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VOORWOORD 

Dit rapport richt zich op het imago dat buurten hebben. Hierbij wordt ingegaan op het beeld dat 
bewoners zelf van hun buurt hebben, hoe bewoners denken dat hun buurt bekend staat en het beeld 
dat mensen hebben die niet in die buurt wonen. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van mijn afstuderen aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Dit afstudeerproject heeft plaatsgevonden binnen de afstudeerrichting 
Omgevingstechnologie {OT) van de opleiding Techniek en Maatschappij {TeMa). 
Omgevingstechnologie heeft betrekking op het gebruiksgericht ontwerpen en ontwikkelen van 
omgevingen, waarbij zowel de sociale wetenschappen als de bouwkunde (ieder voor de helft) hun 
aandeel hebben. Aangezien niet iedereen bekend is met deze opleiding, is in bijlage I kort 
weergegeven wat de opzet en het doel van deze opleiding is. 

Voor de ondersteuning vanuit de Technische Universiteit Eindhoven wil ik mijn afstudeerbegeleiders, 
Wim Heijs en Jos Smeets, bedanken. Voor de ondersteuning vanuit Stichting Interface wil ik mijn 
praktijkbegeleider Patrick Dagge bedanken. 
Daarnaast wil ik de bewoners van Gijzenrooi die zo enthousiast hebben meegewerkt aan dit onderzoek 
bedanken. Zonder hun medewerking had ik dit onderzoek niet uit kunnen voeren. 

Tenslotte wil ik vrienden en familie bedanken voor hun steun en interesse tijdens mijn 
afstudeerperiode. 

Eindhoven, maart 1998 

Brigitte Rijpers 
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SAMENVATTING 

Uit het woningmarktonderzoek 'Eindhoven doorgelicht' dat eind 1995 door Stichting Interface is 
uitgevoerd kwam onder andere naar voren dat het imago, dat men denkt dat de eigen buurt heeft, van 
grote invloed is op de tevredenheid met de woonsituatie. Als men denkt dat de buurt een goed imago 
heeft, dan is men (meestal) tevreden tot zeer tevreden met de woonsituatie. Denkt men daarentegen 
dat de buurt een slecht imago heeft, dan is men meestal minder tevreden of zelfs ontevreden met de 
woonsituatie. 
Naar aanleiding van het gegeven dat het imago van een buurt een grote rol speelt bij de 
woontevredenheid, ontstond de vraag wat het imago van een buurt nu precies is en welke kenmerken 
uit de woonomgeving samenhangen met het imago van een buurt. 

Uit de literatuurstudie, die in hoofdstuk 2 is beschreven, kwam naar voren dat men drie soorten 
imago's van buurten kan onderscheiden, te weten: het intern imago, het extern imago en het 
gepercipieerd extern imago. Hierbij is het intern imago het beeld dat bewoners zelf van de buurt 
hebben. Het extern imago is het beeld dat mensen hebben van een buurt waar ze zelf niet wonen. Het 
gepercipieerd extern imago is hoe bewoners denken dat de buurt waarin zij wonen bekend staat. In de 
onderstaande figuur zijn het intern imago, het extern imago en het gepercipieerd extern imago 
schematisch weergegeven. 
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Schematische weergave van het intern imago, het extern imago en het gepercipieerd extern imago. 

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de kenmerken van de woonomgeving die 
samenhangen met het intern, extern en gepercipieerd extern imago, om zo de overeenkomsten en 
verschillen tussen de drie soorten imago's te ontdekken. Aan de hand van het verkregen inzicht 
kunnen dan handreikingen worden geformuleerd voor het stedelijk beleid. 

De vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt: 
"Wat is het imago van een buurt en welke kenmerken van de woonomgeving hangen samen 
met het intern imago, het extern imago en het gepercipieerd extern imago? Welke 
overeenkomsten en verschil/en zijn er tussen deze drie imago's en welke aanbevelingen kan 
men formuleren voor het stedelijk beleid?" 

Om antwoord te kunnen geven op de bovenstaande vraag dienen het intern imago, het gepercipieerd 
extern imago én het extern imago te worden geanalyseerd. 

Imago van buurten 111 



Samenvatting 

In het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' is aan respondenten gevraagd om de waardering voor hun 
buurt middels een rapportcijfer uit te drukken, waarbij gelet diende te worden op de bereikbaarheid en 
kwaliteit van verschillende voorzieningen, de mate van overlast die men ondervindt in de buurt en de 
samenstelling van de buurtbewoners. Deze vraag zou men als een operationalisatie van het 'intern 
imago' kunnen zien . 
Daarnaast is in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' aan respondenten gevraagd hoe zij denken dat 
hun buurt in Eindhoven bekend staat. Deze vraag zou men als een operationalisatie van het 
'gepercipieerd extern imago' kunnen opvatten . 
Verder wordt een deel van de enquête 'Eindhoven doorgelicht' gevormd door een lijst van kenmerken 
van de woonomgeving waar respondenten een waardering aan kunnen geven. Deze kenmerken van 
de woonomgeving zijn de onafhankelijke variabelen . 

Het extern imago, of een covariant daarvan, is niet gemeten in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' . 
Om de vergelijking tussen de drie soorten imago's te kunnen maken is met behulp van een aanvullend 
veldonderzoek het extern imago gemeten. Gezien de beschikbare tijd heeft dit aanvullende 
veldonderzoek zich beperkt tot het meten van het extern imago van één buurt in Eindhoven. 
In dit aanvullend veldonderzoek is het extern imago van de buurt Tivoli in de naastgelegen buurt 
Gijzenrooi met behulp van een schriftelijke enquête gemeten. De lijst van kenmerken van de 
woonomgeving is hoofdzakelijke gebaseerd op de lijst van omgevingskenmerken uit de enquête 
'Eindhoven doorgelicht', aangevuld met kenmerken van de woonomgeving die naar voren zijn 
gekomen uit de literatuurstudie. 

Met behulp van de uit het veldonderzoek en de data uit 'Eindhoven doorgelicht', is het mogelijk om het 
intern imago, het gepercipieerd extern imago en het extern imago te analyseren en met elkaar te 
vergelijken. 
De drie soorten imago's zijn geanalyseerd met behulp van regressie-analyses . Aan de hand van een 
regressie-analyse kan men groepjes onafhankelijke variabelen onderscheiden die het meest bruikbaar 
zijn voor de voorspelling van de afhankelijke variabele. 
Gezien de uitgebreide dataset uit 'Eindhoven doorgelicht' was het bovendien mogelijk om bij het intern 
en gepercipieerd extern imago onderscheid te maken tussen verschillende huishoudtypen en buurten 
met een zeer hoog c.q. zeer laag gepercipieerd extern imago. 

De meest opvallende conclusies en aanbevelingen uit dit afstudeeronderzoek worden hieronder kort 
samengevat weergegeven. 

• Het intern imago en het gepercipieerd extern imago voor heel Eindhoven 
Uit de correlatiematrix van de onafhankelijke variabelen uit het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' 
kwam naar voren dat een aantal onafhankelijke variabelen onderling sterk correleerden. Met het oog 
op multicollineariteit zijn de onafhankelijke variabelen samengevoegd tot een zestal nieuwe 
(overkoepelende) variabelen, te weten : bereikbaarheid voorzieningen, visuele kwaliteit, 
verkeersoverlast, sociale overlast, buurtbeheer en bewonerssamenstelling. 

Het intern imago voor heel Eindhoven hangt in het algemeen voornamelijk samen met de variabele 
'samenstelling van de bewoners' . Daarnaast spelen 'sociale overlast' (en dan met name overlast als 
gevolg van vervuiling, vandalisme, sociale onveiligheid en gedrag van buurtbewoners en 
drugsoverlast) en 'visuele kwaliteit' in de vorm van het 'uiterlijk van de buurt' een rol. Tot slot spelen 
ook 'bereikbaarheid van de voorzieningen' en 'verkeersoverlast' een (kleine) rol in de voorspelling van 
het intern imago. 

Het intern imago voor de verschillende huishoudtypen, wijkt bijna niet af van het intern imago voor heel 
Eindhoven. De correlaties van de onafhankelijke variabelen met de afhankelijke variabele 'intern 
imago' zijn voor het huishoudtype 'jonge gezinnen' hoger. Met name de correlaties van 'sociale 
onveiligheid 's avonds' en 'drugsoverlast' zijn hoog. 
Dit zou mogelijk veroorzaakt kunnen worden door het groot aantal respondenten dat tot het 
huishoudtype 'jong gezin' behoort (N = 942), maar ook bijvoorbeeld doordat ouders van jonge kinderen 
het belangrijk vinden dat hun kinderen zorgeloos op straat kunnen spelen zonder dat ze het risico 
lopen zich te verwonden aan achtergelaten spuiten. 
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Tussen buurten met een hoog c.q . laag gepercipieerd extern imago zijn duidelijkere verschillen bij het 
intern imago waar te nemen. De variabelen die in de regressieanalyse zijn opgenomen, vertonen in het 
algemeen hogere correlaties voor buurten met een laag gepercipieerd extern imago. Het percentage 
verklaarde variantie is voor buurten met een laag gepercipieerd extern imago dan ook hoger. Dat het 
percentage verklaarde variantie voor buurten met een hoog gepercipieerd extern imago lager is, kan 
betekenen dat het intern imago bij deze buurten mede bepaald wordt door variabelen die niet in de 
regressie-analyse zijn opgenomen. Dat wil zeggen dat er variabelen kunnen zijn die wel een rol spelerr) ') 
maar die niet zijn gemeten in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' (bijvoorbeeld de status om in een 1 
bepaalde buurt te wonen). Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de antwoorden van de ) 
respondenten uit buurten met een hoog gepercipieerd extern imago meer "ruis" vertonen. Dit betekent 
dat de antwoorden van deze respondenten onderling niet eenduidig zijn waardoor de correlaties lager 
zijn. 
Het intern imago kan voor beide soorten buurten voornamelijk voorspeld worden met behulp van de 
variabelen 'bewonerssamenstelling' en 'sociale overlast' . 
Bij buurten met een hoog gepercipieerd extern imago spelen daarnaast ook de variabelen 'visuele 
kwaliteit' en 'verkeersoverlast' ook een rol. Dit in tegenstelling tot buurten met een laag gepercipieerd 
extern imago waar naast 'bewonerssamenstelling' en 'sociale overlast' de variabele 'bereikbaarheid 
van de voorzieningen' in de regressie-vergelijking is opgenomen. 
Het verschil tussen buurten met een hoog c.q. laag gepercipieerd extern imago zou verklaard kunnen 
worden doordat bij buurten met een hoog gepercipieerd extern imago minder duidelijk visueel 
aanwijsbaar is waardoor het hoge imago veroorzaakt wordt. Bij buurten met een laag gepercipieerd 
extern imago is overlast als gevolg van vervuiling , vandalisme e.d. duidelijker zichtbaar. 

