesprekken met 

betrokken partijen blijkt echter dat De Groote Wielen wel degelijk kampt met vertraging 

door achterblijvende woningbouwproductie. Dit heeft invloed op de opleveringsdatum van 

het definitieve centrum. De woningbouw in De Volgerlanden heeft ook te kampen met 

vertraging, maar dit heeft maar beperkt invloed op de ontwikkeling van het definitieve 

centrum. Het centrum zal worden opgeleverd bij een draagvlak van minder dan 3.000 

woningen. 

 

De overige vier locaties, Houten-Zuid, Saendelft, Oosterheem en Meerhoven, zijn inmiddels 

groter dan 3.000 woningen. Op basis hiervan mag verwacht worden dat er op deze locaties 

een definitief wijkwinkelcentrum is gerealiseerd. De oplevering van het wijkwinkelcentrum is 

echter vertraagd. De redenen hiervoor zijn onder andere de economische crisis en de 

stijging van bouwkosten. Uit het WoONonderzoek (ABF Research, 2007) blijkt dat bewoners 

van deze vier locaties ontevredener zijn dan de bewoners van andere Vinex-wijken. Slechts 

60% van de bewoners op de vier locaties blijkt tevreden tot zeer tevreden over de 

winkelvoorzieningen in hun wijk. Dit is aanzienlijk lager dan de 74% van Vinex-bewoners in 

het algemeen.  

3.3 Conclusie 

De verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen uit de Vierde Nota blijkt op enkele punten 

anders uit pakken dan bij de introductie beoogd was. Ten eerste kan op basis van het aantal 

meergezinswoningen en de dichtheidscijfers gesteld worden dat de huidige Vinex-wijken 

niet aansluiten bij de verstedelijking uit de compacte stad gedachte. Ten tweede blijkt dat 

bewoners zich niet laten sturen in hun mobiliteitsgedrag. Hoewel nagenoeg iedere locatie 

beschikt over openbaar vervoervoorzieningen, bezit een bovengemiddeld aantal 

huishoudens meerdere auto’s. Bij Vinex-wijken zijn lage parkeernormen gehanteerd om het 

autoluwe karakter te garanderen. Dit leidt echter tot een hoge mate van ontevredenheid 

onder bewoners. Tot slot blijken het aantal voorzieningen voor jongeren onder de maat. Het 

aanbod van jongerencentra, bioscopen en discotheken in de Vinex-wijken is zeer schaars. 

Ook dit leidt tot ontevredenheid onder bewoners.  

 

Winkel-, onderwijs- en zorgvoorzieningen blijken op alle locaties aanwezig. Iedere locatie 

beschikt over een basisschool, eerste lijnzorg en een buurtsupermarkt. In een aantal 

gevallen zal het, gezien de voortgang van de woningbouw, echter gaan om tijdelijke 

voorzieningen. Op acht locaties is het definitieve wijkwinkelcentrum nog niet opgeleverd. Op 

vier locaties is het draagvlak nog niet voldoende, maar op de andere vier locaties heeft de 

ontwikkeling van het wijkwinkelcentrum vertraging opgelopen. Op deze laatste vier locaties 

ligt de tevredenheid over het winkelaanbod aanzienlijk lager dan op de overige Vinex-

locaties. 
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4 Programma & procesverloop 

4.1 Inleiding 

Om te onderzoeken in welke mate de timingproblematiek bij de totstandkoming van 

voorzieningen op grootschalige uitleglocaties invloed heeft op de bewonerstevredenheid 

zijn op basis van de deskresearch drie locaties geselecteerd aan de hand van een aantal 

criteria. De eerste paragraaf van dit hoofdstuk beschrijft deze selectieprocedure. Vervolgens 

wordt per paragraaf het procesverloop van één onderzoekslocatie beschreven, 

voorafgegaan door een korte beschrijving van het plan en het programma. Om het 

procesverloop te achterhalen zijn interviews afgenomen bij publieke en private partijen die 

direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling van de (tijdelijke) voorzieningen op de 

grootschalige uitbreidingslocaties. In de paragrafen ligt de nadruk op het procesverloop en 

de rolverdeling tussen betrokken partijen bij de totstandkoming van het voorzieningen-

aanbod.  

4.2 Selectie casestudies 

Het vertraagd en gefaseerd tot stand komen van voorzieningen op grootschalige 

uitbreidingslocaties heeft zijn weerslag op de tevredenheid onder bewoners. Om te 

achterhalen hoe groot de invloed van de timingproblematiek is op deze tevredenheid zijn 

een drietal casestudies geselecteerd op basis van de volgende criteria. 

 

 Ligging 

De locaties dienen gerealiseerd te worden aan de rand van de stad of vlak 

daarbuiten. Op die manier wordt voorkomen dat bewoners in hoge mate gebruik 

maken van concurrerende voorzieningen in omliggende wijken. Dit zou zowel de 

respons als de tevredenheidbeoordeling kunnen beïnvloeden 

 

 Omvang 

De onderzoekslocaties dienen een omvang te hebben van 3.000-6.000 woningen. 

Locaties hebben namelijk minimaal 3.000 woningen nodig voor een goed 

functionerend wijkwinkelcentrum. Om de locaties qua voorzieningenaanbod 

onderling vergelijkbaar te houden mogen de onderzoekslocaties niet groter zijn dan 

6.000 woningen.  

  

 Ontwikkeling van het definitieve winkelcentrum 

Het definitieve winkelcentrum dient nog niet gerealiseerd te zijn om de invloed van 

tijdelijke voorzieningen te kunnen meten. 

 

Tijdelijke voorzieningen 

Dit onderzoek richt zich primair op winkelvoorzieningen, maar neemt daarnaast ook 

onderwijs- en zorgvoorzieningen mee. Om die reden dienen op de 

onderzoekslocaties ook tijdelijke onderwijs- en zorgvoorzieningen te zijn toegepast. 

 

Mate van vertraging 

Om de invloed van de timingaspecten te meten is het interessant als de 

totstandkoming van het definitieve winkelcentrum zich per locatie in een ander 

stadium bevindt. Dit wordt geconcretiseerd aan de hand van de vertraging die het 

centrum heeft opgelopen.  



40                 Tijd voor voorzieningen 

 

Op basis van deze vijf criteria zijn drie locaties geselecteerd die als cases zullen dienen 

tijdens het verdere onderzoek. De geselecteerde locaties zijn Meerhoven in Eindhoven, De 

Groote Wielen in ’s-Hertogenbosch en De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht. De eerste 

vier criteria zijn per locatie nagenoeg gelijk gehouden, maar de mate van vertraging per 

locatie verschilt (zie bijlage II). In Meerhoven lag de initiële opleverdatum van het definitieve 

centrum in 2005. Het winkelcentrum heeft dus al vijf jaar vertraging opgelopen. Ook de 

totstandkoming van het winkelcentrum in De Groote Wielen heeft vertraging opgelopen, 

namelijk 3 à 4 jaar. De oorspronkelijke verwachte opleverdatum hiervan lag echter in 2011. 

Bewoners ervaren de vertraging dus nog niet, omdat ze bij hun verhuizing wisten dat ze 

anno 2010 nog geen definitief centrum zouden hebben. Meerhoven heeft de aanvankelijke 

opleverdatum dus in het verleden liggen en De Groote Wielen in de toekomst. De 

Volgerlanden bevindt zich hier tussenin. De oorspronkelijke opleverdatum was 2008/2009. 

De vertraging is, in vergelijking met de andere twee locaties, beperkt omdat het centrum 

inmiddels gebouwd wordt.  

 

In totaal zijn op deze drie locaties tien interviews afgenomen, waarvan negen face-to-face en 

één telefonisch (Overzicht geïnterviewde partijen in bijlage III). De interviewstructuur 

kenmerkte zich door een chronologische opbouw. Het interview ving aan met de aankoop 

van grond in de initiatieffase en eindigde met de toekomstverwachtingen over de oplevering 

van het definitieve centrum. Hierbij lag de nadruk op de oorzaken van vertraging en de 

gekozen oplossingsrichtingen. De taakverdeling, gemaakte afwegingen en de timing van de 

totstandkoming van het tijdelijke winkelcentrum speelden een belangrijke rol binnen dit 

kader. Winkelvoorzieningen vormden de leidraad van de interviews, maar afhankelijk van de 

geïnterviewde partij kwamen ook onderwijs- en zorgvoorzieningen aan bod. 

 

Gemeentes zijn bij uitstek de partij om de totstandkoming van zowel winkel-, onderwijs- als 

zorgvoorzieningen toe te lichten, omdat zij betrokken zijn bij de ontwikkeling van het 

complete voorzieningenaanbod. De gemeente Eindhoven en de gemeente ’s-Hertogenbosch 

zijn geïnterviewd over hun rol bij de ontwikkeling van respectievelijk Meerhoven en De 

Groote Wielen. In De Volgerlanden behartigt projectbureau De Volgerlanden de belangen 

van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Zij hebben omwille van tijdsoverwegingen 

aangegeven niet te willen meewerken aan dit onderzoek. Bij de beschrijving van het 

procesverloop in De Volgerlanden dient derhalve in ogenschouw te worden genomen dat 

het perspectief van de publieke partij ontbreekt.  

 

Bij de ontwikkeling van (tijdelijke) winkelvoorzieningen zijn projectontwikkelaars en 

supermarktformules het meest nadrukkelijk betrokken. Voor iedere locatie zijn deze twee 

partijen geïnterviewd. De betrokken ontwikkelaar en supermarktformule bij Meerhoven én 

De Volgerlanden zijn respectievelijk ASR Vastgoed Ontwikkeling en PLUS Vastgoed. Bij De 

Groote Wielen zijn dit Heijmans Commercieel Vastgoed en Ahold Vastgoed. Verder is voor 

dit onderzoek een aanvullend interview afgenomen met projectontwikkelaar Estrade 

Projecten en een telefonisch interview met Delta Lloyd Vastgoedontwikkeling. Estrade 

Projecten heeft in Meerhoven woningen aangekocht voor de Vestia Groep. Delta Lloyd 

Vastgoedontwikkeling is als ontwikkelend belegger betrokken bij de totstandkoming van het 

centrum van De Groote Wielen. Zij hebben hun taken gedelegeerd naar Heijmans 

Commercieel Vastgoed.  
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4.3 Meerhoven  

4.3.1 Plan & programma 

Meerhoven is een uitbreidingslocatie van 250 hectare ten westen van Eindhoven en ten 

noorden van Veldhoven (figuur 4.1). De locatie was voorheen bestemd als militair terrein 

met vliegveld Welschap, een kazerne en enkele weilanden en wordt van Eindhoven 

gescheiden door de A2. De structuur van de wijk wordt gevormd door een centrum met 

daaromheen drie woonbuurten en een park. De wijk wordt aan de randen begrensd door 

kantoren- en bedrijventerreinen die dienen als buffer voor het wegverkeer en het 

nabijgelegen Eindhoven Airport. De buurt Zandrijk en Grasrijk, respectievelijk ten noorden 

en ten zuiden van het centrumgebied Meerrijk, kenmerken zich door een eenvoudige en 

strakke opzet. Beide zijn sterk geënt op een grid, maar kennen daarbinnen een grote variatie 

aan bebouwingstypologieën. Bosrijk daarentegen is een ruim opgezet, groen woongebied 

ten oosten van Meerrijk. De groene structuur van Bosrijk sluit aan op het park Meerland ten 

westen van Meerrijk. In het zuidwesten van Meerland ligt de vierde buurt, Waterrijk. Door 

deze indeling is Meerrijk niet alleen centraal gesitueerd in de wijk, maar ligt het ook als een 

spin in het web van de verschillende routes door de wijk. Meerrijk wordt een grootstedelijk 

centrum met een combinatie van wonen, winkelen, onderwijs, zorg en recreatie. In tabel 4.1 

is het volledige programma van Meerhoven te zien. (Lörzing et al., 2006; Boeijenga & 

Mensik, 2008; www.meerhoven.net). 

 

 
 

 

De woon- en werkgebieden worden ontsloten door een ruime lus die aansluit op de 

regionale wegenstructuur en uiteindelijk op de A2. Het autoluwe karakter van de wijk wordt 

benadrukt door een beperkt aantal doorgangen tussen de verschillende deelgebieden en 

een lage parkeernorm. De bereikbaarheid van en naar de binnenstad van Eindhoven wordt 

gewaarborgd door de Phileasbus, die het Centraal Station met het Airport verbindt (Lörzing 

et al., 2006). 

 

Figuur 4.1: Ligging van Meerhoven  
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Woningen   

Woningen 5.905 85% eengezinswoningen 

  15% meergezinswoningen 

Winkels   

Dagelijkse artikelen 5.200 m
2
 bvo  

Niet-dagelijks artikelen 3.600 m
2 

bvo  

Horeca, ambacht & diensten 1.300 m
2
 bvo  

Parkeren   

Ondergronds 1.300 parkeerplaatsen  

Onderwijs   

3 Spilcentra Basisschool Theaterruimte 

 Kinderopvang Speelzaal 

 Peuterspeelzaal Kenniscafé 

 Gymzaal  

Zorg   

Zorgcluster Huisarts Logopedie 

 Fysiotherapeut Maatschappelijk werk 

 Apotheker Pedicure 

 Psycholoog Podotherapeut 

 Cesartherapie Tandarts 

 Bloedafnamedienst Verloskundige 

 Diëtiste Verslavingszorg 

Tabel 4.1: Definitief programma Meerhoven 

4.3.2 Procesverloop 

Grondaankoop 

Op het moment dat Meerhoven in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra werd 

bestempeld tot uitbreidingslocatie was het gebied een Defensieterrein. De grond was voor 

90% in handen van Defensie. De gemeente Eindhoven heeft deze grond rechtstreeks 

overgenomen van Defensie. De gemeente hoefde om die reden geen ontwikkelcombinatie 

te vormen met één of meerdere marktpartijen, maar kon zelf de regie in handen houden. 

Vanuit gemeentelijk oogpunt was dit een groot voordeel ten opzichte van andere Vinex-

locaties. De overige 10% van de grond was verkaveld over particulieren, met name agrariërs. 

Deze gronden worden door de gemeente opgekocht. Op dit moment lopen er nog steeds 

trajecten om gronden te verwerven.  

Noodlocatie 

Medio 1995 heeft het ontwerpbureau Teun Koolhaas Associates de opdracht gekregen om 

een stedenbouwkundig Masterplan op te stellen voor Meerhoven. In 1997 heeft de 

gemeente dit stedenbouwkundig Masterplan gepresenteerd, dat de randvoorwaarden 

vaststelde waarbinnen de toekomstige ontwikkelingen plaats dienden te vinden. In dat jaar 

heeft de gemeente op eigen initiatief met Plus Vastgoed gesproken over het openen van een 

tijdelijke supermarkt om de toekomstige eerste bewoners tegemoet te komen. In datzelfde 

jaar is men ook gestart met de bouw van Zandrijk, waarvan de eerste woningen in 1999 zijn 

opgeleverd. In 2000 zijn de eerste tijdelijke onderwijsvoorzieningen, Spilcentrum Meerrijk en 

Spilcentrum Grasrijk, en een tijdelijke zorgvoorziening geopend. Spilcentrum Grasrijk heeft 

slechts twee jaar gebruik gemaakt van deze tijdelijke locatie en heeft in 2002 al de 

definitieve locatie betrokken. De zorgvoorziening werd gehuisvest in een oude barak van het 

leger aan de Sliffertsestraat, namelijk de officiersmess. In hetzelfde gebouw heeft Plus in 

2001 een tijdelijke supermarkt geopend. Doordat het draagvlak (nog) laag was, was een 
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tijdelijke supermarkt in de eerste jaren onrendabel. De gemeente 

hierin tegemoet door een lage huurprijsstelling te hant

voorziening, in de hoop aanspraak te maken op een plek in het definitieve centrum dat in 

2005 klaar zou zijn. De gemeente en Plus 

geval geen ontwikkelingsfee hoefde

gemeente zelf deed investeringen in de vorm van het accommoderen van de supermarkt, 

zoals zorgen voor een goede bereikbaarheid en het aanleggen van parkeerplaatsen.

 

Aanbesteding 

De gemeente heeft de opdracht om het definitieve ce

de hand van een prijsvraag. Er 

zich hadden ingeschreven. Aan de vijf geselecteerde ontwikkelaars is gevraagd een 

ontwikkelingsvisie te schrijven voor Meerrijk, het centrum van Meerhoven, binnen het kader 

van het stedenbouwkundig Masterplan. William Properties heeft deze prijsvraag in 2001 

gewonnen. De gemeente stelde als voorwaarde dat William Properties eerst met Plus en 

C1000 moest gaan praten over de invulling van de twee supermarkten in het centrum. Deze 

voorwaarde werd gesteld omdat Plus al investeringen h

tijdelijke centrum. C1000 h

en op die manier een voorkeurspositie verworven. Belangrijke voorwaarde 

partijen een marktconforme huur overeenk

invulling van de supermarkten als het ware terug aan de markt. 

Oorzaken vertraging 

Door de internetcrisis in 2001

zich de komende jaren 

woningmarkt in Nederland en dus ook op de bouwontwikkelingen in Meerhoven. Van 

grotere invloed was echter de hoogbouwdiscussie die ontstond in 2002 op het moment dat 

het ontwerp vertaald diende te worden in een bestemmingsplan. Het plan van William 

Properties voorzag in tw

niet gepland stonden binnen de aan

Ministeries van Defensie, VROM en Rijkswaterstaat vraagtekens bij deze ontwikkeling. De 

discussie over de consequenties van hoogbouw nabij een luchthaven heeft 1,5 à 2 jaar 

geduurd. In die periode heeft het juridisch vastleggen van het ontwerp in een 

bestemmingsplan stilgelegen. De discussie heeft uiteindelijk geleid

maximale hoogtes van woontorens nabij luchthavens. 

 

Na het vaststellen van de hoogtes van de woontorens kon in 2004 het bestemmingsplan 

worden goedgekeurd en het bouwtraject worden opgestart. De planeconomen die zich over 

het vastgestelde plan bogen

duur was. In de loop der jaren waren allerlei toevoegingen gedaan aan het centrumplan en 

dit maakte dat het plan financieel onhaalbaar werd. Er heeft uiteindelijk een 

versoberingactie moeten plaatsvinden om het plan fin
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tijdelijke supermarkt in de eerste jaren onrendabel. De gemeente kwam

hierin tegemoet door een lage huurprijsstelling te hanteren. Plus investeerde

voorziening, in de hoop aanspraak te maken op een plek in het definitieve centrum dat in 

2005 klaar zou zijn. De gemeente en Plus waren overeengekomen dat de supermarkt in dat 

eval geen ontwikkelingsfee hoefde bij te dragen aan de ontwikkeling van het Meerrijk. De 

investeringen in de vorm van het accommoderen van de supermarkt, 

zoals zorgen voor een goede bereikbaarheid en het aanleggen van parkeerplaatsen.

De gemeente heeft de opdracht om het definitieve centrum te ontwikkelen aanbesteed

de hand van een prijsvraag. Er was een voorselectie gemaakt onder de ontwikkelaars die 

schreven. Aan de vijf geselecteerde ontwikkelaars is gevraagd een 

ontwikkelingsvisie te schrijven voor Meerrijk, het centrum van Meerhoven, binnen het kader 

van het stedenbouwkundig Masterplan. William Properties heeft deze prijsvraag in 2001 

gemeente stelde als voorwaarde dat William Properties eerst met Plus en 

praten over de invulling van de twee supermarkten in het centrum. Deze 

gesteld omdat Plus al investeringen had gedaan met betrekking tot het 

centrum. C1000 had in de regio Eindhoven een groot distributiecentrum geopend 

en op die manier een voorkeurspositie verworven. Belangrijke voorwaarde 

partijen een marktconforme huur overeenkwamen. Op die manier g

de supermarkten als het ware terug aan de markt.  

Door de internetcrisis in 2001-2002 kelderde de beurs en was het onzeker hoe de economie 

zich de komende jaren zou ontwikkelen. Dit heeft ook zijn weerslag gehad op de 

derland en dus ook op de bouwontwikkelingen in Meerhoven. Van 

echter de hoogbouwdiscussie die ontstond in 2002 op het moment dat 

het ontwerp vertaald diende te worden in een bestemmingsplan. Het plan van William 

Properties voorzag in twee hoge woontorens van 90 meter en 70 meter. Hoewel deze torens 

niet gepland stonden binnen de aan- en afvluchtroutes van Eindhoven Airport plaatste

Ministeries van Defensie, VROM en Rijkswaterstaat vraagtekens bij deze ontwikkeling. De 

de consequenties van hoogbouw nabij een luchthaven heeft 1,5 à 2 jaar 

geduurd. In die periode heeft het juridisch vastleggen van het ontwerp in een 

bestemmingsplan stilgelegen. De discussie heeft uiteindelijk geleid tot

van woontorens nabij luchthavens.  

Na het vaststellen van de hoogtes van de woontorens kon in 2004 het bestemmingsplan 

worden goedgekeurd en het bouwtraject worden opgestart. De planeconomen die zich over 

het vastgestelde plan bogen, oordeelden echter dat de ontwikkeling van het centrum te 

duur was. In de loop der jaren waren allerlei toevoegingen gedaan aan het centrumplan en 

dit maakte dat het plan financieel onhaalbaar werd. Er heeft uiteindelijk een 

versoberingactie moeten plaatsvinden om het plan financieel haalbaar te maken. Het 
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kwam de supermarkt 

ren. Plus investeerde in zo’n 

voorziening, in de hoop aanspraak te maken op een plek in het definitieve centrum dat in 

overeengekomen dat de supermarkt in dat 

an de ontwikkeling van het Meerrijk. De 

investeringen in de vorm van het accommoderen van de supermarkt, 

zoals zorgen voor een goede bereikbaarheid en het aanleggen van parkeerplaatsen. 

 

ntrum te ontwikkelen aanbesteed aan 

een voorselectie gemaakt onder de ontwikkelaars die 

schreven. Aan de vijf geselecteerde ontwikkelaars is gevraagd een 

ontwikkelingsvisie te schrijven voor Meerrijk, het centrum van Meerhoven, binnen het kader 

van het stedenbouwkundig Masterplan. William Properties heeft deze prijsvraag in 2001 

gemeente stelde als voorwaarde dat William Properties eerst met Plus en 

praten over de invulling van de twee supermarkten in het centrum. Deze 

gedaan met betrekking tot het 

in de regio Eindhoven een groot distributiecentrum geopend 

en op die manier een voorkeurspositie verworven. Belangrijke voorwaarde was wel dat 

. Op die manier gaf de gemeente de 

2002 kelderde de beurs en was het onzeker hoe de economie 

ontwikkelen. Dit heeft ook zijn weerslag gehad op de 

derland en dus ook op de bouwontwikkelingen in Meerhoven. Van 

echter de hoogbouwdiscussie die ontstond in 2002 op het moment dat 

het ontwerp vertaald diende te worden in een bestemmingsplan. Het plan van William 

ee hoge woontorens van 90 meter en 70 meter. Hoewel deze torens 

en afvluchtroutes van Eindhoven Airport plaatsten de 

Ministeries van Defensie, VROM en Rijkswaterstaat vraagtekens bij deze ontwikkeling. De 

de consequenties van hoogbouw nabij een luchthaven heeft 1,5 à 2 jaar 

geduurd. In die periode heeft het juridisch vastleggen van het ontwerp in een 

tot jurisprudentie over 

Na het vaststellen van de hoogtes van de woontorens kon in 2004 het bestemmingsplan 

worden goedgekeurd en het bouwtraject worden opgestart. De planeconomen die zich over 

t de ontwikkeling van het centrum te 

duur was. In de loop der jaren waren allerlei toevoegingen gedaan aan het centrumplan en 

dit maakte dat het plan financieel onhaalbaar werd. Er heeft uiteindelijk een 

ancieel haalbaar te maken. Het was 
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toen inmiddels 2005, het jaar waarin het definitieve centrum oorspronkelijk zou worden 

opgeleverd. Aangezien het zorgcluster gehuisvest wordt in Meerrijk

opleverdatum hiervan mee met

moment dat de totstandkoming van Meerrijk nog 4 à 5 jaar 

William Properties rond 2006 in een overname terecht

was niet direct een oorzaak voor de vertraagde totstandkomi

doordat betrokken personen van functie wissel

gingen bezighouden.  

Verhuizing 

Omdat de bouw van het definitieve centrum nog enkele jaren op zich liet wachten, werd het 

noodzakelijk om de tijdelijke supermarkt te verhuizen. Een aantal redenen 

grondslag. Allereerst stond

men uit van een exploitatieduur van vier jaar. De grootte van de supermarkt was afgestemd 

op de groei die Meerhoven zou doormaken gedurende die vier jaar. Ondanks dat de 

oppervlakte van de supermarkt in 2005 was vergroot van 500 m

behoefte aan uitbreiding vanuit de bewoners, de supermarktexploitant én de gemeente. Op 

de tweede plaats speelde de bereikbaarheid van de supermarkt een belangrijke rol

Werkzaamheden aan de A2 leidden tot sluipverkeer door Meerhoven. 

roepen heeft de gemeente een knip in de Sliffertsestraat geïntroduceerd, waardoor 

doorgaand verkeer tussen Zandrijk en Grasrijk werd bemoeilijkt. De aan de Sliffertsestraat 

gevestigde tijdelijke supermarkt werd hierdoor moeilijker bereikbaar.

 

Het lag voor de hand om het nieuwe tijdelijk centrum zo dicht mogelijk bij de centrale 

locatie van het toekoms

gekeken naar mogelijkheden om een tijdelijk centrum te plaatsen, maar dit 

minder interessant dan voor een supermarktketen. Een supermarkt kan een tijdelijke 

voorziening meerdere malen gebruiken, terwijl een ontwikkelaar daar minder vaak de 

gelegenheid toe krijgt. Unibouw heeft uiteindelijk een tijdelijke winkel aan Plus geleverd die 

demontabel en herbruikbaar is. Plus heeft bij de gemeente te kennen gegeven dat zij op 

eigen risico dagwinkels 

winkelcentrum van 2.500 m

1.000 m
2
 voor overige winkels. De gemeente en de ontwikkelaar hebben beide bijdragen 

gedaan aan het centrum om tegemoet te komen in de kosten voor verplaatsing en voor 

aanloopverliezen. Plus maakt daarnaast kosten omdat in hun begrotingen van na 2006 

hogere omzetten waren

 

 

 

Afbeelding 4.2: Tijdelijk winkelcentrum na verhuizing 

             Tijd voor voorzieningen

inmiddels 2005, het jaar waarin het definitieve centrum oorspronkelijk zou worden 

opgeleverd. Aangezien het zorgcluster gehuisvest wordt in Meerrijk

mee met die van het definitieve centrum. Men verwacht

moment dat de totstandkoming van Meerrijk nog 4 à 5 jaar zou duren, temeer omdat 

William Properties rond 2006 in een overname terechtkwam door Fortis. Deze overname 

s niet direct een oorzaak voor de vertraagde totstandkoming, maar het kost

doordat betrokken personen van functie wisselden en nieuwe mensen zich met het plan 

Omdat de bouw van het definitieve centrum nog enkele jaren op zich liet wachten, werd het 

delijke supermarkt te verhuizen. Een aantal redenen 

tond de supermarkt er al langer dan initieel was beoogd. In 2001 ging 

men uit van een exploitatieduur van vier jaar. De grootte van de supermarkt was afgestemd 

groei die Meerhoven zou doormaken gedurende die vier jaar. Ondanks dat de 

oppervlakte van de supermarkt in 2005 was vergroot van 500 m
2
 naar 850 m

behoefte aan uitbreiding vanuit de bewoners, de supermarktexploitant én de gemeente. Op 

aats speelde de bereikbaarheid van de supermarkt een belangrijke rol

Werkzaamheden aan de A2 leidden tot sluipverkeer door Meerhoven. Om dit een halt toe te 

roepen heeft de gemeente een knip in de Sliffertsestraat geïntroduceerd, waardoor 

r tussen Zandrijk en Grasrijk werd bemoeilijkt. De aan de Sliffertsestraat 

gevestigde tijdelijke supermarkt werd hierdoor moeilijker bereikbaar. 

Het lag voor de hand om het nieuwe tijdelijk centrum zo dicht mogelijk bij de centrale 

locatie van het toekomstige Meerrijk te plaatsen. In eerste instantie heeft de ontwikkelaar 

gekeken naar mogelijkheden om een tijdelijk centrum te plaatsen, maar dit 

minder interessant dan voor een supermarktketen. Een supermarkt kan een tijdelijke 

rdere malen gebruiken, terwijl een ontwikkelaar daar minder vaak de 

nheid toe krijgt. Unibouw heeft uiteindelijk een tijdelijke winkel aan Plus geleverd die 

demontabel en herbruikbaar is. Plus heeft bij de gemeente te kennen gegeven dat zij op 

risico dagwinkels wilden verhuren. Uiteindelijk heeft Unibouw i.o.v. Plus een 

winkelcentrum van 2.500 m
2
 geplaatst, waarvan 1.500 m

2
 in gebruik is als supermarkt en 

voor overige winkels. De gemeente en de ontwikkelaar hebben beide bijdragen 

aan het centrum om tegemoet te komen in de kosten voor verplaatsing en voor 

aanloopverliezen. Plus maakt daarnaast kosten omdat in hun begrotingen van na 2006 

waren opgenomen vanwege het definitieve centrum.  

 winkelcentrum na verhuizing 

Tijd voor voorzieningen 

inmiddels 2005, het jaar waarin het definitieve centrum oorspronkelijk zou worden 

opgeleverd. Aangezien het zorgcluster gehuisvest wordt in Meerrijk, verschuift de 

centrum. Men verwachtte op dat 

duren, temeer omdat 

door Fortis. Deze overname 

ng, maar het kostte wel tijd 

en en nieuwe mensen zich met het plan 

Omdat de bouw van het definitieve centrum nog enkele jaren op zich liet wachten, werd het 

delijke supermarkt te verhuizen. Een aantal redenen lag hieraan ten 

de supermarkt er al langer dan initieel was beoogd. In 2001 ging 

men uit van een exploitatieduur van vier jaar. De grootte van de supermarkt was afgestemd 

groei die Meerhoven zou doormaken gedurende die vier jaar. Ondanks dat de 

naar 850 m
2
 was er 

behoefte aan uitbreiding vanuit de bewoners, de supermarktexploitant én de gemeente. Op 

aats speelde de bereikbaarheid van de supermarkt een belangrijke rol. 

Om dit een halt toe te 

roepen heeft de gemeente een knip in de Sliffertsestraat geïntroduceerd, waardoor 

r tussen Zandrijk en Grasrijk werd bemoeilijkt. De aan de Sliffertsestraat 

Het lag voor de hand om het nieuwe tijdelijk centrum zo dicht mogelijk bij de centrale 

tige Meerrijk te plaatsen. In eerste instantie heeft de ontwikkelaar 

gekeken naar mogelijkheden om een tijdelijk centrum te plaatsen, maar dit bleek voor hen 

minder interessant dan voor een supermarktketen. Een supermarkt kan een tijdelijke 

rdere malen gebruiken, terwijl een ontwikkelaar daar minder vaak de 

nheid toe krijgt. Unibouw heeft uiteindelijk een tijdelijke winkel aan Plus geleverd die 

demontabel en herbruikbaar is. Plus heeft bij de gemeente te kennen gegeven dat zij op 

. Uiteindelijk heeft Unibouw i.o.v. Plus een 

in gebruik is als supermarkt en 

voor overige winkels. De gemeente en de ontwikkelaar hebben beide bijdragen 

aan het centrum om tegemoet te komen in de kosten voor verplaatsing en voor 

aanloopverliezen. Plus maakt daarnaast kosten omdat in hun begrotingen van na 2006 
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Plus exploiteert het tijdelijk winkelcentrum en is dus verantwoordelijk voor het verhuren van 

de ruimten. De ontwikkelaar is wel betrokken bij de verhuur. Zij hebben toegezegd dat de 

huurders van het tijdelijk winkelcentrum een eerste recht van aanbieding krijgen voor het 

definitieve centrum, mits het een winkel is die voorziet in de eerste behoeftes. Hema en 

Bruna hebben toen in een vroeg stadium een ruimte gehuurd in het tijdelijke centrum en 

ook het eerste recht van aanbieding voor het definitieve centrum gekregen. De overige 

ruimten hebben enige tijd te kampen gehad met leegstand. Plus is toen afgestapt van het 

branchebeeld dat bij een tijdelijke locatie past en heeft ruimtes verhuurd aan een kapper en 

een bloemenzaak. De kapper is door de ontwikkelaar kwalitatief goed genoeg bevonden om 

ook het eerste recht van aanbieding te krijgen. Een bloemenzaak voorziet, volgens de 

verhuurder, echter niet in de eerste behoefte van bewoners en krijgt daardoor dit recht niet.  

 

Niet alleen de supermarkt is verhuisd naar een nieuwe locatie, maar ook Spilcentrum 

Meerrijk. Ruim zes jaar nadat Spilcentrum Grasrijk haar definitieve locatie heeft betrokken is 

het de beurt aan Spilcentrum Meerrijk. Na een forse vertraging is in 2008 Spilcentrum 

Meerrijk uiteindelijk opengegaan op de definitieve locatie.  

Realisatieovereenkomst 

In 2007 kwamen de plannen voor het centrum in de uitwerkingsfase terecht en dit leidde tot 

een juridisch, contractueel document in de vorm van een samenwerkings- en 

realisatieovereenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Hierin werden afspraken 

uit de voorgaande jaren vastgelegd. Op basis van die afspraken ging de ontwikkelaar 

onderhandelen met C1000 en Plus. De ontwikkelaar en C1000 zijn samen een 

marktconforme huur overeengekomen voor het definitieve centrum, maar Plus en de 

ontwikkelaar werden het niet eens. 

Opnieuw vertraging  

In hetzelfde jaar ontstonden er problemen op de woningmarkt. In de laatste decennia was 

de vrij-op-naamprijs van een woning net zo hard of zelfs harder gestegen dan de 

bouwkosten. In 2007 vlakte de vrij-op-naamprijs af, maar bleven de bouwkosten extreem 

stijgen. Het break-evenpoint tussen deze twee componenten kantelde. Dit vroeg ingrijpende 

maatregelen in de gehele bouwkolom en het duurde enige tijd voordat iedereen zich hier 

bewust van werd. Daar kwam in 2008-2009 de Amerikaanse kredietcrisis bij, waardoor het 

consumentenvertrouwen daalde. Deze ontwikkelingen hadden grote invloed op de 

totstandkoming van Meerrijk, waar in korte tijd 300 risicovolle woningen op de markt 

moesten komen. Door de lange bouwtijd kunnen deze woningen pas verhuurd of verkocht 

worden tijdens de bouw.  