Het gepercipieerd extern imago voor heel Eindhoven hangt met dezelfde variabelen als het intern 
imago samen , te weten : 'bewonerssamenstelling', 'sociale overlast', 'visuele kwaliteit', 'bereikbaarheid 
voorzieningen en 'verkeersoverlast'. Hierbij wordt sociale overlast bepaald door 'vandalisme', 'sociale 
onvei ligheid' , 'gedrag buurtbewoners' en 'drugsoverlast'. 'Visuele kwaliteit' hangt daarentegen met 
name samen met 'het uiterlijk van de buurt'. Verkeersoverlast wordt in ongeveer gelijke mate bepaald 
door de deelvariabelen 'verkeersgevaar' , 'verkeerslawaai ' en '(fout) geparkeerde auto's'. 

In vergelijking met het intern imago zijn de correlaties van de onafhankelijke variabelen met de 
afhankelijke variabele bij het gepercipieerd extern imago veelal lager. Met name de correlatie van de 
variabele 'bewonerssamenstelling' is bij het gepercipieerd extern imago ongeveer anderhalf keer zo 
kle in in vergelijking met het intern imago. 
Het percentage verklaarde variantie is dan ook hoger voor het intern imago. Dit kan samenhangen met 
het feit dat bij het intern imago de beleving van de bewoners van iedere dag een rol speelt (vriendelijke 
buren/ruzie met buren), terwijl het gepercipieerd extern imago een afgeleide is waar de beleving van 

, iedere dag niet tot uitdrukking komt. 
1 Daarnaast kan het ook zijn dat er andere variabelen zijn die het gepercipieerd extern imago bepalen, 
~ maar die niet in de regress ie-analyse zijn opgenomen omdat die niet zijn gemeten in het onderzoek 
, 'Eindhoven doorgelicht' . (Bijvoorbeeld status van een buurt, leefstijl bewoners, economische waarde 
l woningen). 

Het gepercipieerd extern imago voor de verschillende huishoudtypen ziet er ongeveer hetzelfde uit als 
voor heel Eindhoven. 
Ook hier zijn, net als bij het intern imago, de correlaties met de afhankelijke variabele voor 'jonge 
gezinnen' hoger. 
De correlaties van verschillende vormen van overlast zijn lager voor de hu ishoudtypes 'middelbare 
huishoudens zonder kinderen ' en 'gezin met oudere kinderen '. Dit hangt mogelijkerwijs samen met het 
feit dat deze huishoudtypes vaak uithuiziger zijn en minder overlast ondervinden. 
Verder speelt 'bereikbaarheid van voorzieningen ' voor 'ouderen' wel een rol in tegenstelling tot de 
andere huishoudtypen. Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat 'ouderen' vaak immobieler zijn 
en dus groter belang hechten aan de nabijheid van bepaalde voorzieningen. 

Tussen buurten met een hoog c.q. laag gepercipieerd extern imago zijn de verschillen voor het 
gepercipieerd extern imago duidelijker. 
Bij buurten met een laag gepercipieerd extern imago speelt de variabele 'buurtbeheer' een rol, terwijl 
'visuele kwaliteit' bij buurten met een hoog gepercipieerd extern imago een rol speelt. Daarnaast hangt 
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in beide gevallen het gepercipieerd extern imago samen met de variabelen 'bewonerssamenstell ing' en 
'sociale overlast' . 
De correlaties met de afhankelijke variabele zijn , net als bij het intern imago, voor buurten met een laag 
gepercipieerd extern imago hoger, waardoor tevens het percentage verklaarde variantie hoger is voor 
buurten met een laag gepercipieerd extern imago. 

• Het intern imago, het extern imago en het gepercipieerd extern imago van Tivoli 
Het intern imago van Tivoli kan voorspeld worden aan de hand van de variabelen 
'bewonerssamenstelling', 'sociale overlast' en 'visuele kwaliteit'. 
Het gepercipieerd extern imago wordt bepaald door sociale overlast, en dan met name overlast als 
gevolg van vandalisme, sociale onveiligheid 's avonds en het gedrag van jongeren. De 
bewonerssamenstelling lijkt bijna geen rol te spelen. Dit kan ook veroorzaakt worden door de kleine 
steekproef. 

Voordat het extern imago van Tivoli is geanalyseerd zijn de onafhankelijke variabelen uit het 
veldonderzoek die onderling hoog correleren eveneens samengevoegd met behulp van een 
factoranalyse. 
Het extern imago van Tivoli wordt bepaald door de factor 'sociale overlast' (bestaande uit: gedrag 
buurtbewoners en sociale onveiligheid), de factor 'bebouwing' (het uiterlijk, woningtype, differentiatie 
en onderhoudsstaat van de bebouwing) en de factor 'fysieke overlast' (met name overlast als gevolg 
van vandalisme). Uit de correlatiematrix blijkt verder dat 'geschiktheid voor kinderen' ook een 
belangrijke variabele is bij de voorspelling van het extern imago van Tivoli. 

Het grootste verschil tussen het intern imago van Tivoli en het gepercipieerd extern en extern imago de 
rol van de variabele 'bewonerssamenstelling' is. Deze variabele verklaart voor het grootste deel het 
intern imago, terwijl deze bijna geen rol speelt bij het extern imago. Bij het gepercipieerd extern imago 
speelt 'bewonerssamenstelling ' in dit geval ook bijna geen rol , waarschijnlijk als gevolg van de kleine 
steekproef. 
Overlast wordt in alle gevallen voornamelijk bepaald door vandalisme, vervuiling, sociale onveiligheid 
en gedrag buurtbewoners en in mindere mate door drugsoverlast, verkeersoverlast en stank-/lawaai
overlast bedrijvigheid . Drugsoverlast speelt waarschijnlijk geen rol omdat dit minder zichtbaar is voor 
buitenstaanders. 
Tot slot kan men opmerken dat de rol van 'uiterlijk van de buurt' bij het extern imago relatief groter is in 
vergelijking met het gepercipieerd extern en intern imago. Een mogelijke verklaring hiervoor zou 
kunnen zijn dat bewoners van Tivoli zo gewend zijn aan het uiterlijk van de buurt dat het hen niet eens 
meer opvalt. 

• Overige resultaten veldonderzoek 
Een aantal vragen uit de enquête uit het veldonderzoek bestond uit twee delen. Het eerste deel had 
betrekking op de waardering van een bepaald kenmerk van de woonomgeving . Het tweede deel van 
de vraag had betrekking op hoe zeker men was van het zojuist gegeven antwoord. Met behulp van dit 
tweede deel van de vraag is het mogelijk om respondenten te verdelen in 'zekeren' en 'onzekeren' . 
Het blijkt dat het beeld van Tivoli voor 'onzekeren' samenhangt met de factor 'fysieke overlast' (m.n. 
verkeersoverlast en vandalisme). Bij 'zekeren' is ook de factor 'fysieke overlast' als eerste in de 
regressie-vergelijking opgenomen. Daarnaast speelt de factor 'sociale omgeving' een aanzienlijke rol 
en dan met name de 'geschiktheid voor het naar school sturen van kinderen' en 'drugsoverlast' . Tot 
slot is ook de factor 'sociale overlast' in de regress ie-vergelijking voor 'zekeren' opgenomen. 
Men kan concluderen dat bij 'onzekeren' de sociale omgeving bijna geen rol speelt in de beeldvorming 
rond Tivoli . 'Onzekeren' hebben daar geen zicht of mening over. Het beeld van 'onzekeren' wordt dan 
ook gevormd aan de hand van ruimtelijk waarneembare kenmerken . Bij 'zekeren' speelt de 'sociale 
omgeving' wel een rol. 

Daarnaast is in het veldonderzoek ook onderscheidt gemaakt tussen vestigers (respondenten die 
hiervoor Qiet in Eindhoven woonden) en doorstromers (respondenten die hiervoor ook in Eindhoven 
woonden \;Vestigers' blijken een negatiever beeld te hebben van Tivoli in vergelijking met 
'doorstromers' . Dit is opvallend omdat er in de literatuur vanuit wordt gegaan dat vestigers minder 
bekend zijn en dus onbevooroordeelder tegenover bepaalde buurten staan. Nu is 'vestigers' een 
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relatief begrip gezien de gemiddelde woonduur in Gijzenrooi (gemiddeld 3,5 jaar) en het feit dat 
ongeveer de helft van de vestigers afkomstig is uit omliggende dorpen, dus toch enigszins bekend met 
de buurten van Eindhoven. 
Uit de vraag hoe het beeld van Tivoli in de loop der tijd is veranderd bleek dat 37% van de vestigers 
ee,n negatiever beeld van Tivoli had voordat ze in Gijzenrooi woonden. Een mogelijke verklaring zou 
cognitieve dissonantie-reductie kunnen zijn . Een andere, meer voor de hand liggende verklaring, is dat 

/ 
Tivoli bij nader inzien toch wel meevalt. 
Het blijkt dat het beeld van Tivoli van vestigers met name bepaald wordt door de fysieke omgeving 

(__,, ('uiterlijk van de bebouwing' en 'kwaliteit van de bestrating'), dus ruimtelijk waarneembare kenmerken 
·1 van de omgeving. Het beeld van Tivoli van doorstromers kan voorspeld worden aan de hand van de 

factoren 'sociale overlast' (m.n. sociale onveiligheid) en 'fysieke overlast' (voornamelijk vandalisme). 
Bij doorstromers speelt dus zowel de fysieke als de sociale omgeving een rol , waarschijnlijk omdat 
men bekender is met de omgeving. 

Verder is uit het veldonderzoek gebleken dat voor de meeste respondenten 'de woning ' de 
belangrijkste reden was om in Gijzenrooi te gaan wonen, gevolgd door de kwaliteit van de 
woonomgeving . 35% van de respondenten heeft echter getwijfeld om in Gijzenrooi te gaan wonen. Als 
(één van de) rede(nen) wordt het 'imago van Tivoli ' genoemd. Het merendeel (65%) van de 
respondenten heeft helemaal niet getwijfeld om in Gijzenrooi te gaan wonen. Maar liefst 90% van de 
respondenten zou weer in Gijzenrooi gaan wonen als ze nu opnieuw konden kiezen . 
Het beeld dat de bewoners van Gijzenrooi hebben is dan ook niet negatief. 10% is neutraal, 60% is 
positief en 30% is zeer positief. Hieruit zou men kunnen concluderen dat Tivoli niet echt een negatieve 
invloed heeft op Gijzenrooi. 

Van de respondenten die kinderen hebben die naar een basisschool gaan , gaan de kinderen van 
slechts één huishouden uit Gijzenrooi naar De Zevensprong, de dichtstbijzijnde basisschool op de 
grens van Tivoli en De Kruidenbuurt. Uit gegevens van de Gemeente komt hetzelfde beeld naar voren. 
De respondenten die kinderen hebben die naar een basisschool gaan hebben wel een iets negatiever 
beeld van Tivoli (2 ,3 in vergelijking met 2,6 op een vijfpuntsschaal) . Dit verschil is echter niet 
significant. Er hoeft geen verband te zijn tussen de keuze van de basisschool en het beeld van Tivoli. 
De keuze van de basisschool kan ook afhangen van bijvoorbeeld de lesmethode e.d. 

• Aanbevelingen stedelijk beleid 
Aan de hand van het verkregen inzicht in het intern, gepercipieerd extern en extern imago kunnen 
handreikingen voor het stedelijk beleid geformuleerd worden om zowel het intern als het extern imago 
te verbeteren. 

Uit de analyses blijkt dat men het intern imago allereerst kan verbeteren door ingrepen in de sociaal
economische omgeving (economische waarde woningen , samenstelling bewoners, sociale overlast) en 
vervolgens door ingrepen in de fysieke omgeving (visuele kwaliteit van de woonomgeving, 
bereikbaarheid voorzieningen , verkeersoverlast) . 
Dit kan men bereiken middels het herstructureren van een buurt. Door bijvoorbeeld op strategische 
plekken nieuw te bouwen, huurwoningen te verkopen en bestaande woningen en complexen aan te 
passen kan men middels ingrepen in de fysieke omgeving zo ook de sociale omgeving aanpassen. 

De resultaten van de analyses met betrekking tot het extern imago lijken er op te wijzen dat 
verbetering van de fysieke omgeving ertoe zal leiden dat het extern imago zich verbetert. Uit de 
regressie-analyse kwam immers naar voren dat het extern imago voorspeld kan worden aan de hand 
van de factor 'bebouwing' (bestaande uit uiterlijk, woningtype, differentiatie en onderhoudsstaat van de 
bebouwing) en daarnaast de factoren 'fysieke overlast (met name vandalisme) en 'sociale overlast 
(sociale onveiligheid en gedrag buurtbewoners) . Kijkt men naar de correlaties van de onafhankelijke 
variabelen in de correlatiematrix, dan valt op dat daarnaast ook 'overlast als gevolg van vervuiling , 
'onderhoud door bewoners' en 'geschiktheid voor het naar school sturen van kinderen ' een rol spelen. 
Uit de correlatiematrix kan men verder afleiden dat de kenmerken van de bewoners (bijv. % 
allochtonen) bijna geen rol spelen bij het extern imago van Tivoli . Wellicht dat de "leefstijl" wel van 
invloed is. Deze "leefstijl" uit zich als het ware weer in de verschijningsvorm van de buurt. 
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Samenvatting 

Gezien het resultaat van de fysieke opknapbeurt van de Schilderswijk in Den Haag, zonder daarbij de 
sociale omgeving aan te passen, kan men concluderen dat aanpassing van de fysieke omgeving een 
noodzakelijke maar misschien niet voldoende ingreep is om het extern imago te verbeteren . 

Ideaal zou een aanpak zijn waarbij de getroffen maatregelen zowel het intern imago als het extern 
imago tegelijkertijd verbeteren . Men kan niet beginnen met het verbeteren van het extern imago zonder 
tegelijkertijd het intern imago te verbeteren . 
Om het intern imago te verbeteren zal zowel de fysieke als sociale omgeving aangepast dienen te 
worden . Dit kan geïntegreerd aangepakt worden middels herstructurering van de buurt. De verbetering 
van de fysieke omgeving kan leiden tot verbetering van het extern imago. De verbetering van het 
extern imago kan tot gevolg hebben dat de buurt populairder wordt. Dit verhoogt dan weer het 
gepercipieerd extern imago. Een beter gepercipieerd extern imago kan weer leiden tot een hoger intern 
imago. Uit het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' kwam immers naar voren dat de waardering van de 
woonsituatie afhankelijk is van het imago dat men denkt dat de buurt heeft (= gepercipieerd extern 
imago). Dit proces is hieronder schematisch weergegeven . 

Essentieel onderdeel met betrekking tot het 
verbeteren van het extern imago is berichtgeving. 
Uit literatuur met betrekking tot imagoherstel blijkt 
dat een negatief beeld niet zomaar wordt omgezet 
in een positief beeld . (Van Keulen & Van Woekum, 
1996) 
Mensen zoeken naar een balans tussen hun 
gedachten en hun nieuwe waarnemingen. Nieuwe 
waarnemingen moeten als het ware passen in 
eerdere ervaringen en indrukken. Mensen stellen 
zich daardoor bij voorkeur bloot aan informatie die 
aansluit bij eerder gevormde opvattingen. 
Dit betekent dat iemand die een negatief beeld 
van een buurt heeft eerder de negatieve dingen 
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het extern imago van een buurt wil verbeteren dan is het aan te bevelen om hier rekening mee te 
houden. Ingrepen in alleen de fysieke omgeving zullen het extern imago waarschijnlijk niet verbeteren . 
Men moet ervoor zorgen dat positieve berichtgeving de mensen bereikt en dat deze positieve 
informatie ook verwerkt wordt zodat het negatieve beeld kan worden bijgesteld . 

• Aanbevelingen veldonderzoek 
Uit de analyses met betrekking tot het intern imago blijkt dat 'bewonerssamenstelling' een zeer grote 
rol speelt. In het veldonderzoek is gevraagd naar bepaalde kenmerken van bewoners (inkomen, % 
werklozen, % allochtonen) om na te gaan welke kenmerken van de bewoners doorslaggevend zijn . Uit 
het veldonderzoek bl ijkt dat er bijna geen relatie is tussen de afhankelijke variabele 'extern imago 
Tivoli ' en kenmerken van de bewoners. Het is echter niet na te gaan of kenmerken van de bewoners 
echt geen rol spelen bij het extern imago, of dat er misschien andere kenmerken zijn die wel een rol 
spelen , bijvoorbeeld leefstijl of geluidsoverlast van buren. In het vervolgonderzoek is het aan te 
bevelen om meerdere kenmerken van de bewoners te meten. 

Aangezien het percentage verklaarde variantie van het veldonderzoek niet echt hoog was, is het aan 
te bevelen om in een eventueel vervolgonderzoek met betrekking tot het extern imago ook vragen op 
te nemen met betrekking tot berichtgeving in kranten of andere media en bepaalde kenmerken van de 
woonomgeving die nu buiten beschouwing zijn gelaten (status van een buurt, leefstijl van bewoners, 
sociale overlast als gevolg van intimidatie of bedreiging , geluidsoverlast van buren). 

Tot slot is het aan te bevelen om bij een eventueel vervolgonderzoek zowel buurten die als "goed" 
bekend staan als buurten die als "slecht" bekend staan te betrekken. Aan de hand van extra 
onderzoek kan men beter inschatten met welke kenmerken van de woonomgeving het extern imago 
van een bepaalde buurt samenhangt. Tevens kunnen de gegevens beter gegeneraliseerd worden . 
Omdat in dit afstudeeronderzoek het extern imago van slechts één buurt is gemeten zijn de resultaten 
hiervan niet goed generaliseerbaar. 
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1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK 

Eind 1995 is door Stichting Interface, een onderzoeksbureau verbonden aan de Technische 
Universiteit Eindhoven, een onderzoek uitgevoerd onder de bewoners van Eindhoven. Dit onderzoek, 
dat de naam 'Eindhoven doorgelicht' heeft gekregen, heeft betrekking op de tevredenheid van de 
Eindhovense bewoners met de huidige woonsituatie, de verhuisplannen en de verhuiswensen. Uit dit 
onderzoek kwam onder andere naar voren dat het imago, dat men denkt dat de eigen buurt heeft, van 
grote invloed is op de tevredenheid met de woonsituatie. Het blijkt dat er een positieve relatie is waar te 
nemen tussen het imago dat men denkt dat de eigen buurt heeft en de tevredenheid met de 
woonsituatie. Men is (meestal) tevreden tot zeer tevreden met de woonsituatie als men denkt dat de 
buurt een goed imago heeft. Denkt men daarentegen dat de buurt een slecht imago heeft, dan is men 
meestal minder tevreden of zelfs ontevreden met de woonsituatie. 
Naar aanleiding van het gegeven dat het imago van een buurt een grote rol speelt bij de 
woontevredenheid, ontstond de vraag wat het imago van een buurt nu precies is en welke kenmerken 
uit de woonomgeving samenhangen met het imago van een buurt. 

1.2 PROBLEEMBESCHRIJVING 

Er is nog weinig onderzoek verricht naar de totstandkoming van de beeldvorming van buurten. Wel is 
bekend dat woningen in een buurt met een slecht imago slecht verhuurbaar zijn . (Boekhorst & Smeets, 
1990). 
Zoals in de vorige paragraaf is beschreven zijn bewoners van een buurt met een slecht imago in het 
algemeen ontevredener met hun woonsituatie in vergelijking met bewoners van een buurt met een 
goed imago. 