Te lage capaciteit onderwijsvoorzieningen 

In de loop der tijd is gebleken dat de gerealiseerde onderwijsvoorzieningen te klein zijn om 

aan de onderwijsvraag in Meerhoven te kunnen voldoen. Al in 2006 zat Spilcentrum Grasrijk 

op de definitieve locatie aan de maximumcapaciteit. Nieuwe leerlingen werden daar niet 

zonder meer aangenomen met als gevolg dat deze leerlingen op Spilcentrum Meerrijk waren 

aangewezen. Spilcentrum Meerrijk zat op dat moment nog op hun tijdelijke en verouderde 

locatie en ook al aan het maximum aantal leerlingen. Met de komst van het definitieve 

Spilcentrum Meerrijk in 2008 en de plannen voor een nieuw en groter Spilcentrum Grasrijk 

in 2011 waren de problemen tijdelijk opgelost. Al snel zat ook het definitieve Spilcentrum 

Meerrijk vol en moesten zowel Spilcentrum Meerrijk als Spilcentrum Grasrijk uitwijken naar 

een dependance. In 2009 is er het derde en laatste Spilcentrum in Meerhoven geopend, 

tijdelijk Spilcentrum Waterrijk. Met de bouw van het definitieve Spilcentrum Waterrijk is 

men begin 2010 gestart. 
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Aanvalsplan kredietcrisis 

Om te voorkomen dat de opleveringsdatum van het centrum op bleef schuiven heeft de 

gemeente in samenwerking met het Rijk en de provincie een aanvalsplan kredietcrisis 

geformuleerd. Voor Meerrijk is een fonds opgericht, dat actief wordt wanneer de markt niet 

aantrekt en dus niet alle woningen worden verkocht. Van de 300 woningen die rond 2012 op 

de markt komen nemen de Vestia Groep en Dela er 140 af. Samen met ASR stellen zij zich 

bovendien garant voor de afname van 100 woningen, als deze niet verkocht worden. De 

overige 70 woningen komen in het fonds dat is opgericht door de gemeente, de provincie en 

het Rijk. Door dit fonds en de garanties van Vestia en Dela is het risico voor de ontwikkelaar 

dusdanig beperkt dat de bouw van het centrum gegarandeerd kan worden. De eerste fase 

van het centrum, waaronder het winkelgebied, zal worden opgeleverd in 2012. In 2014 volgt 

de oplevering van het complete centrum. Op die manier wordt voorkomen dat bewoners 

het enige tijd zonder voorzieningen moeten stellen. Op basis van artikel 3.22 in de Wet op 

de Ruimtelijke Ordening (Wro) verloopt in 2012 namelijk de vergunning van Plus voor een 

tijdelijk winkelcentrum. Na de 5 jaar kan een tijdelijk bouwwerk door de gemeente gedoogd 

worden, mits er geen bezwaren komen van belanghebbenden. De gemeente heeft een 

gegronde angst voor bezwaren, aangezien omwonenden al bij de komst van het 

winkelcentrum hun onvrede kenbaar hebben gemaakt. 

 

In 2009 bleek dat er definitief geen huurovereenkomst wordt gesloten tussen ASR en Plus 

met betrekking tot de invulling van de supermarktruimte in het definitieve centrum. Plus 

claimt geen ontwikkelingsfee te hoeven betalen voor het definitieve centrum op basis van 

afspraken met de gemeente. ASR verwacht wel een bijdrage van de supermarkt. De 

ontwikkelaar sluit vervolgens een huurovereenkomst met supermarktformule Jumbo. Plus 

heeft een rechtszaak aangespannen tegen de ontwikkelaar en de gemeente. In een eerste 

vonnis is de ontwikkelaar in het gelijk gesteld, omdat Plus er onder marktconforme 

omstandigheden uit had kunnen komen. De supermarkt beroept zich op afspraken met de 

gemeente uit eind jaren negentig en gaat in hoger beroep. 

Conclusie 

Door de directe grondoverdracht had de gemeente aan het begin van de ontwikkeling de 

regie in handen. In deze tijd maakten zij afspraken met de betrokken supermarkt. Het waren 

‘zachte’ afspraken, omdat de gemeente niet in de positie was om winkelruimte in het 

definitieve centrum te verhuren. Op basis van deze afspraken heeft de supermarkt besloten 

te investeren in tijdelijke voorzieningen. In dat stadium behartigt de gemeente de belangen 

en wensen van de eerste bewoners van Meerhoven. Door de jaren heen heeft de gemeente 

meer afstand van de ontwikkelingen genomen. Zij heeft  zich niet bemoeid met de concrete 

invulling van het tijdelijke winkelcentrum. Op initiatief van de supermarkt is het centrum 

uitgebreid. Ook de ontwikkelaar beperkt zich tot een passieve rol bij de invulling van het 

centrum door maar met enkele tijdelijke huurders te spreken over het definitieve centrum. 

Hierdoor ontstond een duidelijke scheiding tussen de belangen en rolverdeling bij het 

tijdelijke winkelcentrum enerzijds en het definitieve Meerrijk anderzijds. In figuur 4.2 is de 

rolverdeling tussen de betrokken partijen schematisch weergegeven.  
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Vanuit het publiek belang gezien heeft de rolverdeling bij de totstandkoming van 

winkelvoorzieningen in Meerhoven sterke en zwakke punten

 

 Sterktes

+ Gemeente aanvankelijk sturend op 

bewonersbelangen

+ Meerdere huurders voor tijdelijk 

winkelcentrum

+ Eerste recht van aanbieding (enkele) 

huurders tijdelijk centrum

Tabel 4.2: Sterktes en zwaktes

 

Met betrekking tot de onderwijsvoorzieningen b

bestaan aan capaciteit. Zowel de tijdelijke als definitieve 

leerlingen niet aan. Zodra een Spilcentrum

capaciteit ervan al niet meer toereikend en w

of nieuwbouw. De gemeente en andere betrokken instanties hebben dus een sle

schatting van het aantal toekomstige leerlingen gemaakt, waardoor de onderwijs

voorzieningen een te lage capaciteit hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.2: Rolverdeling bij de totstandkoming van winkelvoorzieningen in Meerhoven
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Vanuit het publiek belang gezien heeft de rolverdeling bij de totstandkoming van 
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4.4 De Groote Wielen 

4.4.1 Plan & programma 

De Groote Wielen is gelegen in het oostelijk deel van ’s-Hertogenbosch, ten noorden van 

Rosmalen (figuur 4.3). De wijk wordt gebouwd in een gebied dat voorheen polder was. De 

natuur speelt dan ook een belangrijke rol in dit plan. In totaal worden er zes deelgebieden 

onderscheiden, elk met een eigen karakter. Vijf hiervan zijn gesitueerd rondom een grote 

waterplas. Het zesde deelgebied Vlietdijk, bestaande uit enkele appartementencomplexen 

te midden van een groenzone met sportvelden, vormt de verbinding tussen Rosmalen en De 

Groote Wielen. De drie wijken ten zuiden van de waterplas zijn Hoven, Broekland en 

Watertuinen. Hoven wordt een moderne tuinstedelijke buurt, Broekland een stedelijke wijk 

in een groene omgeving en Watertuinen bestaat voor de helft uit water. De overige twee 

deelgebieden zijn gelegen ten noorden van de waterplas en worden door middel van twee 

bruggen verbonden met het zuiden van de plas. Het noordwestelijke Lanen wordt een 

statige buurt met veel bomen en lange lanen. Het laatste deelgebied is het centrum. In dit 

gebied zullen de commerciële voorzieningen worden gerealiseerd. Wanneer in de tweede 

fase ook de noordoostelijke agrarische zone wordt bebouwd, krijgt het centrum een centrale 

plek in de wijk. Deze fasering is terug te zien in de programma’s in tabel 4.3 en 4.4. 

 

De deelgebieden worden aangesloten op een lusstructuur die de wijk ontsluit. De lus wordt 

rechtstreeks aangesloten op de A2 die een scheiding vormt tussen ’s-Hertogenbosch en 

Rosmalen. Een rechtstreekse busverbinding verbindt De Groote Wielen met het 

stadscentrum van ’s-Hertogenbosch. 

(www.s-hertogenbosch.nl; www.degrootewielenonline.nl) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figuur 4.3: Ligging van De Groote Wielen
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Fase 1 

Woningen   

Woningen 4.300 81% eengezinswoningen 

  19% meergezinswoningen 

Winkels   

Winkelvoorzieningen 4.000-4.500 m
2
 bvo  

Parkeren   

Parkeergarage Onbekend  

Onderwijs   

1 multifunctionele 

accommodatie 

2 basisscholen 

Kinderopvang 

Sporthal 

Peuterspeelzaal 

 Wijkcentrum  

1 kindcentrum Basisschool 

Kinderopvang 

 

1 semi-permanente school   

Zorg   

Gemeenschapsvoorziening Huisartsen ELP 

 Praktijkondersteuning SPV 

 Verpleegkundigen Verloskundige 

 Fysiotherapeut Logopedie 

 Apotheek Tandarts 

 Maatschappelijk werk Ouderzorg 

 Kindzorg  

Tabel 4.3: Definitief programma De Groote Wielen fase 1 

Fase 2 

Woningen   

Woningen 1.900  

   

Winkels   

Winkelvoorzieningen 3.000-3.500 m
2
 bvo  

Parkeren   

Parkeergarage Onbekend  

Onderwijs   

2 basisscholen    

Tabel 4.4: Voorlopig programma De Groote Wielen fase 2 

4.4.2 Procesverloop 

Grondaankoop 

De Groote Wielen is in 1996 aangewezen als uitbreidingslocatie. Het aangewezen 

grondgebied behoorde tot de gemeente Rosmalen. De Tweede Kamer achtte Rosmalen 

echter te klein om een dergelijke ontwikkeling zelfstandig uit te voeren. Ondermeer om die 

reden zijn ’s-Hertogenbosch en Rosmalen samengevoegd. In die tijd was veel grond al 

opgekocht door ontwikkelende marktpartijen, zoals corporaties, beleggers, ontwikkelaars en 

aannemers. De gemeente werkt hierdoor met een bouwclaimmodel. De gemeente heeft alle 

grond van de marktpartijen opgekocht. In ruil daarvoor kregen de partijen het recht om te 

bouwen. In 2001 is hierover met de 19 betrokken partijen een raamovereenkomst gesloten. 

Dit systeem heeft betrekking op de woningbouw en het winkelcentrum, maar niet op de 

niet-commerciële voorzieningen zoals scholen.  
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Planvorming 

Tot aan de raamovereenkomst in 2001 heeft de gemeente zelfstandig plannen ontwikkeld. 

In eerste instantie is een masterplan ontwikkeld dat de hoofdopzet van De Groote Wielen 

vaststelde. Op basis hiervan is in 1999 een bestemmingsplan gemaakt. De verwachting op 

dat moment was dat de ontwikkeling van De Groote Wielen ongeveer tien jaar zou duren. 

De ontwikkeling van het centrum was achteraan in de fasering opgenomen en zou dus als 

laatste gerealiseerd worden. In 2005 zijn de eerste woningen opgeleverd en in datzelfde jaar 

is er ook een gecombineerde tijdelijke onderwijs- en zorgvoorziening opgericht. 

Tijdelijk winkelcentrum 

Voordat de raamovereenkomst werd gesloten in 2001 was tijdens onderhandelingen al 

duidelijk geworden dat Delta Lloyd Vastgoedontwikkeling de partij was die het centrum zou 

gaan ontwikkelen. De gemeente, in de vorm van de afdeling Economische Zaken, stelde de 

ontwikkelaar als voorwaarde dat de eerste supermarkt in het centrum een full-service 

supermarkt diende te zijn. Delta Lloyd maakt daarna op exclusieve basis afspraken met 

Ahold Vastgoed over de huur van een ruimte in het definitieve centrum. De gemeente was 

vervolgens de aangewezen partij om ervoor te zorgen dat de bewoners in een vroeg stadium 

gebruik konden maken van tijdelijke winkelvoorzieningen. Hoewel de gemeente vrij was in 

haar keuze voor een tijdelijke supermarkt, lag het voor de hand om in gesprek te gaan met 

de door de ontwikkelaar geselecteerde supermarkt voor het definitieve centrum. De 

gemeente had hiervoor drie redenen. Ten eerste zou deze supermarkt eerder geneigd zijn te 

investeren in een tijdelijke voorziening dan een willekeurige andere supermarkt. Ten tweede 

was het voor de supermarkt interessant om in een vroeg stadium bewoners aan zich te 

binden. Voor de gemeente was het tot slot van belang dat de tijdelijke supermarkt 

daadwerkelijk weggaat, wanneer de vergunningsduur van 5 jaar verstrijkt. In dit geval 

verhuist de huurder automatisch mee naar het definitieve centrum.  

 

De gemeente had verder de nadrukkelijke wens uitgesproken dat de tijdelijke supermarkt 

aangevuld diende te worden met twee à drie andere winkelvoorzieningen. Vervolgens is de 

regie overgedragen aan het supermarktconcern. Zij hebben twee formules uit de eigen 

gelederen, een slijter en een drogist, toegevoegd aan het tijdelijke centrum. Daarnaast 

hebben zij in overleg met de ontwikkelaar en de gemeente een ruimte verhuurd aan een 

cafetaria. Van de ontwikkelaar heeft het cafetaria vervolgens een eerste recht van 

aanbieding op het definitieve centrum gegeven. Het moment waarop het tijdelijk 

winkelcentrum wordt gerealiseerd, wordt bepaald door de supermarkt. Deze hanteerde een 

minimaal draagvlak van ongeveer 1.700 woningen waarbij een tijdelijke vestiging geopend 

kan worden, maar diende daarnaast ook rekening te houden met de maximale 

vergunningsduur van 5 jaar. Vervolgens is gezocht naar een geschikte locatie voor een 

tijdelijke winkelcentrum. In eerste instantie heeft de supermarkt aangegeven een vestiging 

te willen openen nabij de Gamma om op die manier ook bewoners van Rosmalen te kunnen 

voorzien. De gemeente heeft echter expliciet aangegeven dat een wijkoverstijgende functie 

niet aan de orde was. Vervolgens zijn de mogelijkheden bekeken om een tijdelijk 

winkelcentrum naast de tijdelijke school te openen. Op die manier kon het halen of 

wegbrengen van kinderen en het doen van boodschappen in één verkeerstroom 

afgehandeld worden. Buurtbewoners hebben deze optie echter uitgesloten omwille van de 

verkeersveiligheid rondom de school. Zodoende is eind 2008 centraal in het zuidelijk 

gedeelte van de wijk een tijdelijk winkelcentrum geopend. Het supermarktconcern huurt het 

tijdelijk winkelcentrum van BUKO, die het ook gebouwd hebben. BUKO is een bouwer en 

verhuurder van tijdelijke en semi-permanente huisvesting. Daarnaast betaalt de supermarkt 

huur aan de gemeente voor de grond. 
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Te lage capaciteit onderwijsvoorzieningen 

In 2009, één jaar later dan gepland, is de multifunctionele accommodatie ‘Windkracht 5’ 

geopend in buurt Broekland. Deze accommodatie herbergt twee basisscholen, een 

kindcentrum, een wijkcentrum en een sportzaal. Naast dit complex zal in 2010 het 

definitieve zorgcentrum geopend worden. De tijdelijke basisscholen zijn in 2009 verhuisd 

naar het multifunctionele complex. Als snel bleek dat de capaciteit van de definitieve 

schoolvoorziening te klein was voor het aantal kinderen. Dit had drie oorzaken. Ten eerste 

waren de prognoses voor het aantal kinderen per huishouden door de jaren heen naar 

boven bijgesteld. Ten tweede liet de bouw van de derde basisschool in De Hoven nog twee 

jaar op zich wachten. Ten derde heeft een nieuwe, jonge wijk te maken met een 

pieksituatie. Om die redenen doet de tijdelijke onderwijsvoorziening op dit moment dienst 

als een dependance om de overloop op te vangen. In de omgeving van de dependance 

wordt een semi-permanente school gebouwd voor 15 à 20 jaar om de piek op te vangen.  

Huidige stand van zaken 

De huidige verwachting is dat het definitieve centrum in 2015 opgeleverd zal worden. 

Hiermee zal dan de eerste fase worden afgerond en een start worden gemaakt aan de 

tweede fase. Mocht de markt eerder aantrekken dan zou het centrum 1 à 2 jaar eerder 

opgeleverd kunnen worden, maar dit ligt niet in de lijn der verwachting. Bovendien 

ontbreekt het op dit moment aan een sense of urgency bij betrokken private partijen. De 

ontwikkelaar ervaart geen druk door het ontbreken van een deadline en dus blijft deze het 

plan fine-tunen. Door de groei van de wijk en de daarmee samenhangende omzetgroei pakt 

de vertraging voor de exploitant van het tijdelijk winkelcentrum zelfs financieel positief uit. 

Voor de gemeente zijn de financiën minder rooskleurig door de oplopende rentelasten. 

 

Wanneer het centrum daadwerkelijk pas in 2015 opgeleverd wordt ontstaat formeel een 

probleem met de vergunningsduur van het tijdelijke winkelcentrum. Zoals toegelicht in 

paragraaf 2.4.2 is een tijdelijke bestemmingsplanwijziging maximaal 5 jaar geldig. De 

gemeente en supermarkt zijn hier reeds enkele oplossingen voor overeengekomen. In eerste 

instantie zal het tijdelijk centrum 1 à 2 jaar gedoogd worden. Dit is mogelijk zolang er geen 

bezwaren tegen het blijven van het tijdelijke winkelcentrum worden ingediend. Mocht dit 

wel het geval zijn dan kan de tijdelijke bestemmingsplanwijziging omgezet worden in een 

definitieve wijziging. Ook hierbij geldt dat andere partijen bezwaar kunnen maken. 

Bovendien dient privaatrechtelijk te worden geregeld dat de supermarkt daadwerkelijk 

verhuist bij de komst van het definitieve centrum, omdat deze dat op grond van het 

bestemmingsplan niet meer verplicht is. Na verhuizing dient het bestemmingsplan weer 

gewijzigd te worden naar zijn originele staat. Een derde oplossing is het verhuizen (en 

uitbreiden) van het tijdelijke centrum. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze optie 

alleen interessant is voor meerdere jaren.  

Conclusie 

De rolverdeling tussen betrokken partijen in De Groote Wielen vertoont veel 

overeenkomsten met de rolverdeling in Meerhoven. Een belangrijk verschil is de rol van de 

gemeentes bij de selectie van de supermarkt. In beide onderzoekslocaties maakte de 

gemeente afspraken over de tijdelijke winkelvoorzieningen en de ontwikkelaar over de 

definitieve voorzieningen. De volgorde was echter per locatie omgekeerd. In Meerhoven 

maakte de gemeente afspraken met de supermarkt over de tijdelijke voorzieningen en 

diende de ontwikkelaar vervolgens met dezelfde supermarkt om de tafel te gaan over de 

definitieve voorzieningen. In De Groote Wielen heeft de ontwikkelaar eerst een supermarkt 

geselecteerd voor de definitieve voorziening. De gemeente moest vervolgens een 

supermarkt zoeken voor de tijdelijke voorziening en het lag voor de hand om hiervoor in 

gesprek te gaan met de door de ontwikkelaar geselecteerde voorziening. Als deze 
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supermarkt niet bereid was geweest een tijdelijke voorziening te openen, was het voor de 

gemeente moeilijk geweest om een andere supermarkt te vinden, o

aanmerking zou komen voor het definitieve centrum. Bovendien sluit de gehanteerde 

rolverdeling een scenario zoals in Meerhoven, waar de ontwikkelaar uiteindelijk de 

definitieve ruimte verhuurt aan een andere supermarkt, niet uit. In 

is de gemeente genoodzaakt om door een aflopende vergunningsduur de tijdelijke 

bestemming van de supermarkt om te zetten in een definitieve bestemming en maakt de 

ontwikkelaar afspraken met een andere supermarkt over huur in het def

dat geval gaat de tijdelijke supermarkt niet weg op het moment dat het definitieve centrum 

klaar is en kan de gemeente dit op basis van het bestemmingsplan ook niet afdwingen. 

Hoewel de vertrouwensband tussen de partijen geen aanleidin

scheiding tussen de belangen bij het definitieve centrum en het tijdelijke centrum een zwak 

punt van de rolverdeling. In figuur 4.4 is de rolverdeling tussen partijen te zien, gevolgd door 

een overzicht van de sterktes en z
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4.5 De Volgerlanden  

4.5.1 Plan & programma 

In Hendrik-Ido-Ambacht, grenzend aan de buurgemeente Zwijndrecht, ligt nieuwbouwwijk 

De Volgerlanden (figuur 4.5). De Volgerlanden is de grootste nieuwbouwlocatie van de regio 

Drechtsteden en omvat ruim 4.700 woningen. Hiervan vallen 3.600 woningen binnen het 

bestemmingsplan van De Volgerlanden West en 1.100 woningen binnen het 

bestemmingsplan De Volgerlanden Oost. 

 

In dit voormalig tuinbouwgebied komt een gevarieerde wijk, met woningen in allerlei 

prijsklassen. De deelplannen met ieder een eigen sfeer zorgen voor een aangename 

woonomgeving. Er is veel aandacht voor architectuur, energiebesparing, afvalscheiding, 

besparing van het drinkwater en het gebruik van duurzame materialen. Zo komen er jaren 

’30 woningen, intieme woonhofjes en pleinen, een kasteel, veel groen en volop 

speelgelegenheden. Het Sophiapark vormt het groene hart van de wijk. Het park krijgt een 

oppervlakte van ongeveer zes hectare. De groene en recreatieve route die door het park en 

de wijk loopt, verbindt het toekomstige recreatie- en natuurgebied Sandelingen Ambacht 

met de Sophiapolder. Rond het Sophiapark komen verder zorg-, onderwijs- en 

welzijnsvoorzieningen, een wijkwinkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen en een 

sporthal. De sporthal is verdiept aangelegd waardoor het één geheel vormt met het 

Sophiapark. Door een speciale constructie wordt het dak van de sporthal bedekt met grond 

en ingezaaid met gras. In tabel 4.6 is het complete programma van De Volgerlanden te zien. 

 

 
Figuur 4.5: Ligging van De Volgerlanden 

 

Net als op andere Vinex-locaties neemt bereikbaarheid ook bij De Volgerlanden een 

belangrijke rol in. Fietsers en voetgangers krijgen vrij baan in De Volgerlanden. De 

fietsroutes verbinden de wijk met het centrum en de bestaande voorzieningen in Hendrik-

Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Verder worden veel straten autoluw of zelfs geheel autovrij 

(www.h-i-ambacht.nl; www.devolgerlanden.nl). 
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Woningen   

Woningen 4.807 82% eengezinswoningen 

  18% meergezinswoningen 

Winkels   

Dagelijkse artikelen 

Niet-dagelijkse artikelen 

Horeca, ambacht & diensten 

3.750 m
2
 bvo 

1.600 m
2
 bvo 

1.150 m
2
 bvo 

 

Parkeren   

Ondergronds 536  

Onderwijs   

Scholen- en welzijnscluster 4 basisscholen 

Kinderopvang 

Buitenschoolse opvang 

Open jeugdwerk 

 Peuterspeelzaal  

Zorg   

Gemeenschapsvoorziening Huisarts Logopedie 

 Fysiotherapeut Maatschappelijk werk 

 Apotheker Sociale therapie 

 Psycholoog Manuele therapie 

 Tandarts 

Verloskundige 

Haptonomie 

Tabel 4.6: Definitief programma De Volgerlanden 

4.5.2 Procesverloop 

Grondaankoop 

Op het moment dat De Volgerlanden als VINEX-locatie werd bestempeld in de Vierde Nota 

over de Ruimtelijke Ordening Extra, namen private partijen belangrijke grondposities in 

binnen het plangebied. Zo hebben Bouwfonds en Rabobank zich verenigd in BoRa en hebben 

de actieve woningbouwcorporaties zich verenigd in de Volgerlanden Ontwikkel Combinatie 

(VOC). Daarmee zijn BoRa en de VOC de grootste private partijen binnen het plangebied. 

Daarnaast hadden nog een aantal kleinere private partijen grond in handen. De toekomstige 

ontwikkelaar van het definitieve winkelcentrum had in dit stadium geen grondposities. Bij 

het project De Volgerlanden zijn twee gemeenten betrokken, namelijk Hendrik-Ido-Ambacht 

en Zwijndrecht. Formeel gezien ligt het project op het grondgebied van de gemeente 

Hendrik-Ido-Ambacht, waardoor deze gemeente het meeste gezag heeft van beide. De beide 

gemeenten hebben desondanks gezamenlijk een projectbureau opgericht, waarmee de 

aansturing van het project plaatsvindt. 

 

De private partijen binnen het plangebied hebben de aangekochte gronden voor een 

marktconforme prijs aan de gemeenten verkocht. In ruil hiervoor hebben de private partijen 

bouwrechten gekregen, een zogenaamde bouwclaimovereenkomst. Vervolgens was de 

gemeente verantwoordelijk voor de grondexploitatie. Ze hebben de grond bouwrijp 

gemaakt en vervolgens overgedragen aan de desbetreffende ontwikkelaars. Het gebruikte 

bouwclaimmodel is alleen van toepassing op de woningbouw geweest. De bouwgrond 

waarop het winkelcentrum voor De Volgerlanden gerealiseerd zou moeten worden is in 

bezit van de gemeente gebleven. Ditzelfde geldt voor de grond waarop het scholen- en 

welzijnscluster en het zorgcluster gerealiseerd worden. 

Aanbesteding 

In 2003 schreven de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht een competitie uit 

voor de ontwikkeling van het definitieve winkelcentrum. Hierbij is een voorselectie gemaakt 
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van ontwikkelaars die zich hadden ingeschreven. Aan de geselecteerde ontwikkelaars is 

gevraagd een globaal plan t

heeft William Properties de competitie gewonnen en in 2004 een intentieovereenkomst 

getekend voor de ontwikkeling van het winkelcentrum dat in 2008 klaar zou zijn.

 

Aan deze intentieovereenkomst

gebruikelijke randvoorwaarden

worden, zijn er ook afspraken gemaakt over de grondprijzen, planning, het aantal woningen 

etc. Voor het aantal vierkant

BRO in 2003 opgestelde distributie planologisch onderzoek. In dit distributie planologisch 

onderzoek stond dat het winkelcentrum plaats moest bieden aan twee supermarken 

waarvan één full-service s

intentieovereenkomst zijn ook een aantal specifieke voorwaarden meegenomen. Zo zou 

William Properties voor 1 januari 2008 begonnen moeten zijn met de bouw van het 

winkelcentrum. Vanaf dat moment zou de gr

aan William Properties, waardoor alle risico’s in handen van William Properties zouden 

komen te liggen. 

Noodlocatie 

Een andere belangrijke verplichting was dat William Properties moest zorgen voor een 

tijdelijke supermarkt om in de eerste behoefte van 

gesproken zou er een tender door de gemeente plaatsvinden waarbij verschillende 

supermarktketens uit het hele land een 

van de tijdelijke locatie en later

bieder van zo’n tender zou dan het recht krijgen op een plek in het winkelcentrum. In het 

geval van De Volgerlanden heeft de gemeente besloten een dergelijke tender niet uit te 

voeren en mocht William Properties in ruil voor het opzetten van een tijdelijke supermarkt 

rechtstreeks met een aantal supermarktketens 

begonnen met Plus Vastgoed en is uiteindelijk in 2005 de huurovereenkomst tussen Plus 

Vastgoed en William Properties getekend. Voor Plus was een supermarkt in De 

interessant, omdat Plus al één supermarkt en een di

Ambacht had. In datzelfde jaar van het teke

supermarkt geopend. William Properties heeft de tijdelijke locatie ontwikkeld waarna deze 

verkocht is aan Plus Vastgoed. 

 

 

Om aan de behoeften van de eerste bewone

supermarkt, ook een tijdelijk scholen

geopend. Het scholen- en welzijnscluster bestond uit vier basisscholen, een buitenschoolse 

opvang en een kinderopvang. Het tijdelijke gezondheidscentrum is in twee fasen gebouwd. 

Afbeelding 4.4: Tijdelijke voorzieningen: supermarkt (links) en zorg (rechts)
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Aan deze intentieovereenkomst zaten een aantal randvoorwaarden verbonden. Naast de 

gebruikelijke randvoorwaarden, zoals een beeldkwaliteitplan, waaraan voldaan moest 

worden, zijn er ook afspraken gemaakt over de grondprijzen, planning, het aantal woningen 

etc. Voor het aantal vierkante meter winkeloppervlak moest worden uitgegaan van het door 

BRO in 2003 opgestelde distributie planologisch onderzoek. In dit distributie planologisch 

onderzoek stond dat het winkelcentrum plaats moest bieden aan twee supermarken 

service supermarkt en één discounter. Bij het tekenen van de 

intentieovereenkomst zijn ook een aantal specifieke voorwaarden meegenomen. Zo zou 

William Properties voor 1 januari 2008 begonnen moeten zijn met de bouw van het 

winkelcentrum. Vanaf dat moment zou de grond worden overgedragen van de gemeente 

William Properties, waardoor alle risico’s in handen van William Properties zouden 

Een andere belangrijke verplichting was dat William Properties moest zorgen voor een 

rmarkt om in de eerste behoefte van de bewoners te voldoen. Normaal

gesproken zou er een tender door de gemeente plaatsvinden waarbij verschillende 

supermarktketens uit het hele land een anonieme bieding kunnen doen voor de invulling 

ie en later een plek in het definitieve winkelcentrum. De hoogste 

bieder van zo’n tender zou dan het recht krijgen op een plek in het winkelcentrum. In het 

geval van De Volgerlanden heeft de gemeente besloten een dergelijke tender niet uit te 

ht William Properties in ruil voor het opzetten van een tijdelijke supermarkt 

rechtstreeks met een aantal supermarktketens in gesprek. In 2004 zijn toen de gesprekken 

begonnen met Plus Vastgoed en is uiteindelijk in 2005 de huurovereenkomst tussen Plus 

tgoed en William Properties getekend. Voor Plus was een supermarkt in De 

omdat Plus al één supermarkt en een distributiecentrum in Hendrik

zelfde jaar van het tekenen van de huurovereenkomst is 

supermarkt geopend. William Properties heeft de tijdelijke locatie ontwikkeld waarna deze 

aan Plus Vastgoed.  

 

Om aan de behoeften van de eerste bewoners te voldoen zijn er in 2003 naast een tijdelijke 

supermarkt, ook een tijdelijk scholen- en welzijnscluster en een tijdelijk gezondheidscentrum 

en welzijnscluster bestond uit vier basisscholen, een buitenschoolse 

opvang. Het tijdelijke gezondheidscentrum is in twee fasen gebouwd. 
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In de eerste fase kwamen er een huisartsenpraktijk en een fysiotherapie, waarna er in de 

tweede fase een apotheek, logopedie, tandartsenpraktijk en  psycholoog zijn bijgekomen. 

Oorzaken vertraging 

Na het tekenen van de intentieovereenkomst in 2004 voor de ontwikkeling van het 

definitieve winkelcentrum, werd door William Properties in 2005 een bouwvergunning 

aangevraagd. Omdat William Properties niet in het bezit was van een bestemmingsplan, 

moest men bij de bouwvergunning een ruimtelijke onderbouwing leveren. De 

bouwvergunning werd pas begin 2007 verkregen nadat verschillende problemen in de wijk 

voor forse vertragingen hadden geleid. In de tussentijd was de definitieve 

realisatieovereenkomst getekend en was William Properties overgenomen door Fortis 

Vastgoed Ontwikkeling. Inmiddels is Fortis Vastgoed Ontwikkeling overgenomen door ASR 

Vastgoed Ontwikkeling. 

 

De lange aanvraagprocedure voor de bouwvergunning kende een tweetal oorzaken. Door 

problemen met de luchtkwaliteit (te hoge concentratie fijnstof) en laagfrequent geluid 

(hinder door de Sophia Spoortunnel) nam de woningbouwproductie sterk af en mocht er op 

sommige plekken voorlopig niet gebouwd worden. Doordat de Sophia Spoortunnel zich 

recht onder het toekomstige winkelcentrum bevindt, werd er geen bouwvergunning 

afgegeven voor de ontwikkeling van het winkelcentrum voordat deze problemen waren 

opgelost. Omdat Fortis geen duidelijkheid had betreffende de bouwvergunning kon men ook 

nog niet beginnen met de aanbesteding. Pas begin 2007 toen de bouwvergunning verleend 

werd is Fortis begonnen met de aanbesteding. Het uitonderhandelen met aannemers nam 

wederom meer tijd in beslag dan aanvankelijk was beoogd. Dit kwam door een piekmoment 

in de bouw, waardoor de bouwkosten enorm hoog waren. Eind 2007 kon uiteindelijk 

begonnen worden met de bouwwerkzaamheden waarna begin 2008 de eerste paal de grond 

in ging. Vanaf dat moment startte langzaam de onderhandelingen met andere gegadigden 

voor de invulling van het winkelcentrum. 

 

De verminderde woningbouwproductie heeft niet direct tot vertragingen geleid bij de 

ontwikkeling van het winkelcentrum. Aanvankelijk zou het winkelcentrum in 2008 haar 

deuren openen wanneer 70% van de woningen in De Volgerlanden gereed zijn. Ondanks dat 

momenteel slechts 55% van de woningen gereed is, zal het winkelcentrum zijn deuren in 

2010 toch openen. Dat de bouw van het winkelcentrum toch gestart is komt de harde 

afspraken die gemaakt zijn tussen Fortis en de gemeente. Op 1 januari 2008 werd de grond 

van de gemeente overgedragen aan de ontwikkelaar en diende de ontwikkelaar te starten 

met de bouw. De eerste jaren zal het winkelcentrum het dus moeten doen met een lager 

draagvlak dan men in 2003 had beoogd. 

 

Niet alleen het winkelcentrum heeft vertraging bij de ontwikkeling opgelopen. Hetzelfde 

geldt voor de ontwikkeling van het definitieve zorgcluster. Het tijdelijke 

gezondheidscentrum, welke in 2003 was geopend, zou tussen 2006 en 2008 worden 

vervangen door het definitieve zorgcluster. Dit project heeft echter in de aanlooptijd enige 

vertraging opgelopen, doordat te lang is stilgestaan bij het Programma van Eisen en de 

financiële haalbaarheid van het project. Verwacht wordt dat zodra de bouwvergunning is 

aangevraagd, in 2011 gestart kan worden met de bouw. De oplevering zou begin 2013 zijn. 

Ruimte voor nog meer vertraging is er nauwelijks, aangezien het tijdelijke 

gezondheidscentrum zich op een plek bevindt waar binnenkort wordt begonnen met de 

ontwikkeling van het bestemmingsplan De Volgerlanden Oost. Ondanks dat het definitieve 

scholen- en welzijnscluster met een geringe vertraging van slechts één jaar in 2006 is 

opgeleverd, zijn er al toch al problemen geweest met betrekking tot de capaciteit. Door de 

sterkte groei van De Volgerlanden is er behoefte ontstaan aan meer klaslokalen. In 2009 is 
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men gestart met de bouw van tien extra lokalen bovenop het huidige scholen- en 

welzijnscluster. 