Een vermoeden dat ontstond naar aanleiding van het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' is dat het 
beeld dat bewoners van hun buurt hebben niet exact overeenkomt met het beeld dat niet-bewoners 
van de buurt hebben. Dat de waardering voor een buurt verschillen vertoont tussen bewoners en niet
bewoners van een buurt, wordt ook omschreven in het boek 'Stadsbuurten' van Hortulanus (1995). 

Dit afstudeeronderzoek zal zich richten op het verkrijgen van meer inzicht in de samenhang tussen 
bepaalde kenmerken van de woonomgeving en het imago van buurten. Verder zal ingegaan worden op 
de overeenkomsten en verschillen die er zijn tussen de beeldvorming van de buurt door bewoners en 
andere niet-bewoners. 
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1.3 INITIËLE DOELSTELLING 

De doelstelling van dit onderzoek is meerledig. 
1. Meer inzicht verkrijgen in de beeldvorming van buurten en in de kenmerken van de woonomgeving 

die samenhangen met dat imago; 
2. Inzicht verkrijgen in de overeenkomsten en verschillen tussen buurtbewoners en niet-

buurtbewoners met betrekking tot de beeldvorming van een buurt; 
3. Met behulp van het verkregen inzicht handreikingen formuleren voor het volgen stedelijk beleid. 
Deze doelstelling zal in paragraaf 2.5, naar aanleiding van het literatuuronderzoek, verder 
gespecificeerd worden. 

1.4 INITIËLE VRAAGSTELLING 

De vraagstelling, dat is de vraag waar men na het onderzoek antwoord op wil kunnen geven, kan men 
dan als volgt formuleren: 

'Wat is het imago van buurten en welke kenmerken van de woonomgeving hangen samen met 
het imago van een buurt? 
Welke overeenkomsten en verschil/en zijn er waar te nemen met betrekking tot de 
beeldvorming van een buurt tussen bewoners en niet-bewoners? 
Welke aanbevelingen kan men met het verkregen inzicht formuleren voor het te volgen 
stedelijk beleid?' 

Deze vraagstelling zal eveneens in paragraaf 2.5, naar aanleiding van het literatuuronderzoek, verder 
gespecificeerd worden. 

1.5 OPZET RAPPORTAGE 

De opzet van de rapportage volgt in grote lijnen de opzet van het onderzoek. Het onderzoek bestaat 
grofweg uit drie delen: 
1. Literatuurstudie 
2. Vooronderzoek met behulp van de gegevens uit het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' 
3. Aanvullend veldonderzoek 

De literatuurstudie wordt besproken in hoofdstuk 2. Hierbij wordt ingegaan op de definitie van het 
begrip 'imago' en kenmerken van de woonomgeving die samen kunnen hangen met het imago van een 
buurt. De opzet van het vooronderzoek en het aanvullend veldonderzoek wordt behandeld in hoofdstuk 
3. Hoofdstuk 4 gaat verder in op het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht'. Hierbij worden onder andere 
de kenmerken van de woonomgeving die zijn onderzocht in 'Eindhoven doorgelicht' vergeleken met de 
kenmerken van de woonomgeving die naar komen in de literatuurstudie. Het daaropvolgende 
hoofdstuk, hoofdstuk 5, gaat in op de voorbereidingen die zijn getroffen voordat aan de analyses is 
begonnen. Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van de analyses van zowel het vooronderzoek als het 
aanvullend veldonderzoek. Tot slot zullen in hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen aan bod 
komen. 
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2 LITERATUURSTUDIE 

2.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt de literatuur behandeld. In paragraaf 2.2 wordt het begrip 'imago' verder 
uitgediept. Hierbij wordt ingegaan op de verschillende definities die in de loop van de tijd zijn gegeven 
van het begrip 'imago'. Verder wordt de totstandkoming van een imago kort toegelicht. Vervolgens 
wordt 'imago' in verband gebracht met de gebouwde omgeving, en wel op buurtniveau. 
Aangezien het imago van een buurt onder andere afhankelijk is van de kenmerken van de 
woonomgeving, zal in paragraaf 2.3 ingegaan worden op de kenmerken van de woonomgeving die van 
invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de woonomgeving. Aan de hand van de kenmerken van de 
woonomgeving die in de literatuur worden genoemd, wordt een algemeen model opgesteld. Dit 
algemeen model omvat alle in de literatuur genoemde kenmerken van de woonomgeving. 
Aansluitend op deze literatuurstudie zullen de doel- en vraagstelling in paragraaf 2.5 verder 
gespecificeerd worden. 

2.2 WAT IS IMAGO? 

In de wetenschappelijke literatuur zijn veel definities van het begrip 'imago' te vinden. Van Riel (1992) 
heeft een groot aantal van die definities op een rij gezet. Hieronder volgt een selectie uit deze 
definities. 

Imago is het totaal van functionele kwaliteiten en psychologische attributen in het hoofd van de consument (Martineau, 
1958). 

Imago is het resultaat van hoe het individu het object beoordeelt in termen van: tastbaarheid, persoonlijke relevantie en 
mate van overeenstemming met het zelfbeeld (Enis, 1967). 

Image is used to refer toa memory code or associative mediator that provides spatially parallel information that can mediate 
over responses without necessarily being consiously experiences as a visual image (Paivio, 1971). 

Imago is het profiel van het object, dat wil zeggen de som van indrukken en verwachtingen opgebouwd in het geheugen van 
het individu (Topalian, 1984). 

Een imago is een globale of beredeneerde "attitude" bij de publieksgroepen of doelgroepen (Van Raaij, 1986). 

Imago is een subjectieve en meerdimensionele voorstellingsvorm of afdruk van de werkelijkheid in het menselijk brein, 
waardoor deze werkelijkheid op een gereduceerde, gekleurde en dus vaak vervormde wijze wordt voorgesteld (Fauconnier, 
1988). 

An image is the set of meanings by which an object is known and through which people describe, remember and relate to it. 
Thai is, it is the net result of the interaction of a person's beliefs, ideas, feelings and impressions about an object (Dowling, 
1986). 

Uit de bovenstaande definities kan men afleiden dat er veel verschillende opvattingen zijn over wat 
imago is. Zo zijn Van Raaij en Fauconnier van mening dat imago een globaal beeld omvat, terwijl 
Topalian en Aaker & Myers van mening zijn dat het bij een imago om een specifiek, gedetailleerd beeld 
gaat. 
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Van Keulen & Van Woerkum (1996) delen deze mening en omschrijven imago als 'het netto resultaat 
van alle kennis, ervaringen, indrukken, veronderstellingen en gevoelens die mensen hebben 
opgedaan'. 
Hortulanus (1995) is echter van mening dat het percipiëren van een buurt een proces is, waarbij 
bewoners slechts enkele doorslaggevende kenmerken waarderen. Bij het beeld dat men zich van een 
buurt vormt worden volgens Hortulanus niet alle ervaringen, indrukken, veronderstellingen en 
gevoelens op een weloverwogen manier met elkaar in verband gebracht en tegenover elkaar 
afgewogen. 

Hoewel de meningen verdeeld zijn over de definiëring van het begrip 'imago', zal hier de definitie zoals 
omschreven door Fauconnier worden aangehouden. In deze definitie komt naar voren dat de beleving 
van de omgeving per persoon verschilt. Bovendien wordt het imago gezien als een afdruk van de 
werkelijkheid, waardoor de werkelijkheid op een gereduceerde, gekleurde en vaak vervormde wijze 
wordt voorgesteld. 

2.2.1 HOE KOMT EEN IMAGO TOT STAND? 

Een imago komt tot stand via een scala van stimuli die iemand ontvangt. De interpretatie - en daarmee 
de weging - van deze stimuli kan worden beïnvloed door vele factoren. Voor het kunnen begrijpen van 
dit wegingsproces is inzicht nodig in het proces van individuele informatieverwerking. (Van Riel, 1992). 
In deze paragraaf zal dit informatieverwerkingsproces kort uiteengezet worden. Verder wordt ingegaan 
op verschillende onderdelen van het verwerken van informatie, zoals: het waarnemen van nieuwe 
informatie, het bevestigen van het beeld en het aanvullen van het beeld. 

• het informatieverwerkingsproces 
Informatie verwerken verwijst naar het proces waarbij een stimulus wordt ontvangen, geïnterpreteerd 
en opgeslagen in het geheugen. Het informatieverwerkingsproces kan opgesplitst worden in vijf fasen. 
Deze fasen, zoals weergegeven in de onderstaande figuur, zijn gebaseerd op het 
informatieverwerkingsmodel ontwikkeld door William McGuire. 

STIMULI 

exposure 
(contact) 

attention 
(aandachtswaarde) 

comprehension 
(begrip) 

acceptance 
(acceptatie bewuste stimuli) 

retention 
( opslag stimuli in 

lange termijn geheugen) 

GEHEUGEN 

Figuur 2. 1. Het informatieverwerkingsproces. {Engel, Blackwell & Miniard, 1993) 
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De eerste stap van het informatieverwerkingsproces is 'exposure'. Dat wil zeggen dat men wordt 
blootgesteld aan een stimulus. Als er contact optreedt, worden één of meer zintuigen geprikkeld en 
wordt het verwerkingsproces in werking gezet. 
De volgende stap, 'attention', wordt gedefinieerd als de mate waarin de capaciteit van het 
informatieverwerkingsproces aangewend wordt om binnenkomende stimulus te analyseren. Aandacht 
wordt veelal gegeven aan stimuli waarvan de inhoud relevant is. Vaak worden stimuli echter 
genegeerd. Wordt de aandacht echter wel getrokken, dan wordt de boodschap verder geanalyseerd en 
de betekenis van de stimuli wordt opgeslagen in het geheugen. Dit wordt 'comprehension' genoemd. 
De mate waarin de stimulus de kennis of attitude van een persoon beïnvloedt is de vierde stap en 
wordt 'acceptance' genoemd. 
Indien de nieuwe informatie ook wordt opgeslagen in het geheugen, dan spreekt men van 'retention'. 

• inpassing van nieuwe informatie 
Bij het opnemen van informatie spelen volgens Van Keulen en Van Woerkum (1996) de volgende 
selectiemechanismen een rol: 
- Eerste indrukken zijn in het algemeen scherper en moeilijker te wissen dan latere indrukken. 
- Extreme informatie weegt meestal zwaarder dan meer gematigde informatie. Het dringt als het 

ware makkelijker door. Men hecht er vaak meer waarde aan. 
- Hetzelfde geldt voor negatieve informatie. Ook deze weegt meestal zwaarder dan positieve 

informatie. 
In relatie tot dit laatste punt wordt door communicatiedeskundigen vaak opgemerkt dat een goed imago 
slechts langzaam wordt opgebouwd, maar in een mum van tijd kan worden afgebroken. Voor een 
slecht imago geldt precies het tegenovergestelde. Dat wordt in een mum van tijd opgebouwd, maar het 
vergt veel tijd en moeite om een slecht imago om te vormen tot een neutraal of goed imago. 

Op de bovenstaande selectiemechanismen zijn ook uitzonderingen van toepassing . De informatie die 
wordt opgenomen is afhankelijk van de persoon en de situatie. Een persoon die heel veel negatieve 
informatie te verwerken krijgt, zal misschien het kleine beetje positieve informatie beter opmerken, een 
'doemdenker' daarentegen zal meer negatieve aspecten zien dan er in werkelijkheid zijn etc. 

• bevestiging van het beeld en stereotypering 
Mensen zoeken naar een balans tussen hun gedachten en hun nieuwe waarnemingen. Nieuwe 
waarnemingen 'moeten' passen in het op basis van eerdere ervaringen en indrukken gevormde 
gedachtenpatroon. Mensen stellen zich daardoor bij voorkeur bloot aan informatie die aansluit bij 
eerder gevormde opvattingen. 

Een extreme vorm van bevestiging is 'stereotypering' . Een stereotype is een verstard en 
gesimplificeerd beeld . Bij stereotypen kijkt men niet meer naar de variaties en nuances. Het werkt vaak 
zelfversterkend, een nieuwe waarneming bevestigd al gauw het stereotype beeld. Het imago van een 
buurt kan men soms ook opvatten als een stereotype. Men beoordeelt een buurt als een geheel en 
kijkt niet meer naar variaties per woning of per straat. 

• aanvulling van het beeld 
De informatie die men ontvangt, op basis waarvan men een beeld vormt, is meestal beperkt. Er zitten 
soms hiaten in. Mensen streven echter naar een totaalbeeld en hebben de neiging om de hiaten in het 
beeld dat ze vormen, zelf op creatieve wijze op te vullen, op basis van associaties. Men kan soms niet 
meer onderscheiden wat zelf is aangevuld en wat gebaseerd is op verkregen informatie. 

Samenvattend kan men stellen dat het beeld wat mensen zich vormen onder andere afhankelijk is van 
de persoon en de situatie. Daarnaast spelen het bestaande beeld, de volledigheid van de aangeboden 
informatie en het feit of de informatie extreem en/of negatief is, een rol. 
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2.2.2 IMAGO VAN BUURTEN 

In deze paragraaf wordt het begrip 'imago' in verband gebracht met buurten. In de literatuur wordt nog 
niet veel geschreven over het imago van buurten. Wuertz (1993) en Hortulanus (1995) hebben wel 
over dit onderwerp geschreven. 

Volgens Wuertz (1993) vormen mensen zich op verschillende manieren een beeld van een buurt: 
ondermeer door het lezen van de ruimtelijke beeldtalen van anderen, zoals graffiti; de mate van 
netheid van de straten, het onderhoud van de woningen; de levensvatbaarheid van groen; aantallen 
mensen en soorten activiteiten op straat; of de dagelijkse routine in het leefpatroon van een buurt. Aan 
dergelijke visuele kenmerken van de omgeving ontleent men belangrijke informatie over bijvoorbeeld 
het soort mensen dat er woont, hun waarden, normen en leefstijl alsmede over sociale 
veranderingsprocessen. 
Mensen 'lezen' als het ware de taal van de ruimte. Dit 'lezen' is echter méér dan het decoderen van de 
betekenissen van anderen. Al lezend voegt men eigen betekenissen toe: men interpreteert. Zo komt 
men tot oordelen over de buurt en wijk. Dit gaat vrij onvoorspelbaar in zijn werk; men leest - om in de 
metafoor van een ruimtelijke taal te blijven - hoofdstuk voor hoofdstuk. Nu eens neemt men het ene 
deel van de omgeving onder de loep, dan weer probeert men zich met andere aspecten te verstaan. 
Wie zodoende de omgeving verkent komt niet snel tot vastomlijnde uitspraken. Men verblijft er immers 
niet eenmalig; wisselende straattaferelen en uitwisselingen met buurtbewoners wijzigen voortdurend 
het tot dan toe laag voor laag opgebouwde beeld. Nu eens springen duidelijke incidenten in het oog, 
dan weer ontleent men informatie aan veel subtielere veranderingen in de omgeving (Wuertz, 1993). 

Uit het bovenstaande is af te leiden dat Wuertz van mening is dat het beeld dat men van een buurt 
heeft voortdurend aan verandering onderhevig is. Haar mening staat als het ware lijnrecht tegenover 
de mening van Hortulanus. Hij is van mening dat het beeld van een buurt verstard en min of meer vast 
is. 
In zijn boek 'Stadsbuurten; een studie over bewoners en beheerders in buurten met uiteenlopende 
reputaties' gaat hij verder in op het begrip 'imago van een buurt' . Zoals uit de titel van het boek 
opgemerkt kan worden geeft Hortulanus, in tegenstelling tot dit afstudeeronderzoek, de voorkeur geeft 
aan het begrip 'reputatie' in plaats van het begrip 'imago'. Hortulanus is van mening dat het begrip 
'reputatie' - in tegenstelling tot begrippen als 'imago' en 'stigma' - niet uitsluitend positieve en negatieve 
associaties oproept. De hieronder cursief weergegeven tekst is een citaat uit dit boek met betrekking 
tot de definitie van het begrip 'imago van de buurt' (in zijn geval : de reputatie van een buurt). 

De identiteit van de buurt is op te vatten als een min of meer collectieve representatie van een 
bepaalde status en woonstijl. De buurt heeft - anders gezegd - een reputatie. Het begrip 
reputatie verwijst daarbij zowel naar de betekenis en waardering die door bewoners en andere 
betrokken partijen aan een buurt wordt toegekend, als naar het min of meer vast beeld dat de 
buurt publiekelijk. 

De betekenis die de bewoner een bepaalde buurt toekent staat niet op zichzelf, maar maakt 
deel uit van een meer algemene en publieke definitie van de buurt. Deze externe reputatie van 
de buurt komt in enige mate overeen met de interne reputatie - de waardering die bewoners 
van hun eigen buurt hebben. 
De interne reputatie van een buurt - de waardering die buurtbewoners dus zelf aan hun buurt 
geven - is meestal gebaseerd op een nauwkeuriger beeld van de fysieke en sociale 
kenmerken van de buurt dan de externe reputatie. 

Uit het bovenstaande citaat is af te leiden dat Hortulanus twee verschillende reputaties van buurten 
onderscheidt, namelijk de interne reputatie van een buurt en de externe reputatie van een buurt. De 
interne reputatie is het beeld dat bewoners zelf van hun buurt hebben. De externe reputatie is 
daarentegen het beeld dat mensen hebben van een buurt waar ze zelf niet wonen. In het kader van dit 
onderzoek zal het begrip 'imago' worden gebruikt in plaats van het begrip 'reputatie'. Men kan dus twee 
soorten imago's onderscheiden, namelijk het intern imago en het extern imago van een buurt. 
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In de enquête van het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' is aan respondenten gevraagd hoe zij 
denken dat hun buurt bekend staat in Eindhoven. Deze vraag als het ware hoe buurtbewoners denken 
dat het extern imago er van de buurt uitziet. Dit zou men kunnen omschrijven als het gepercipieerd 
extern imago. Het verschil tussen het extern imago en het gepercipieerd extern imago zit in het feit dat 
het extern imago de mening van niet-buurtbewoners meet in tegenstelling tot het gepercipieerd extern 
imago dat de mening van buurtbewoners meet. 

In feite zou men bij een onderzoek naar het imago van buurten dus onderscheid moeten maken tussen 
drie soorten imago's, te weten: het intern imago, het extern imago en het gepercipieerd extern imago 
van een buurt. 
In de onderstaande figuur zijn deze drie soorten imago's schematisch weergegeven. 

Buurt
bewoners 

0 
0, 
ro 
.ê 
C 

ai 
-~ 

Beeld 
van de buurt 

Niet buurt
bewoners 

Figuur 2.2. Schematische weergave van het intern imago, het extern imago en het gepercipieerd extern imago. 
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2.3 IMAGO: KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING 

Aangezien het (intern/ extern/ gepercipieerd extern) imago1 samenhangt met het beeld dat men heeft 
van de woonomgeving zullen in dit hoofdstuk de kenmerken die in de literatuur genoemd worden die 
van invloed zijn de omgevingskwaliteit op een rijtje worden gezet. Daarna zullen de 
omgevingskenmerken die in de literatuur worden genoemd samengevat worden tot een model. 