Huidige problemen 

Ondanks dat het winkelcentrum al in 2010 wordt geopend, zijn er tot op heden nog steeds 

problemen met de invulling van het winkelcentrum. Naar aanleiding van het distributie 

planologisch onderzoek van BRO uit 2003 zouden er twee supermarkten komen, 

respectievelijk een full-service supermarkt en een discounter. ASR Vastgoed Ontwikkeling 

(voorheen Fortis Vastgoed Ontwikkeling) was lange tijd in onderhandeling met de Lidl over 

een huurcontract, maar is met er met deze partij nooit uitgekomen. Lidl was het niet eens 

met de indeling van de supermarkt en heeft halverwege 2009 besloten de onderhandelingen 

te stoppen. Doordat ASR met Vastned Retail, de belegger van de winkels en parkeergarage, 

was overeengekomen dat 70% van de winkels moest zijn voorverhuurd ontstond er een 

probleem door het wegvallen van de Lidl. ASR moest op zoek naar een andere supermarkt 

en is uitgekomen bij D-winkels. Met Bas van der Heijden is uiteindelijk een contract 

afgesloten. Plus Vastgoed is het niet eens met deze beslissing aangezien Bas van der Heijden 

in hun ogen geen discounter is, maar net als Plus een full-service supermarkt. ASR verweert 

zich met bronnen waarin Bas van der Heijden wel degelijk als discounter wordt aangemerkt. 

Zo onderscheidt de EFMI, de foodbranche, verschillende gradaties in discounter 

supermarkten. Bas van der Heijden wordt volgens deze bron aangemerkt als een service-

discounter, waarmee de keuze van ASR lijkt te zijn gerechtvaardigd. Daarbij is ASR ervan 

overtuigd dat beide supermarkten elkaar zullen versterken in plaats van beconcurreren. 

Conclusie 

Door toepassing van het bouwclaimmodel is de projectontwikkelaar, na de overdracht van 

de grond, verantwoordelijk voor de realisatie van de woningen. De voorzieningen zijn echter 

een verantwoordelijkheid van de gemeente en worden ontwikkeld via het traditionele 

model. In het traditionele model heeft de gemeente maximale sturing op het proces. Tussen 

de gemeente en de ontwikkelaar zijn harde afspraken gemaakt, waardoor de ontwikkeling 

van het winkelcentrum slechts twee jaar vertraging heeft opgelopen. Zo was de 

ontwikkelaar verantwoordelijk voor de realisatie en invulling van een tijdelijke supermarkt 

en moest men op 1 januari 2008 begonnen zijn met de bouw. Deze harde afspraken zorgen 

ervoor dat de ontwikkeling van het winkelcentrum ‘onafhankelijk’ werd van de stagnatie in 

de bouwproductie en aantal opgeleverde woningen. Op deze manier bleef de vertraging zo 

minimaal mogelijk. 

 

De harde afspraken hadden echter ook een keerzijde. Zo zijn de onderhandelingen met de 

tweede supermarkt op niets uitgelopen en moest de ontwikkelaar naarstig op zoek naar een 

andere supermarkt omdat de bouw al in een vergevorderd stadium was. Of Bas van der 

Heijden als tweede supermarkt naast de Plus een juiste keuze is geweest zal de toekomst 

moeten uitwijzen. Daarnaast is het moeilijk gebleken om de overige winkels te verhuren 

wanneer slechts 55% van de wijk gereed is. In figuur 4.6 is de rolverdeling van de betrokken 

partijen schematisch weergegeven. 
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Figuur 4.6: Rolverdeling bij de totstandkoming van winkelvoorzieningen in De Volgerlanden
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winkelcentrum vertraging op liep. In De Volgerlanden heeft de gemeente de vertraging door 

harde randvoorwaarden kunnen beperken. Naast de achterblijvende woningbouw hebben 

ook problemen met de financiering, de huidige crisis en een aantal locatiespecifieke zaken 

een rol gespeeld bij de vertraging. Door de opgelopen vertraging is het belang van de 

tijdelijke voorzieningen toegenomen. De samenwerking tussen de betrokken partijen blijkt 

niet direct voor vertraging te zorgen bij de ontwikkeling van het definitieve centrum, maar is 

wel problematisch voor de totstandkoming van het tijdelijke winkelcentrum. Deze 

problematiek heeft in Meerhoven en De Volgerlanden invloed op de invulling van het 

definitieve centrum. Normaal gesproken ontwikkelen private partijen de commerciële 

voorzieningen. Publieke partijen nemen doorgaans initiatief bij de totstandkoming van de 

maatschappelijke voorzieningen. Tijdelijke winkelvoorzieningen zijn in essentie commerciële 

voorzieningen. Door het lage draagvlak bij aanvang, de hoge investeringskosten en de 

beperkte gebruiksduur zijn de voorzieningen vanuit winstoogpunt niet interessant voor 

private partijen. Ze dienen echter wel een maatschappelijk doel. De tijdelijke 

winkelvoorzieningen komen tegemoet aan de behoeften van de eerste bewoners. Om deze 

reden nemen de publieke partijen initiatief bij de ontwikkeling van een tijdelijke 

winkelvoorziening. De exploitatie van winkelvoorzieningen is echter geen taak van de 

gemeentes. Dit wordt daardoor overgelaten aan de supermarkt van het tijdelijk 

winkelcentrum. De verhuur van leegstaande ruimten in het tijdelijke winkelcentrum is in 

Meerhoven en De Groote Wielen ook de verantwoordelijkheid van de supermarkt. Huurders 

zijn echter in veel gevallen alleen bereid te investeren in een tijdelijke vestiging als zij ook in 

aanmerking komen voor het definitieve centrum. Hierover moeten zij onderhandelen met 

de ontwikkelaar, die verantwoordelijk is voor het definitieve centrum. Hierdoor ontstaat, 

met name in Meerhoven en De Groote Wielen, een complexe driehoeksverhouding tussen 

de ontwikkelaar, de gemeente en de winkeliers in het tijdelijk centrum, waarbij commerciële 

en maatschappelijke belangen elkaar kruisen. In Meerhoven heeft dit inmiddels geleid tot 

een breuk tussen de ontwikkelaar en de supermarkt. Het gevolg hiervan is een rechtszaak 

waar ook de gemeente partij in is. In De Volgerlanden heeft de gemeente de ontwikkeling 

van het tijdelijk centrum uitbesteed aan de ontwikkelaar. Deze heeft een tijdelijke 

voorziening geplaatst en deze vervolgens verkocht aan de supermarkt, waardoor wederom 

de supermarkt verantwoordelijk is voor de tijdelijke voorziening. De gemeente is hierdoor, 

evenals in Meerhoven en De Groote Wielen, niet meer in staat om te sturen op de wensen 

van bewoners ten aanzien van een tijdelijk centrum. In de volgende hoofdstukken wordt in 

kaart gebracht wat deze bewonerswensen precies inhouden. 

 

Wat betreft de ontwikkeling van tijdelijke onderwijs- en zorgvoorzieningen, kan gesteld 

worden dat de rolverdeling eenvoudig en helder is. Tijdelijke onderwijs- en 

zorgvoorzieningen zijn evenals definitieve onderwijs- en zorgvoorzieningen een 

maatschappelijke voorziening. De gemeente is dus de aangewezen partij om initiatief te 

nemen bij de ontwikkeling. De ontwikkeling van onderwijsvoorzieningen blijkt desondanks 

de nodige problemen op te leveren. Definitieve onderwijsvoorzieningen blijken in alle 

onderzoekswijken capaciteitsproblemen te hebben. Dit heeft twee oorzaken. Enerzijds 

blijken gemaakte prognoses het aantal kinderen te onderschatten. Anderzijds kennen 

nieuwbouwwijken een pieksituatie wat betreft het aantal kinderen. Gezinnen met jonge 

kinderen zijn in de eerste 15 tot 20 jaar oververtegenwoordigd in dit soort wijken. Hierdoor 

is de vraag naar onderwijsvoorzieningen in de beginfase groot, maar deze neemt geleidelijk 

af 
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5 Dataverzameling

5.1 Inleiding 

Het vorige hoofdstuk heeft reeds het totstandkomingproces van voorzieningen in de drie 

onderzoekswijken beschreven. Tijdelijke voorzieningen spelen hierin een belangrijke rol.  

Het blijkt dat de ontwikkeling van definitieve voorzieningen meestal niet

aanvankelijk werd beoogd, waardoor bewoners langer dan gepland gebruik moeten maken 

van de tijdelijke voorzieningen. Daarnaast blijken er nogal veel verschillen te zijn in 

aanbod en de kwaliteit van de tijdelijke voorzieningen. Alle per

ontwikkeling van winkel

tevredenheid van bewoners. Door he

bewonersperspectief en de tevredenheid over tijdelijke voorzienin

Daarnaast focuste de enquête zich op de prioriteiten die bewoners stellen ten aanzien van 

de totstandkoming van voorzieningen. 

 

In dit hoofdstuk zal ten eerste worden ingegaan op de methode en achtergrond waarmee de 

enquêtes zijn opgesteld.

afgenomen enquêtes dienen als input voor hoofdstuk 6. Om die reden wordt ten slotte 

ingegaan op de preparatie van de kwantitatieve data.

5.2 Enquêtes 

5.2.1 Opstellen enquêtes  

Aan de hand van de uitgevoerde 

hoofdstuk 3, is een conceptueel mode

veronderstelde conceptueel model. 

 

 

 

Figuur 5.1: Conceptueel model
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Het blijkt dat de ontwikkeling van definitieve voorzieningen meestal niet

aanvankelijk werd beoogd, waardoor bewoners langer dan gepland gebruik moeten maken 

van de tijdelijke voorzieningen. Daarnaast blijken er nogal veel verschillen te zijn in 

kwaliteit van de tijdelijke voorzieningen. Alle per

ontwikkeling van winkel-, onderwijs- en zorgvoorzieningen hebben hun weerslag op de 
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de enquête zich op de prioriteiten die bewoners stellen ten aanzien van 

de totstandkoming van voorzieningen.  

In dit hoofdstuk zal ten eerste worden ingegaan op de methode en achtergrond waarmee de 

enquêtes zijn opgesteld. Vervolgens wordt de methode van enquêteren beschreven. De 
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hoofdstuk 3, is een conceptueel model opgesteld. De enquête is een afgeleide van dit 
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en zorgvoorzieningen hebben hun weerslag op de 
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afgenomen enquêtes dienen als input voor hoofdstuk 6. Om die reden wordt ten slotte 

literatuurstudie in hoofdstuk 2 en de deskresearch uit 

een afgeleide van dit 
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Het conceptueel model bestaat uit tien variabelen en kunnen ingedeeld worden in de 

volgende overkoepelende dimensies.  

- Tevredenheid aspecten tijdelijke aanbod 

- Bezoekfrequentie tijdelijk & omliggend winkelaanbod 

- Tevredenheid tijdelijk aanbod 

- Timingaspecten (zie paragraaf 2.4.3) 

- Tevredenheid totale voorzieningenaanbod 

- Woonsatisfactie a.h.v verhuisgeneigdheid 

 

De tevredenheidaspecten die invloed hebben op de beoordeling van het tijdelijke aanbod 

zijn achterhaald door middel van een literatuurstudie (College bouw ziekenhuis-

voorzieningen, 2005; Zwetheul, 2009). Bij winkels is één extra variabele in het conceptueel 

model toegevoegd om te achterhalen hoe vaak men gebruik maakt van het tijdelijke 

winkelaanbod en van omliggende concurrerende winkelvoorzieningen. Daarnaast 

veronderstelt het conceptueel model dat de timingaspecten (woonduur, communicatie en 

beeldverwachting, zoals eerder uitgelegd in paragraaf 2.4.3) invloed uitoefenen op het 

verband tussen de tevredenheidaspecten en de totale beoordeling van het desbetreffende 

type tijdelijke aanbod. Verder tracht het conceptueel model inzicht te geven in welke mate 

de beoordeling van het tijdelijke aanbod bepalend is voor de totale tevredenheid over de 

voorzieningen. Ten slotte veronderstelt het model dat de tevredenheid over het 

voorzieningenaanbod van invloed is op de verhuisgeneigdheid en daarmee de totale 

woonsatisfactie van bewoners. 

 

De verbanden uit het conceptueel model hebben geleid tot de volgende deelvragen: 

 

- Hoe groot is de bijdrage van de verschillende typen tijdelijke voorzieningen op de totale 

tevredenheid? 

- Welke kenmerken dragen bij aan de tevredenheid over tijdelijke voorzieningen? 

- Welke aspecten beïnvloeden de bijdrage van kenmerken aan de voorzieningen? 

 

Om de verbanden uit het conceptueel model in perspectief te plaatsen, worden ook een 

deel van de variabelen door middel van frequenties onderzocht. Hieruit ontstaan de 

volgende deelvragen: 

 

- Hoe groot is het belang dat bewoners aan voorzieningen hechten? 

- Wat waren de verwachtingen van bewoners en wat zijn die nu? 

- In welke mate wordt er gebruik gemaakt van de tijdelijke voorzieningen? 

- Hoe tevreden zijn bewoners over de tijdelijke voorzieningen? 

- Hoe en in welke mate worden bewoners op de hoogte gehouden over de voortgang? 

 

De enquêtes zijn op een dusdanige manier opgesteld dat uiteindelijk op bovenstaande 

deelvragen een antwoord kan worden gegeven. De enquête zoals deze onder de bewoners 

van de drie onderzoekswijken is verspreid, is te vinden in bijlage IV.  

5.2.2 Methode van enquêteren 

Voor het enquêteren is een beproefde methode bij woontevredenheidonderzoek gebruikt 

die met regelmaat door Stichting Interface wordt toegepast. De methode houdt in dat 

enquêtes van deur tot deur worden rondgebracht en dat deze na 1-2 weken persoonlijk aan 

de deur worden opgehaald. Als men bij de ophaalronde niet thuis is of de enquête nog niet 

heeft ingevuld, krijgt men een retourenvelop. Tevens bestaat er de mogelijkheid om de 

enquête op internet in te vullen. De verwachting is dat met deze methode een respons van 
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40% wordt gehaald. Aangezien de doelstelling van dit onderzoek een respons van 200 per 

onderzoekswijk is, betekent dit dat er 500 enquêtes per onderzoekswijk worden uitgezet. In 

totaal dus 1.500 enquêtes. 

 

Om voldoende  spreiding te behalen zijn de enquêtes uitgezet aan de hand van woningtype. 

Bij woningtype is onderscheid gemaakt tussen vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap-

woningen, rijtjeswoningen en appartementen. De enquêtes zijn verspreid volgens de huidige 

verdeling van de woningtypes in de onderzoekswijken. 

5.3 Verantwoording data 

De preparatie van de data wordt in deze paragraaf gekenmerkt door drie fasen. In eerste 

instantie is gekeken naar de respons van de enquêtes en de manier waarop deze respons tot 

stand is gekomen. Daarna is de data gecontroleerd aan de hand van een aantal criteria. De 

gecontroleerde data wordt vervolgens getoetst op representativiteit voor de gehele 

onderzoekswijk. In het vervolg van dit onderzoek worden in tabellen en figuren veelvuldig 

afkortingen gehanteerd voor de onderzoekslocaties, te weten MHV voor Meerhoven, DGW 

voor De Groote Wielen en De Volgerlanden. In enkele gevallen wordt ook TOT toegepast 

voor het totaal van de drie onderzoekslocaties. 

5.3.1 Respons 

De methode van enquêteren heeft geleid tot een respons van 537 ingevulde enquêtes. Dit 

komt neer op een responspercentage van 35,8%. In tabel 5.1 is te zien dat van de 537 

enquêtes er 209 online en 328 schriftelijk zijn ingevuld. De verhouding online – hardcopy 

verschilt per case, maar de totale verdeling over de drie cases is redelijk evenredig. Door de 

modulaire opbouw van de enquête zijn alle enquêtes bruikbaar voor verdere analyse.  

 

  MHV DGW DVL TOT TOT% 

Online Voor reminder 46 50 31 127 8,5% 

 Na reminder 21 28 33 82 5,5% 

 Totaal 67 78 64 209 13,9% 

Hardcopy Opgehaald 44 57 59 160 10,7% 

 Retourenvelop 63 40 65 168 11,2% 

 Totaal 107 97 124 328 21,9% 

Totaal Absoluut 174 175 188 537  

 Procentueel 34,8% 35,0% 37,6% 35,8%  

Tabel 5.1: Respons enquêtes 

5.3.2 Datacontrole 

Voordat de data geschikt is voor de analysefase dienen de gegevens eerst gecontroleerd en 

voorbewerkt te worden. De eerste controle vindt plaats voordat de data is ingevoerd. De 

enquête bestaat uit een aantal modules. Bij de modules winkels, onderwijs en zorg hoeven 

bewoners alleen de vragen in te vullen als ze ook daadwerkelijk gebruik maken of in 

sommige gevallen hebben gemaakt van de betreffende voorziening. Door middel van 

doorverwijzingen wordt bewoners duidelijk gemaakt wat ze wel en niet moeten invullen. Bij 

de digitale enquêtes gaat deze doorverwijzing automatisch, maar bij de papieren versies 

dient dit gecontroleerd te worden. Vaak blijkt dat bewoners vragen in hebben gevuld over 

voorzieningen waar ze geen gebruik van maken of dat ze vragen hebben overgeslagen over 

voorzieningen waar ze wel gebruik van maken. In beide gevallen is de data ingevoerd als 

‘missing value’. 
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Tabel 5.2 geeft weer wat de respons is per voorziening na deze correctie. Hieruit blijkt dat 

relatief weinig respondenten gebruik maken of hebben gemaakt van de tijdelijke 

onderwijsvoorzieningen, namelijk 22,5%. Dit is opmerkelijk, want in de drie 

onderzoekswijken zijn capaciteitsproblemen omtrent de onderwijsvoorzieningen. Verklaring 

voor het lage responspercentage dient waarschijnlijk gezocht te worden in de doelgroep. 

Tijdelijke winkel- en zorgvoorzieningen zijn toegankelijk voor alle doelgroepen. Tijdelijke 

onderwijsvoorzieningen worden logischerwijs alleen bezocht door huishoudens met 

kinderen.  

 

Een tweede oorzaak heeft waarschijnlijk te maken met de fasering van 

onderwijsvoorzieningen. Bij winkel- en zorgvoorzieningen verdwijnt de tijdelijke huisvesting 

zodra de definitieve voorziening opgeleverd wordt. Deze overgang vindt bij 

onderwijsvoorzieningen meestal gefaseerd plaats. Hierdoor blijven tijdelijke en definitieve 

voorzieningen enige jaren naast elkaar bestaan. Dit is mogelijk omdat de drie 

onderzoekswijken allen meerdere onderwijsvoorzieningen hebben. De enquête richt zich 

louter op tijdelijke onderwijsvoorzieningen, waardoor de omvang van de doelgroep verder 

afneemt. Het aantal respondenten bij onderwijsvoorzieningen is per case erg laag. Om die 

reden wordt deze voorziening niet meegnomen in de verdere analyse. Wel worden 

uitspraken gedaan over de onderwijsvoorzieningen gebaseerd op de totale respons van 121. 

 

 MHV DGW DVL TOT TOT% 

Winkelvoorzieningen 169 170 152 491 91,4% 

Onderwijsvoorzieningen 

Zorgvoorzieningen 

41 

159 

49 

129 

31 

118 

121 

406 

22,5% 

75,6% 

Tabel 5.2: Respons per voorziening 

 

Aan de hand van frequentietabellen wordt vervolgens gecontroleerd op codeer- en/of 

typefouten. De frequentietabellen dienen ook als basis voor het controleren op vreemde 

waarden. Vreemde waarden zijn waarden die sterk afwijken van het gemiddelde. De 

vreemde waarden en codeer- en typefouten zijn gecorrigeerd. Vervolgens heeft er een 

hercodering plaatsgevonden van de data die voortkomt uit open vragen of vragen met een 

open antwoordmogelijkheid. Tot slot is de normaliteit van de data getoetst. Voor een 

uitgebreidere toelichting op de datacontrole, zie bijlage V. 

5.3.3 Representativiteit 

Huishoudsamenstelling 

Doelstelling van dit onderzoek is om uitspraken te doen over alle bewoners van de drie  

onderzoekswijken. Hiervoor dienen de uitkomsten van het onderzoek gegeneraliseerd te 

worden naar de gehele populatie. Om te controleren of de steekproefpopulatie 

representatief is voor de gehele populatie wordt per onderzoekswijk een ‘Chi-kwadraat 

goodness of fit’ toets uitgevoerd. Deze toets meet of de ‘observed frequencies’ 

overeenkomen met de ‘expected frequencies’. De ‘observed frequencies’ is in dit geval de 

respons per type huishoudsamenstelling. De ‘expected frequencies’ is de respons verwacht 

wordt op basis van bestaande gegevens over huishoudsamenstelling in de onderzoekswijk 

(Onderzoekscentrum Drechtsteden, 2009; www.eindhoven.buurtmonitor.nl; www.s-

hertogenbosch.buurtmonitor.nl). Onder H0 wordt verstaan dat de respons verdeeld is zoals 

je verwacht op basis van de bestaande gegevens. Bij alle toetsen wordt een 

betrouwbaarheidsmarge van 5% (α=0,05) gehanteerd. 
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 MHV DGW DVL 

 Obs. Exp. Obs. Exp. Obs. Exp. 

2-oudergezin met kind(eren) 84 71,6 97 88,2 88 87,9 

2-persoons huishouden 60 61,3 58 53,9 73 61,8 

1-oudergezin met kind(eren) 4 5,0 6 6,1 9 10,6 

1-persoons huishouden 23 33,2 13 25,8 17 26,8 

Chi-kwadraat (significantie) 5,5 (0,138) 7,5 (0,058) 5,8 (0,120) 

Tabel 5.3: Chi-kwadraat voor representativiteit aan de hand van huishoudsamenstelling 

 

Op basis van tabel 5.3 blijkt dat H0 in alle drie de onderzoekslocaties niet wordt verworpen. 

Er is dus geen verschil significant verschil tussen de verdeling van de respons en de verdeling 

in de wijk, hetgeen betekent dat de data representatief is voor de gehele wijk. 

 Woningtypen 

De enquêtes zijn aanvankelijk uitgezet aan de hand van woningtype (Boeijenga & Mensik, 

2008; Website buurtmonitor ’s-Hertogenbosch). Aan de hand van onderstaande 

staafdiagrammen is visueel gecontroleerd in hoeverre de woningtypes van de respondenten 

overeenkomen met verdeling van woningtypes in de onderzoekswijken. 

 

 MHV DGW DVL 

 Obs. Exp. Obs. Exp. Obs. Exp. 

Appartement 36 25,5 22 34,8 40 33,8 

Rijtjeswoning 72 71,4 76 83,5 98 103,4 

Twee-onder-een-kap 41 59,5 58 38,3 24 30,1 

Vrijstaand 21 30,6 18 17,4 26 20,7 

Chi-kwadraat (significantie) 14,1 (0,003) 15,6 (0,001) 4,0 (0,261) 

Tabel 5.4: Chi-kwadraat voor representativiteit aan de hand van woningtypen 
 

Op basis van tabel 5.4 blijkt dat H0 in Meerhoven en De Groote Wielen wordt verworpen. Er 

is dus een significant verschil tussen de verdeling van de respons en de verdeling in de wijk. 

In Meerhoven is het aantal respondenten dat in een twee-onder-een-kapwoning woont 

lager dan men op basis van de verdeling van woningtypes in de wijk mag verwachten. Het 

aantal respondenten met een appartement of vrijstaande woning is daarentegen 

oververtegenwoordigd. Het aantal respondenten met een rijtjeswoning komt overeen met 

de verwachting. In De Groote Wielen blijken de twee-onder-een-kapwoningen juist 

oververtegenwoordigd en de appartementen  en rijtjeswoningen ondervertegenwoordigd. 

Het aantal respondenten met een vrijstaande woning is zoals verwacht. In tegenstelling tot 

Meerhoven en De Groote Wielen wordt H0 bij De Volgerlanden niet verworpen. De data van 

De Volgerlanden is dus wel representatief voor de gehele wijk. 

Leeftijdsopbouw  

De leeftijdsopbouw van een uitbreidingswijk is door de constante uitbreiding sterk aan 

verandering onderhevig. Bij een vergelijking tussen de leeftijdsopbouw van de wijk en de 

respondenten dienen beide gegevens op hetzelfde moment te zijn vastgesteld. Dit blijkt 

praktisch nagenoeg niet mogelijk. De vergelijking loopt verder spaak doordat in het geval 

van gezinnen de ouders als respondent worden meegenomen. Bij de leeftijdsopbouw van 

een wijk worden ook kinderen meegenomen. Om die reden is in figuur 5.2 de 

leeftijdsopbouw van de respondenten in de onderzoekswijken onderling vergeleken. Dit kan 

een belangrijk aspect zijn bij het interpreteren van de analyses. 
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Uit figuur 5.2 blijkt dat de leeftijd van de respondenten uit Meerhoven en De Volgerlanden 

ongeveer gelijk is. Onder de respondenten van De Volgerlanden bevinden zich iets meer 

bewoners die ouder zijn dan 55 jaar en iets minder jongere bewoners. Dit verschil is e

zeer gering. Het verschil tussen de twee wijken en De Groote Wielen is groot. Gemiddeld 

genomen zijn respondenten in De Groote Wielen aanzienlijk jonger dan de respondenten in 

Meerhoven en De Groote Wielen. Het gros van de respondenten is tussen de 2

Dit gegeven dient in ogenschouw te worden genomen bij de analyses van met name 

onderwijsvoorzieningen, omdat binnen deze categorie veel ouders met jonge kinderen 

aanwezig zijn. 
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blijkt dat de leeftijd van de respondenten uit Meerhoven en De Volgerlanden 

ongeveer gelijk is. Onder de respondenten van De Volgerlanden bevinden zich iets meer 

bewoners die ouder zijn dan 55 jaar en iets minder jongere bewoners. Dit verschil is e

zeer gering. Het verschil tussen de twee wijken en De Groote Wielen is groot. Gemiddeld 

genomen zijn respondenten in De Groote Wielen aanzienlijk jonger dan de respondenten in 

Meerhoven en De Groote Wielen. Het gros van de respondenten is tussen de 2

Dit gegeven dient in ogenschouw te worden genomen bij de analyses van met name 
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blijkt dat de leeftijd van de respondenten uit Meerhoven en De Volgerlanden 

ongeveer gelijk is. Onder de respondenten van De Volgerlanden bevinden zich iets meer 

bewoners die ouder zijn dan 55 jaar en iets minder jongere bewoners. Dit verschil is echter 

zeer gering. Het verschil tussen de twee wijken en De Groote Wielen is groot. Gemiddeld 

genomen zijn respondenten in De Groote Wielen aanzienlijk jonger dan de respondenten in 

Meerhoven en De Groote Wielen. Het gros van de respondenten is tussen de 25 en 45 jaar. 

Dit gegeven dient in ogenschouw te worden genomen bij de analyses van met name 

onderwijsvoorzieningen, omdat binnen deze categorie veel ouders met jonge kinderen 

MHV

DGW

DVL
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6 Tijdelijke voorzieningen vanuit 

bewonersperspectief 

6.1 Inleiding 

Hoofdstuk 4 heeft reeds het totstandkomingproces van voorzieningen in de drie 

onderzoekswijken beschreven. Tijdelijke voorzieningen spelen hierin een belangrijke rol. Om 

het totstandkomingproces van voorzieningen te kunnen bijsturen is input vanuit de 

bewoners van belang. In dit hoofdstuk wordt daarom toegelicht hoe bewoners oordelen 

over de tijdelijke voorzieningen in hun wijk. Dit gebeurt aan de hand van de vijf, in hoofdstuk 

5 geformuleerde, deelvragen. De resultaten van de enquête uit bijlage IV dienen als input 

voor de beantwoording van deze vragen. In de eerste paragraaf wordt het belang 

beschreven dat bewoners hechten aan voorzieningen. Daarna worden de verwachtingen van 

bewoners ten aanzien van gebruiksduur, beeld en opleverdata besproken. Vervolgens wordt 

ingegaan op de mate waarin bewoners gebruik maken van de tijdelijke voorzieningen en hoe 

tevreden ze hierover zijn. Tot slot wordt beschreven hoe en in welke mate bewoners op de 

hoogte zijn gehouden over de voortgang van de ontwikkelingen in hun wijk. Het hoofdstuk 

plaatst de resultaten van de enquête per paragraaf in het perspectief van de geraadpleegde 

literatuur en de afgenomen interviews. 

6.2 Belang van voorzieningen 

Deze paragraaf gaat in op het belang dat bewoners hechten aan voorzieningen. Hiervoor 

wordt eerst de motivatie van bewoners om naar een Vinex-wijk te verhuizen beschreven, 

gevolgd door het belang van voorzieningen bij verhuizing uit een Vinex-wijk. Tot slot wordt 

aandacht besteed aan de prioriteiten bij de ontwikkeling van voorzieningen. 

6.2.1 Aantrekkende werking voorzieningen 

In de literatuur wordt door Uunk en Dominquez Martinez (2002) gesteld dat voorzieningen 

belangrijk zijn bij het aantrekken van bewoners, hetgeen op een uitbreidingslocatie een 

primair doel is. In de enquête hebben bewoners aangegeven wat hun belangrijkste redenen 

waren om naar één van de drie onderzoekswijken te verhuizen. Bewoners konden maximaal 

drie redenen noemen uit de verdeling zoals weergegeven in figuur 6.1. Als resultaat hebben 

de 537 bewoners samen 903 keer een reden genoemd. Van die 903 antwoorden wordt 

slechts 47 keer ‘nabijheid van voorzieningen’ als reden genoemd. Hiermee zijn de 

voorzieningen de op vier na belangrijkste reden voor mensen om naar een 

uitbreidingslocatie te verhuizen. De vier belangrijkere redenen in volgorde van importantie 

zijn woningkenmerken, woonomgeving, afstand tot werk en dichterbij familie en vrienden. 

Het belang van voorzieningen bij het aantrekken van nieuwe bewoners blijkt dus beperkt. De 

noodzaak om voorzieningen in een vroeg stadium te ontwikkelen lijkt daardoor te 

ontbreken. Ontwikkelende partijen nemen de ontwikkeling van voorzieningen doorgaans 

later op in de fasering. Voor winkelvoorzieningen geldt dat er een minimaal draagvlak van 

3.000 woningen moet zijn. De bewoners geven aan dat ‘woningkenmerken’ en 

‘woonomgeving’ de belangrijkste pullfactoren zijn om naar een bepaalde wijk te verhuizen. 

Om het draagvlak door middel van woningafname te verhogen dient het afstemmen van het 

woningbouwprogramma dus prioriteit te hebben. Bij woningkenmerken moet niet alleen 

worden gedacht aan fysieke kenmerken, zoals woningtype, oppervlakte en aantal kamers, 

maar ook aan zaken als verhouding huur/koop en prijsklasse. De woonomgeving heeft o.a. 
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betrekking op de aanwezigheid van groen, het rustige

buurt. 

Figuur 6.1: Motivatie verhuizing naar onderzoekswijk

 

De pullfactoren per onderzoekswijk volgen hetzelfde patroon als het totaal. Toch komen 

enkele redenen bij sommige locaties aanzienlijk vaker voor. Mobili

‘afstand tot werk’ en ‘bereikbaarheid’ scoren in Meerhoven hoger dan in de De Groote 

Wielen en De Volgerlanden. Dit hangt waarschijnlijk samen met de werkgelegenheid in 

Eindhoven en de nabijheid van de A2. Ook zijn er procentueel gezien

Meerhoven verhuisd vanwege het (toekomstige) voorzieningenaanbod dan in de overige 

twee wijken. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de vroege openbaarmaking van het 

grootstedelijke centrumplan in Meerhoven. Het centrum

nog steeds niet bekend en het plan in De Volgerlanden is kleinschaliger. 

voorzieningenaanbod is echter ook in Meerhoven beperkt ten opzichte van het belang van 

kenmerken van de woning en woonomgeving. Wat betreft de woon

Groote Wielen ver boven 

water en groen voor veel respondenten een reden om in De Groote Wielen te gaan wonen. 

6.2.2 Belang voorzieningenaanbod 
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het gebrek er aan, een reden kan zijn voor bewoners om te verhuizen. Uit de enquête blijkt 

dat 14,2% van bewoners overwe

geven 46 bewoners aan dat het voorzieningenaanbod een belangrijke tot zeer belangrijke rol 

speelt in hun overweging om te verhuizen
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Tabel 6.1: Belang voorzieningenaanbod bij verhuisgeneigdheid

             Tijd voor voorzieningen

betrekking op de aanwezigheid van groen, het rustige karakter van een wijk of een kindrijke 

Motivatie verhuizing naar onderzoekswijk 

per onderzoekswijk volgen hetzelfde patroon als het totaal. Toch komen 

enkele redenen bij sommige locaties aanzienlijk vaker voor. Mobili

‘afstand tot werk’ en ‘bereikbaarheid’ scoren in Meerhoven hoger dan in de De Groote 

Wielen en De Volgerlanden. Dit hangt waarschijnlijk samen met de werkgelegenheid in 

Eindhoven en de nabijheid van de A2. Ook zijn er procentueel gezien

Meerhoven verhuisd vanwege het (toekomstige) voorzieningenaanbod dan in de overige 
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mplan in Meerhoven. Het centrumplan in De Groote 

nog steeds niet bekend en het plan in De Volgerlanden is kleinschaliger. 

voorzieningenaanbod is echter ook in Meerhoven beperkt ten opzichte van het belang van 

kenmerken van de woning en woonomgeving. Wat betreft de woonomgeving valt op

Groote Wielen ver boven gemiddeld scoort. Blijkbaar is de natuurrijke omgeving met veel 

water en groen voor veel respondenten een reden om in De Groote Wielen te gaan wonen. 

voorzieningenaanbod bij verhuisgeneigdheid 

Dominquez Martinex (2002) stellen verder dat het voorzieningenaanbod, met name 

aan, een reden kan zijn voor bewoners om te verhuizen. Uit de enquête blijkt 

bewoners overweegt om binnen 2 jaar te verhuizen. Van deze 76 bewoners 

geven 46 bewoners aan dat het voorzieningenaanbod een belangrijke tot zeer belangrijke rol 

in hun overweging om te verhuizen (zie tabel 6.1).  
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Verder valt op dat van de 46 bewoners die het voorzieningenaanbod meenemen in hun 

overweging er 24 uit Meerhoven komen. Niemand uit Meerhoven heeft bovendien het 

voorzieningenaanbod als zeer onbelangrijk bestempeld. Dit gegeven hangt 

hoogstwaarschijnlijk samen met de voortgang van de ontwikkeling van het centrum. In 

Meerhoven zijn de eerste woningen opgeleverd in 1999 en zou het winkelcentrum in 2005 

worden opgeleverd. Het lage aantal mensen dat verhuisgeneigd is in De Groote Wielen en 

De Volgerlanden is verklaarbaar, omdat deze wijken jonger zijn en de gemiddelde woonduur 

dus lager is. De gemiddelde woonduur in Meerhoven, De Groote Wielen en De Volgerlanden 

is respectievelijk 6,3 jaar, 3,0 jaar en 5,1 jaar. In De Volgerlanden is bovendien het definitieve 

centrum bijna opgeleverd. Het aantal mensen dat vanwege het voorzieningenaanbod 

geneigd is te verhuizen zal dus niet verder toenemen en waarschijnlijk zelfs afnemen. Bij De 

Groote Wielen zal het aantal verhuisgeneigden toenemen naarmate de wijk uitbreidt en de 

gemiddelde woonduur toeneemt. Het is zeer aannemelijk dat het aantal bewoners dat het 

voorzieningenaanbod meeneemt in hun verhuisoverwegingen zal toenemen, omdat de 

oplevering van het centrum aanvankelijk gepland stond in 2011 en inmiddels is opgeschoven 

naar 2014. 