2.3.1 ASPECTEN VAN OMGEVINGSKWALITEIT 

In de loop der jaren is er door veel onderzoekers getracht zicht te krijgen op de aspecten die van 
invloed zijn op de kwaliteit van de woonomgeving . F.M. Carp is een van die onderzoekers die zich met 
dit onderwerp heeft beziggehouden. In 1966 ondervond zij dat voor de waardering van de 
woonomgeving, het gedrag van buren belangrijker is dan de fysieke omgeving. (Geciteerd uit Carp, 
Zawadski & Shokrkon, 1976). 
In 1976 voert Carp in samenwerking met Zawadski en Shokrkon een studie uit met betrekking tot de 
dimensies van de kwaliteit van de stedelijke omgeving. In dit onderzoek worden 100 aspecten van een 
woonomgeving door ongeveer 2500 respondenten beoordeeld. Met behulp van een factoranalyse 
worden een aantal dimensies onderscheiden, waarvan geluidsoverlast, uiterlijk van de gebouwen, 
gedrag van de buren, veiligheid en bereikbaarheid het belangrijkst zijn voor de waardering van de 
woonomgeving (Carp, Zawadski & Shokrkon, 1976; Carp & Carp, 1982). 
Dat 'gedrag van buren' samen met 'onderhoud' doorslaggevende factoren zijn voor de kwaliteit van de 
woonomgeving blijkt ook uit een studie van Francescato, Weidemann en Anderson (1987). Naast deze 
twee factoren worden ook nog een vijftal andere, van minder groot belang zijnde factoren 
onderscheiden, te weten: gedrag van overige buurtbewoners, uiterlijk van de buurt, beheer, 
economische waarde en voorzieningen in de buurt.2 

Er zijn ook enkele publicaties verschenen die een opsomming geven van zoveel mogel ijk factoren die 
van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de woonomgeving . 
Smeets, Nauta & Thijssen (1989) onderscheiden vijf hoofdfactoren voor het omschrijven van 
kwaliteitskenmerken van een woonsituatie. Dit zijn respectievelijk beeldvorming, woonomgeving, 
woonvorm, woning en sociale omgeving. De beeldvorming geeft een indruk van de uitstraling, 
vormgeving en het aanzien van de buurt. De woonomgeving heeft betrekking op de bereikbaarheid van 
verschillende voorzieningen zoals winkels, speelvoorzieningen, centrum e.d. Bij woonvorm gaat het om 
de visuele kwaliteit op semi-openbaar niveau . Hierbij kan men denken aan liften, trappenhuizen, entree 
etc. De woning geeft een indruk van de verschillende voorzieningen en de visuele kwaliteit die in de 
woning aanwezig zijn . Tot slot gaat het bij sociale omgeving om de sociaal-economische status van de 
buurtbewoners, de samenstelling van de buurtbewoners en de mate van sociale overlast die men in de 
buurt ervaart. In bijlage Il zijn de kwaliteitskenmerken voor de vijf hoofdfactoren schematisch 
weergegeven. 
Aangezien het imago van een buurt zich beperkt tot de kwaliteit van de woonomgeving zullen alleen de 
kwaliteitskenmerken ten aanzien van de beeldvorming, de woonomgeving en de sociale omgeving mee 
genomen worden. De kwaliteitskenmerken van de woonvorm en de woning zullen dus verder buiten 
beschouwing gelaten worden . 

Gedeeltelijk op basis van de hierboven omschreven kwaliteitskenmerken is door Smeets (1992) een 
checklist ontwikkeld om de kwaliteit van de woonomgeving (=sociale omgeving, woonomgeving en 
beeldvorming) de woning en de woonvorm te inventariseren. Zoals daarnet is beschreven zal de 
kwaliteit van de woning en de woonvorm buiten beschouwing worden gelaten. In navolging van Smeets 
zijn soortgelijke checklisten ontwikkeld door onder andere Maussen ( 1994 ), Tibosch ( 1994) 

1 Opmerking: Als er alleen over imago wordt gesproken, dan wordt zowel het intern, extern als 
gepercipieerd extern imago bedoeld. 

2 Met het begrip 'buren' wordt niet hetzelfde bedoeld als 'buurtbewoners'. Met buurtbewoners worden alle 
mensen bedoeld die in een bepaald gebied wonen, dat door de gemeente als buurteenheid wordt 
omschreven. Buren zijn de mensen in de directe omgeving van de bewoner wonen, bijvoorbeeld in hetzelfde 
huizenblok. 
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en Stal (1996). Aangezien de checklist die door Smeets is ontwikkeld de andere checklisten volledig 
overlapt en bovendien nog andere kwaliteitskenmerken noemt, is deze checklist in bijlage 111 
weergegeven. 
Zoals in de bijlage is te zien bestaat de checklist uit 4 7 kwaliteitskenmerken variërend van dichtheid, 
bereikbaarheid voorzieningen en verhuurbaarheid tot uitkeringsafhankelijkheid. leder kenmerk kan 
beoordeeld worden op basis van een vijfpuntsschaal, waarbij vijf punten zeer goed is en één punt zeer 
slecht. Met behulp van zo'n checklist is snel te zien waar de sterke en de zwakke punten van de buurt 
zitten . 

Ook Hortulanus (1995) heeft een overzicht gemaakt om de kwaliteit van een buurt te omschrijven. Hij 
onderscheidt vijf dimensies om de kwaliteit van de buurten te beschrijven: een sociale dimensie, de 
dimensie gebouwde omgeving, een economische dimensie, een institutionele dimensie en de 
locatiedimensie. De sociale dimensie van de buurt omvat de demografische opbouw, de sociale 
structuur en de culturele aspecten. Bij de gebouwde omgeving gaat het om de woningvoorraad, de 
woonomgeving en het voorzieningenniveau. De economische dimensie geeft een indruk van de 
economische positie van de bevolking alsmede van de economische waarde van de woningen, 
bedrijven en dergelijke. De institutionele dimensie heeft betrekking op de organisatiegraad van de buurt 
en de mate waarin men contacten onderhoudt en invloed kan uitoefenen op de overheid en andere 
organisaties. De locatie van de buurt heeft te maken met bereikbaarheid en afstand tot gewenste 
danwel ongewenste andere locaties in de stad. Een verandering binnen een dimensie kan de kwaliteit 
van de omgeving beïnvloeden, maar het is ook mogelijk dat zich veranderingen voordoen die de 
kwaliteit van de omgeving onaangetast laten, bijvoorbeeld omdat zij in de beleving van bewoners 
minder belangrijk zijn . 

. Van Poll ( 1997} heeft in zijn proefschrift 'the perceived quality of the urban residentia/ environment' een 
inventarisatie gemaakt van de factoren die van invloed zijn op de stedelijke omgevingskwaliteit. Deze 
factoren heeft hij samengevat tot een model, waarmee de kwaliteit van de woonomgeving kan worden 
gemeten. De waardering voor de omgevingskwaliteit is volgens Van Poll afhankelijk van de waardering 
voor de buurt, de buurtbewoners en de woning. Hij veronderstelt dat de waardering voor de buurt wordt 
bepaald door de mate waarin men hinder ondervindt bijvoorbeeld als gevolg van lawaai, stank, 
vervuiling, veiligheidsrisico's en gebrek aan voorzieningen. De waardering van de woning is afhankelijk 
van de kosten, de aanwezige voorzieningen in de woning, de staat van onderhoud en de grootte van 
de woning. 
Naast de hierboven genoemde factoren blijken ook nog andere kenmerken van invloed te zijn op de 
ervaren omgevingskwaliteit, bijvoorbeeld: leeftijd, sociaal-economische status (SES) en 
eigendomsverhouding van de woning. Oudere mensen, mensen met een hogere SES en eigenaren 
blijken veelal tevredener te zijn met hun woonsituatie dan jongere mensen, mensen met een lage SES 
of huurders. (Van Poll, 1997) 
In de figuur op de volgende pagina is het model voor stedelijke omgevingskwaliteit schematisch 
weergegeven. 
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Buurt 

Lawaai Stank 

t t 
Buren Dieren 
Dieren Afval 
Jeugd Verkeer 
Horeca Industrie 
Verkeer Water 
Industrie 

niveau 1 
Waardering kwaliteit omgeving 

Woning 

Kosten 

vuilin 

t 
ai!,~ 

t 
Smog Afval Verkeer 
Stof in lucht Dieren Vandalisme 
Oppervlaktewater Vandalisme Diefstal 
Drinkwater Graffitti Inbraak 
Grondvervuiling Onesthetische Junkies 

gebouwen Prostitutie 
Industrie 

Figuur 2.3. Model voor stedelijke omgevingskwaliteit. 

Grootte 

Gebrek aan 

t t 
Aantal mensen Scholen 
Parkeergelegen- Winkels 
heid Gezondheidszorg 
Onbekenden Sport 
Drukke straten Speelvoorzieningen 

Groenvoorzieningen 
Vertichting 
Openbaar Vervoer 
Uitgaansgelegenheid 

Het feit dat Van Poll voor het meten van de waardering voor de buurt alleen negatief geformuleerde 
aspecten evalueert kan een vertekend beeld opleveren. Uit het onderzoek van De Leeuw-Hartog 
(1988) blijkt dat het relatieve belang wat mensen hechten aan een bepaald kenmerk in de 
woonomgeving afhankelijk is van het feit of het negatief of positief geformuleerd is. 
In dit onderzoek krijgen de respondenten eerst een lijst van 30 buurtaspecten voorgelegd die positief 
geformuleerd zijn (bijvoorbeeld: aanwezigheid van winkels, afwezigheid van vervuiling). Hieruit dienen 
zij 5 aspecten te kiezen die volgens hen leiden tot een hoge waardering van de buurt. Daarna krijgen 
de respondenten een lijst met dezelfde 30 buurtaspecten voorgelegd, maar dan zijn de aspecten 
negatief geformuleerd (bijvoorbeeld: afwezigheid van winkels, aanwezigheid van vervuiling), waaruit zij 
5 aspecten moeten kiezen die leiden tot een lage waardering van de buurt. 
In de onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven. 

Tabel 2. 1. Rangorde van positief en negatief geformuleerde buurtkwaliteiten. (De Leeuw-Hartog) 

Buurtkwaliteiten die het meest positief scoren Buurtkwaliteiten die het meest negatief 
scoren 

1 Veel groen, bomen, water 8.6% 1 Straatvuil, hondenpoep 14.1% 
2 Goed bereikbaar via openbaar vervoer 8.2% 2 Vandalisme, klein criminaliteit 8.9% 
3 De winkelvoorzieningen 6.3% 3 Verkeersoverlast (geluid) 6.0% 
4 Nette buurt, nette mensen 5.1% 4 Onvoldoende speelruimte kleine kinderen 5.3% 
5 De centrale lokatie 5.0% 5 Verpaupering 5.2% 

Uit de tabel 2.1 blijkt dat de waardering van de buurt positief gewaardeerd wordt als er veel 
groenvoorzieningen, winkelvoorzieningen en openbaar vervoer aanwezig zijn. De buurt zal negatief 
gewaardeerd worden als er overlast is in de vorm van vervuiling, vandalisme en verkeersgeluid . 
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Uit het voorgaande kan men concluderen dat het model van Van Poll voor de volledigheid aangevuld 
dient te worden met positieve aspecten van de omgeving. 
Verder kan men opmerken dat men voorzichtig om moet gaan met het positief c.q . negatief formuleren 
van omgevingskenmerken omdat dit tot verschillende onderzoeksresultaten kan leiden. Wellicht is het 
beter om aspecten neutraal te formuleren, indien dat mogelijk is. 