6.2.3 Prioriteit definitieve voorzieningen 

Bewoners hebben in de enquête aangegeven in welke volgorde zij de definitieve 

voorzieningen bij voorkeur ontwikkeld zien worden. Door middel van het toekennen van een 

cijfer van 1 tot en met 8 konden zij aangeven welke van de in tabel 6.2 genoemde 

voorzieningen prioriteit hebben. De cursief gedrukte waarden in de tabel zijn de gemiddelde 

waarden die de bewoners hebben toegekend. Op basis hiervan is de voorkeursvolgorde 

bepaald. 

 

 MHV DGW DVL TOT 

Winkelvoorzieningen 1 (2,48) 3 (3,40) 2 (3,20) 1 (3,03) 

Onderwijsvoorzieningen 2 (3,15) 1 (3,30) 1 (2,89) 2 (3,11) 

Zorgvoorzieningen 3 (3,20) 2 (3,39) 3 (3,24) 3 (3,28) 

Openbaar vervoervoorzieningen 4 (4,22) 5 (4,45) 4 (4,04) 4 (4,24) 

Groenvoorzieningen 6 (5,13) 4 (4,16) 5 (4,71) 5 (4,67) 

Speelvoorzieningen 5 (5,12) 6 (4,59) 6 (5,02) 6 (4,91) 

Sportvoorzieningen 7 (5,97) 7 (5,80) 7 (5,98) 7 (5,92) 

Horecavoorzieningen 8 (6,67) 8 (6,67) 8 (6,82) 8 (6,82) 

Tabel 6.2: Behoefte aan definitieve voorzieningen 

 

Wat als eerste opvalt is dat de volgorde van de drie onderzoekslocaties, op enkele 

verschuivingen na, overeenkomen. Op alle locaties behoren winkel-, onderwijs- en 

zorgvoorzieningen tot de drie belangrijkste voorzieningen. De gemiddelde waarden van deze 

voorzieningen liggen bovendien relatief dicht bij elkaar en zijn aanzienlijk lager dan de 

gemiddelde waarde van de op drie na belangrijkste voorziening, openbaar 

vervoervoorzieningen. Dit ondersteunt de huidige keuze om voor deze drie typen tijdelijke 

voorzieningen te plaatsen. Opmerkelijk is dat de voorkeursvolgorde van deze voorzieningen 

per onderzoekswijk verschilt. In Meerhoven staan de winkelvoorzieningen nadrukkelijk op 

de eerste plaats, terwijl in De Groote Wielen en De Volgerlanden onderwijsvoorzieningen 

prioriteit hebben. Waarschijnlijk speelt bij Meerhoven de onvrede over de vertraging van 

het winkelcentrum een grote rol bij het toekennen van de hoogste prioriteit aan 

winkelvoorzieningen. Voor De Groote Wielen is de behoefte aan onderwijsvoorzieningen 

bovendien verklaarbaar aan de hand van de leeftijdsopbouw van de respondenten. De 

respondenten in De Groote Wielen zijn gemiddeld genomen jonger dan de overige 
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respondenten. Het aantal jonge (toekomstige) ouders, waarvoor onderwijsvoorzieningen 

belangrijk zijn, is daardoor waarschijnlijk groter.  

 

Uit de tabel kan verder worden opgemaakt dat openbaar vervoer, groen- en 

speelvoorzieningen van middelmatig belang worden geacht wanneer het gaat om 

bouwvolgorde. Verrassenderwijs wordt in Meerhoven aan groenvoorzieningen minder 

prioriteit gegeven dan in de andere twee locaties. De wijkopzet van Meerhoven wordt juist 

gekenmerkt door een groot park, dat als meerwaarde voor de wijk wordt geprofileerd.  

 

Over sport- en horecavoorzieningen zijn de bewoners van de drie onderzoekslocaties 

eenduidig. Zij hebben beiden in alle drie de locaties de laagste prioriteit. Blijkbaar zijn 

bewoners bereid om voor deze voorzieningen een grotere afstand af te leggen. Desondanks 

blijkt uit deskresearch in hoofdstuk 3 dat op nagenoeg alle middelgrote tot grote Vinex-

locaties in een vroeg stadium sportvoorzieningen worden gerealiseerd. De drie 

onderzoekslocaties beschikken ook al over diverse sportvoorzieningen. Voor horeca geldt dit 

in mindere mate. In Meerhoven en De Groote Wielen is een tijdelijk cafetaria geplaatst. 

Bovendien is er in Meerhoven ook tijdelijk een grand café geëxploiteerd in het 

informatiecentrum. 

6.2.4 Conclusie 

In hoofdstuk 2.3 timingproblematiek is op basis van bestaande literatuur beschreven dat 

ontwikkelende partijen zich in een spagaat bevinden tussen enerzijds het vroegtijdig 

realiseren van voorzieningen om bewoners aan te trekken of anderzijds de voorzieningen te 

bouwen zodra het draagvlak daar groot genoeg voor is. In de praktijk kiezen partijen voor de 

tweede optie. De bevindingen in deze paragraaf ondersteunen deze keuze. Het 

voorzieningenaanbod is namelijk niet de belangrijkste pullfactor voor mensen om naar een 

uitbreidingswijk te verhuizen. Het blijkt zelfs van ondergeschikt belang. Het uitblijven van 

het voorzieningenaanbod is echter wel een pushfactor voor bewoners om uit de wijk te 

vertrekken. Hierbij heeft de ontwikkeling van winkel-, onderwijs- en zorgvoorzieningen 

prioriteit. Dit zou moeten leiden tot een sense of urgency bij locaties die kampen met 

vertraging bij de ontwikkeling van deze voorzieningen. In Meerhoven is dit ook het geval, 

gezien het aanvalsplan kredietcrisis, maar in De Groote Wielen is er totaal geen druk om de 

vertraging te beperken.  

6.3 Bewonersverwachtingen 

In deze paragraaf worden eerst de verwachtingen beschreven die bewoners hadden ten 

aanzien van tijdelijke voorzieningen op het moment dat zij besloten te verhuizen naar de 

onderzoekswijk. Daarna wordt ingegaan op de verwachting die bewoners momenteel 

hebben met betrekking tot de opleveringsdatum van definitieve voorzieningen. 

Onderwijsvoorzieningen worden niet behandeld, vanwege een te lage respons. 

6.3.1 Verwachting gebruik tijdelijke voorzieningen 

Uit de beschrijving van het procesverloop is gebleken dat ontwikkelende marktpartijen de 

realisatie van tijdelijke voorzieningen over laten aan de gemeente en de toekomstige 

exploitant van het tijdelijk centrum. Het is de vraag of bewoners op het moment dat ze naar 

de onderzoekswijk verhuisden hadden verwacht dat ze gebruik zouden moeten maken van 

tijdelijke voorzieningen. Tabel 6.3 laat zien dat 17% tot 32% van de respondenten niet had 

verwacht gebruik te moeten maken van tijdelijke winkelvoorzieningen. Voor 

zorgvoorzieningen ligt dit aantal tussen de 19% en 25%. Deze percentages zijn relatief hoog. 

Zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat de tijdelijke voorzieningen in een vroeg 

stadium worden gerealiseerd. Er is dus een groot aantal bewoners dat pas in de wijk is 
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komen wonen op het moment dat de tijdelijke voorzieningen al gerealiseerd waren. 

Blijkbaar blijft de informatievoorziening door verkooppartijen over tijdelijke voorzieningen 

in gebreke en zijn bewoners niet of nauwelijks geïnteresseerd in het voorzieningenaanbod. 

 

  MHV DGW DVL TOT 

Verwacht gebruik tijdelijke winkelvoorzieningen Ja 83% 78% 68% 76% 

 Nee 17% 22% 32% 24% 

Verwacht gebruik tijdelijke zorgvoorzieningen Ja  76% 81% 75% 77% 

 Nee 24% 19% 25% 23% 

Tabel 6.3: Verwachting gebruik tijdelijke voorzieningen 

 

Tabel 6.4 geeft aan welk deel van de bewoners, die verwacht hadden gebruik te moeten 

maken van tijdelijke voorzieningen, erop gerekend had dat zij anno 2010 nog steeds van 

deze tijdelijke voorzieningen gebruik zouden moeten maken. Vanwege de verschillen in 

opleverdata tussen de locaties is het totaalpercentage niet relevant. Het aantal personen in 

Meerhoven dat dit niet had verwacht ligt zeer hoog. Dit is logisch gezien de opgelopen 

vertraging. Betrokken partijen hadden dit immers ook niet voorzien. De vertraging, zij het 

minimaal, is ook de verklaring voor het percentage bewoners in De Volgerlanden dat gebruik 

van de voorzieningen in 2010 niet had verwacht. Hetzelfde geldt voor de zorgvoorziening in 

De Groote Wielen. Deze had in 2009 klaar moeten zijn. Opvallend is het aantal respondenten 

in De Groote Wielen dat niet had verwacht in 2010 gebruik te moeten maken van tijdelijke 

winkelvoorzieningen, namelijk 29%. Op het moment dat in 2005 de eerste woningen 

opgeleverd werden, was namelijk al bekend dat het definitieve winkelcentrum op z’n 

vroegst pas in 2011 zou worden opgeleverd. Desondanks had bijna de helft van de bewoners 

verwacht al in 2010 gebruik te kunnen maken van het definitieve centrum. Hieruit blijkt 

wederom dat de informatievoorziening in gebreke blijft en dat bewoners zelf ook niet de 

verantwoordelijkheid nemen om zich op de hoogte te stellen. 

 

  MHV DGW DVL 

Verwacht gebruik tijdelijke winkelvoorzieningen 2010 Ja 15% 71% 53% 

 Nee 85% 29% 47% 

Verwacht gebruik tijdelijke zorgvoorzieningen 2010 Ja  18% 55% 47% 

 Nee 82% 45% 53% 

Tabel 6.4: Verwachting gebruik tijdelijke voorzieningen 

6.3.2 Beeldverwachting 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat het merendeel van de bewoners had verwacht gebruik te 

moeten maken van tijdelijke voorzieningen. De vraag dringt zich op in hoeverre het begrip 

tijdelijke voorzieningen gemeengoed is. Met andere woorden, komen de tijdelijke 

voorzieningen overeen met het beeld dat bewoners hiervan hadden voordat ze in de 

onderzoekswijk kwamen wonen en daadwerkelijk de voorzieningen gingen gebruiken? 
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In figuur 6.2 is te zien

tijdelijke voorzieningen overeen komen met het beeld dat 

de bewoners voldoen de voorzieningen slecht tot matig. 

Volgerlanden zijn vergelijkbaar. Rond 47% van de bewoners in deze wijken vindt de 

winkelvoorzieningen redelijk tot goed overeenkomen met het beeld dat men hiervan had. 

Rond de 30% is van mening dat de voorzieningen slecht tot matig voldoen aan de 

beeldverwachting. In De Groote Wielen zijn de resultaten aanmerkelijk positiever. Ruim 70% 

had blijkbaar een redelijk tot goed beeld van wat tijdelijke voorzieningen inhouden. 

diverse nieuwsbrieven blijkt ook dat er in De Groote Wielen veelvuldig aandacht i

aan de beeldvorming van het tijdelijke centrum.
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Figuur 6.2:  Mate waarin de tijdelijke winkelvoorzieningen overeenkomen met het beeld 

dat men hiervan had 
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is te zien dat gemiddeld genomen voor 55% van de bewoners

tijdelijke voorzieningen overeen komen met het beeld dat ze hiervan hadden. 
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55% van de bewoners de huidige 

hiervan hadden. Voor 22% van 

De resultaten uit Meerhoven en De 

Volgerlanden zijn vergelijkbaar. Rond 47% van de bewoners in deze wijken vindt de 

winkelvoorzieningen redelijk tot goed overeenkomen met het beeld dat men hiervan had. 

Rond de 30% is van mening dat de voorzieningen slecht tot matig voldoen aan de 

verwachting. In De Groote Wielen zijn de resultaten aanmerkelijk positiever. Ruim 70% 

had blijkbaar een redelijk tot goed beeld van wat tijdelijke voorzieningen inhouden. Uit 

blijkt ook dat er in De Groote Wielen veelvuldig aandacht is besteed 
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In figuur 6.3 is te zien dat de tijdelijke zorgvoorzieningen beter aan de beeldverwachtin

voldoen dan de tijdelijke winkelvoorzieningen. Het valt op dat de tijdelijke 

zorgvoorzieningen in De Groote Wielen aanmerkelijk minder aan de beeldverwachting 

voldoen dan de tijdelijke zorgvoorzieningen in Meerhoven en De Volgerlanden. Dit zou twee 

oorzaken kunnen hebben. 

aanmerkelijk hoger kunnen liggen dan in de andere twee onderzoekswijken. Het lijkt echter 

aannemelijker dat het verwachtingspatroon gelijk is, maar dat de tijdelijke 

zorgvoorzieningen op bepaalde aspecten niet voldoen aan het beeld. Dit wordt bevestigd 

door de tevredenheid over de tijdelijke zorgvoorzieningen in paragraaf 6.5.3.

6.3.3 Verwachting definitieve voorzieningen

Er heerst de nodige onduidelijkheid over opleveringsdata van de

Verwachtingen worden continu bijgesteld en bovendien veelal geformuleerd als brede 

range. In hoofdstuk 4 

betrokken publieke en private partijen besproken. 

verwachte opleveringsdata zijn volgens betrokken ontwikkelende partijen. 

de verwachtingen van bewoners m.b.t. de opleveringsdata van definitieve winkel

voorzieningen uitgezet. 
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uitgesloten, is dit slecht

op korte termijn de woningafname sterk toeneemt, waardoor ook de woningbouwproductie 

fors omhoog kan. Gezien de hu

Figuur 6.4: Verwachting van bewoners over opleverdatum definitieve winkelvoorzieningen

 

De figuur over de verwachte opleverdatum van zorgvoorzieningen geeft een ander beeld 

dan die van winkelvoorzieningen 

zorgvoorzieningen niet geclusterd met de winkelvoorzieningen. De definitieve zorg

voorzieningen worden momenteel gebouwd en zullen nog dit jaar worden opgeleverd. 
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In figuur 6.3 is te zien dat de tijdelijke zorgvoorzieningen beter aan de beeldverwachtin

voldoen dan de tijdelijke winkelvoorzieningen. Het valt op dat de tijdelijke 

zorgvoorzieningen in De Groote Wielen aanmerkelijk minder aan de beeldverwachting 

voldoen dan de tijdelijke zorgvoorzieningen in Meerhoven en De Volgerlanden. Dit zou twee 

ken kunnen hebben. Het verwachtingspatroon van bewoners in De Groote Wielen zou 

aanmerkelijk hoger kunnen liggen dan in de andere twee onderzoekswijken. Het lijkt echter 

aannemelijker dat het verwachtingspatroon gelijk is, maar dat de tijdelijke 

eningen op bepaalde aspecten niet voldoen aan het beeld. Dit wordt bevestigd 

door de tevredenheid over de tijdelijke zorgvoorzieningen in paragraaf 6.5.3.

Verwachting definitieve voorzieningen 

Er heerst de nodige onduidelijkheid over opleveringsdata van definitieve voorzieningen. 

Verwachtingen worden continu bijgesteld en bovendien veelal geformuleerd als brede 

 Programma & procesverloop zijn de huidige verwachtingen van 

betrokken publieke en private partijen besproken. In bijlage II is te 

verwachte opleveringsdata zijn volgens betrokken ontwikkelende partijen. 

de verwachtingen van bewoners m.b.t. de opleveringsdata van definitieve winkel

 

De bewoners van De Volgerlanden verwachten dat hun winkelcentrum als eerste wordt 

opgeleverd. Een meerderheid geeft aan te verwachten dat dit nog in 2010 of anders in 20

. De respondenten uit Meerhoven en De Groote Wielen zijn eensgezind over de 

opleverdatum van hun centra. Beide verwachten in 2012 gebruik te kunnen maken van het 

definitieve winkelcentrum. In Meerhoven is dit ook de verwachting van de ontwikkelende 

oor De Groote Wielen lijkt 2012 te vroeg te komen. Men is op dit moment 

bezig met de planontwikkeling van het winkelcentrum en hoewel 2012 niet wordt 

s haalbaar in het meest positieve scenario. Dit scenario houdt in dat 

op korte termijn de woningafname sterk toeneemt, waardoor ook de woningbouwproductie 

fors omhoog kan. Gezien de huidige marktomstandigheden lijkt dit uitgesloten.

Verwachting van bewoners over opleverdatum definitieve winkelvoorzieningen

over de verwachte opleverdatum van zorgvoorzieningen geeft een ander beeld 

dan die van winkelvoorzieningen (zie figuur 6.5). In De Groote Wielen worden de 

zorgvoorzieningen niet geclusterd met de winkelvoorzieningen. De definitieve zorg

voorzieningen worden momenteel gebouwd en zullen nog dit jaar worden opgeleverd. 
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In figuur 6.3 is te zien dat de tijdelijke zorgvoorzieningen beter aan de beeldverwachting 

voldoen dan de tijdelijke winkelvoorzieningen. Het valt op dat de tijdelijke 
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Volgerlanden verwachten bewoners terech

opgeleverd. Dit is echter bijgesteld naar 2013, nadat de enquêtes waren afgenomen. 

merendeel van de bewoners van Meerhoven verwacht dat de zorgvoorzieningen gelijktijdig 

met de winkelvoorziening worden opgeleve

voorzieningen onderdeel uitmaken van hetzelfde centrumplan. In de fasering is echter 

prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van het winkelgebied. Het zorgcentrum zal in 2014 

opgeleverd worden. 

 

6.3.4 Conclusie 

Bijna één op de vier bewoners had niet verwacht gebruik te moeten maken van tijdelijke 

winkel- en zorgvoorzieningen. Dit duidt op een gebrekkige informatievoorziening door 

verkopende partijen, maar ook op desinteresse of nalatigheid van bewoners. Hetzelfde geldt 

voor het beeld dat bewoners hadden van tijdelijke voorzieningen. Voor 

de bewoners uit Meerhoven en De Volgerlanden voldoen de tijdelijke winkelvoorzieningen 

slecht tot matig aan het beeld dat men hiervan had. In De Groote Wielen

minder dan 10%. Dit heeft twee mogelijke oorzaken. Wellicht voldoet het tijdelijke 

winkelcentrum in De Groote Wielen beter aan de verwachting. Daarnaast is de komst en 

uitstraling van het tijdelijke centrum via nieuwsbrieven goed gecommuniceerd. Dit heeft een 

positieve invloed op de beeldverwachting. Waarschijnlijk is

Meerhoven en De Volgerlanden in gebreke 

zichzelf op de hoogte te stellen. Dit blijkt uit de huidige verwachtingen over de 

opleveringsdata van de definitieve voorzieningen. De verwachtingen van bewoners in 

Meerhoven over het definitieve zorgcentrum en in De Groote Wielen over het definitieve 

winkelcentrum zijn niet conform de werkelijkheid. Deze voorzieningen zullen later 

opgeleverd worden dan bewoners op dit moment verwachten. 

6.4 Gebruik van tijdelijke voorzieningen

Deze paragraaf geeft een beeld van de mate waarin de tijdelijke voorzieningen door 

bewoners worden gebruikt. Het bespreekt daarnaast een aantal factoren die invloed kunnen 

hebben op het gebruik van tijdelijke voorzieningen zoals concur

gebruiksduur. 
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Figuur 6.5: Verwachting van bewoners over opleverdatum definitieve zorgvoorzieningen

             Tijd voor voorzieningen

Volgerlanden verwachten bewoners terecht dat de zorgvoorzieningen in 2011 worden 
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6.4.1 Bezoekfrequentie tijdelijke winkels

Een grote meerderheid van de 

voorzieningen in hun wijk. De m

in hun wijk 1 à 2 keer per week

enkele verschillen. Bij Meer

bewoners het tijdelijke winkelcentrum

categorie is bij Meerhoven ‘minder dan 1 keer per week’ en bij De Groote Wielen ‘3 à 4 k

per week’. Bewoners in De Groote Wielen bezoeken het tijdelijk winkelcentrum per week 

vaker dan bewoners in Meerhoven.

 

 

Nooit 

Minder dan 1 keer per week

1 à 2 keer per week 

3 à 4 keer per week 

5 of meer keer per week

Tabel 6.5: Bezoekfrequentie tijdelijke winkelvoorzieningen

 

De Volgerlanden kenmerkt zich door een afwijkende verdeling. De grootste categorie in deze 

wijk is ‘minder dan 1 keer per week’

van de respondenten ma

Meerhoven en De Groote Wielen is dit respectievelijk 2,3% en 1,7%. 

6.4.2 Bezoek concurrerend winkelaanbod

Een mogelijke verklaring voor de verschillen in bezoekfrequenties per wijk is de 

bezoekfrequentie van omliggende concurrerende winkelvoorzieningen.

laten zien welke winkelvoorzieningen door de bewoners van 

worden. Het gaat hierbij om het winkelaanbod dat voorziet in dagelijkse artikelen. 

percentages geven het aantal bewoners 

per week bezoekt. Bij de winkelvoorzieningen waar geen percentage vermeld staat ligt dit 

aantal onder de 10%. 

 

Figuur 6.6: Aantal bewoners uit Meerhoven dat minimaal 1 keer per week een winkelvoorziening 

bezoekt 

Tijd voor voorzieningen        

tijdelijke winkels 

Een grote meerderheid van de bewoners maakt gebruik van de tijdelijke winkel

voorzieningen in hun wijk. De meeste bewoners bezoeken de tijdelijke winkel

1 à 2 keer per week (tabel 6.5). De bezoekfrequenties per wijk kennen onderling 

enkele verschillen. Bij Meerhoven en De Groote Wielen bezoekt de meerderheid van de 

het tijdelijke winkelcentrum ook 1 à 2 keer per week, maar de op één na grootste 

categorie is bij Meerhoven ‘minder dan 1 keer per week’ en bij De Groote Wielen ‘3 à 4 k

s in De Groote Wielen bezoeken het tijdelijk winkelcentrum per week 

vaker dan bewoners in Meerhoven. 

MHV DGW 

2,3% 1,7% 

Minder dan 1 keer per week 27,6% 9,8% 

46,0% 47,4% 

22,4% 33,5% 

5 of meer keer per week 1,7% 7,5% 

: Bezoekfrequentie tijdelijke winkelvoorzieningen 

De Volgerlanden kenmerkt zich door een afwijkende verdeling. De grootste categorie in deze 

wijk is ‘minder dan 1 keer per week’, gevolgd door de categorie ‘nooit’. Maar liefst 

respondenten maakt nooit gebruik van de tijdelijke winkelvoorzieningen. In 

Meerhoven en De Groote Wielen is dit respectievelijk 2,3% en 1,7%.  

Bezoek concurrerend winkelaanbod 

laring voor de verschillen in bezoekfrequenties per wijk is de 

bezoekfrequentie van omliggende concurrerende winkelvoorzieningen. Figuur 6.

winkelvoorzieningen door de bewoners van de onderzoekswijken bezocht 

hierbij om het winkelaanbod dat voorziet in dagelijkse artikelen. 

percentages geven het aantal bewoners weer dat de winkelvoorziening minimaal één keer 

per week bezoekt. Bij de winkelvoorzieningen waar geen percentage vermeld staat ligt dit 

Aantal bewoners uit Meerhoven dat minimaal 1 keer per week een winkelvoorziening 
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bewoners maakt gebruik van de tijdelijke winkel-

eeste bewoners bezoeken de tijdelijke winkelvoorzieningen 

. De bezoekfrequenties per wijk kennen onderling 

de meerderheid van de 

ook 1 à 2 keer per week, maar de op één na grootste 

categorie is bij Meerhoven ‘minder dan 1 keer per week’ en bij De Groote Wielen ‘3 à 4 keer 

s in De Groote Wielen bezoeken het tijdelijk winkelcentrum per week 

DVL TOT 

26,6% 11% 

41,5% 27% 

23,9% 39% 

5,3% 20% 

2,7% 4% 

De Volgerlanden kenmerkt zich door een afwijkende verdeling. De grootste categorie in deze 

, gevolgd door de categorie ‘nooit’. Maar liefst 26,6% 

nooit gebruik van de tijdelijke winkelvoorzieningen. In 

laring voor de verschillen in bezoekfrequenties per wijk is de 

Figuur 6.6, 6.7 en 6.8 

de onderzoekswijken bezocht 

hierbij om het winkelaanbod dat voorziet in dagelijkse artikelen. De 

voorziening minimaal één keer 

per week bezoekt. Bij de winkelvoorzieningen waar geen percentage vermeld staat ligt dit 

 
Aantal bewoners uit Meerhoven dat minimaal 1 keer per week een winkelvoorziening 
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Uit figuur 6.6 blijkt dat de meeste bewoners het 

bezoeken. 70,1% van de bewoners uit Meerhoven bezoekt he

hun eigen wijk minimaal één keer per week.

Meerhoven bezoekt ook minimaal één keer per week het hoofdwinkelcentrum van 

Veldhoven, De Citypassage. Dit is opvallend, aangezien er twee winkelv

dichterbij Meerhoven liggen dan het centrum van Veldhoven. Blijkbaar is er geen 

rechtstreeks verband tussen de afstand tot omliggend voorzieningenaanbod en de 

bezoekfrequentie hiervan. Het lage aantal bezoekers van de buurtsupermarkt tussen 

Meerhoven en Veldhoven heeft waarschijnlijk te maken met het beperkte aanbod van deze 

winkelvoorziening. Voor de winkelvoorzieningen op industrieterrein De Hurk geldt dat de A2 

een barrière vormt voor de bereikbaarheid. Desondanks bezoekt 42,9% van de bewone

centrum minimaal één keer per week. Daarnaast gaat ook nog een aanzienlijk deel van de 

bewoners minimaal één keer per week naar de AHXL in Eindhoven (28,6%).

 

 

In figuur 6.7 is te zien dat de A2 ook een barrière vormt bij het winkelgedrag van bewoners 

in De Groote Wielen. De meeste dagelijkse boodschappen worden gedaan ten oosten van de 

snelweg. De goede bereikbaarheid van Rosmalen centrum va

gevolg dat 57,1% van de bewoners uit De Groote Wielen de winkelvoorzieningen in 

Rosmalen minimaal één keer per week bezoeken. Ondanks de goede bereikbaarheid van 

Rosmalen centrum is het aantal bezoekers dat het tijdelijke ce

bezoekt zeer hoog, namelijk 88,4%. 

 

Uit figuur 6.8 blijkt echter dat de afvloeiing naar omliggende winkel

invloed heeft op het aantal bezoekers dat gebruik maakt van de 

in De Volgerlanden. In de omgeving van De Volgerlanden liggen maar liefst drie winkelcentra 

die beter bezocht worden door bewoners van De Volgerlanden dan de tijdelijke 

winkelvoorziening. Ongeveer tweederde van de bewoners bezoekt wijkwinkelcentrum De 

Schoof in Hendrik-Ido-Ambacht en stadsdeelcentrum Walburg in De Volgerlanden minimaal 

één keer per week. Ook het buurtcentrum aan de Krommeweg in Hendrik

wordt beter bezocht dan het tijdelijke centrum in De Volgerlanden, 34,8% tegenover 31,9%. 

Figuur 6.7: Aantal bewoners uit De Groote Wielen dat minimaal 1 keer per week een 

winkelvoorziening bezoekt 

             Tijd voor voorzieningen
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Meer dan de helft van de bewoners in 

Meerhoven bezoekt ook minimaal één keer per week het hoofdwinkelcentrum van 

Veldhoven, De Citypassage. Dit is opvallend, aangezien er twee winkelvoorzieningen 

dichterbij Meerhoven liggen dan het centrum van Veldhoven. Blijkbaar is er geen 

rechtstreeks verband tussen de afstand tot omliggend voorzieningenaanbod en de 

bezoekfrequentie hiervan. Het lage aantal bezoekers van de buurtsupermarkt tussen 

erhoven en Veldhoven heeft waarschijnlijk te maken met het beperkte aanbod van deze 

winkelvoorziening. Voor de winkelvoorzieningen op industrieterrein De Hurk geldt dat de A2 

voor de bereikbaarheid. Desondanks bezoekt 42,9% van de bewoners dit 

centrum minimaal één keer per week. Daarnaast gaat ook nog een aanzienlijk deel van de 

bewoners minimaal één keer per week naar de AHXL in Eindhoven (28,6%). 

 

is te zien dat de A2 ook een barrière vormt bij het winkelgedrag van bewoners 

in De Groote Wielen. De meeste dagelijkse boodschappen worden gedaan ten oosten van de 

nuit De Groote Wielen heeft tot 

gevolg dat 57,1% van de bewoners uit De Groote Wielen de winkelvoorzieningen in 

Rosmalen minimaal één keer per week bezoeken. Ondanks de goede bereikbaarheid van 

ntrum in De Groote Wielen 

blijkt echter dat de afvloeiing naar omliggende winkelvoorzieningen wel 

tijdelijke winkelvoorziening 

nden. In de omgeving van De Volgerlanden liggen maar liefst drie winkelcentra 

die beter bezocht worden door bewoners van De Volgerlanden dan de tijdelijke 

winkelvoorziening. Ongeveer tweederde van de bewoners bezoekt wijkwinkelcentrum De 

Ambacht en stadsdeelcentrum Walburg in De Volgerlanden minimaal 

één keer per week. Ook het buurtcentrum aan de Krommeweg in Hendrik-Ido-Ambacht 

wordt beter bezocht dan het tijdelijke centrum in De Volgerlanden, 34,8% tegenover 31,9%.  

Aantal bewoners uit De Groote Wielen dat minimaal 1 keer per week een 
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Figuur 6.8: Aantal bewoners uit 

bezoekt 

6.4.3 Bezoek tijdelijke zorgvoorzieningen

In tabel 5.2 in paragraaf 

de tijdelijke zorgvoorzieningen. Het 

van de tijdelijke zorgvoorzieningen komt redelijk overeen met dit gemiddelde, namelijk 

73,7%. In Meerhoven daarentegen bezoeken meer mensen de tijdelijke zorgvoorzieningen 

(91,4%) en in De Volgerlanden mi

6.9 zijn gebaseerd op alle respondenten. Overigens worden niet alle voorzieningen in elke 

wijk aangeboden. In bijlage 

wijk.  
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tal bewoners uit De Volgerlanden dat minimaal 1 keer per week een winkelvoorziening 

Bezoek tijdelijke zorgvoorzieningen 

.2 in paragraaf 5.3.2 is te zien dat 75,6% van de respondenten gebruik maakt van 

de tijdelijke zorgvoorzieningen. Het aantal mensen dat in De Groote Wielen gebruik maakt 

van de tijdelijke zorgvoorzieningen komt redelijk overeen met dit gemiddelde, namelijk 

73,7%. In Meerhoven daarentegen bezoeken meer mensen de tijdelijke zorgvoorzieningen 

(91,4%) en in De Volgerlanden minder mensen (62,8%). De bezoekerspercentages in 

gebaseerd op alle respondenten. Overigens worden niet alle voorzieningen in elke 

bijlage VI staat een overzicht van de tijdelijke zorgvoorzieningen per 
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dat minimaal 1 keer per week een winkelvoorziening 

dat 75,6% van de respondenten gebruik maakt van 

aantal mensen dat in De Groote Wielen gebruik maakt 

van de tijdelijke zorgvoorzieningen komt redelijk overeen met dit gemiddelde, namelijk 

73,7%. In Meerhoven daarentegen bezoeken meer mensen de tijdelijke zorgvoorzieningen 

nder mensen (62,8%). De bezoekerspercentages in figuur 

gebaseerd op alle respondenten. Overigens worden niet alle voorzieningen in elke 

een overzicht van de tijdelijke zorgvoorzieningen per 
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Bewoners maken veruit het meeste gebruik van de huisarts in het tijdelijke zorgcentrum. 

Ook van de apotheek, tandarts en fysiotherapeut wordt in alle onderzoekswijken veelvuldig 

gebruik gemaakt. Een bloedafnamedienst wordt alleen in Meerhoven aangeboden, maar 

hier wordt aanzienlijk veel gebruik van gemaakt. Hetzelfde geldt voor het consultatiebureau 

in De Groote Wielen. De Volgerlanden biedt daarentegen een aantal zorgvoorzieningen aan 

waar nauwelijks gebruik van wordt gemaakt zoals sociale therapie, haptonomie en manuele 

therapie. De lage bezoekpercentages voor een aantal voorzieningen in combinatie met de 

hoge bezoekfrequenties voor voorzieningen die niet in elke wijk worden aangeboden duiden 

er op dat het voorzieningenaanbod niet geheel overeenkomst met de wensen en behoeften 

van bewoners.  

6.4.4 Gewenste maximale gebruiksduur 

De vorige paragrafen hebben laten zien dat er van bepaalde tijdelijke winkel- en 

zorgvoorzieningen veelvuldig gebruik wordt gemaakt. De vraag is hoelang bewoners 

maximaal van deze voorzieningen gebruik willen maken. De gemiddelde antwoorden van 

bewoners, zoals weergegeven in figuur 6.10 vallen allen binnen een range van 1,8 – 2,6 jaar. 

Hoewel de verschillen tussen de voorzieningen klein zijn valt op dat bewoners minder lang 

gebruik lijken te willen maken van tijdelijke winkel- en onderwijsvoorzieningen dan van 

tijdelijke zorgvoorzieningen. Een verklaring hiervoor kan het sporadische gebruik van een 

tijdelijke zorgvoorzieningen zijn. Een winkel- en/of onderwijsvoorziening wordt dagelijks dan 

wel wekelijks bezocht. Een bezoek aan een tijdelijke zorgvoorziening vindt over het 

algemeen minder frequent plaats. 

 

De gewenste maximale gebruiksduur van bewoners wijkt sterk af van de gebruiksduur in de 

praktijk. In de praktijk worden tijdelijke voorzieningen minimaal 4 à 5 jaar gebruikt. De 

gebruiksduur in de praktijk komt, met name bij winkelvoorzieningen, voort uit financiële 

overwegingen. Het blijkt voor een exploitant van een tijdelijke winkelvoorziening niet 

rendabel om deze 1,8 tot 2,6 jaar te exploiteren. Hoewel het rendement sterk afhankelijk is 

van het draagvlak, kan ruwweg worden gesteld dat een tijdelijke winkelvoorziening rendabel 

is vanaf vier jaar. De vergunning voor tijdelijke winkelvoorzieningen zijn als een gevolg van 

artikel 3.22 uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening vijf jaar geldig. De gebruiksduur van vijf 

jaar wordt in de praktijk door vertragingen vaak overschreden. Kortom, de gewenste 

maximale gebruiksduur van bewoners blijkt onrealistisch. 

 

Voor onderwijsvoorzieningen ligt dit anders. Doordat een wijk van 3.000 – 6.000 woningen 

voorziet in meerdere scholen, kunnen deze gefaseerd worden opgeleverd. De tijdelijke 

onderwijsvoorziening wordt weliswaar aanzienlijk langer gebruikt dan 2,6 jaar, maar de 

gebruiksduur per bewoner is hierdoor lager dan de totale gebruiksduur. Uit de grafiek blijkt 

dat bewoners uit Meerhoven langer gebruik willen maken van de onderwijsvoorzieningen 

dan bewoners van De Groote Wielen en De Volgerlanden. Een verklaring is mogelijk de 

tevredenheid over de tijdelijke onderwijsvoorzieningen in Meerhoven (zie paragraaf 6.5). 
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6.4.5 Conclusie 

Er zijn grote verschillen tus

tijdelijke winkelaanbod. De aanwezigheid en bereikbaarheid van omliggende concurrerende 

winkelvoorzieningen is waarschijnlijk van invloed op de bezoekfrequentie, maar er lijkt geen 

sprake van een rechtstreeks verband. 

aspecten zijn die verband houden met de bezoekfrequentie. Bewoners blijken bovendien 

kritisch over de duur waarvan

bewoners gewenste maximale gebruiksduur is in de praktijk financieel onhaalbaar. Er zijn 

bovendien opvallende verschillen in gewenste gebruiksduur tussen de onderzoekswijken. Dit 

kan duiden op verschillen in de tevredenheid over de tijdelijke voorzieningen. Verschillen in

tevredenheid zouden tevens een verklaring kunnen zijn voor de verschillen in de 

bezoekfrequenties van de tijdelijke voorzieningen.

6.5 Tevredenheid over tijdelijke voorzieningen

In deze paragraaf wordt onderzocht of de tevredenheid verband houdt met de 

bezoekfrequentie van de tijdelijke winkelvoorzieningen. Daaraan voorafgaand wordt de 

tevredenheid over verschillende kenmerken van het voorzieningenaanbod vergeleken. 

enquête zijn per type tijdelijke voorzieningen 

van een aantal kenmerken.

In figuur 6.11, 6.12 en 6.1

tijdelijke winkel-, onderwijs

de bewoners weer dat tevreden tot zeer

6.5.1 Tevredenheid winkelkenmerken

In figuur 6.11 is het aantal bewoners weergegeven dat tevreden tot zeer tevreden is over 

veertien kenmerken van de tijdelijke winkelvoorzien

meest tevreden over de aspecten die betrekking hebben op de bereikbaarheid van de 

tijdelijke winkelvoorzieningen,

parkeergelegenheid. In de onderzoekswijken is do

nodige aandacht besteed aan de bereikbaarheid van de tijdelijke winkelvoorzieningen. In 

Meerhoven is de bereikbaarheid zelfs één van de redenen geweest om het centrum te 

verhuizen. De tevredenheid over de bereikbaarheid 

tevredenheid over de overige bereikbaarheidsaspecten. Openbaar vervoer is echter ook 
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Er zijn grote verschillen tussen de drie onderzoekswijken in de bezoekfrequenties van het 

tijdelijke winkelaanbod. De aanwezigheid en bereikbaarheid van omliggende concurrerende 

winkelvoorzieningen is waarschijnlijk van invloed op de bezoekfrequentie, maar er lijkt geen 

rechtstreeks verband. De verschillen doen vermoeden dat er meerdere 

aspecten zijn die verband houden met de bezoekfrequentie. Bewoners blijken bovendien 

kritisch over de duur waarvan zij gebruik wil maken van tijdelijke voorzieningen. De door 

e maximale gebruiksduur is in de praktijk financieel onhaalbaar. Er zijn 

bovendien opvallende verschillen in gewenste gebruiksduur tussen de onderzoekswijken. Dit 

kan duiden op verschillen in de tevredenheid over de tijdelijke voorzieningen. Verschillen in

tevredenheid zouden tevens een verklaring kunnen zijn voor de verschillen in de 

bezoekfrequenties van de tijdelijke voorzieningen. 

Tevredenheid over tijdelijke voorzieningen 

In deze paragraaf wordt onderzocht of de tevredenheid verband houdt met de 

frequentie van de tijdelijke winkelvoorzieningen. Daaraan voorafgaand wordt de 

tevredenheid over verschillende kenmerken van het voorzieningenaanbod vergeleken. 

enquête zijn per type tijdelijke voorzieningen tevredenheidvragen opgenomen aan de hand 

an een aantal kenmerken. De tevredenheid is gemeten aan de hand van een vijfpuntschaal. 

en 6.13 is de tevredenheid te zien over de kenmerken van respectievelijk 

, onderwijs- en zorgvoorzieningen. Deze figuren geven he

de bewoners weer dat tevreden tot zeer tevreden is over de kenmerken.

Tevredenheid winkelkenmerken 

is het aantal bewoners weergegeven dat tevreden tot zeer tevreden is over 

veertien kenmerken van de tijdelijke winkelvoorzieningen. Over het algemeen is men het 

meest tevreden over de aspecten die betrekking hebben op de bereikbaarheid van de 

tijdelijke winkelvoorzieningen, zoals bereikbaarheid per auto, per fiets en te voet en de 

In de onderzoekswijken is door de geïnterviewde partijen ook de 

nodige aandacht besteed aan de bereikbaarheid van de tijdelijke winkelvoorzieningen. In 

Meerhoven is de bereikbaarheid zelfs één van de redenen geweest om het centrum te 

verhuizen. De tevredenheid over de bereikbaarheid per openbaar vervoer blijft achter bij de 

tevredenheid over de overige bereikbaarheidsaspecten. Openbaar vervoer is echter ook 
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sen de drie onderzoekswijken in de bezoekfrequenties van het 

tijdelijke winkelaanbod. De aanwezigheid en bereikbaarheid van omliggende concurrerende 

winkelvoorzieningen is waarschijnlijk van invloed op de bezoekfrequentie, maar er lijkt geen 

De verschillen doen vermoeden dat er meerdere 

aspecten zijn die verband houden met de bezoekfrequentie. Bewoners blijken bovendien 

gebruik wil maken van tijdelijke voorzieningen. De door 

e maximale gebruiksduur is in de praktijk financieel onhaalbaar. Er zijn 

bovendien opvallende verschillen in gewenste gebruiksduur tussen de onderzoekswijken. Dit 

kan duiden op verschillen in de tevredenheid over de tijdelijke voorzieningen. Verschillen in 

tevredenheid zouden tevens een verklaring kunnen zijn voor de verschillen in de 

In deze paragraaf wordt onderzocht of de tevredenheid verband houdt met de 

frequentie van de tijdelijke winkelvoorzieningen. Daaraan voorafgaand wordt de 

tevredenheid over verschillende kenmerken van het voorzieningenaanbod vergeleken. In de 

tevredenheidvragen opgenomen aan de hand 

De tevredenheid is gemeten aan de hand van een vijfpuntschaal. 

is de tevredenheid te zien over de kenmerken van respectievelijk 

en zorgvoorzieningen. Deze figuren geven het percentage van 

tevreden is over de kenmerken. 

is het aantal bewoners weergegeven dat tevreden tot zeer tevreden is over 

ingen. Over het algemeen is men het 

meest tevreden over de aspecten die betrekking hebben op de bereikbaarheid van de 

zoals bereikbaarheid per auto, per fiets en te voet en de 

or de geïnterviewde partijen ook de 
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Meerhoven is de bereikbaarheid zelfs één van de redenen geweest om het centrum te 
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minder van belang bij het doen van de dagelijkse boodschappen. Het minst tevreden zijn 

bewoners in het algemeen over de hoeveelhe

winkelaanbod.  

 

 

Opvallend is de ontevredenheid over de hoeveelheid

De Volgerlanden. De tijdelijke voorziening in De Volgerlanden bestaat namelijk slechts uit 

één supermarkt, terwijl het tijdelijk centrum in Meerhoven naast een supermarkt nog 

andere winkels heeft. Verder valt de hoge tevredenheid in De Groote Wielen 

van de 14 kenmerken is men in De Groote Wielen het meest tevreden. Over de 

herkenbaarheid van het tijdelijke winkelcentrum en de bereikbaarheid per auto is bijna 90% 

van de bewoners in De Groote Wielen tevreden tot zeer tevreden. Hier tegenover

lage tevredenheid in De Volgerlanden. Over 10 van de 14 kenmerken is men in De 

Volgerlanden het meest ontevreden. 

6.5.2 Tevredenheid onderwijskenmerken

Op eenzelfde wijze als bij de winkelvoo

kenmerken van de tijd

winkelvoorzieningen is het aantal bewoners dat tevreden tot zeer tevreden is over de 

kenmerken die betrekking hebben op de bereikbaarheid hoog. Vooral de bereikbaarheid per 

fiets en te voet wordt goed beoordeeld, hetgeen bij onderwijsvoorzieningen zeer belangrijk 

is. Men is in het algemeen het minst tevreden over de vormgeving, de veiligheid en het 

binnenklimaat van de tijdelijke onderwijsvoorzieningen. Met name de veiligheid en het 

binnenklimaat zijn aspecten die vanwege de aanwezigheid van kinderen belangrijk zijn voor 

dit type voorziening.  
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Figuur 6.11: Het aantal bewoners dat tevreden tot zeer tevreden is over de kenmerken van het 

tijdelijke winkelaanbod 
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minder van belang bij het doen van de dagelijkse boodschappen. Het minst tevreden zijn 

bewoners in het algemeen over de hoeveelheid en de variatie van het tijdelijke 

Opvallend is de ontevredenheid over de hoeveelheid winkels in Meerhoven ten opzicht

De Volgerlanden. De tijdelijke voorziening in De Volgerlanden bestaat namelijk slechts uit 

één supermarkt, terwijl het tijdelijk centrum in Meerhoven naast een supermarkt nog 

andere winkels heeft. Verder valt de hoge tevredenheid in De Groote Wielen 

van de 14 kenmerken is men in De Groote Wielen het meest tevreden. Over de 

herkenbaarheid van het tijdelijke winkelcentrum en de bereikbaarheid per auto is bijna 90% 

van de bewoners in De Groote Wielen tevreden tot zeer tevreden. Hier tegenover

lage tevredenheid in De Volgerlanden. Over 10 van de 14 kenmerken is men in De 

Volgerlanden het meest ontevreden.  

Tevredenheid onderwijskenmerken 

Op eenzelfde wijze als bij de winkelvoorzieningen is in figuur 6.12 de tevreden

van de tijdelijke onderwijsvoorzieningen uitgezet.

winkelvoorzieningen is het aantal bewoners dat tevreden tot zeer tevreden is over de 

kenmerken die betrekking hebben op de bereikbaarheid hoog. Vooral de bereikbaarheid per 

oet wordt goed beoordeeld, hetgeen bij onderwijsvoorzieningen zeer belangrijk 

is. Men is in het algemeen het minst tevreden over de vormgeving, de veiligheid en het 

binnenklimaat van de tijdelijke onderwijsvoorzieningen. Met name de veiligheid en het 

nklimaat zijn aspecten die vanwege de aanwezigheid van kinderen belangrijk zijn voor 

Het aantal bewoners dat tevreden tot zeer tevreden is over de kenmerken van het 
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minder van belang bij het doen van de dagelijkse boodschappen. Het minst tevreden zijn 

id en de variatie van het tijdelijke 

 

in Meerhoven ten opzichte van 

De Volgerlanden. De tijdelijke voorziening in De Volgerlanden bestaat namelijk slechts uit 

één supermarkt, terwijl het tijdelijk centrum in Meerhoven naast een supermarkt nog 

andere winkels heeft. Verder valt de hoge tevredenheid in De Groote Wielen op. Over 11 

van de 14 kenmerken is men in De Groote Wielen het meest tevreden. Over de 

herkenbaarheid van het tijdelijke winkelcentrum en de bereikbaarheid per auto is bijna 90% 

van de bewoners in De Groote Wielen tevreden tot zeer tevreden. Hier tegenover staat de 

lage tevredenheid in De Volgerlanden. Over 10 van de 14 kenmerken is men in De 

de tevredenheid over de  

. Evenals bij de 

winkelvoorzieningen is het aantal bewoners dat tevreden tot zeer tevreden is over de 

kenmerken die betrekking hebben op de bereikbaarheid hoog. Vooral de bereikbaarheid per 

oet wordt goed beoordeeld, hetgeen bij onderwijsvoorzieningen zeer belangrijk 

is. Men is in het algemeen het minst tevreden over de vormgeving, de veiligheid en het 

binnenklimaat van de tijdelijke onderwijsvoorzieningen. Met name de veiligheid en het 

nklimaat zijn aspecten die vanwege de aanwezigheid van kinderen belangrijk zijn voor 
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Figuur 6.12: Het aantal bewoners dat tevreden tot zeer tevreden is over de kenmerken van het 

tijdelijke onderwijsaanbod 

 

De verhouding tussen de 

winkelvoorzieningen. Opvallend hierbij is dat bewoners van De Groote Wielen over acht 

kenmerken het minst tevreden zijn. Meerhoven daarentegen springt er positief uit. Over 

maar liefst negen kenmerken

bij de vormgeving, de verzorgdheid, de herkenbaarheid en de indeling zijn de verschillen met 

de overige twee locaties groot. 

6.5.3 Tevredenheid zorgkenmerken

De tevredenheid over de 

aanzienlijk hoger dan de tevredenheid over de kenmerken van de tijdelijke winkel

onderwijsvoorzieningen. Wederom is een groot aantal inwoners tevreden tot zeer tevreden 

over de bereikbaarheidsaspecten, maar o

worden goed beoordeeld

aan de ruime keuzemogelijkheden bij tijdelijke 

men over de vormgeving en de 
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De verhouding tussen de verschillende onderzoekslocaties ligt anders dan bij de 

Opvallend hierbij is dat bewoners van De Groote Wielen over acht 

kenmerken het minst tevreden zijn. Meerhoven daarentegen springt er positief uit. Over 

maar liefst negen kenmerken zijn bewoners van Meerhoven het meest tevreden. Met name 

bij de vormgeving, de verzorgdheid, de herkenbaarheid en de indeling zijn de verschillen met 

de overige twee locaties groot.  

Tevredenheid zorgkenmerken 

De tevredenheid over de kenmerken van de tijdelijke zorgvoorzieningen is 

de tevredenheid over de kenmerken van de tijdelijke winkel

onderwijsvoorzieningen. Wederom is een groot aantal inwoners tevreden tot zeer tevreden 

aarheidsaspecten, maar ook de keuzemogelijkheden en de toegankelijkheid 

worden goed beoordeeld (zie figuur 6.13). In paragraaf 6.4.3 is inmiddels aandacht besteed 

aan de ruime keuzemogelijkheden bij tijdelijke zorgvoorzieningen. Het minst tevreden is 

men over de vormgeving en de bereikbaarheid per openbaar vervoer.  
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: Het aantal bewoners dat tevreden tot zeer tevreden is over de kenmerken van het 

verschillende onderzoekslocaties ligt anders dan bij de 

Opvallend hierbij is dat bewoners van De Groote Wielen over acht 

kenmerken het minst tevreden zijn. Meerhoven daarentegen springt er positief uit. Over 

zijn bewoners van Meerhoven het meest tevreden. Met name 

bij de vormgeving, de verzorgdheid, de herkenbaarheid en de indeling zijn de verschillen met 

elijke zorgvoorzieningen is in het algemeen 

de tevredenheid over de kenmerken van de tijdelijke winkel- en 

onderwijsvoorzieningen. Wederom is een groot aantal inwoners tevreden tot zeer tevreden 

de keuzemogelijkheden en de toegankelijkheid 

. In paragraaf 6.4.3 is inmiddels aandacht besteed 

voorzieningen. Het minst tevreden is 
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Figuur 6.13: Het aantal bewoners dat tevreden tot zeer tevreden is over de kenmerken van het 

tijdelijke zorgaanbod 

 

De ontevredenheid over de vormgeving van de tijdelijke zorgvoorzieningen in De Groote 

Wielen hangt samen met de ontevredenheid over de vormgeving van de tijdelijke 

onderwijsvoorzieningen. Beide zijn namelijk 

Meerhoven zijn de tijdelijke zorgvoorzieningen gehuisvest in een oude legerbarak en is de 
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Met name de rapportcijfers van de tijdelijke winkelvoorzieningen zijn interessant. In 

paragraaf 6.4 is namelijk het gebruik van tijdelijke voorzieningen beschreven. Hieruit bleek 

dat de bezoekfrequentie van tijdelijke winkelvoorzieningen niet rechtstreeks verband houdt 

met de ligging en bereikbaarheid van het concurrerende voorzieningenaanbod. Uit die 

paragraaf bleek dat het tijdelijke winkelcentrum van De Groote Wielen het best bezocht 

werd en dat van De Volgerlanden het slechtst. Uit deze paragraaf blijkt dat de tijdelijke 

winkelvoorzieningen in De Groote Wielen het best beoordeeld worden en die in De 

Volgerlanden het slechtst. Met behulp van de Pearson-correlatie is getoetst of de 

bezoekfrequentie van tijdelijke voorzieningen samenhangt met de tevredenheid. Uit deze 

toets blijkt dat de samenhang voor iedere locatie significant is (p<0,05). De correlatie 

varieert van  0,338 tot 0,462. Gezien de hoge correlatie kan gesteld worden dat men een 

winkelcentrum minder frequent bezoekt, naarmate men ontevredener is over dit 

winkelcentrum. 

6.5.5 Conclusie 

Bewoners zijn over een aantal kenmerken van het tijdelijke voorzieningenaanbod zeer 

ontevreden. Hoewel de mate van tevredenheid per onderzoekswijk varieert, is het opvallend 

dat bewoners van de verschillende wijken over dezelfde aspecten ontevreden zijn. Bij 

winkelvoorzieningen zijn het de hoeveelheid en de variatie aan voorzieningen waarover men 

het minst tevreden is. Bij onderwijsvoorzieningen zijn dit vormgeving, veiligheid en 

binnenklimaat. Over zorgvoorzieningen is men meer tevreden dan over de andere twee 

voorzieningen. Desondanks is men bij de tijdelijke zorgvoorzieningen niet tevreden over de 

vormgeving van de tijdelijke huisvesting en de bereikbaarheid per openbaar vervoer. Bij 

winkelvoorzieningen leidt deze ontevredenheid tot een lagere bezoekfrequentie. Ten 

behoeve van de exploitatie is het dus essentieel om te zorgen dat bewoners tevreden zijn de 

tijdelijke voorzieningen in hun wijk.  

6.6 Informatievoorziening over voortgang 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de vijfde en laatste deelvraag ‘hoe en in 

welke mate bewoners op de hoogte worden gehouden over de voortgang van de 

bouwontwikkelingen in hun wijk’.  

6.6.1 Communicatiemiddelen 

Bewoners kunnen op verschillende manieren  op de hoogte blijven over de totstandkoming 

van de voorzieningen en de overige ontwikkelingen in hun wijk. Elke onderzoekslocatie heeft 

een tijdelijk informatiecentrum ingericht, waar bewoners op bepaalde tijden plannen, 

tekeningen en maquettes kunnen bekijken. Daarnaast heeft iedere onderzoekslocatie zijn 

eigen website en worden er nieuwsbrieven verstuurd. Buiten deze locatiespecifieke media 

verschijnen er ook met enige regelmaat berichten in dag- en weekbladen en op plaatselijke 

omroepen. Het spreekt bovendien voor zich dat bewoners elkaar ook op de hoogte houden. 

Aan de hand van deze verschillende categorieën hebben bewoners aangegeven op welke 

manier zij op de hoogte blijven van de voortgang van de ontwikkeling van voorzieningen 

(figuur 6.13). Respondenten hadden de mogelijkheid om meerdere communicatiemiddelen 

te noemen. Dit is terug te zien in de percentages. 
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Figuur 6.15: Mate waarin bewoners op de hoogte zijn gehouden
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De Groote Wielen 

Als belangrijkste oorzaak van de vertraging wordt in De Groote Wielen de crisis genoemd 

(30,3%). De crisis heeft invloed op de hele bouwsector in Nederland en dus ook op de drie 

onderzoekslocaties. Doordat de ontwikkeling van het centrumplan van De Groote Wielen in 

een vroeg stadium verkeerd heeft de crisis hier waarschijnlijk meer invloed dan in de andere 

twee locaties. Als tweede oorzaak wordt met 22,3% de planning genoemd. Bij De Groote 

Wielen heeft men er voor gekozen om het definitieve centrum als laatste deelgebied te 

realiseren. Dit is logisch met het oog op de fysieke fasering van de wijk, maar heeft als 

resultaat dat vertraging van elk ander deelgebied leidt tot vertraging van het centrum. 21,1% 

van de respondenten weet niet wat de oorzaak van de vertraging is. Zoals eerder 

beschreven is dit logisch. De initiële verwachte opleverdatum van het definitieve 

winkelcentrum ligt in de toekomst. Deze datum schuift verder op, maar bewoners zullen de 

vertraging pas in de toekomst als zodanig ervaren.  

De Volgerlanden 

Ook in de Volgerlanden is de crisis volgens de bewoners de hoofdoorzaak (33,0%). Zoals 

eerder aangegeven speelt dit zeker een rol, maar de invloed is waarschijnlijk kleiner 

aangezien de bouw van het centrum al gestart is in 2008. De op één na grootste categorie 

‘weet niet’ is ook verklaarbaar (29,3%). De vertraging in De Volgerlanden is namelijk zeer 

beperkt en bovendien is de bouw van het centrum momenteel gaande. De categorie 

‘Locatiespecifieke problemen’ is in vergelijking met de andere twee onderzoekswijken groot. 

16% van de bewoners wijt de vertraging van het centrum aan de fijnstofproblematiek en aan 

de trilling die de treinen in de tunnels onder De Volgerlanden veroorzaken. Beiden hebben 

vertraging veroorzaakt in met name de woningbouw en in mindere mate de bouw van het 

definitieve centrum. Bij De Volgerlanden valt op dat de betrokken partijen aanzienlijk minder 

wordt verweten dan in de andere twee onderzoekswijken. De gemeente wordt door 5,9% 

van de bewoners genoemd en de marktpartijen door 1,6%. Ook de samenwerking tussen 

beide partijen is volgens 1,6% van de respondenten de oorzaak. Met name de gemeente zit 

ver onder het gemiddelde van 19,0%. 

6.6.3 Conclusie 

Slechts een kleine groep bewoners houdt zich actief op de hoogte van de ontwikkelingen in 

hun wijk door het bezoeken van het informatiecentrum of de website. De meeste bewoners 

gebruiken nieuwsbrieven en kranten om zich op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen. 

Desondanks geven de meeste bewoners aan dat ze redelijk tot goed op de hoogte zijn over 

de voortgang van hun wijk. Veel bewoners kennen echter de oorzaak van de opgelopen 

vertraging van het centrumplan in hun wijk niet. Hieruit blijkt een zekere desinteresse vanuit 

bewoners die ook in paragraaf 6.3 al aan bod is geweest.  

6.7 Conclusie 

Bewoners uit de drie onderzoekswijken blijken zich bij een keuze om naar een Vinex-locatie 

te verhuizen niet te hebben laten leiden door het toekomstige voorzieningenaanbod. 

Kenmerken van de woning en de woonomgeving blijken een grotere rol te hebben gespeeld 

bij de verhuisoverwegingen. Dat het voorzieningenaanbod van ondergeschikt belang is blijkt 

uit de desinteresse in de ontwikkeling van het definitieve voorzieningencentrum. Bijna één 

op de vier bewoners had niet verwacht gebruik te moeten maken van tijdelijke 

voorzieningen. Daarnaast wordt er door bewoners weinig gebruik gemaakt van de 

informatiebronnen die voor hen gerealiseerd zijn, zoals een informatiecentrum en de 

website. Hierdoor zijn veel bewoners niet op de hoogte van de oorzaken van vertraging en 

van de definitieve opleverdatum van het centrum. Desondanks speelt de tevredenheid over 

tijdelijke voorzieningen een grote rol in de overwegingen van bewoners om te kiezen voor 
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bepaalde winkelvoorzieningen. Bij een hoge ontevredenheid wijken bewoners uit naar 

omliggende voorzieningen en daalt de bezoekfrequentie van het eigen tijdelijke 

winkelcentrum. Het voorzieningenaanbod, of juist het gebrek aan, blijkt een belangrijke rol 

te spelen bij de overwegingen van bewoners om te verhuizen uit de Vinex-wijk. Dit gegeven 

zou bij ontwikkelende partijen moeten leiden tot aandacht voor de tijdelijke voorzieningen 

en een sense of urgency bij de ontwikkeling van de definitieve voorzieningen. In hoofdstuk 4 

is reeds beschreven dat de rolverdeling bij de totstandkoming van de tijdelijke voorzieningen 

problematisch is. Omdat draagvlak van belang is bij de realisatie van een tijdelijk 

winkelcentrum is het voor betrokken partijen van belang dat bewoners gebruik maken van 

de tijdelijke voorzieningen. Hiervoor zullen de ontwikkelende partijen moeten sturen op een 

hoge tevredenheid. Om die reden wordt in de volgende paragraaf onderzocht welke 

factoren de tevredenheid van bewoners bepalen. 
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7 Bepalende tevredenheidsfactoren 

7.1 Inleiding 

In hoofdstuk 6 is aan de hand van frequentietabellen de tevredenheid van bewoners over de 

verschillende typen voorzieningen en de aspecten hiervan besproken. De factoren die een 

belangrijke bijdrage leveren aan deze tevredenheid zijn in hoofdstuk 6 echter nog niet aan 

bod gekomen. In dit hoofdstuk wordt getracht deze onderliggende factoren te achterhalen 

en verder toe te lichten. Voor het achterhalen van deze onderliggende factoren zijn 

verschillende statistische technieken gebruikt. Deze technieken zullen daarom eerst kort 

worden besproken, waarna deze vervolgens toegepast worden om te achterhalen hoe groot 

de bijdrage is van de tijdelijke winkel-, zorg- en onderwijsvoorzieningen op de totale 

tevredenheid onder bewoners. Ten slotte zal door middel van interactie-effecten 

onderzocht worden of de timingaspecten het verband tussen de aspecten van tijdelijke 

voorzieningen en de tevredenheid over deze tijdelijke voorzieningen beïnvloeden. 

7.2 Multipele regressie en factoranalyse 

Tijdens de analyse van de kwantitatieve data is gebruik gemaakt van twee statische 

analysetechnieken, namelijk multipele regressie en factoranalyse. Multipele regressie wordt 

toegepast om te achterhalen hoe groot de bijdrage van bepaalde onafhankelijke variabelen 

is op de afhankelijke variabele. Factoranalyse wordt toegepast om de hoeveelheid data te 

reduceren door kenmerken die sterk met elkaar correleren samen te voegen tot een factor. 

Na het uitvoeren van een factoranalyse kunnen de factoren worden toegepast in multipele 

regressie. 

7.2.1 Factoranalyse 

Een factoranalyse wordt gebruikt voor datareductie en zoekt uit wat gemeenschappelijk is 

binnen een set variabelen tegenover wat uniek is voor de individuele variabelen. In feite 

wordt nagegaan of er sprake is van een beperkt aantal ‘achterliggende’ factoren, die de 

correlaties tussen de variabelen verklaren. Elke variabele krijgt een factorlading die aangeeft 

hoe hoog deze variabele laadt op een factor. De variabelen laden op meerdere factoren, 

maar de hoogte van de lading verschilt. Voor een goede interpretatie van een factor wordt 

in dit onderzoek een minimale factorlading van 0,40 gehanteerd (Pallant, 2007; De Heus, 

Van Der Leeden & Gazendam, 2003). 

 

Om factoranalyse toe te mogen passen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: 

• De variabelen moeten van ten minste interval meetniveau zijn; 

• Het aantal respondenten moet voldoende groot zijn. Nunnally (1978) beveelt aan: 

tienmaal zoveel respondenten als variabelen; 

• De respondentengroep moet niet te homogeen zijn, en niet te heterogeen; 

• Het aantal ontbrekende gegevens mag niet groter zijn dan 5%; 

• De waarden van één variabele mogen niet volledig af te leiden zijn uit de waarden van 

één of meer van de andere variabelen; 

Deze eisen worden gecontroleerd voor het uitvoeren van de factoranalyse. Daarnaast wordt 

een KMO-test en Bartlett’s-Test of Sphericity uitgevoerd ter controle van de bruikbaarheid 

van de analyse. De KMO-test dient een waarde te generen van >0,6 en Bartlett’s test een 

significantie van <0,05.  
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Om na het uitvoeren van de factoranalyse te bepalen hoeveel factoren van belang zijn, 

wordt gebruik gemaakt van een aantal criteria: 

• Alle factoren met een eigenwaarde >1.00; 

• Aantal knikpunten in de scree plot; 

• Aantal factoren is hooguit een derde van het aantal variabelen; 

• Logische structuur rotatiematrix; 

• Logische interpretatie (naamgeving) mogelijk van factoren 

7.2.2 Multipele regressie 

Regressieanalyse is een statistische techniek voor het analyseren van gegevens waarin 

(mogelijk) sprake is van een specifieke samenhang. Dit wordt aangeduid als regressie. Deze 

samenhang houdt in dat de waarde van een afhankelijke variabele, op een storingsterm na, 

afhangt van één of meer onafhankelijke variabelen. Als de afhankelijke variabele Y wordt 

genoemd en de onafhankelijke variabelen X, dan kan de relatie tussen beide worden 

weergegeven in de volgende formulevorm. 

 

 

 

Hierin zijn b de regressiegewichten, a de constante en ε de error oftewel het residu. Hoe 

kleiner het residu is, hoe dichter de voorspelde waarde bij de gemeten waarde ligt (Pallant, 

2007; De Heus, Van Der Leeden & Gazendam, 2003). 

 

Net als bij een factoranalyse, zijn er ook een aantal voorwaarden waaraan de data moet 

voldoen om multipele regressie te mogen toepassen: 

• Het aantal respondenten moet voldoende groot (minimaal 15) zijn; 

• Zowel de onafhankelijke variabelen als de afhankelijke variabele zijn van intervalniveau; 

• Lineaire samenhang tussen onafhankelijke en afhankelijke variabele; 

• De residuen zijn onafhankelijk van elkaar, zijn normaal verdeeld en hebben voor elke 

lineaire combinatie van x-en dezelfde variantie (homoscedasticiteit). 

Deze eisen worden gecontroleerd voor het uitvoeren van de multipele regressie. Daarnaast 

wordt voordat de resultaten van de analyse worden geïnterpreteerd, de F-waarde en de 

ANOVA op significantie gecontroleerd. De F-toets controleert het aandeel verklaarde 

variantie ten opzichte van de totale variantie en geeft hiermee een beeld van de 

hoeveelheid informatie die is verklaard door deze analyse. De ANOVA berekent de overall 

betrouwbaarheid van de analyse. De toetsen zijn geldig met een minimale betrouwbaarheid 

van 95% (p ≤ 0,005). De gezamenlijk verklaarde variantie wordt weergegeven door de R
2
 Adj.  

7.3 Bijdrage voorzieningen aan totale tevredenheid 

In de enquête is aan bewoners van de onderzochte Vinex-wijken gevraagd welk rapportcijfer 

men zou geven aan alle zowel tijdelijke als definitieve voorzieningen. Door middel van 

multipele regressie wordt bepaald in welke mate de afzonderlijke rapportcijfers van de 

tijdelijke winkel-, onderwijs- en zorgvoorzieningen bijdragen aan de totale tevredenheid 

over de voorzieningen. De gestandaardiseerde regressiegewichten worden voor de totale 

onderzoekspopulatie bekeken en zorgen voor een gezamenlijke verklaarde variantie van 

35,2%. 

 

 β Winkels (sign.) β Onderwijs (sign.) β Zorg (sign.) R
2
 Adj. 

Totaal 0,352 (0,000) 0,274 (0,003) 0,179 (0,046) 35,2% 

Tabel 7.1: bijdrage gestandaardiseerde regressiegewichten van tijdelijke voorzieningen aan de totale 

tevredenheid over voorzieningen 

Y = a + b1X1 + b2X2 +  ….bnXn + ε 
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De regressiegewichten wijzen uit dat het rapportcijfer over de tijdelijke winkels de grootste 

bijdrage (0,352) levert aan de totale tevredenheid over alle voorzieningen, gevolgd door het 

rapportcijfer van de tijdelijke onderwijs

tevredenheid over alle voorzieningen wordt dus voornamelijk bepaald door de beoordeling 

die men geeft aan de tijdelijke winkelvoorzieningen en in een mindere mate door de 

beoordeling van de tijdelijke onderwijs

 

In het verdere verloop van hoofdstuk 7 zal, onder andere door de lage regressiegewichten 

van de tijdelijke onderwijs

bekeken worden door middel van factoranalyse in combinatie met 

onderwijs- en zorgvoorzieningen zullen alleen met 

Andere redenen waarom geen factoranalyse op de tijdelijke onderwijs

zorgvoorzieningen wordt toegepast zijn:

 

• Te lage respons voor verder onderzoek bij de 

• Uit de afgenomen interviews met professionele partijen en de positieve beoordeling van 

de tijdelijke zorgvoorzieningen door bewoners blijkt dat er geen noemenswaardige 

problemen zijn met de zorgvoorzieningen.