2.3.2 ALGEMEEN MODEL 

In deze paragraaf zullen de omgevingskenmerken die de kwaliteit van de woonomgeving en 
mogelijkerwijs het imago van een buurt bepalen samengevat worden tot een model. De 
omgevingskenmerken die in dit model genoemd worden zijn gebaseerd op de literatuur zoals 
besproken in de voorgaande paragraaf. 
Dit model is op de volgende pagina schematisch weergegeven. 

Allereerst kan opgemerkt worden dat het imago is onder te verdelen in: 
• intern imago : beeld dat bewoners zelf van hun buurt hebben 
• extern imago : beeld dat mensen hebben van een buurt waar ze zelf niet wonen 
• gepercipieerd extern imago : hoe buurtbewoners denken dat hun buurt bekend staat 

Het (intern/ extern/ gepercipieerd extern) imago is afhankelijk van zowel de fysieke omgeving als de 
sociale en economische omgeving. 
De fysieke omgeving wordt bepaald door: - de woningen 

- de voorzieningen 
- de woonomgeving 

De sociale en economische omgeving wordt bepaald door: - economische waarde omgeving 
- mate van sociale overlast 
- buurtbewoners 

Hieronder zullen eerst de aspecten van de fysieke omgeving besproken worden, daarna komen de 
aspecten van de sociale en economische omgeving aan bod. 
Bij 'woningen' gaat het om de kenmerken van de woningen op buurtniveau, zoals 
bebouwingsdichtheid, differentiatie woningtypen, algehele staat van onderhoud, courantheid, leegstand 
van de woningen en dynamiek in verhuisbewegingen . 
'Voorzieningen' kan men onder verdelen in enerzijds bereikbaarheid van winkels, scholen, 
ontspanningsmogelijkheden en Openbaar Vervoer en anderzijds de locatie ten opzichte van het 
centrum, uitgaansgelegenheid en ongewenste locaties. 
De 'woonomgeving' is opgebouwd uit verschillende categorieën: - fysieke overlast 

- beheer 
- kwaliteit van de woonomgeving 

'Fysieke overlast' bestaat uit stankoverlast, geluidsoverlast en veiligheid. Geluidsoverlast kan 
veroorzaakt worden door verkeer (autoverkeer, vliegtuigen, treinen), bedrijvigheid of buren/kinderen. 
Stankoverlast kan het gevolg zijn van de geur die verspreid wordt door industrie, horeca en verkeer. 
De mate van ervaren veiligheid is onder andere afhankelijk van de aanwezigheid van risicovolle 
industrie. Daarnaast spelen verkeersveiligheid, de mate van luchtvervuiling en de mate van overzicht in 
de woonomgeving een rol. 
Onder de categorie 'buurtbeheer' valt het onderhoud door de gemeente en door de bewoners zelf. Bij 
onderhoud door de gemeente kan men denken aan onkruidbestrijding, schoonmaken van straten e.d. 
Ten slotte wordt de 'kwaliteit van de woonomgeving' bepaald door de esthetiek, toegankelijkheid voor 
rolstoelgebruikers, de verwevenheid (=mate van woningdifferentiatie, mogelijkheden voor sociaal 
contact), de kwaliteit van straatverlichting, bestrating, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en 
het uitzicht. 
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Sociale en economische omgeving 1 
Economische waarde 

• verkoopwaarde/huurprijs 

• courantheid woningen 

• investeringen in onderhoud/verbetering 

• status/aanzien 

• woonappreciatie 

• verhuurbaarheid/verkoopbaarheid 

Sociale overlast 

• zwervuil 

• vandalisme 

• graffiti 

• diefstal/inbraak 

• junkies/drugshandel 

• prostitutie 

• huisdieren 

• sociale onveiligheid 

• geschiktheid voor kinderen 

• gedrag van buurtbewoners 

Buurtbewoners 

Demografie SES bewoners Culturele aspecten 

• leeftijdsopbouw • inkomenspositie • waarden en normen 
<Il • type huishouden • woonlasten 
't5 • sociale controle 

.2 • % allochtonen • % eigenaren • buurtcohesie 
~ • omvang bevolking • % werklozen • aard van buurtbinding :J 
.2 • uitkeringsafhankelijkheid • organisatiegraad ~ 
<Il • IHS afhankelijkheid • segregatie '!::: 

...J • betalingsgedrag 

• opleidingsniveau 

Figuur 2. 4. Algemeen model 

intern imago~ 

cipieerd extern~ 

extern imago 

Fysieke overlast 

•Geluidoverlast 
wegverkeer 

trein/vliegverkeer 

bedrijvigheid 

buren/kinderen 

•Stankoverlast 
bedrijvigheid 

verkeer 

•Veiligheid 
verkeer 

bedrijvigheid 

Fysieke omgeving 1 
Woningen 

• dichtheid 

• differentiatie woningtypen 

• staat van onderhoud 

• courantheid qua type en gebruik 

• leegstand 

• dynamiek 

Voorzieningen 

• winkels 

• medische voorzieningen 

• scholen 

• kinderopvang 

• sport-/speelvoorziening 

• recreatievoorziening 

• groenvoorzeining 

• halte openbaar vervoer 

• sociaal-culturele voorziening 

• centrum van Eindhoven 

• uitgaansgelegenheid/horeca 

• on ewenste lokaties 

Woonomgeving 

Buurtbeheer Kwaliteit 

• onderhoud door • esthetiek gebouwen 
bewoners 

• straatverlichting 
• onderhoud door 
gemeente • bestrating 

schoonmaken straten • groenvoorziening 

onkruidbestrijding • uitzicht 
buurtbeheer • verwevenheid 

N 
• toegankelijkheid ..... 
rolstoelgebruikers 



Literatuurstudie 

Zoals eerder besproken wordt de sociale en economische omgeving bepaald door de economische 
waarde, de buurtbewoners en de sociale overlast die men ondervindt in de woonomgeving. 
De 'economische waarde' van de omgeving is afhankelijk van de waarde van de grond, de waarde van 
de opstallen, de courantheid van de woningen en de investeringen die zijn gedaan in het onderhoud en 
verbetering van de woningen, status/aanzien van de buurt, woonappreciatie, verhuurbaarheid en 
verkoopbaarheid. 
De aanwezigheid van zwerfvuil, vandalisme, graffiti, criminaliteit (= inbraak en diefstal), junkies, 
prostitutie en huisdieren en het gedrag van buurtbewoners kunnen leiden tot sociale overlast. 

De 'buurtbewoners' zijn onder te verdelen in de sociaal-economische status van de bewoners, de 
demografie van de bewoners en de cultuur van de bewoners. 
De 'sociaal-economische status ' wordt gevormd door het gemiddelde inkomen van de bewoners, de 
woonlasten in relatie tot het inkomen, de ruimte in het inkomen voor onderhoud, de 
eigendomsverhouding, het opleidingsniveau van de bewoners, het percentage 
werklozen/werkzoekenden, uitkeringsafhankelijkheid van de buurtbewoners, % buurtbewoners dat 
Individuele Huursubsidie (IHS) ontvangt, betalingsgedrag van bewoners (of er huurachterstanden e.d. 
zijn), het opleidingsniveau van de bewoners en de economische waarde van de woning. 
De 'demografische opbouw' is afhankelijk van de leeftijdsopbouw, type huishoudens, percentage 
allochtonen en de omvang van de bewoners. 
De 'culturele aspecten' van de bewoners bestaan uit de gemeenschappelijk ervaren waarden en 
gedragsregels, sociale controle, organisatiegraad, contact met de buurtbewoners, buurtcohesie, aard 
van buurtbinding en segregatie. 

2.4 INPERKING VAN HET AFSTUDEERONDERZOEK 

In dit afstudeeronderzoek wordt ervan uitgegaan dat het beeld van een buurt wordt bepaald door 
kenmerken van de woonomgeving. 
Men kan zich voorstellen dat het beeld dat men zich van een buurt vormt mede bepaald wordt door de 
persoonlijkheid (bijvoorbeeld of men een optimist of pessimist is), bepaalde gebeurtenissen (zoals 
bijvoorbeeld het oprollen van een drugsbende, moord e.d.) of bijvoorbeeld de gemoedstoestand waar 
de respondent op dat moment in verkeert. Deze psychologische variabelen zullen niet worden 
meegenomen. Dit onderzoek zal zich beperken tot het onderzoeken van de invloed van bepaalde 
kenmerken van de woonomgeving. Andere externe controle-variabelen zoals geslacht, leeftijd en 
huishoudensituatie zullen wel worden meegenomen. 

2.5 SPECIFIEKE DOEL· EN VRAAGSTELLING 

Aansluitend op de literatuurstudie is het mogelijk om de initiële doel- en vraagstelling, zoals 
geformuleerd in de inleiding van deze rapportage, verder te specificeren. 

Het doel van dit onderzoek zou men als volgt kunnen omschrijven: 
1. Meer inzicht verkrijgen in wat (intern/ extern/ gepercipieerd extern) imago is en welke kenmerken 

van de woonomgeving samenhangen met het intern imago, het extern imago en het gepercipieerd 
extern imago van een buurt; 

2. Nagaan welke overeenkomsten en verschil/en er zijn tussen het intern, extern en gepercipieerd 
extern imago; 

3. Handreikingen formuleren voor het stedelijk beleid, op basis van meer inzicht in het intern, extern 
en gepercipieerd extern imago. 
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Literatuurstudie 

De vraagstelling, dat is de vraag waar men na afloop van het onderzoek antwoord op wil kunnen 
geven, kan men als volgt formuleren : 

"Wat is het imago van een buurt en welke kenmerken van de woonomgeving hangen samen 
met het intern imago, het extern imago en het gepercipieerd extern imago? Welke 
overeenkomsten en verschillen zijn er tussen deze drie imago's en welke aanbevelingen kan 
men formuleren voor het stedelijk beleid?" 