7.4 Tevredenheidkenmerken tijdelijke winkels

In de enquête zijn 14 vragen opgenomen over de tevredenheid van bewoners over de 

tijdelijke winkelvoorzieningen. De tevredenheid is gemeten aan de hand van een 

vijfpuntschaal. In deze paragraaf wordt onderzocht welk

winkelvoorzieningen invloed hebben op de tevredenheid over de tijdelijke winkel

voorzieningen. Om de relatie tussen de kenmerken van de winkelvoorzieningen en het 

rapportcijfer van de winkelvoorzieningen te onderzoeken is gebr

regressie en factoranalyse. Om de omvang van de data geschikt te maken voor het 

onderzoek wordt eerst een factoranalyse uitgevoerd waarna de uitkomsten worden 

meegenomen in multipele

weergegeven in figuur 7.1.

 

De uitkomsten van de factoranalyse en 

achtereenvolgens Meerhoven, De Groote Wielen, De Volgerlanden en het totaal van deze 

drie locaties. 

 

 

Figuur 7.1: Factoranalyse en 
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De regressiegewichten wijzen uit dat het rapportcijfer over de tijdelijke winkels de grootste 

bijdrage (0,352) levert aan de totale tevredenheid over alle voorzieningen, gevolgd door het 

rapportcijfer van de tijdelijke onderwijs- (0,274) en zorgvoorzieningen (0,179). De totale 

tevredenheid over alle voorzieningen wordt dus voornamelijk bepaald door de beoordeling 

die men geeft aan de tijdelijke winkelvoorzieningen en in een mindere mate door de 

beoordeling van de tijdelijke onderwijs- en zorgvoorzieningen.  

In het verdere verloop van hoofdstuk 7 zal, onder andere door de lage regressiegewichten 

van de tijdelijke onderwijs- en zorgvoorzieningen, alleen de winkelvoorzieningen nader 

bekeken worden door middel van factoranalyse in combinatie met multipele

en zorgvoorzieningen zullen alleen met multipele regressie worden onderzocht. 

Andere redenen waarom geen factoranalyse op de tijdelijke onderwijs

zorgvoorzieningen wordt toegepast zijn: 

Te lage respons voor verder onderzoek bij de tijdelijke onderwijsvoorzieningen;

Uit de afgenomen interviews met professionele partijen en de positieve beoordeling van 

de tijdelijke zorgvoorzieningen door bewoners blijkt dat er geen noemenswaardige 

n zijn met de zorgvoorzieningen. 

Tevredenheidkenmerken tijdelijke winkels 

In de enquête zijn 14 vragen opgenomen over de tevredenheid van bewoners over de 

tijdelijke winkelvoorzieningen. De tevredenheid is gemeten aan de hand van een 

vijfpuntschaal. In deze paragraaf wordt onderzocht welke kenmerken van de tijdelijke 

winkelvoorzieningen invloed hebben op de tevredenheid over de tijdelijke winkel

voorzieningen. Om de relatie tussen de kenmerken van de winkelvoorzieningen en het 

rapportcijfer van de winkelvoorzieningen te onderzoeken is gebruik gemaakt van 

regressie en factoranalyse. Om de omvang van de data geschikt te maken voor het 

onderzoek wordt eerst een factoranalyse uitgevoerd waarna de uitkomsten worden 

multipele regressie om de bijdrage per factor te bepalen.

figuur 7.1. 

De uitkomsten van de factoranalyse en multipele regressie worden beschreven voor 

achtereenvolgens Meerhoven, De Groote Wielen, De Volgerlanden en het totaal van deze 
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7.4.1 Meerhoven 

Met een respons van 171 en een aantal missing values dat ruim onder de 5% ligt voldoet de 

data voor Meerhoven aan de eerder gestelde criteria voor factoranalyse. Daarnaast tonen 

de KMO-test en Bartlett’s-Test of Sphericity aan dat de data betrouwbaar is voor het 

uitvoeren van een factoranalyse. De uitkomsten van deze twee testen zijn, evenals de Scree 

Plot en de Rotated Component Matrix, opgenomen in bijlage VII. Uit de Scree Plot en de 

Rotated Component Matrix is afgeleid welke kenmerken zijn samengevoegd tot een factor. 

Aan de hand van de samengevoegde kenmerken is naamgeving per factor mogelijk. De 

factorindeling van de tevredenheid van de tijdelijke winkelvoorzieningen in Meerhoven 

komt overeen met de indeling die op voorhand gemaakt is. De eerste factor behelst alle 

kwalitatieve aspecten van de tijdelijke winkelvoorziening, de tweede factor heeft betrekking 

op de kwantitatieve aspecten van de tijdelijke winkelvoorziening en de derde factor heeft de 

kenmerken van de verschillende vormen van bereikbaarheid samengevoegd. Onderstaande 

tabellen geven de kenmerken met hun factorlading op een betreffende factor weer. 

 

1. Kwalitatieve aspecten van tijdelijke winkelvoorzieningen Factorlading 

Tevredenheid verlichting winkels 0,732 

Tevredenheid veiligheid winkels 0,719 

Tevredenheid herkenbaarheid winkels 0,713 

Tevredenheid vormgeving winkels 0,683 

Tevredenheid verzorgde winkels 0,666 

Tabel 7.2: Kwalitatieve aspecten van tijdelijke winkelvoorzieningen in Meerhoven 

 

2. Kwantitatieve aspecten van tijdelijke winkelvoorzieningen Factorlading 

Tevredenheid variatie winkels 0,802 

Tevredenheid hoeveelheid winkels 0,802 

Tevredenheid prijsniveau winkels 0,642 

Tevredenheid volledigheid winkels 0,607 

Tabel 7.3: Kwantitatieve aspecten van tijdelijke winkelvoorzieningen in Meerhoven 

 

3. Bereikbaarheid van tijdelijke winkelvoorzieningen Factorlading 

Tevredenheid fiets winkels 0,765 

Tevredenheid voet winkels 0,696 

Tevredenheid auto winkels 0,695 

Tevredenheid parkeren winkels 0,567 

Tevredenheid openbaar vervoer winkels 0,499 

Tabel 7.4: Bereikbaarheid van tijdelijke winkelvoorzieningen in Meerhoven 

 

De Cronbach’s Alpha van de factoren tonen aan dat de factoren een betrouwbare schaal 

vormen waardoor multipele regressie is toegestaan. De F-toets en ANOVA zijn beide 

significant (0,000) en de totale verklaarde variantie van dit model bedraagt 51,9%. Alle 

factoren blijken een significante bijdrage te leveren aan het rapportcijfer over de tijdelijke 

winkelvoorzieningen in Meerhoven. De bijdrage van de drie factoren blijkt relatief dicht bij 

elkaar te liggen. Met name factor 1 en 2, ‘kwalitatieve aspecten’ en ‘kwantitatieve aspecten’ 

leveren een grote bijdrage. 
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Beschrijvende factor β Sign. 

1. Kwalitatieve aspecten van tijdelijke winkelvoorzieningen 0,472 0,000 

2. Kwantitatieve aspecten van tijdelijke winkelvoorzieningen 0,433 0,000 

3. Bereikbaarheid van tijdelijke winkelvoorzieningen 0,338 0,000 

Tabel 7.5: Relevante factoren Meerhoven met bijdrage (β) aan rapportcijfer van tijdelijke winkel-

voorzieningen 

7.4.2 De Groote Wielen 

Op een zelfde manier als bij Meerhoven is ook voor De Groote Wielen een factoranalyse 

uitgevoerd. Aangezien een factor analyse gebaseerd op factoren met een eigenlading groter 

dan 1,00 geen zinnige factoren oplevert, is gekozen voor een geforceerde analyse met drie 

factoren. De KMO-test, de Bartlett’s-Test of Sphericity, de Scree Plot en de Rotated 

Component Matrix zijn opgenomen in bijlage VIII en hebben geleid tot de volgende drie 

factoren. 

 

1. Kwalitatieve aspecten van tijdelijke winkelvoorzieningen Factorlading 

Tevredenheid verzorgde winkels 0,768 

Tevredenheid vormgeving winkels 0,705 

Tevredenheid veiligheid winkels 0,703 

Tevredenheid verlichting winkels 0,686 

Tabel 7.6: Kwalitatieve aspecten van tijdelijke winkelvoorzieningen in De Groote Wielen 

 

2. Kwantitatieve aspecten van tijdelijke winkelvoorzieningen Factorlading 

Tevredenheid hoeveelheid winkels 0,883 

Tevredenheid variatie winkels 0,865 

Tevredenheid volledigheid winkels 0,611 

Tevredenheid prijsniveau winkels 0,502 

Tabel 7.7: Kwantitatieve aspecten van tijdelijke winkelvoorzieningen in De Groote Wielen 

 

3. Bereikbaarheid van tijdelijke winkelvoorzieningen Factorlading 

Tevredenheid voet winkels 0,811 

Tevredenheid fiets winkels 0,762 

Tevredenheid auto winkels 0,673 

Tevredenheid parkeren winkels 0,592 

Tevredenheid openbaar vervoer winkels 0,517 

Tabel 7.8: Bereikbaarheid van tijdelijke winkelvoorzieningen in De Groote Wielen 

 

Multipele regressie wijst uit dat de bijdrage van één factor, aan het rapportcijfer over de 

winkelvoorzieningen in De Groote Wielen, aanzienlijk groter is dan de bijdrage van de 

andere twee factoren. De factor met de grootste bijdrage is ‘kwantitatieve aspecten’. De F-

toets en ANOVA zijn beide significant (0,000) en de totale verklaarde variantie van dit model 

bedraagt 43,0%. 

 

Beschrijvende factor β Sign. 

1. Kwalitatieve aspecten van tijdelijke winkelvoorzieningen 0,287 0,000 

2. Kwantitatieve aspecten van tijdelijke winkelvoorzieningen 0,519 0,000 

3. Bereikbaarheid van tijdelijke winkelvoorzieningen 0,286 0,000 

Tabel 7.9: Relevante factoren De Groote Wielen met bijdrage (β) aan rapportcijfer van tijdelijke 

winkelvoorzieningen 
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7.4.3 De Volgerlanden 

In tegenstelling tot Meerhoven en De Groote Wielen levert factoranalyse bij De 

Volgerlanden slechts twee factoren op. Een factoranalyse waarbij een indeling in drie 

factoren geforceerd wordt levert geen logische interpretatie op, waardoor voor een indeling 

in twee factoren is gekozen. De KMO-test, de Bartlett’s-Test of Sphericity, de Scree Plot en 

de Rotated Component Matrix van deze factoranalyse zijn te vinden in bijlage IX. De 

aspecten ‘veiligheid winkels’ en ‘verlichting winkels’ zijn ingedeeld bij de factor 

‘bereikbaarheid’. Voor beide aspecten is dit enigszins te verklaren. Zo kan veiligheid opgevat 

worden als verkeersveiligheid en of de veiligheid van de directe omgeving. Verlichting kan 

opgevat worden als de buitenverlichting die ervoor zorgt dat de winkels ’s avonds 

gemakkelijk en veilig bereikbaar zijn. Opgemerkt dient te worden dat het aspect ‘verlichting’ 

hoog laadt op zowel de factor ‘kwaliteit & kwantiteit’ als ‘bereikbaarheid’, respectievelijk 

0,409 en 0,480. Bij de indeling wordt ‘verlichting’ meegenomen bij de factor 

‘bereikbaarheid’, maar dit kleine verschil in factorladingen dient wel in ogenschouw te 

worden genomen. 

 

1. Kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van tijdelijke 

winkelvoorzieningen 

Factorlading 

Tevredenheid hoeveelheid winkels 0,833 

Tevredenheid variatie winkels 0,757 

Tevredenheid herkenbaarheid winkels 0,714 

Tevredenheid verzorgde winkels 0,603 

Tevredenheid vormgeving winkels 0,584 

Tevredenheid volledigheid winkels 0,566 

Tevredenheid prijsniveau winkels 0,484 

Tabel 7.10: Kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van tijdelijke winkelvoorzieningen in De 

Volgerlanden 

 

2. Bereikbaarheid van tijdelijke winkelvoorzieningen Factorlading 

Tevredenheid fiets winkels 0,837 

Tevredenheid voet winkels 0,823 

Tevredenheid auto winkels 0,746 

Tevredenheid parkeren winkels 0,651 

Tevredenheid veiligheid winkels 0,596 

Tevredenheid verlichting winkels 0,480 

Tabel 7.11: Bereikbaarheid van tijdelijke winkelvoorzieningen in De Volgerlanden 

 

Multipele regressie toont aan dat de bijdrage van de twee factoren aan het rapportcijfer 

aanzienlijk verschillen. De bijdrage van de factor ‘kwalitatieve en kwantitatieve aspecten’ is 

veel groter dan die van de factor ‘bereikbaarheid’. De F-toets en ANOVA zijn beide 

significant (0,000) en de totale verklaarde variantie van dit model bedraagt 53,3%. 

 

Beschrijvende factor β Sign. 

1. Kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van tijdelijke 

     Winkelvoorzieningen 

0,633 0,000 

2. Bereikbaarheid van tijdelijke winkelvoorzieningen 0,291 0,000 

Tabel 7.12: Relevante factoren De Volgerlanden met bijdrage (β) aan rapportcijfer van tijdelijke 

winkelvoorzieningen 
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7.4.4 Totaal van de drie cases 

Om een uitspraak te kunnen doen over de bijdrage van tijdelijke winkelkenmerken aan het 

rapportcijfer in zijn algemeenheid zijn de factoranalyse en multipele regressieanalyse 

toegepast op de totale onderzoekspopulatie. Uit de KMO-test en de Bartlett’s-Test of 

Sphericity blijkt dat deze analyse betrouwbaar is. De Scree Plot en de Rotated Component 

Matrix laten verder zien dat de factoranalyse, net als bij Meerhoven en De Groote Wielen, 

geleid heeft tot een indeling in drie factoren. De resultaten van de factoranalyse zijn 

opgenomen in bijlage X. 

 

1. Kwalitatieve aspecten van tijdelijke winkelvoorzieningen Factorlading 

Tevredenheid verzorgde winkels 0,746 

Tevredenheid veiligheid winkels 0,733 

Tevredenheid verlichting winkels 0,730 

Tevredenheid vormgeving winkels 0,675 

Tevredenheid herkenbaarheid winkels 0,673 

Tabel 7.13: Kwalitatieve aspecten van tijdelijke winkelvoorzieningen over het totaal 

 

2. Kwantitatieve aspecten van tijdelijke winkelvoorzieningen Factorlading 

Tevredenheid hoeveelheid winkels 0,860 

Tevredenheid variatie winkels 0,842 

Tevredenheid prijsniveau winkels 0,596 

Tevredenheid volledigheid winkels 0,558 

Tabel 7.14: Kwantitatieve aspecten van tijdelijke winkelvoorzieningen over het totaal 

 

3. Bereikbaarheid van tijdelijke winkelvoorzieningen Factorlading 

Tevredenheid fiets winkels 0,832 

Tevredenheid voet winkels 0,815 

Tevredenheid parkeren winkels 0,596 

Tevredenheid auto winkels 0,586 

Tevredenheid openbaar vervoer winkels 0,409 

Tabel 7.15: Bereikbaarheid van tijdelijke winkelvoorzieningen over het totaal 

 

De multipele regressie laat zien dat er twee factoren een relatief hoge bijdrage hebben aan 

het rapportcijfer over de tijdelijke winkelvoorzieningen. Zowel de ‘kwalitatieve’ als 

‘kwantitatieve aspecten’ hebben een aanzienlijk hogere bijdrage dan de 

‘bereikbaarheidsaspecten’. De F-toets en ANOVA zijn beide significant (0,000) en de totale 

verklaarde variantie van dit model bedraagt 55,0%. 

 

Beschrijvende factor β Sign. 

1. Kwalitatieve aspecten van tijdelijke winkelvoorzieningen 0,463 0,000 

2. Kwantitatieve aspecten van tijdelijke winkelvoorzieningen 0,490 0,000 

3. Bereikbaarheid van tijdelijke winkelvoorzieningen 0,289 0,000 

Tabel 7.16: Relevante factoren alle drie de cases met bijdrage (β) aan rapportcijfer van tijdelijke 

winkelvoorzieningen 

7.4.5 Tevredenheid over kwaliteit, kwantiteit en bereikbaarheid 

Factoranalyse i.c.m. multipele regressie toont aan hoe groot de bijdrage van een bepaalde 

factor is aan het rapportcijfer over de tijdelijke winkelvoorzieningen. Om een indicatie te 

geven van de tevredenheid over deze verschillende factoren van de tijdelijke 

winkelvoorzieningen is de gemiddelde tevredenheid per factor en per onderzoekswijk 

uitgerekend. Dit is gebeurd door de tevredenheidscores (schaal van 1 t/m 5) per aspect 
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binnen een factor bij elkaar op te tellen en daarna te delen door het aantal aspecten.  De 

tevredenheidschaal loopt van 1 ‘zeer ontevreden’ tot 5 ‘zeer tevreden’. 

 

 Kwaliteit Kwantiteit Bereikbaarheid 

Meerhoven 3,22 2,48 3,54 

De Groote Wielen 3,60 2,90 3,70 

De Volgerlanden 2,57 3,38 

Totaal 3,26 2,62 3,56 

Tabel 7.17: Gemiddelde tevredenheidscore per factor 

 

Opvallend is dat de ‘kwantitatieve aspecten’ in alle onderzoekswijken als laagste worden 

beoordeeld. De bereikbaarheid daarentegen wordt overal het beste beoordeeld. In 

combinatie met de grote bijdrage van ‘kwantiteit’ aan de gemiddelde tevredenheidscore 

over de tijdelijke winkelvoorzieningen kan geconcludeerd worden dat de ‘kwantitatieve 

aspecten’ op de onderzochte locaties een negatieve invloed hebben op de waardering van 

tijdelijke winkelvoorzieningen. 

 

Meerhoven heeft het grootste vierkante meter oppervlak aan tijdelijke winkelvoorzieningen. 

Het is daarom opmerkelijk dat juist deze Vinex-locatie de laagste score behaalt bij de 

kwantiteit. In het intermezzo wordt getracht het verschil in beoordeling van de kwantiteit te 

verklaren. De Volgerlanden wordt in deze verklaring buiten beschouwing gelaten aangezien 

kwaliteit en kwantiteit in één factor zijn samengevoegd.  

 

Intermezzo 

 

In het conceptueel model uit paragraaf 5.2.1 wordt verondersteld dat de mate van 

vertraging (in de vorm van woonduur), de beeldverwachting van de tijdelijke winkels en de 

mate van communicatie richting bewoners een significante bijdrage leveren aan de 

gemiddelde tevredenheidscore over de kwantiteit. De gemiddelde woonduur in 

Meerhoven is aanzienlijk hoger dan in De Groote Wielen. Dit is logisch aangezien de eerste 

woningen in Meerhoven al in 1999 zijn opgeleverd. Daarnaast wordt de gemiddelde 

beeldverwachting in Meerhoven ook hoger beoordeeld dan in De Groote Wielen. Een 

hogere score op de beeldverwachting houdt in dat de tijdelijke winkelvoorzieningen in 

mindere mate voldoen aan het beeld dat men hiervan had. De gemiddelde score die men 

geeft aan de communicatie is in beide Vinex-locaties ongeveer gelijk. 

 

 Meerhoven De Groote Wielen 

Gemiddelde woonduur (jaren) 6,27 3,01 

Gemiddelde beeldverwachting 2,81 2,05 

Gemiddelde communicatie 2,93 2,86 

Tabel 7.18: Gemiddelde woonduur, beeldverwachting en communicatie per onderzoekswijk 

 

Doordat het verschil tussen de gemiddelde beoordeling van communicatie erg klein is, 

wordt deze niet meegenomen in de multipele regressie. Multipele regressie levert 

onderstaande regressiegewichten op en bijbehorende regressievergelijking. 

 

 B Β Significantie 

Beeldverwachting -0,344 -0,584 0,000 

Woonduur -0,018 -0,066 0,038 

Tabel 7.19: Bijdrage (β) van woonduur en beeldverwachting aan gemiddelde tevredenheidscore 

van de factor kwantiteit 
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Het invullen van de gemiddelden in de regressievergelijking levert voor Meerhoven een 

gemiddelde tevredenheidscore van 2,48 en voor De Groote Wielen een gemiddelde 

tevredenheidscore van 2,80. Het echte verschil in gemiddelde tevredenheidscore bedraagt 

2,90 – 2,48 = 0,42. De bovenstaande regressievergelijking verklaart hiervan 2,80 – 2,48 = 

0,32. Geconcludeerd kan worden dat ruim 75% van het verschil in de gemiddelde 

tevredenheidscore verklaard wordt door de beeldverwachting en de woonduur. Naarmate 

men er langer woont en naarmate de tijdelijke winkels minder voldoen aan het beeld wat 

men ervan had, zal de kwantiteit van de tijdelijke winkelvoorzieningen slechter beoordeeld 

worden. 

 

 

7.5 Tevredenheidkenmerken tijdelijk onderwijs 

Om de bijdrage van de onderwijskenmerken aan het rapportcijfer over de tijdelijke 

onderwijsvoorzieningen te achterhalen, is gebruik gemaakt van multipele regressie (zie tabel 

7.20). Na het uitvoeren van de multipele regressie voor het tijdelijke onderwijsvoorzieningen 

met de ‘enter’ methode, is gecontroleerd of de uitkomsten van de test mogen worden 

gebruikt. Uit zowel de F-toets als ANOVA blijkt een significantie van p<0,000, waardoor de 

uitkomsten van de multipele regressie geïnterpreteerd mogen worden. De hoeveelheid 

verklaarde variantie is 65,3%. De vormgeving, indeling en het binnenklimaat van de 

onderwijsvoorzieningen leveren een significante bijdrage aan de beoordeling van de 

tijdelijke onderwijsvoorzieningen. Daarnaast levert de bereikbaarheid te voet een 

significantie bijdrage aan de beoordeling. Gesteld kan worden dat deze vier kenmerken als 

erg belangrijk worden ervaren bij tijdelijke onderwijsvoorzieningen. 

 

Voorspellers β Significantie 

Vormgeving 0,198 0,009 

Verzorgde omgeving 0,075 0,336 

Herkenbaarheid 0,07 0,222 

Grootte onderwijsvoorziening -0,035 0,649 

Grootte lokalen 0,084 0,305 

Indeling 0,188 0,017 

Veiligheid 0,083 0,196 

Binnenklimaat 0,239 0,002 

Speelvoorzieningen 0,013 0,844 

Bereikbaarheid auto -0,012 0,851 

Bereikbaarheid fiets -0,017 0,862 

Bereikbaarheid te voet 0,256 0,010 

Tabel 7.20: Bijdrage (β) van onderwijskenmerken aan rapportcijfer van tijdelijke 

onderwijsvoorzieningen 

 

Doordat er tussen deze vier significante aspecten geen hoge mate van multicollineariteit 

bestaat, mogen deze vier aspecten worden meegenomen in multipele regressie. Dit levert 

de volgende regressiegewichten op met een totale verklaarde variantie van 64,6%. Uit tabel 

7.21 blijkt dat het binnenklimaat de grootste bijdrage levert aan het rapportcijfer over de 

tijdelijke onderwijsvoorzieningen, gevolgd door de bereikbaarheid te voet. 

 

Rapportcijfer kwantiteit = 3,561 - 0,344*X1 - 0,018*X2 + ε 
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Voorspellers B β Significantie 

Vormgeving 0,395 0,272 0,000 

Indeling 0,371 0,255 0,000 

Binnenklimaat 0,449 0,330 0,000 

Bereikbaarheid te voet 0,506 0,304 0,000 

Tabel 7.21: Bijdrage (β) van onderwijskenmerken aan rapportcijfer van tijdelijke 

onderwijsvoorzieningen 

7.6 Tevredenheidkenmerken tijdelijke zorg 

Bij het achterhalen van de bijdrage van de tijdelijke zorgkenmerken aan het rapportcijfer 

over de tijdelijke zorgvoorzieningen is dezelfde methode gehanteerd als bij de tijdelijke 

onderwijsvoorzieningen. Uit de significantie van p<0,000 bij zowel de F-toets als ANOVA 

blijkt dat de uitkomsten van de multipele regressie geïnterpreteerd mogen worden. De 

hoeveelheid verklaarde variantie is 58,0%. De vormgeving, herkenbaarheid en het 

binnenklimaat van de zorgvoorzieningen leveren een significante bijdrage aan de 

beoordeling van de tijdelijke zorgvoorzieningen. Daarnaast leveren ook de bereikbaarheid 

met de auto en de bereikbaarheid te voet een significantie bijdrage aan de beoordeling. 

Deze vijf kenmerken worden dus als erg belangrijk ervaren bij tijdelijke zorgvoorzieningen. 

 

Voorspellers β Significantie 

Vormgeving 0,217 0,001 

Verzorgde omgeving 0,120 0,068 

Herkenbaarheid 0,153 0,024 

Keuzemogelijkheden -0,047 0,359 

Toegankelijkheid 0,091 0,142 

Veiligheid -0,017 0,768 

Privacy 0,069 0,252 

Binnenklimaat 0,155 0,010 

Routing 0,067 0,224 

Bereikbaarheid OV 0,037 0,502 

Bereikbaarheid auto 0,135 0,016 

Bereikbaarheid fiets -0,010 0,897 

Bereikbaarheid te voet 0,189 0,014 

Parkeren 0,092 0,064 

Tabel 7.22: Bijdrage (β) van zorgkenmerken aan rapportcijfer van tijdelijke zorgvoorzieningen 

 

Deze vijf significante aspecten vertonen geen hoge mate van multicollineariteit en mogen 

dus worden meegenomen in multipele regressie. Dit levert de volgende regressiegewichten 

op met een totale verklaarde variantie van 55,4% (zie tabel 7.23). Hieruit blijkt dat de 

herkenbaarheid van de tijdelijke zorgvoorzieningen de grootste bijdrage levert aan het 

rapportcijfer over tijdelijke zorgvoorzieningen, gevolgd door het binnenklimaat. 

 

Voorspellers B β Significantie 

Vormgeving 0,351 0,242 0,000 

Herkenbaarheid 0,353 0,272 0,000 

Binnenklimaat 0,391 0,251 0,000 

Bereikbaarheid auto 0,162 0,147 0,000 

Bereikbaarheid te voet 0,295 0,221 0,000 

Tabel 7.23: Bijdrage (β) van zorgkenmerken aan rapportcijfer van tijdelijke zorgvoorzieningen 
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7.7 Interactie-effecten

In het conceptueel model zijn drie hypothesen met betrekking tot 

opgenomen. Deze drie modellen worden alleen getoetst voor de tijdelijke 

winkelvoorzieningen aangezien 

interactiemodellen, met bijbehorende hypothesen

 

Hypothese 1: 

Hoe langer men in de Vinex

bereikbaarheid (de factoren) wegen bij het vaststellen van het rapportcijfer over de 

winkelvoorzieningen (figuur 7.2).

 

Figuur 7.2: Interactiemodel met woonduur als interactievariabele

 

Hypothese 2: 

Hoe slechter bewoners op de hoogte zijn 

ontwikkeling van voorzieningen, des te zwaarder de kwantiteit, kwaliteit en bereikbaarheid 

(de factoren) wegen bij het vaststellen van het rapportcijfer over de tijdelijke 

winkelvoorzieningen (figuur 7.3).

 

Figuur 7.3: Interactiemodel met communicatie als interactievariabele

 

Hypothese 3: 

Hoe slechter de tijdelijke winkels voldoen aan de beeldverwachting, des te zwaarder de 

kwantiteit, kwaliteit en bereikbaarheid (de factoren) wegen bij het vaststellen van he

rapportcijfer over de tijdelijke winkelvoorzieningen

 

Figuur 7.4: Interactiemodel met beeldverwachting als interactievariabele

 

Bij de toetsing van de hypothesen wordt gebruik gemaakt van de data ui

onderzoekspopulatie. Als ona

hoofdstuk besproken factoranalyse gebruikt, respectievelijk kwantitatieve

kwalitatieve aspecten en bereikbaarheid

moderatiemodellen met 
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effecten 

In het conceptueel model zijn drie hypothesen met betrekking tot 

opgenomen. Deze drie modellen worden alleen getoetst voor de tijdelijke 

gen aangezien alleen hierbij een factoranalyse is uitgevoerd. De volgende

met bijbehorende hypothesen, komen voort uit het conceptueel model:

Hoe langer men in de Vinex-wijk woont, des te zwaarder de kwantiteit, kwaliteit 

bereikbaarheid (de factoren) wegen bij het vaststellen van het rapportcijfer over de 

winkelvoorzieningen (figuur 7.2). 

 
Figuur 7.2: Interactiemodel met woonduur als interactievariabele 

Hoe slechter bewoners op de hoogte zijn gehouden over de voortgang / vertraging van de 

ontwikkeling van voorzieningen, des te zwaarder de kwantiteit, kwaliteit en bereikbaarheid 

(de factoren) wegen bij het vaststellen van het rapportcijfer over de tijdelijke 

(figuur 7.3). 

 
Figuur 7.3: Interactiemodel met communicatie als interactievariabele 

Hoe slechter de tijdelijke winkels voldoen aan de beeldverwachting, des te zwaarder de 

kwantiteit, kwaliteit en bereikbaarheid (de factoren) wegen bij het vaststellen van he

rapportcijfer over de tijdelijke winkelvoorzieningen (figuur 7.4). 

 
Figuur 7.4: Interactiemodel met beeldverwachting als interactievariabele 

Bij de toetsing van de hypothesen wordt gebruik gemaakt van de data ui

Als onafhankelijke variabele worden de factoren uit de eerder in dit 

hoofdstuk besproken factoranalyse gebruikt, respectievelijk kwantitatieve

kwalitatieve aspecten en bereikbaarheidaspecten. Op deze manier ontstaan drie nieuwe 

moderatiemodellen met steeds een andere factor als onafhankelijke variabele.
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In het conceptueel model zijn drie hypothesen met betrekking tot interactievariabelen 

opgenomen. Deze drie modellen worden alleen getoetst voor de tijdelijke 

hierbij een factoranalyse is uitgevoerd. De volgende 

het conceptueel model: 

wijk woont, des te zwaarder de kwantiteit, kwaliteit en 

bereikbaarheid (de factoren) wegen bij het vaststellen van het rapportcijfer over de tijdelijke 

gehouden over de voortgang / vertraging van de 

ontwikkeling van voorzieningen, des te zwaarder de kwantiteit, kwaliteit en bereikbaarheid 

(de factoren) wegen bij het vaststellen van het rapportcijfer over de tijdelijke 

Hoe slechter de tijdelijke winkels voldoen aan de beeldverwachting, des te zwaarder de 

kwantiteit, kwaliteit en bereikbaarheid (de factoren) wegen bij het vaststellen van het 

Bij de toetsing van de hypothesen wordt gebruik gemaakt van de data uit de gehele 

fhankelijke variabele worden de factoren uit de eerder in dit 

hoofdstuk besproken factoranalyse gebruikt, respectievelijk kwantitatieve aspecten, 

aspecten. Op deze manier ontstaan drie nieuwe 

steeds een andere factor als onafhankelijke variabele. 
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7.7.1 Theorie interactie-effecten

Om een interactie-effect te kunnen aantonen is een derde variabele noodzakelijk. Deze 

derde variabele is het product van de onafhankelijke variabele (predictor) vermenigvuld

met de interactievariabele. Op deze manier ontstaan drie causale verbanden die invloed 

uitoefenen op de afhankelijke variabele (figuur 

effect aanwezig is wordt ondersteund indien de interactie (verband c) signif

mogelijk dat ook de hoofdverbanden voor de onafhankelijke en interactie variabele (verband 

a en b) significant zijn. Deze zijn echter niet direct relevant voor het testen of er sprake is 

van een interactie-effect. 

 

Figuur 7.5: Theorie interactiemodel

 

De hypothesen in dit onderzoek zullen getest worden door middel van 

Doordat alle variabelen op intervalniveau zijn 

worden opgevat (aangenomen wordt dat de afstand tussen twe

antwoordcategorieën gelijk is), is 

effect te onderzoeken. In de 

variabelen ook de productvariabele toegevoegd.

voordat de productvariabele kan worden aangemaakt eerst te worden gestandaardiseerd. 

Door het standaardiseren van de onafhankelijke variabelen wordt de interpretatie van de 

regressie-uitkomsten vergemakkelijkt. Zodra beide onafhankel

gestandaardiseerd kan de productvariabele worden berekend. 

 

Bij de uitvoering van de regressieanalyse is gekozen voor de hiërarchische analyse, waarbij 

variabelen één voor één kunnen worden toegevoegd in het model. Het voordeel van de

hiërarchische analyse is dat een indicatie voor de sterkte van het interactie

verkregen met de ’R Square Change’ van het tweede model waarin de productvariabele is 

meegenomen. Deze geeft immers de extra verklaarde variantie die toe te schrijv

het interactie-effect. In de regressie worden in de eerste stap de twee gestandaardiseerde 

variabelen toegevoegd en pas in de tweede stap de productvariabele.

regressievergelijking met een productvariabele zijn alleen de ongesta

regressiecoëfficiënten (B’s) van belang. De gestandaardiseerde coëfficiënten zijn niet correct 

gestandaardiseerd door SPSS. (Baron & Kenny, 1986; Voeten & Van Den Bercken, 2004).

7.7.2 Woonduur als interactievariabele

Met multipele regressie is getoetst of er een significante productterm (en dus een interactie

effect) tussen elke factor en woonduur aanwezig is. Een productterm is significant als deze 

kleiner is dan 0,050. 
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effect te kunnen aantonen is een derde variabele noodzakelijk. Deze 

derde variabele is het product van de onafhankelijke variabele (predictor) vermenigvuld

met de interactievariabele. Op deze manier ontstaan drie causale verbanden die invloed 

uitoefenen op de afhankelijke variabele (figuur 7.5). De hypothese dat er een interactie

effect aanwezig is wordt ondersteund indien de interactie (verband c) signif

mogelijk dat ook de hoofdverbanden voor de onafhankelijke en interactie variabele (verband 

a en b) significant zijn. Deze zijn echter niet direct relevant voor het testen of er sprake is 

effect.  

 
nteractiemodel 

De hypothesen in dit onderzoek zullen getest worden door middel van 

Doordat alle variabelen op intervalniveau zijn gemeten of als quasi-interval variabele mogen 

worden opgevat (aangenomen wordt dat de afstand tussen twe

antwoordcategorieën gelijk is), is multipele regressie de juiste methode om het interactie

effect te onderzoeken. In de multipele regressie wordt naast de twee onafhankelijke 

variabelen ook de productvariabele toegevoegd. De twee onafhankelijke variabelen dienen 

voordat de productvariabele kan worden aangemaakt eerst te worden gestandaardiseerd. 

Door het standaardiseren van de onafhankelijke variabelen wordt de interpretatie van de 

uitkomsten vergemakkelijkt. Zodra beide onafhankelijke variabelen zijn 

gestandaardiseerd kan de productvariabele worden berekend.  

Bij de uitvoering van de regressieanalyse is gekozen voor de hiërarchische analyse, waarbij 

variabelen één voor één kunnen worden toegevoegd in het model. Het voordeel van de

hiërarchische analyse is dat een indicatie voor de sterkte van het interactie

verkregen met de ’R Square Change’ van het tweede model waarin de productvariabele is 

meegenomen. Deze geeft immers de extra verklaarde variantie die toe te schrijv

effect. In de regressie worden in de eerste stap de twee gestandaardiseerde 

variabelen toegevoegd en pas in de tweede stap de productvariabele.

regressievergelijking met een productvariabele zijn alleen de ongesta

regressiecoëfficiënten (B’s) van belang. De gestandaardiseerde coëfficiënten zijn niet correct 

gestandaardiseerd door SPSS. (Baron & Kenny, 1986; Voeten & Van Den Bercken, 2004).

Woonduur als interactievariabele 

regressie is getoetst of er een significante productterm (en dus een interactie

effect) tussen elke factor en woonduur aanwezig is. Een productterm is significant als deze 
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effect te kunnen aantonen is een derde variabele noodzakelijk. Deze 

derde variabele is het product van de onafhankelijke variabele (predictor) vermenigvuldigd 

met de interactievariabele. Op deze manier ontstaan drie causale verbanden die invloed 

). De hypothese dat er een interactie-

effect aanwezig is wordt ondersteund indien de interactie (verband c) significant is. Het is 

mogelijk dat ook de hoofdverbanden voor de onafhankelijke en interactie variabele (verband 

a en b) significant zijn. Deze zijn echter niet direct relevant voor het testen of er sprake is 

De hypothesen in dit onderzoek zullen getest worden door middel van multipele regressie. 

interval variabele mogen 

worden opgevat (aangenomen wordt dat de afstand tussen twee opeenvolgende 

regressie de juiste methode om het interactie-

regressie wordt naast de twee onafhankelijke 

ijke variabelen dienen 

voordat de productvariabele kan worden aangemaakt eerst te worden gestandaardiseerd. 

Door het standaardiseren van de onafhankelijke variabelen wordt de interpretatie van de 

ijke variabelen zijn 

Bij de uitvoering van de regressieanalyse is gekozen voor de hiërarchische analyse, waarbij 

variabelen één voor één kunnen worden toegevoegd in het model. Het voordeel van de 

hiërarchische analyse is dat een indicatie voor de sterkte van het interactie-effect wordt 

verkregen met de ’R Square Change’ van het tweede model waarin de productvariabele is 

meegenomen. Deze geeft immers de extra verklaarde variantie die toe te schrijven is aan 

effect. In de regressie worden in de eerste stap de twee gestandaardiseerde 

variabelen toegevoegd en pas in de tweede stap de productvariabele. Bij een geschatte 

regressievergelijking met een productvariabele zijn alleen de ongestandaardiseerde 

regressiecoëfficiënten (B’s) van belang. De gestandaardiseerde coëfficiënten zijn niet correct 

gestandaardiseerd door SPSS. (Baron & Kenny, 1986; Voeten & Van Den Bercken, 2004). 

regressie is getoetst of er een significante productterm (en dus een interactie-

effect) tussen elke factor en woonduur aanwezig is. Een productterm is significant als deze 
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Productterm B (ongestandaardiseerd) Sig. 

Kwaliteit x Woonduur 0,080 0,139 

Kwantiteit x Woonduur -0,026 0,650 

Bereikbaarheid x Woonduur 0,151 0,007 

Tabel 7.24: Woonduur als interactie-effect 

 

Het blijkt dat alleen de productterm van bereikbaarheid en woonduur een interactie-effect 

oplevert. De bijdrage van de onvrede (-1) over de bereikbaarheidaspecten op het 

rapportcijfer neemt toe naarmate men er langer woont. Dit interactie-effect is weergegeven 

in onderstaande grafiek. 

 
 

 

Het interactie-effect van woonduur op het rapportcijfer is echter te verwaarlozen doordat 

het interactie-effect slechts een bijdrage levert van 0,151 en doordat er alleen een 

interactie-effect waar te nemen is op de factor bereikbaarheid. Ook is er nauwelijks een 

rechtstreeks verband (bivariaat model) aanwezig tussen woonduur en het rapportcijfer. De 

correlatiewaarde bedraagt slechts -0,171 en is daarmee eveneens zwak. Geconcludeerd kan 

worden dat de woonduur zo goed als geen bijdrage levert aan de beoordeling van de 

tijdelijke winkels. 

7.7.3 Communicatie als interactievariabele 

Met multipele regressie is getoetst of er een significante productterm (en dus een interactie-

effect) tussen elke factor en communicatie aanwezig is.  

 

Productterm B (ongestandaardiseerd) Sig. 

Kwaliteit x Communicatie -0,013 0,825 

Kwantiteit x Communicatie 0,106 0,051 

Bereikbaarheid x Communicatie 0,012 0,839 

Tabel 7.25: Communicatie als interactie-effect 

 

Geen van de drie interactie-effecten is significant waardoor geconcludeerd kan worden dat 

communicatie geen invloed uitoefent op het verband tussen de factoren en het 

rapportcijfer. Ook het directe verband tussen communicatie en het rapportcijfer blijkt 

nauwelijks samenhang te vertonen met een correlatiewaarde van -0,230. Net als woonduur 

levert communicatie dus nauwelijks een bijdrage aan de beoordeling van de tijdelijke 

winkelvoorzieningen. 
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Figuur  7.6: Interactie-effect bereikbaarheid x woonduur
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7.7.4 Beeldverwachting als interactievariabele 

Met multipele regressie is getoetst of er een significante productterm (en dus een interactie-

effect) tussen elke factor en de beeldverwachting aanwezig is.  

 

Productterm B (ongestandaardiseerd) Sig. 

Kwaliteit x Beeldverwachting 0,143 0,001 

Kwantiteit x Beeldverwachting 0,148 0,002 

Bereikbaarheid x Beeldverwachting 0,098 0,021 

Tabel 7.26: Beeldverwachting als interactie-effect 

 

Op alle drie de factoren is een significant interactie-effect aanwezig. Deze interactie-effecten 

zijn weergegeven in een grafiek met bijbehorende interpretatie. 

 

 
 

 

De bijdrage van de onvrede (-1) over de kwaliteit op het rapportcijfer neemt toe naarmate 

de tijdelijke winkels slechter voldoen aan de beeldverwachting wat men ervan had. 
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Figuur 7.8: Interactie-effect kwantiteit x beeldverwachting
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De bijdrage van de onvrede (-1) over de bereikbaarheid op het rapportcijfer neemt toe 

naarmate de tijdelijke winkels slechter voldoen aan de beeldverwachting wat men ervan 

had. 

 

Ondanks dat er drie interactie-effecten aanwezig zijn, zijn de effecten toch redelijk zwak te 

noemen. Doordat de variabele ‘beeldverwachting’ wel invloed uitoefent op alle drie de 

verbanden bestaat het vermoeden dat er wel een ‘sterk’ direct verband bestaat tussen de 

variabele ‘beeldverwachting’ en het rapportcijfer. Dit is getoetst aan de hand van een 

Pearson-correlatie. Uit de correlatiewaarde van -0,646 blijkt dat er inderdaad redelijk sterk 

rechtstreeks verband aanwezig is. 

 

Intermezzo 

 

De redelijk hoge correlatiewaarde van -0,646 doet vermoeden dat de variabele 

‘beeldverwachting’ samen met de factoren kwaliteit, kwantiteit en bereikbaarheid goede 

voorspellers van het rapportcijfer zijn. Door het toepassen van multipele regressie wordt 

dit vermoeden bevestigd. De F-toets en ANOVA zijn beide significant (0,000) en de totale 

verklaarde variantie van dit model bedraagt 60,1%. 

 

Voorspellers B β Significantie 

Kwaliteit 0,519 0,381 0,000 

Kwantiteit 0,475 0,351 0,000 

Beeldverwachting -0,328 -0,284 0,000 

Bereikbaarheid 0,311 0,231 0,000 

Tabel 7.27: Bijdrage β van kwaliteit, kwantiteit, bereikbaarheid en beeldverwachting aan het 

rapportcijfer van de tijdelijke winkelvoorzieningen 

 

Alle vier de onafhankelijke variabelen in het regressiemodel zijn goede voorspellers van het 

rapportcijfer. Geconcludeerd kan worden dat naast de beoordeling van de kwaliteit, 

kwantiteit en bereikbaarheid ook de beeldverwachting een ‘grote’ bijdrage levert aan het 

rapportcijfer. 
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7.8 Conclusie 

Hoofdstuk 7 heeft achtereenvolgens de bijdrage van de voorzieningen aan de tevredenheid, 

de tevredenheidkenmerken per type voorzieningen en de interactie-effecten onderzocht. De 

belangrijkste conclusies hieruit zijn gekoppeld aan de resultaten uit hoofdstuk 6 en worden 

hieronder per paragraaf opgesomd.  

Bijdrage voorzieningen aan totale tevredenheid 

• De totale tevredenheid over alle voorzieningen wordt voornamelijk bepaald door de 

beoordeling die men geeft aan de tijdelijke winkelvoorzieningen en in een mindere mate 

door de beoordeling van de tijdelijke onderwijs- en zorgvoorzieningen. De hoogte van de 

bijdrage van de voorzieningen aan de tevredenheid komt overeen met de volgorde van 

prioriteiten uit 6.2.3. De winkelvoorzieningen leveren de grootste bijdrage aan de 

tevredenheid over de voorzieningen en hebben ook de hoogste prioriteit, gevolgd door 

eerst de onderwijsvoorzieningen en vervolgens de zorgvoorzieningen.  

Tevredenheidkenmerken tijdelijke winkels 

• Op alle onderzochte Vinex-locaties dragen de ‘bereikbaarheidsaspecten’ het minst bij 

aan het rapportcijfer dat de bewoners toekennen aan de tijdelijke winkelvoorzieningen. 

Uit paragraaf 6.5.1 blijkt bovendien dat bewoners over de bereikbaarheid van 

winkelvoorzieningen tevreden zijn. 

• In Meerhoven is de bijdrage van de kwalitatieve aspecten, zoals vormgeving en 

veiligheid, het grootst. In De Groote Wielen is de bijdrage van de kwantitatieve 

aspecten, zoals hoeveelheid en variatie, het grootst en in De Volgerlanden zijn de 

kwantitatieve en kwalitatieve aspecten samengevoegd. Gezien vanuit de totale 

onderzoekspopulatie blijkt dat het rapportcijfer over de tijdelijke winkelvoorzieningen 

voor het grootste deel afhankelijk is van de tevredenheid over de kwantitatieve 

aspecten, maar het verschil met de bijdrage van kwalitatieve aspecten is nihil. 

• In elke onderzoekswijk zijn bewoners het meest ontevreden over de kwantitatieve 

aspecten, zoals hoeveelheid en variatie. De kwantitatieve aspecten op de onderzochte 

locaties hebben dus een negatieve invloed op de waardering van tijdelijke 

winkelvoorzieningen. In paragraaf 6.5.1 is gebleken dat men met name ontevreden is 

over de hoeveelheid en variatie aan winkelvoorzieningen. 

• Meerhoven heeft het meest uitgebreide en gevarieerde winkelaanbod, maar wordt 

desondanks het slechts beoordeeld op kwantiteit. De verklaring hiervoor ligt in de 

gemiddeld langere woonduur en in de beeldverwachting waarin in een mindere mate is 

voldaan t.o.v. de andere onderzochte Vinex-locaties. 

• Opvallend is dat aspecten waar men ontevreden over is, meestal de grootste bijdrage 

leveren aan de totale tevredenheid. Het aantonen van dit verband valt buiten de scope 

van het onderzoek, maar dient toch in ogenschouw te worden genomen. 

Tevredenheidkenmerken tijdelijk onderwijs 

• Belangrijke kenmerken bij de tijdelijke onderwijsvoorzieningen zijn de vormgeving, de 

indeling, het binnenklimaat en de bereikbaarheid te voet. Over de vormgeving en het 

binnenklimaat zijn bewoners bovendien ontevreden (paragraaf 6.5.2). Over de 

bereikbaarheid te voet is men zeer tevreden, maar over de indeling van de tijdelijke 

onderwijsvoorzieningen is men noch tevreden, noch ontevreden. Opvallend is dat 

bewoners zeer ontevreden zijn over de veiligheid van de tijdelijke 

onderwijsvoorzieningen, maar dat zij dit niet als een belangrijk ervaren.  
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Tevredenheidkenmerken tijdelijke zorg

• De vormgeving, herkenbaarheid, binnenklimaat van de tijdelijke zorgvoorzieningen en 

de bereikbaarheid per auto en te voet worden als belangrijk ervaren bij tijdelijke 

zorgvoorzieningen. Van deze kenmerken is men alleen ontevreden over de vormgeving 

van tijdelijke zorgvoorzieningen. 

binnenklimaat en de bereik

Interactie-effecten 

• De woonduur en de mate van communicatie richting bewoners leveren als 

interactievariabelen en ook als rechtstreeks verband nauwelijks een bijdrage aan de 

beoordeling van de tijdelijke winkels.

• De mate waarin de tijdelijke winkels voldoen aan de beeldverwac

interactievariabele invloed op het verband tussen de factoren (kwaliteit, kwantiteit en 

bereikbaarheid) en de beoordeling van de tijdelijke winkels.

• De beeldverwachting levert samen met de factoren kwaliteit, kwantiteit en 

bereikbaarheid een ‘grote’ bijdrage aan de beoordeling van de tijdelijke winkels.

 

De conclusies uit dit hoofdstuk

model betreffende de winkelvoorzieningen 

conceptuele model ziet er als volgt uit

 

 

Figuur 7.10: Uiteindelijke conceptueel model
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Tevredenheidkenmerken tijdelijke zorg 

De vormgeving, herkenbaarheid, binnenklimaat van de tijdelijke zorgvoorzieningen en 

de bereikbaarheid per auto en te voet worden als belangrijk ervaren bij tijdelijke 

Van deze kenmerken is men alleen ontevreden over de vormgeving 

van tijdelijke zorgvoorzieningen. Over de herkenbaarheid is men neutraal en o

binnenklimaat en de bereikbaarheid per auto  en te voet is men zelfs tevreden. 

De woonduur en de mate van communicatie richting bewoners leveren als 

interactievariabelen en ook als rechtstreeks verband nauwelijks een bijdrage aan de 

beoordeling van de tijdelijke winkels. 

De mate waarin de tijdelijke winkels voldoen aan de beeldverwac

interactievariabele invloed op het verband tussen de factoren (kwaliteit, kwantiteit en 

bereikbaarheid) en de beoordeling van de tijdelijke winkels. 

De beeldverwachting levert samen met de factoren kwaliteit, kwantiteit en 

n ‘grote’ bijdrage aan de beoordeling van de tijdelijke winkels.

De conclusies uit dit hoofdstuk hebben er toe geleid dat het vooraf opgestelde conceptuele 

model betreffende de winkelvoorzieningen moet worden bijgesteld. Het 

l ziet er als volgt uit (figuur 7.10). 

conceptueel model 
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n ‘grote’ bijdrage aan de beoordeling van de tijdelijke winkels. 
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8 Bijstelling rolverdeling 

8.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft naar aanleiding van de resultaten hoofdstuk 4, 6 en 7 hoe de 

rolverdeling tussen betrokken partijen verbeterd kan worden. Het geeft hiermee antwoord 

op de laatste deelvraag:  

 

- Op welke manier kan de samenwerking tussen partijen bij de totstandkoming van 

voorzieningen worden verbeterd, zodat de bewonerstevredenheid wordt verhoogd? 

 

De rolverdeling bij de totstandkoming van winkelvoorzieningen is problematischer gebleken 

dan bij de ontwikkeling van onderwijs- en zorgvoorzieningen. Dit wordt ook zo beleefd door 

de bewoners. Dit hoofdstuk zal zich derhalve richten op de totstandkoming van winkel- 

voorzieningen.  

8.2 Verandering in rolverdeling 

De totstandkoming van winkelvoorzieningen op de onderzoekslocaties is niet geheel 

probleemloos verlopen. Zo heeft de gemeente in Meerhoven in een vroeg stadium de 

complete regie willen voeren, waardoor er overlappende afspraken zijn gemaakt. In De 

Groote Wielen leidt de fasering tot een late oplevering van de voorzieningen. In 

tegenstelling tot De Groote Wielen is in De Volgerlanden in een vroeg stadium gestart met 

de bouw van de definitieve voorzieningen, maar er is niet aan de wensen van de bewoners 

voldaan betreffende de kwantiteit van de tijdelijke winkelvoorzieningen. Om de rolverdeling 

bij de totstandkoming van winkelvoorzieningen te verbeteren zijn daarnaast meerdere 

aandachtspunten van belang. De aandachtspunten die in dit onderzoek van belang worden 

geacht om tot verbeterde rolverdeling te komen zijn weergegeven in tabel 8.1.  

 

Proces 

• Gemeente stuurt op bewonersbelangen 

• Harde randvoorwaarden vanuit de gemeente  

• Private partij kiest definitieve supermarkt  

• Meerdere huurders voor tijdelijk winkelcentrum 

• Eerste recht van aanbieding huurders tijdelijk centrum 

• Ontwikkelaar verantwoordelijk voor definitief en tijdelijk centrum 

• Regie bij één partij (ontwikkelaar) 

• Voldoende draagvlak essentieel 

Tabel 8.1: Belangrijke aandachtspunten vanuit de proceskant bij de totstandkoming van 

winkelvoorzieningen 

 

De aanpassing van de rolverdeling heeft als doel het verhogen van de bewoners-

tevredenheid door te sturen op bewonerswensen. In hoofdstuk 6 en 7 zijn de 

bewonerswensen aan bod gekomen. De aandachtspunten die hieruit volgen zijn 

weergegeven in tabel 8.2. 
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Bewoners 

• Voorzieningenaanbod geen pullfactor, wel een pushfactor 

• Goede informatievoorziening vanuit gemeente en private partijen 

• Juiste beeldvorming van het tijdelijk centrum speelt een rol bij tevredenheid 

• Bezoekfrequentie tijdelijk winkelcentrum hangt samen met tevredenheid  

• Ontevredenheid over de kwantiteit tijdelijk winkelcentrum 

• Naast kwantiteit speelt ook kwaliteit een belangrijke rol 

Tabel 8.2: Belangrijke aandachtspunten vanuit de bewonerskant bij de totstandkoming van 

winkelvoorzieningen 

 

In hoofdstuk 4 is gebleken dat er bij de ontwikkeling van (tijdelijke) winkelvoorzieningen 

onvoldoende gestuurd kan worden op bewonerswensen door een complexe driehoeks-

verhouding tussen ontwikkelaars, gemeentes en supermarktketens. De complexiteit wordt 

met name veroorzaakt door de rol van de supermarkten, doordat zij veelal de regie hebben 

bij de totstandkoming van tijdelijke voorzieningen. De belangrijke aandachtspunten uit tabel 

8.1 en 8.2 zijn verder uitgewerkt voor bewoners, gemeente en ontwikkelaar. 

8.2.1 Rol van de bewoners 

Uit hoofdstuk 6 blijkt dat bewoners die ontevreden zijn, minder gebruik maken van de 

tijdelijke winkelvoorzieningen. Op termijn wordt de onvrede over de tijdelijke winkels zelfs 

een reden voor bewoners om te verhuizen. Uit dit onderzoek is gebleken dat bewoners 

voornamelijk ontevreden zijn over de hoeveelheid en de variatie aan tijdelijke 

winkelvoorzieningen. De tevredenheid over kwantitatieve aspecten, waartoe deze twee 

kenmerken behoren, hebben bovendien het meeste invloed op de tevredenheid over de 

totale voorzieningen. Om de afvloeiing naar concurrerende centra en de verhuisgeneigdheid 

te beperken, dient de tevredenheid van bewoners verhoogd te worden. In paragraaf 2.4.2 is 

immers beschreven dat de afvloeiing naar concurrerend centra moeilijk terug te draaien is.  

De tevredenheid kan het meest verhoogd worden door het sturen op kwantitatieve 

aspecten. Daarnaast spelen ook kwalitatieve aspecten een belangrijke rol in de 

tevredenheid.  Hiervoor is het noodzakelijk dat bewonerswensen in een vroeg stadium van 

de ontwikkeling worden meegenomen. 

8.2.2 Rol van de gemeente  

De gemeente dient de communicatie richting bewoners te verbeteren. Uit hoofdstuk 7 blijkt 

dat het beeld dat bewoners hebben van tijdelijke voorzieningen verband houdt met de 

tevredenheid over deze voorzieningen. Om de tevredenheid te verhogen is het voor de 

gemeente dus van belang om tijdig een realistisch beeld te schetsen van de tijdelijke 

voorzieningen. In De Groote Wielen heeft de gemeente in nieuwsbrieven aandacht besteed 

aan de komst en het uiterlijk van het tijdelijk winkelcentrum en dit heeft waarschijnlijk een 

positieve invloed gehad op de tevredenheid. De gemeente dient daarnaast transparant te 

zijn in de voortgang/vertraging van het definitieve centrum en de daarmee samenhangende 

gebruiksduur van het tijdelijke centrum. 

 

Met de input van de bewoners kan de gemeente de ontwikkelingen sturen. Zij doet dit door 

de ontwikkelaar randvoorwaarden te stellen. Om te voorkomen dat de maatschappelijke en 

commerciële belangen elkaar bij de realisatie van het tijdelijk winkelcentrum kruisen, zoals 

in Meerhoven en in mindere mate in De Groote Wielen het geval is geweest, dient de 

ontwikkelaar verantwoordelijk te zijn voor zowel het tijdelijke als het definitieve 

winkelcentrum. De bouw van het tijdelijke winkelcentrum dient bovendien onderdeel uit te 

maken van de aanbestedingsopdracht. Hierin kunnen ontwikkelaars zich dan onderscheiden, 

hetgeen de kwaliteit van een tijdelijk winkelcentrum ten goede komt. De complexiteit in de 
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rolverdeling wordt terugbracht doordat er slechts één onderhandelingspartner ontstaat voor 

de gemeente, namelijk de ontwikkelaar.  

 

Een indicatie voor de voorwaarden die de gemeente bij de aanbesteding dient te stellen zijn: 

- De ontwikkeling van een tijdelijke supermarkt van 800 – 1.000 m
2
 bij 1.500 woningen; 

- Uitbreiding van de tijdelijke winkelvoorziening naar 1.250 – 1.500 m
2
, door middel van 

het toevoegen van winkels,
 
bij 1.800 – 2.000 woningen; 

- Oplevering van het definitieve winkelcentrum bij 3.000 woningen. 

Dr. Ir. A. Bregman, Bijzonder Hoogleraar Gebiedsontwikkeling (persoonlijke communicatie, 

26 mei, 2010) bevestigt dat de gemeente op basis van artikel 3.1 uit de Wro deze 

randvoorwaarden kan stellen. De voorwaarden worden vastgelegd in een gronduitgifte-

contract. Als tegenprestatie vraagt de gemeente geen huur voor de grond van het tijdelijke 

winkelcentrum. Met deze voorwaarden anticipeert de gemeente om de behoefte van 

bewoners naar kwantiteit. Bij een relatief lage woningproductie van (minimaal) 300 

woningen per jaar passen de voorwaarden bij de vergunningsduur voor een tijdelijke 

voorziening van vijf jaar. In De Volgerlanden heeft men een datum voor de grondoverdracht 

vastgelegd. De vertraging is hierdoor weliswaar beperkt, maar de toekomst moet uitwijzen 

of het draagvlak al groot genoeg is voor een definitief centrum. Om die reden dient de 

grondoverdracht gekoppeld te worden aan het draagvlak. 

8.2.3 Rol van de ontwikkelaar 

Door de ontwikkelaar verantwoordelijk te maken voor de ontwikkeling van zowel de 

definitieve als de tijdelijke voorzieningen trekt deze partij automatisch de regie naar zich 

toe. Zodoende wordt de ontwikkelaar de aangewezen gesprekspartner voor alle partijen. 

Aan de hand van de door de gemeente gestelde randvoorwaarden dient de ontwikkelaar 

een partij te zoeken om het tijdelijke winkelcentrum te bouwen. In Nederland zijn er 

specialistische partijen die tijdelijke en semi-permanente huisvesting ontwikkelen, 

produceren en verhuren. De ontwikkelaar huurt het tijdelijk winkelcentrum vervolgens van 

deze partij. Deze constructie is vergelijkbaar met de rol die BUKO vervult in De Groote 

Wielen. De ontwikkelaar is bovendien niet gebaat bij het kopen van het tijdelijk centrum, 

zoals Plus in Meerhoven en De Volgerlanden heeft gedaan, omdat een ontwikkelaar het 

centrum slechts incidenteel op specifieke projecten kan inzetten. 

 

De ontwikkelaar dient vervolgens één supermarkt te selecteren voor zowel het tijdelijke als 

het definitieve centrum. Op die manier wordt de selectieprocedure versimpeld. In 

Meerhoven en De Groote Wielen heeft de gemeente de supermarkt voor het tijdelijke 

centrum geselecteerd en de ontwikkelaar de supermarkt voor het definitieve centrum. Een 

supermarkt is doorgaans echter alleen geïnteresseerd in een tijdelijk vestiging, wanneer 

deze een eerste recht van aanbieding op het definitieve centrum ontvangt. De supermarkt 

dient de tijdelijke ruimte te huren van de ontwikkelaar. Bij koop wordt namelijk de 

supermarkt exploitant van het tijdelijk centrum en daarmee verantwoordelijk voor de 

invulling van de uitbreiding. Op die manier wordt de regie weer versnipperd over 

verschillende partijen, hetgeen onwenselijk is. De supermarkt kan overige huurders 

bovendien geen eerste recht van aanbieding op het definitieve centrum doen. Dat is de taak 

van de ontwikkelaar. De ontwikkelaar blijft dus exploitant en zoekt bij de uitbreiding van het 

centrum huurders voor de toegevoegde ruimten. De huur die de ontwikkelaar betaalt aan de 

bouwer van het tijdelijk winkelcentrum wordt doorberekend aan de huurders van het 

tijdelijk winkelcentrum. Doordat de gemeente geen huur vraagt voor de grond van het 

tijdelijk winkelcentrum wordt de huurstroom overzichtelijk en worden de kosten voor alle 

partijen beperkt. Dit doorverhuurprincipe is terug te vinden in De Groote Wielen.  



 

8.2.4 
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 Aangepaste rolverdeling

De beschrijving van de aspecten uit tabel 8.1 is schematisch weergegeven in de aangepaste 

rolverdeling in figuur 8.1.

en randvoorwaarden. Aan de hand van deze randvoorwaarden stuurt zij op de 

bewonerstevredenheid. Daarnaast neemt de gemeente de regie bij de aanbesteding. Na de 

aanbesteding beperkt de gemeente zic

ontwikkelaar de regiefunctie over. Deze vorm van samenwerken vertoont de meeste 

overeenkomsten met het concessiemodel, zoals beschreven in paragraaf 2.3.3. 

regiefunctie toe te kennen aan de ontwik

winkelcentrum onderdeel van de commerciële ontwikkelingen. 

duidelijke scheiding tussen de commerciële en maatschappelijke belangen. 

van de driehoeksverhouding brengt bov

twee partijen, zoals tussen de ontwikkelaar en de supermarkt in Meerhoven, geen invloed 

heeft op de samenwerking met andere partijen. 

 

De regiefunctie van de ontwikkelaar brengt bovendien een aanmerkelijk

zich mee. Een ontwikkelaar kan immers al huurcontracten afsluiten met huurders van het 

tijdelijke winkelcentrum, voordat de ontwikkeling van het definitieve centrum is gestart. 

Door het toekennen van het eerste recht van aanbieding, worde

winkelcentrum in een vroeg stadium verhuurd. Hierdoor wordt de ontwikkeling van het 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Conclusies 

In de vorige hoofdstukken is uitvoerig ingegaan op het onderzoek naar het procesverloop en 

de rolverdeling bij de totstandkoming van voorzieningen op uitleglocaties en de 

tevredenheid van bewoners hierover. In deze paragraaf vindt de terugkoppeling plaats 

tussen de bevindingen van dit onderzoek en de probleemstelling zoals die is geformuleerd in 

hoofdstuk 1: 

 

 
 

Timingproblematiek is in dit onderzoek gedefinieerd als het gefaseerd en vertraagd tot stand 

komen van voorzieningen op grootschalige uitbreidingslocaties. Op grootschalige 

uitbreidingslocaties leidt de timingproblematiek tot het gebruik van tijdelijke voorzieningen. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de timingproblematiek nauwelijks invloed heeft op de 

bewonerstevredenheid over de voorzieningen. Voorzieningen zijn voor bewoners geen 

pullfactor en hoeven daardoor niet in een vroeg stadium in de fasering worden opgenomen. 

Ook de vertraging, gemeten als woonduur, heeft maar een beperkte invloed op de 

bewonerstevredenheid over voorzieningen. Dit wordt bevestigd door de verschillen in 

rapportcijfers over (tijdelijke) voorzieningen uit de onderzoekslocaties, welke geselecteerd 

zijn op basis van de mate van vertraging. De onderzoekslocatie met de minste vertraging 

blijkt bij winkelvoorzieningen het slechts beoordeeld te worden. Andere aspecten, zoals de 

beeldverwachting en de kwantiteit en kwaliteit van tijdelijke voorzieningen, blijken de 

tevredenheid te beïnvloeden. Onvrede over het voorzieningenaanbod is voor bewoners een 

pushfactor om uit een wijk te vertrekken. Betrokken partijen bij de ontwikkeling van 

(tijdelijke) voorzieningen kunnen echter nauwelijks sturen op bewonerstevredenheid door 

de complexe rolverdeling.  

 

Bovenstaand antwoord op de probleemstelling wordt verder verduidelijkt aan de hand van 

de drie pijlers uit dit onderzoek.  

Huidige stand van zaken 

• De bewoners van Vinex-wijken hechten een bovengemiddeld belang aan voorzieningen.  

• Tijdelijke onderwijs- en zorgvoorzieningen worden gelijktijdig met de oplevering van de 

eerste woningen gerealiseerd, waarmee aan de wensen van bewoners wordt tegemoet 

gekomen. Tijdelijke winkelvoorzieningen worden enkele jaren na de oplevering van de 

eerste woningen gerealiseerd. 

• Op 8 van de 34 onderzochte Vinex-locaties is het definitieve winkelcentrum nog niet 

gerealiseerd. Op vier locaties maakt men nog gebruik van tijdelijke winkelvoorzieningen, 

terwijl het aantal opgeleverde woningen boven de 3.000 ligt. Op deze locaties ligt de 

tevredenheid over winkelvoorzieningen beduidend lager dan op locaties met definitieve 

voorzieningen. 

 

 

Welke invloed heeft de timingproblematiek bij de totstandkoming van voorzieningen op 

grootschalige uitbreidingslocaties in Nederland op de waardering door bewoners van 

deze wijken en hoe kan dit verbeterd worden? 
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Bewonerstevredenheid 

• Het voorzieningenaanbod is geen pullfactor om naar een grootschalige uitbreidings-

locatie te verhuizen.  

• Bewoners zijn niet of in beperkte mate op de hoogte van ontwikkelingen rondom het 

voorzieningenaanbod in hun wijk. 

• De tevredenheid over tijdelijke winkelvoorzieningen speelt een belangrijke rol in de 

keuze van bewoners voor bepaalde winkelvoorzieningen. 

• Onvrede over voorzieningen kan voor bewoners een pushfactor zijn om te verhuizen. 

• Bewoners zijn vooral ontevreden over de hoeveelheid en de variatie aan tijdelijke 

winkelvoorzieningen. 

• Bij tijdelijke onderwijsvoorzieningen is men vooral ontevreden over de vormgeving, het 

binnenklimaat en de veiligheid. 

• Over de tijdelijke zorgvoorzieningen is men over het algemeen positief. Alleen de 

vormgeving en bereikbaarheid per openbaar vervoer kunnen verbeterd worden. 

• De tijdelijke winkelvoorzieningen blijken de grootste bijdrage te leveren aan de totale 

tevredenheid over het voorzieningenaanbod. 

• De woonduur blijkt geen invloed te hebben op de tevredenheid over de tijdelijke 

winkelvoorzieningen. 

• Bewoners hechten vooral waarde aan de kwantitatieve, zoals hoeveelheid en variatie, 

en kwalitatieve aspecten, zoals, vormgeving en veiligheid, van een tijdelijk winkel-

centrum en in mindere mate aan bereikbaarheidsaspecten. 

• De beeldverwachting speelt daarnaast ook een rol in de tevredenheid over het tijdelijke 

centrum.  

Procesverloop & rolverdeling 

• De rolverdeling tussen publieke en private partijen is problematisch bij de 

totstandkoming van tijdelijke winkelvoorzieningen. 

• De gemeente neemt het voortouw bij de ontwikkeling van tijdelijke commerciële 

voorzieningen om te voorzien in de behoeften van bewoners. 

• De exploitatie van de winkelvoorzieningen wordt overgelaten aan de supermarkt van 

het tijdelijk winkelcentrum. 

• De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het definitieve centrum. 

• Bij de ontwikkeling van voorzieningen is sprake van een complexe driehoeksverhouding 

tussen de ontwikkelaar, de gemeente en de winkeliers in het tijdelijke centrum, waarbij 

commerciële en maatschappelijke belangen elkaar kruisen. 

• Een duidelijke regiefunctie ontbreekt, waardoor het voor de gemeente niet mogelijk is 

te sturen op de belangen van bewoners. 

9.2 Aanbevelingen  

Uit dit onderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van voorzieningen geen pullfactor vormt 

bij de overweging van mensen om naar een uitbreidingswijk te verhuizen. Dit ondersteunt 

de huidige keuze van ontwikkelende partijen om voorzieningen in een later stadium van de 

fasering op te nemen. Het uitblijven van voorzieningen is echter wel een pushfactor voor 

bewoners om uit de wijk te verhuizen. Om dit te voorkomen zijn tijdelijke voorzieningen van 

essentieel belang. De totstandkoming van tijdelijke onderwijs- en zorgvoorzieningen 

voldoet, op enkele capaciteitsproblemen na, aan de behoeften van bewoners. De 

totstandkoming van tijdelijke winkelvoorzieningen kan echter sterk verbeterd worden, 

temeer omdat tijdelijke winkelvoorzieningen grootste bijdrage leveren aan de tevredenheid 

over het voorzieningenaanbod. Om de ontwikkeling van het tijdelijk voorzieningenaanbod 

beter te laten verlopen dient het tijdelijk centrum te worden geïntegreerd in de 
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aanbestedingsopdracht. Op die manier wordt de ontwikkelaar verantwoordelijk voor zowel 

het tijdelijke als het definitieve centrum. De ontwikkelaar vervult hierdoor de regiefunctie en 

vormt het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Doordat de ontwikkelaar in een vroeg 

stadium huurders zoekt voor het tijdelijk centrum, kan door middel van het eerste recht van 

aanbieding ook het definitieve centrum voorverhuurt worden. Hierdoor wordt het risico van 

de verhuurbaarheid beperkt, waardoor de afzet eerder gegarandeerd kan worden. Door de 

verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het tijdelijk centrum onder te brengen bij de 

ontwikkelaar die ook het definitief centrum realiseert, ontstaat een scheiding tussen 

commerciële en maatschappelijke belangen. De gemeente beperkt zich binnen deze 

rolverdeling tot het behartigen van de belangen van bewoners door middel van het stellen 

van harde randvoorwaarden aan de ontwikkelaar. Door de ontwikkeling van zowel het 

tijdelijk als het definitief winkelcentrum te koppelen aan het aantal opgeleverde woningen, 

stuurt de gemeente op de behoefte van bewoners naar voldoende kwantiteit aan winkels.  

 

De toepasbaarheid van deze aanbevelingen op uitbreidingslocaties in Nederland is beperkt, 

aangezien het Vinex-beleid in een afrondende fase terecht is gekomen. Desondanks zijn de 

resultaten van dit onderzoek actueel en toepasbaar in het buitenland. Vanuit andere landen 

is veel waardering voor het gevoerde Vinex-beleid in Nederland. Voor veel buitenlandse 

planners en ontwerpers is Nederland het gidsland op het gebied van ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting. Zo wordt aan de rand van de stad Luxemburg momenteel een 

grootschalige uitbreidingslocatie gerealiseerd. Maar ook in Nederland zijn de uitkomsten van 

dit onderzoek op kleinere schaal toepasbaar. Het gebruik van tijdelijke voorzieningen is door 

het herontwikkelen van spoorlocaties en het herstructureren van bedrijventerreinen 

toegenomen. De wensen van bewoners en de verantwoordelijkheden van partijen die uit dit 

onderzoek naar voren komen kunnen bij deze ontwikkelingen worden toegepast. Ook bij 

uitzonderlijke gevallen, zoals de brand in het winkelcentrum van Stein, kunnen elementen 

uit dit onderzoek worden toegepast om de ontwikkeling van een tijdelijk centrum te 

optimaliseren. 

9.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Dit onderzoek heeft de timingproblematiek bij de totstandkoming van voorzieningen vanuit 

een breed perspectief benaderd. Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van dit onderzoek zijn 

echter kaders gevormd waarbinnen het onderzoek zich heeft afgespeeld. Een aantal 

aspecten die buiten deze kaders vallen verdienen derhalve aanvullend onderzoek. In deze 

paragraaf worden deze aanbeveling puntsgewijs toegelicht. 

 

• Nieuwbouwwijken in Nederland hebben te maken met een pieksituatie in het aantal 

kinderen. Dit houdt in dat het aantal kinderen in een nieuwbouwwijk pas stabiel wordt 

na 15 tot 20 jaar. De onderwijsvoorzieningen op alle onderzoekslocaties kampen 

hierdoor met capaciteitsproblemen. Hierdoor ontstaan naast de definitieve en tijdelijke 

onderwijsvoorzieningen, tijdelijke dependances en semi-permanente onderwijslocaties. 

Enkele geïnterviewde partijen geven aan dat een eenduidige oplossing voor deze 

problematiek, die zich overigens ook afspeelt in enkele herstructureringswijken, nog niet 

voor handen is. Een onderzoek naar de toepassing van flexibele onderwijsconcepten om 

de pieksituaties op te vangen is daardoor bijzonder zinvol. Bij een dergelijk onderzoek 

dient de onnauwkeurigheid van huidige prognoses ten aanzien van het aantal kinderen 

in de wijk meegenomen te worden. 
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• Uit dit onderzoek is gebleken dat bewoners relatief veel waarde hechten aan de 

kwantitatieve aspecten van een tijdelijk winkelcentrum, zoals de hoeveelheid winkels en 

de variatie aan winkels. Om uitspraken te kunnen doen over de concrete invulling van 

tijdelijke winkelcentra is aanvullend onderzoek naar de behoeftes van bewoners ten 

aanzien van tijdelijke winkelvoorzieningen gewenst. Op die manier kan de gemeente 

inhoudelijk sturen op de hoeveelheid en variatie in een tijdelijk winkelcentrum. Deze 

suggestie wordt ook door een geïnterviewde supermarkt van wezenlijk belang geacht.  

• Dit onderzoek heeft zich gericht op uitbreidingslocaties die onderling weliswaar 

verschillen vertonen qua fasering en voortgang, maar die allen nog in ontwikkeling zijn. 

Een evaluerend onderzoek dat terugkijkt op de resultaten van dit onderzoek als de drie 

uitbreidingslocaties gerealiseerd zijn kan om een aantal redenen interessant zijn. Ten 

eerste kan worden gekeken of de ontevredenheid over de tijdelijke winkelvoorzieningen 

en het daarmee samenhangende bezoek aan concurrerende winkelcentra invloed heeft 

op het draagvlak van het definitieve winkelcentra. Ten tweede is het interessant om de 

exploitatie van het definitieve winkelcentrum van De Volgerlanden over enkele jaren te 

evalueren. Het winkelcentrum wordt opgeleverd voordat de doorgaans gebruikelijke 

3.000 woningen zijn gerealiseerd. Dit kan invloed hebben op de invulling van het 

definitieve centrum. 

• Op basis van dit onderzoek is de rolverdeling tussen betrokken partijen aangepast. In 

deze aangepaste rolverdeling wordt de ontwikkeling van het tijdelijk centrum onderdeel 

van de aanbestedingsopdracht. Uit dit onderzoek blijkt dat het juridisch mogelijk is om 

dergelijke randvoorwaarden in de aanbestedingsopdracht mee te nemen. De precieze 

invulling van het juridische kader valt echter buiten de scope van dit onderzoek. De 

veranderende rolverdeling heeft verder gevolgen voor de huurstromen tussen 

betrokken partijen. De huurstromen zijn in de rolverdeling zo eenvoudig en 

overzichtelijk mogelijk gehouden. Er zijn hierdoor nauwelijks te verwachten financiële 

consequenties voor betrokken partijen. De aangepaste rolverdeling dient derhalve op 

financiële en juridische gronden getoetst te worden. 
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II  Fasering winkelvoorzieningen 
 

 

 
 

 

 

 

 



III   Afgenomen interviews 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Enquêtes 
 

Op de volgende pagina’s is de enquête te vinden, zoals die onder de bewoners van 

Meerhoven is verspreid. De enquête voor De Groote Wielen en De Volgerlanden is 

vergelijkbaar met die van Meerhoven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

                            Enquête 

Voorzieningenaanbod 

 

                             2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Geachte bewoner(s) van Meerhoven, 

 

Voorzieningen op Vinex-locaties kunnen pas gerealiseerd worden wanneer er voldoende woningen 

gebouwd zijn. Tot die tijd kunnen bewoners gebruik maken van tijdelijke voorzieningen. De uitvoering 

van het Vinex-beleid is momenteel in een vergevorderd stadium, maar was bij de introductie in 1990 de 

eerste bouwopgave waarbij op grote schaal door bewoners gebruik moest worden gemaakt van 

tijdelijke voorzieningen. 

 

Om die reden voert de Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met BRO een onderzoek uit 

naar de totstandkoming van voorzieningen op grootschalige uitbreidingslocaties. Als bewoner van 

Meerhoven bent u ervaringsdeskundige op het gebied van tijdelijke voorzieningen. Uw ervaringen en 

opvattingen zijn daarom van groot belang om de totstandkoming van voorzieningen op 

uitbreidingslocaties te verbeteren. Met de resultaten van dit onderzoek kan de realisatie van 

voorzieningen beter aansluiten bij de wensen van bewoners. 

 

Wij stellen uw medewerking aan dit onderzoek zeer op prijs. Het invullen van de vragenlijst duurt 

ongeveer 10-15 minuten. Uw gegevens worden uiteraard strikt vertrouwelijk en anoniem behandeld. 

 

Als u de enquête invult, maakt u bovendien kans op één van de drie  

 

8GB Portable Multimedia Players 

 
Indien u één van de gelukkigen bent zal de prijs in week 8 bij u thuis worden bezorgd. De bijgevoegde 

enquête kunt u ook op internet invullen. Ga hiervoor naar: 

 

www.broplan.nl/meerhoven 

 

Mocht u de voorkeur geven aan het invullen van de vragenlijst op papier, dan kunt u gebruik maken van 

de bijvoegde enquête. Deze zal dan in week 4 bij u opgehaald worden. Mocht u niet thuis zijn of mocht 

het niet mogelijk zijn de enquête op te halen, dan krijgt u van ons een antwoordenvelop, waarin u de 

enquête zonder postzegel kunt terugsturen. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, 

 

Stefan van Hoef, BSc 

Bas van Rijn, BSc 

 



 

 Toelichting bij de vragenlijst 
 

 

 De vragenlijst is bedoeld voor de hoofdbewoner(s) op dit adres. Woont u met twee of meer 

personen in huis, dan kan de enquête door één van de hoofdbewoner(s) worden ingevuld. 

Uiteraard kunt u de vragen ook samen invullen. 

 

In de enquête wordt op het gebied van huisvesting onderscheid gemaakt tussen tijdelijke 

voorzieningen en definitieve voorzieningen. Het volgende wordt onder deze begrippen verstaan: 

 

- Tijdelijke voorzieningen: voorzieningen welke in een tijdelijk gebouw zijn gevestigd en 

later zullen verhuizen naar hun definitieve locatie. 

- Definitieve voorzieningen: voorzieningen welke al op de definitieve locatie gevestigd zijn. 

 

De enquête is opgebouwd uit 6 hoofdstukken (A t/m F). Per hoofdstuk worden enkele vragen 

gesteld. Soms kunt u door middel van doorverwijzingen delen van de enquête overslaan. Deze 

doorverwijzingen staan dan achter de desbetreffende vraag. 

 

Voorzieningen in Meerhoven 

 

 

1 Tijdelijk winkelcentrum 

2 Definitief Spilcentrum Meerrijk 
    (Basisschool de Startbaan, Peuterspeelzaal de Helicopter, Korein Kinderplein) 

3 Definitief Spilcentrum Grasrijk 
   (Basisschool ’t Slingertouw, Peuterspeelzaal het Slingerpad, Korein Kinderplein) 

4 Tijdelijke dependance Spilcentrum Grasrijk 

5 Tijdelijk Spilcentrum Waterrijk 
  (SKPO basisschool Waterrijk, Korein Kinderplein) 

6 Voormalig tijdelijk Spilcentrum Meerrijk en Grasrijk 

7 Tijdelijk gezondheidscentrum Meerhoven 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt nu op de volgende pagina beginnen met het invullen van de enquête. 

 

 



 

A Woonsituatie 

A 1. In wat voor type woning woont u? � Appartement 

� Rijtjeswoning 

� 2-onder-1-kapwoning 

� Vrijstaande woning 

� Anders, namelijk …. 

A 2. In welk jaar bent u in Meerhoven 

komen wonen? 

 

                      (4 cijfers invullen s.v.p.) 

 

A 3. Wat zijn voor u de belangrijkste 

redenen geweest om in Meerhoven 

te gaan wonen?  

(maximaal 3 antwoorden mogelijk) 

� Afstand tot werk 

� Woningkenmerken (oppervlakte, aantal kamers etc.) 

� Woonomgeving (groen, rustige wijk etc.) 

� Betere bereikbaarheid 

� Voorzieningen in de directe omgeving 

� Dichter bij familie en vrienden 

� Anders, namelijk …. 

A 4. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u 

geven aan de huisvesting van zowel 

de tijdelijke als definitieve 

voorzieningen in uw wijk? 

 

......  

 
 

B Winkels (Zie nummer 1 op de kaart) 
Ga naar 

vraag  →  

B 1. Hoe vaak bezoekt uw huishouden 

gemiddeld per week de tijdelijke 

winkels in uw wijk voor de dagelijkse 

boodschappen? 

� Nooit 

� Minder dan 1 keer 

� 1-2 keer 

� 3-4 keer 

� 5 keer of meer 

→  B 2 

 
 
         

B 2. Maakt u uit ontevredenheid geen 

gebruik van de tijdelijke winkels in uw 

wijk? 

� Ja 

� Nee 

→  B 3 

→  C 1 

B 3. Hoe vaak maakt uw huishouden 

gemiddeld per week gebruik van 

andere winkelgebieden in de buurt 

voor de dagelijkse boodschappen? 

Nooit Minder 

dan 1 

keer 

1-2 keer 3-4 keer 5 keer of 

meer 

 St. Trudoplein (Eindhoven)      

 Koopcentrum de Hurk (Eindhoven)      

 AH XL Strijp (Eindhoven)      

 Hoofdwinkelgebied Veldhoven incl. 

Citypassage (Veldhoven) 
     

 Kromstraat centrum (Veldhoven)      

 Plus-supermarkt (Veldhoven)      
 
 
 
 
 
 
 
 

B 3 



 

B Winkels (Zie nummer 1 op de kaart) 
Ga naar 

vraag  →  

B 4. Hoe tevreden bent u over de 

volgende aspecten van het 

tijdelijke winkelaanbod in uw wijk? 

Zeer 

onte-

vreden 

Onte-

vreden 

Neutraal Te- 

vreden 

Zeer 

te- 

vreden 

 

 Vormgeving en architectuur       

 Schone en verzorgde omgeving       

 Herkenbaarheid als winkel(s)       

 Hoeveelheid winkels       

 Variatie aan winkels       

 Prijsniveau winkel(s)       

 Volledigheid productaanbod       

 Veiligheid       

 Verlichting buitenruimte       

 Bereikbaarheid per openbaar vervoer       

 Bereikbaarheid per auto       

 Bereikbaarheid per fiets       

 Bereikbaarheid te voet       

 Hoeveelheid parkeergelegenheid       

B 5. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u 

geven aan de tijdelijke winkels in uw 

wijk? 

 

......  

 

B 6. Verwacht u dat het winkelaanbod in 

de definitieve huisvesting meer aan 

uw wensen zal voldoen dan de 

tijdelijke huisvesting? 

� Ja, zeker wel 

� Waarschijnlijk wel 

� Neutraal 

� Waarschijnlijk niet 

� Nee, zeker niet 

B 7. Hoe belangrijk is de 

huisvestingssituatie bij uw keuze voor 

een winkel? 

� Zeer belangrijk 

� Belangrijk 

� Neutraal 

� Onbelangrijk 

� Zeer onbelangrijk 

B 8. Wist u bij uw komst naar Meerhoven 

dat u gebruik zou moeten maken van 

tijdelijke winkels? 

� Ja 

� Nee 

→  B 9 

→  B 10 

B 9. Wist u bij uw komst naar Meerhoven 

dat u anno 2010 gebruik zou moeten 

maken van tijdelijke winkels? 

� Ja 

� Nee 

 

B 10. In welke mate voldoen de tijdelijke 

winkels aan het beeld dat u hiervan 

had? 

� Goed 

� Redelijk 

� Neutraal 

� Matig 

� Slecht 

 



 

B Winkels (Zie nummer 1 op de kaart) 

B 11. In welk jaar denkt u gebruik te 

kunnen maken van de definitieve 

winkels in uw wijk? 

 

                      (4 cijfers invullen s.v.p.) 

 

B 12. Hoe lang zou u redelijkerwijs 

maximaal gebruik willen maken van 

tijdelijke winkels? 

� 1 jaar of minder 

� 2 jaar 

� 3 jaar 

� 4 jaar 

� 5 jaar of meer 

� Geen mening 

 
 

C Onderwijsvoorzieningen (Zie nummer 2,3,4,5 en 6 op de kaart) 
Ga naar 

vraag  →  

C 1. Welke tijdelijke 

onderwijsvoorzieningen in uw wijk 

worden door iemand in uw 

huishouden bezocht? 

� Tijdelijk Spilcentrum Waterrijk 

� Tijdelijke dependance Grasrijk 

� Geen van beiden 

 

 

→  C 2 

C 2. Welke tijdelijke 

onderwijsvoorzieningen in uw wijk 

werden in het verleden door iemand 

in uw huishouden bezocht? 

� Tijdelijk Spilcentrum Meerrijk 

� Tijdelijk Spilcentrum Grasrijk 

� Tijdelijke dependance Grasrijk 

� Geen van allen 

 

 

 

→  D 1 

C 3. Voldoen de onderwijsvoorzieningen 

in de definitieve huisvesting meer aan 

uw wensen dan de tijdelijke 

huisvesting? 

� Ja, zeker wel 

� Redelijk 

� Neutraal 

� Matig 

� Nee, zeker niet 

 

 

C 4. Verwacht u dat het onderwijsaanbod 

in de definitieve huisvesting meer aan 

uw wensen zal voldoen dan de 

tijdelijke huisvesting? 

� Ja, zeker wel 

� Waarschijnlijk wel 

� Neutraal 

� Waarschijnlijk niet 

� Nee, zeker niet 

C 5. Wist u bij uw komst naar Meerhoven 

dat u gebruik zou moeten maken van 

tijdelijke onderwijsvoorzieningen? 

� Ja 

� Nee 

→  C 6 

→  C 7 

C 6. Wist u bij uw komst naar Meerhoven 

dat u anno 2010 gebruik zou moeten 

maken van tijdelijke 

onderwijsvoorzieningen? 

� Ja 

� Nee 

 

C 7. In welk jaar denkt u gebruik te 

kunnen maken van de definitieve 

onderwijsvoorzieningen in uw wijk? 

 

                      (4 cijfers invullen s.v.p.) 

 

C 8. In welke mate voldoen of voldeden 

de tijdelijke onderwijsvoorzieningen 

aan het beeld dat u hiervan had? 

� Goed 

� Redelijk 

� Neutraal 

� Matig 

� Slecht 

 
 
 

C 4 

C 3 

C 8 



 

C Onderwijsvoorzieningen (Zie nummer 2,3,4,5 en 6 op de kaart) 

C 9. Hoe belangrijk is de 

huisvestingssituatie bij uw keuze voor 

een onderwijsvoorziening? 

� Zeer belangrijk 

� Belangrijk 

� Neutraal 

� Onbelangrijk 

� Zeer onbelangrijk 

C 10. Hoe tevreden bent of was u over 

de volgende aspecten van het 

tijdelijke onderwijsaanbod in uw 

wijk? 

Zeer 

onte-

vreden 

Onte-

vreden 

Neutraal Te- 

vreden 

Zeer 

te- 

vreden 

 

 Vormgeving en architectuur       

 Schone en verzorgde omgeving       

 Herkenbaarheid 

onderwijsvoorzieningen 
      

 Omvang onderwijsvoorzieningen       

 Grootte lokalen       

 Indeling gebouw       

 Verkeersveiligheid       

 Binnenklimaat       

 Speelvoorzieningen       

 Bereikbaarheid per auto       

 Bereikbaarheid per fiets       

 Bereikbaarheid te voet       

 Hoeveelheid fietsparkeergelegenheid       

C 11. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u 

geven aan de huisvesting van de 

tijdelijke onderwijsvoorzieningen die 

uw huishouden bezoekt / heeft 

bezocht? 

 

......  

 

C 12. Hoe lang zou u redelijkerwijs 

maximaal gebruik willen maken van 

tijdelijke onderwijsvoorzieningen? 

� 1 jaar of minder 

� 2 jaar 

� 3 jaar 

� 4 jaar 

� 5 jaar of meer 

� Geen mening 

 
 

D Zorgvoorzieningen (Zie nummer 7 op de kaart) 
Ga naar 

vraag  →  

D 1. Bezoekt iemand in uw huishouden 

het tijdelijke gezondheidscentrum in 

uw wijk? 

� Ja 

� Nee 

→  D 3 

→  D 2 

D 2. Maakt u uit ontevredenheid geen 

gebruik van het tijdelijke 

gezondheidscentrum in uw wijk? 

� Ja 

� Nee 

→  D 4 

→  E 1 

 



 

D Zorgvoorzieningen (Zie nummer 7 op de kaart) 

D 3. Kruis aan welke zorgvoorzieningen in 

het tijdelijke gezondheidscentrum u 

bezoekt. 

� Huisarts 

� Apotheek 

� Tandarts 

� Fysiotherapeut 

� Bloedafnamedienst 

� Cesartherapie 

� Diëtetiek 

� Logopedie 

� Maatschappelijk werk 

� Pedicure 

� Podotherapie 

� Psycholoog 

� Verloskundige 

� Verslavingszorg 

D 4. Hoe tevreden bent u over de 

volgende aspecten van het 

tijdelijke gezondheidscentrum in 

uw wijk? 

Zeer 

onte-

vreden 

Onte-

vreden 

Neutraal Te- 

vreden 

Zeer 

te- 

vreden 

 

 Vormgeving en architectuur       

 Schone en verzorgde omgeving       

 Herkenbaarheid zorgvoorzieningen       

 Keuzemogelijkheden 

zorgvoorzieningen 
      

 Toegankelijkheid ruimten       

 Veiligheid       

 Privacy       

 Binnenklimaat       

 Routing       

 Bereikbaarheid per openbaar vervoer       

 Bereikbaarheid per auto       

 Bereikbaarheid per fiets       

 Bereikbaarheid te voet 

Hoeveelheid parkeergelegenheid 

     

 

 

D 5. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u 

geven aan de huisvesting van het 

tijdelijke gezondheidscentrum in uw 

wijk? 

 

......  

 

D 6. Verwacht u dat het zorgaanbod in de 

definitieve huisvesting meer aan uw 

wensen zal voldoen dan de tijdelijke 

huisvesting? 

� Ja, zeker wel 

� Waarschijnlijk wel 

� Neutraal 

� Waarschijnlijk niet 

� Nee, zeker niet 

 



 

D Zorgvoorzieningen (Zie nummer 7 op de kaart) 
Ga naar 

vraag  →  

D 7. Hoe belangrijk is de 

huisvestingssituatie bij uw keuze voor 

een zorgvoorziening? 

� Zeer belangrijk 

� Belangrijk 

� Neutraal 

� Onbelangrijk 

� Zeer onbelangrijk 

D 8. Wist u bij uw komst naar Meerhoven 

dat u gebruik zou moeten maken van 

een tijdelijk gezondheidscentrum? 

� Ja 

� Nee 

→  D 9 

→  D 10 

D 9. Wist u bij uw komst naar Meerhoven 

dat u anno 2010 gebruik zou moeten 

maken van een tijdelijk 

gezondheidscentrum? 

� Ja 

� Nee 

 

D 10. In welke mate voldoet het tijdelijke 

gezondheidscentrum aan het beeld 

dat u hiervan had? 

� Goed 

� Redelijk 

� Neutraal 

� Matig 

� Slecht 

D 11. In welk jaar denkt u gebruik te 

kunnen maken van het definitieve 

gezondheidscentrum in uw wijk? 

 

                      (4 cijfers invullen s.v.p.) 

 

D 12. Hoe lang zou u redelijkerwijs 

maximaal gebruik willen maken van 

een tijdelijk gezondheidscentrum? 

� 1 jaar of minder 

� 2 jaar 

� 3 jaar 

� 4 jaar 

� 5 jaar of meer 

� Geen mening 

 

E Algemeen 

E 1. In welke mate bent u op de hoogte 

gehouden over de 

voortgang/vertraging van de 

ontwikkeling van voorzieningen? 

� Goed 

� Redelijk 

� Neutraal 

� Matig 

� Slecht 

E 2. Hoe bent u voornamelijk op de 

hoogte gebleven over de 

voortgang/vertraging van de 

ontwikkeling van voorzieningen? 

 

 

(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

� Bezoek informatiecentrum 

� Website Meerhoven 

� Nieuwsbrieven / (wijk)infobladen 

� Mond tot mond 

� Dag- en weekbladen 

� Regionale / lokale omroep 

� Anders, namelijk … 

E 3. Wat is volgens u de hoofdreden van 

de vertraging bij de ontwikkeling van 

de voorzieningen? 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 
 



 

E Algemeen 
Ga naar 

vraag  →  

E 4. Hoe tevreden bent u over het 

algemeen over de communicatie, 

m.b.t. de ontwikkeling van 

Meerhoven, richting bewoners? 

� Zeer tevreden 

� Tevreden 

� Neutraal 

� Ontevreden 

� Zeer ontevreden 

E 5. In welke volgorde (cijfers 1 t/m 8) 

vindt u dat de definitieve 

voorzieningen in een nieuwbouwwijk, 

zoals Meerhoven, gerealiseerd 

moeten worden?  

 

1 = als eerste realiseren 

8 = als laatste realiseren 

...... Winkelvoorzieningen 

...... Onderwijsvoorzieningen 

...... Zorgvoorzieningen 

...... Sportvoorzieningen 

...... Horecavoorzieningen 

...... Openbare vervoersvoorzieningen 

...... Groenvoorzieningen 

...... Speelvoorzieningen 

E 6. Overweegt u om binnen 2 jaar te 

gaan verhuizen? 

� Ja 

� Nee 

→  E 7 

→  F 1 

E 7. Hoe belangrijk is het 

voorzieningenaanbod bij uw 

overweging om te gaan verhuizen? 

� Zeer belangrijk 

� Belangrijk 

� Neutraal 

� Onbelangrijk 

� Zeer onbelangrijk 

  

F Huishoudsamenstelling  

F 1. Wat is uw geslacht? � Man 

� Vrouw 

 

F 2. Wat is uw leeftijd? � t/m 25 jaar 

� 26 t/m 35 jaar 

� 36 t/m 45 jaar 

� 46 t/m 55 jaar 

� 56 t/m 65 jaar 

� 65+ 

F 3. Hoe ziet uw gezinssituatie er uit? � Gehuwd/samenwonend met kind(eren) 

� Gehuwd/samenwonend zonder kinderen 

� Alleenstaand met kind(eren) 

� Alleenstaand zonder kinderen 

 
 

Indien u kans wilt maken op één van de drie 8GB Portable Multimedia 

Players, dient u onderstaande gegevens in te vullen. 

 

 

 Wat is uw postcode? 

Wat is uw huisnummer? 

 

............   .....   (4 cijfers en 2 letters invullen s.v.p.) 

............ 

   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is het einde van de enquête. Wij willen u bedanken voor uw 

medewerking aan dit onderzoek. De enquête zal in week 4 bij u aan huis 

worden opgehaald. Mocht u niet thuis zijn, dan zult u een antwoordenvelop 

ontvangen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimte voor opmerkingen of suggesties over deze enquête  

 

 

............................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................. 



V Toelichting datapreparatie 
 

Missing values 

Missing value wordt op twee manieren toegepast: als ‘niet van toepassing’ (999) en ‘data 

ontbreekt’ (777). In het eerste geval wordt ‘niet van toepassing’ ingevuld en in het tweede 

‘data ontbreekt’. 

 

Codeer- en typefouten 

Nadat de data is ingevoerd aan de hand van frequentietabellen, wordt gecontroleerd op 

codeer- en/of typefouten. De gevonden fouten zijn daarna aangepast. De frequentietabellen 

dienen ook als basis voor het controleren op vreemde waarden. Vreemde waarden zijn 

gehercodeerd als ‘missing value’ (777). 

 

De vragen B11, C7 en D11 vragen bewoners in welk jaar zij denken gebruik te kunnen maken 

van definitieve voorzieningen van respectievelijk winkels, onderwijs en zorg. In de digitale 

enquête is een invoerrange van 2010 tot 2020 opgenomen. Deze range is ook toegepast op 

de rest van de data. Jaartallen die buiten deze marge vallen zijn gehercodeerd als ‘missing 

value’.  

 

Bij vraag A2 is een hercodering nodig om de variabele vergelijkbaar te maken voor de drie 

onderzoekswijken. Bij deze vraag hebben bewoners het jaar dat ze in de desbetreffende wijk 

kwamen wonen ingevuld. De oplevering van de eerste woningen in de drie 

onderzoekswijken heeft plaatsgevonden in verschillende jaren. Door het jaar van verhuizing 

af te tellen van het huidige jaartal, 2010, ontstaat de variabele ‘woonduur’. 

 

Een aantal vragen met nominale antwoordmogelijkheden hebben de optie ‘anders, 

namelijk...’. In eerste instantie zijn deze antwoorden beoordeeld op in hoeverre ze onder de 

overige antwoordmogelijkheden zijn te scharen. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, dan blijven 

deze antwoorden ‘anders’ heten, tenzij dermate veel dezelfde antwoorden binnenkomen 

dat het aanmaken van een nieuwe categorie verantwoord is. 

 

Hercodering open antwoordmogelijkheid 

Bovenstaande is van toepassing op vraag A1. Hier wordt gevraagd naar het type woning 

waarin de respondent woont. Om de representativiteit te controleren is de verdeling uit 

Boeijenga en Mensik (2008) aangehouden. Deze verdeling ziet er als volgt uit: 

 

- Appartement 

- Rijtjeswoning 

- Twee-onder-een-kapwoning 

- Vrijstaande woning 

 

Omdat op uitbreidingslocaties vaak sprake is van experimentele architectuur, bijv. in 

Meerhoven, kan deze traditionele verdeling voor bewoners moeilijkheden opleveren bij het 

invullen. Daarom is de categorie ‘anders, namelijk…’ toegevoegd. Om de data te kunnen 

vergelijken met de gegevens uit Boeijenga en Mensik (2008) zijn de antwoorden uit deze 

categorie teruggebracht naar de vier overige categorieën. Enkel veel voorkomende 

voorbeelden zijn: 

 

- Hoekwoning: dit woningtype is ingedeeld bij ‘rijtjeswoning’ 

- Geschakelde woning: dit woningtype is ingedeeld bij ‘twee-onder-een-kapwoning’ 

 



Desondanks blijven er antwoorden over die niet zijn toe te kennen aan een andere 

categorie. Dit zijn patiowoning en (semi-)bungalow. Omdat deze antwoorden maar 4 keer 

voorkomen is het niet zinvol hier een nieuwe categorie voor op te stellen. Daarom blijven 

deze antwoorden behoren tot de categorie ‘anders’. 

 

Eenzelfde situatie is van toepassing op vraag A3. Bij deze vraag worden de redenen die 

bewoners hebben om naar de desbetreffende uitbreidingslocatie te verhuizen in kaart 

gebracht. Er zijn zes categorieën aangegeven die in andere onderzoeken veelvuldig aan bod 

komen (WoONdata, 2006). De data die voort komt uit de zevende categorie ‘anders, 

namelijk…’ is weer onderverdeeld in de andere zes categorieën. Enkele voorbeelden zijn: 

 

- Terug naar bekende omgeving/geboortegrond/plaatsnaam: deze redenen zijn 

beoordeeld als ‘dichter bij familie en vrienden’ 

- Nieuwbouw/zelf bouwen/huur- of koopwoning/gelijkvloers: deze redenen zijn 

beoordeeld als ‘woningkenmerken’ 

- Kindrijke wijk: deze reden is beoordeelt als ‘woonomgeving’ 

 

Er blijven 35 antwoorden over die niet aansluiten bij één van de andere antwoorden. 

Voorbeelden hiervan zijn executieverkoop vorige woning, scheiding en (goedkope) 

grond/woning beschikbaar. 

 

De laatste vraag waarin de mogelijkheid ‘anders, namelijk…’ is opgenomen is vraag E2. Bij 

deze vraag geven de bewoners aan op welke manier ze op de hoogte zijn gehouden van de 

voortgang/vertraging van de ontwikkeling van voorzieningen. Een aantal antwoorden zijn 

terug te brengen tot de overige zeven categorieën, maar 28 antwoorden blijven bij de 

categorie ‘anders’. Voorbeelden hiervan zijn werkzaam in infocentrum, bij gemeente, niet. 

 

Hercodering open vraag 

In de enquête is één open vraag opgenomen. Vraag E3 vraagt naar de belangrijkste 

reden(en) van vertraging bij de ontwikkeling van voorzieningen. Deze vraag is bedoeld om te 

controleren in hoeverre bewoners daadwerkelijk op de hoogte zijn van voortgang van de 

ontwikkeling van voorzieningen. Vanwege de variëteit aan redenen en de vele manieren om 

deze redenen te omschrijven is hier over gegaan tot het stellen van een open vraag. Aan de 

hand van de eerste 100 enquêtes zijn 11 containerbegrippen opgesteld, aangevuld met de 

categorieën ‘anders’ en ‘weet niet’. Deze 11 containerbegrippen zijn: 

 

- Crisis 

- Woningbouwproductie/-afname 

- Wet- en regelgeving 

- Gemeente 

- Marktpartijen 

- Samenwerking tussen partijen 

- Financiering 

- Planning 

- Communicatie 

- Weersomstandigheden 

- Locatiespecifieke problemen 

 

Normale verdeling 

Voor sommige statistische technieken is het een vereiste dat de data per variabele enigszins 

normaalverdeeld zijn. De normaliteit van de data wordt op twee manieren gecontroleerd, 



namelijk visueel en cijfermatig. De visuele controle vindt plaats aan de hand van een 

histogram en een P-P plot. Bij een histogram wordt gecontroleerd of de data klokvormig zijn. 

Bij een P-P plot wordt gekeken in hoeverre de data afwijken van een lineaire lijn. Omdat 

beide methoden een bepaalde mate van subjectiviteit met zich meebrengen is de 

normaliteit cijfermatig gecontroleerd met behulp van ‘Skewness’ en ‘Kurtosis’. De waarde 

voor ‘Skewness’ geeft de scheefheid van de verdeling aan en ‘Kurtosis’ de puntigheid. Een 

waarde van 0 betekent dat de Bij de controle op normaliteit is een marge gehanteerd van -1 

tot 1. Als beide waarden hier binnen vallen is de verdeling bij benadering normaalverdeeld. 

De normaliteit van de data is van belang bij de keuze voor een toets. Dit komt terug in 

hoofdstuk 5 dataverzameling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI  Tijdelijke zorgvoorzieningen per onderzoekswijk 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII  Factoranalyse winkels Meerhoven (1) 
 

 

 KMO and Bartlett’s Test 

 

 
 

 Scree Plot 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII  Factoranalyse winkels Meerhoven (2) 
 

 

 Rotated Component Matrix 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII  Factoranalyse winkels De Groote Wielen (1) 
 

 

 KMO and Bartlett’s Test 

 

 
 

 Scree Plot 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII  Factoranalyse winkels De Groote Wielen (2) 
 

 

 Rotated Component Matrix 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX  Factoranalyse winkels De Volgerlanden (1) 
 

 

 KMO and Bartlett’s Test 

 

 
 

 Scree Plot 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX  Factoranalyse winkels De Volgerlanden (2) 

 

 

 Rotated Component Matrix 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X  Factoranalyse winkels totaal (1) 
 

 

 KMO and Bartlett’s Test 

 

 
 

 Scree Plot 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X  Factoranalyse winkels totaal (2) 
 

 

 Rotated Component Matrix 
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