Om antwoord te kunnen geven op de bovenstaande vraag, kan men een aantal deelvragen 
onderscheiden, te weten: 

14 

• Hoe vormen bewoners zich een beeld van hun buurt, dus hoe is het intern imago 
opgebouwd? 

• Hoe vormen mensen die niet in een bepaalde buurt wonen zich een beeld van die buurt, 
dus hoe is het extern imago opgebouwd? 

• Hoe vormen bewoners zich een beeld van hoe hun buurt bekend staat, dus hoe is het 
gepercipieerd extern imago opgebouwd? 

• Welke overeenkomsten en verschillen zijn er waar te nemen tussen het intern imago, extern 
imago en gepercipieerd extern imago? 

• Zijn er verschillen op buurtniveau waar te nemen? 

• Zijn de bepalende kenmerken van de woonomgeving voor alle bevolkingsgroepen 
hetzelfde, of zijn er verschillen waar te nemen tussen bijvoorbeeld: jongeren, jonge 
gezinnen, ouderen etc. 

• Welke aanbevelingen kan men, op het gebied van het stedelijk beleid, geven op basis van 
meer inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen intern, extern en gepercipieerd extern 
imago? 
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3 OPZET0NDERZ0EK 

3.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk zal de opzet van het afstudeeronderzoek worden beschreven. Uit de literatuurstudie 
die in hoofdstuk 2 is beschreven bleek dat men drie soorten imago's kan onderscheiden, te weten: 
intern imago, gepercipieerd extern imago en extern imago. Om de overeenkomsten en verschillen 
tussen deze drie imago's op te sporen zullen deze alle drie onderzocht moeten worden. 
Met behulp van de gegevens die zijn verzameld in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' is het 
mogelijk om zowel het intern imago als het gepercipieerd extern imago te analyseren. De opzet van 
deze heranalyses zal in paragraaf 3.3 worden besproken aan de hand van een stappenplan. Het 
extern imago zal met behulp van een aanvullend veldonderzoek worden geanalyseerd. De opzet van 
dit aanvullend veldonderzoek zal worden besproken in paragraaf 3.4. 

3.2 OPZET AFSTUDEERONDERZOEK 

Om de vraagstelling die in paragraaf 2.5 is geformuleerd te kunnen beantwoorden dienen het intern 
imago, het gepercipieerd extern imago én het extern imago te worden geanalyseerd. In het 
onderstaand kader zijn de definities van de verschillende soorten imago weergegeven. 

In het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' is aan de respondenten gevraagd om de waardering voor hun 
buurt middels een rapportcijfer uit te drukken, waarbij gelet diende te worden op de bereikbaarheid en 
kwaliteit van de verschillende voorzieningen in de buurt, de mate van overlast die men ondervindt in de 
buurt en de bewonerssamenstelling van de buurt. Deze vraag zou men als een operationalisatie 
kunnen zien van het 'intern imago'. 
Daarnaast is in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' aan de respondenten gevraagd hoe zij denken 
dat hun buurt in Eindhoven bekend staat. Deze vraag zou men als een operationalisatie van 
'gepercipieerd extern imago' kunnen opvatten. 
Het intern imago en het gepercipieerd extern imago kunnen dus geanalyseerd worden middels de data 
die zijn verzameld in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht'. De opzet van deze analyses wordt 
besproken in paragraaf 3.3. 
Het extern imago, of een covariant daarvan, is niet gemeten in 'Eindhoven doorgelicht'. Om de 
vergelijking tussen de drie soorten imago's te kunnen maken zal met behulp van een aanvullend 
veldonderzoek het extern imago moeten worden gemeten. Gezien de beschikbare tijd zal het 
afstudeeronderzoek zich beperken tot het meten van het extern imago van één buurt in Eindhoven. 
Van de buurt waar het extern imago wordt gemeten zullen ook het intern imago en het gepercipieerd 
extern imago worden geanalyseerd. De opzet van dit aanvullend veldonderzoek zal besproken worden 
in paragraaf 3.4. 
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3.3 OPZET ANALYSES DATA 'EINDHOVEN DOORGELICHT' 

Met behulp van de data die zijn verzameld in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' is het mogelijk om 
zowel het intern imago als het gepercipieerd extern imago te analyseren. Voordat met de analyses 
begonnen kan worden moeten een aantal stappen worden doorlopen. 
Als men de enquête 'Eindhoven doorgelicht' bekijkt (stap 1) dan valt op dat deze veel vragen bevat 
betreffende de waardering voor de woning, (eventueel) het woongebouw, de woonomgeving, de 
dienstverlening van de eventuele verhuurder, verhuisplannen en persoonlijke gegevens. Aangezien is 
aangenomen dat het (intern / extern / gepercipieerd extern) imago bepaald wordt door kenmerken van 
de woonomgeving, dienen alleen die vragen die betrekking hebben op de waardering op buurtniveau 
meegenomen te worden in de analyses (stap 2). Daarnaast vertonen de kenmerken die zijn 
onderzocht in 'Eindhoven doorgelicht' verschillen met de in de literatuur genoemde kenmerken die van 
invloed kunnen zijn op het (intern/ extern/ gepercipieerd extern) imago. Om na te gaan waar de 
overeenkomsten en verschillen zich bevinden zal het algemeen model vergeleken worden met de 
kenmerken die zijn onderzocht in 'Eindhoven doorgelicht' (stap 3) . 
Om de deelvragen te kunnen beantwoorden die betrekking hebben op de overeenkomsten en 
verschillen wat betreft de verschillende huishoudtypen en de verschillende buurten, zal eerst een 
indeling van de verschillende huishoudtypen en buurten moeten worden gemaakt (stap 4). Vervolgens 
zullen de data geprepareerd moeten worden met het oog op missing values en multicollineariteit (stap 
5). 
Uiteindelijk kunnen de regressie-analyses voor zowel het intern als het gepercipieerd extern imago 
uitgevoerd worden (stap 6). Er zullen verschillende regressie-analyses worden uitgevoerd, namelijk 
voor heel Eindhoven, voor de verschillende huishoudtypen en voor de verschillende soorten buurten. 
Het intern en gepercipieerd extern imago van de buurt waar het extern imago gemeten zal worden 
zullen ook worden geanalyseerd om zo de vergelijking tussen intern, extern en gepercipieerd extern 
imago mogelijk te maken. 
Schematisch ziet de opzet voordat aan de analyses van het intern imago (i.i) en gepercipieerd extern 
imago (g.e.i.) begonnen kan worden er als volgt uit: 

h 

f ' 
d : 

4 

' ' ' 

- - - -- ------ ---- --- ---- ------- - -- ----- - --- -- - -- - - -. 

Regressie-analyses i.i. en g.e.i. 

• heel Eindhoven 

• per huishoudtype 

• op buurtniveau 

• buurt waarvan het extern imago wordt 

f 
d 

5 : 

h 
f 
d 

6 

Figuur 3.1. Schematische weergave stappenplan analyses data 'Eindhoven doorgelicht'. 

De eerste drie stappen uit bovengenoemd schema (inventariseren enquête, selecteren van belang 
zijnde vragen en vergelijking met het algemeen model) zullen worden behandeld in het volgende 
hoofdstuk 'Eindhoven doorgelicht'. Stap 4 (indeling huishoudtypen en buurten) en stap 5 (prepareren 
data) worden toegelicht in hoofdstuk 5 'voorbereiding'. De resultaten van de regressie-analyses (stap 
6) worden besproken in hoofdstuk 6. 
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3.4 OPZET VELDONDERZOEK 

In deze paragraaf zal de opzet van het veldonderzoek, om het extern imago te meten, worden 
besproken. Paragraaf 3.4.1 behandelt de keuze van het meetgebied. Een beschrijving van het 
meetgebied volgt in paragraaf 3.4.2 De keuze voor het onderzoeksinstrument zal in paragraaf 3.4.3 
worden toegelicht. In paragraaf 3.4.4 zal de enquête die is gebruikt om het extern imago te meten 
worden beschreven. Vervolgens zal in paragraaf 3.4.5 de steekproeftrekking worden toegelicht. Tot 
slot zal in paragraaf 3.4.6 aan de hand van een stappenplan de opzet van de analyses met betrekking 
tot het veldonderzoek kort uiteengezet worden. 

3.4. 1 KEUZE MEETGEBIED 

Er is gekozen om het extern imago van een buurt met een laag gepercipieerd extern imago te meten, 
omdat de discrepantie tussen het intern en het extern imago voor deze buurten waarschijnlijk het 
grootst is. 
Eindhoven kent een zestal buurten met een laag gepercipieerd extern imago, te weten: De Bennekel, 
De Kruidenbuurt, Tivoli, Hemelrijken, 't Groenewoud en De Lakerlopen. Om uitval als gevolg van 
onbekendheid met de bedoelde buurt te voorkomen zal de meting plaatsvinden in een naastgelegen 
buurt. 
Vijf van de buurten met een laag gepercipieerd extern imago worden omsloten door buurten die qua 
uiterlijk onderling niet veel verschillen. Het is interessanter om de meting van het extern imago te 
verrichten in een buurt die er totaal anders uit ziet. Bij Tivoli is dit het geval. Een aangrenzende buurt 
van Tivoli is Gijzenrooi, een nieuw uitbreidingsgebied. Een ander voordeel van een nieuwbouwgebied 
is dat nog onderscheid gemaakt kan worden tussen vestigers (mensen die hiervoor niet in Eindhoven 
woonden) en doorstromers (mensen die hiervoor ook in Eindhoven woonden). Uit literatuur blijkt dat 
vestigers meestal onbevooroordeelder zijn in vergelijking met doorstromers. 

3.4.2 BESCHRIJVING MEETGEBIED 

In deze paragraaf zal het meetgebied van het veldonderzoek nader omschreven worden. Dit gebeurt 
allereerst aan de hand van de plaatsbepaling. Vervolgens wordt een historische beschouwing van 
Tivoli en Gijzenrooi gegeven. Tot slot volgt een typering van beide buurten. 

Plaatsbepaling 
De buurten Gijzenrooi en Tivoli zijn gelegen in het stadsdeel Stratum te Eindhoven. Op het 
overzichtskaartje van Eindhoven (zie figuur 3.2 ) is te zien dat Stratum in het Zuid-Oosten van 
Eindhoven is gelegen. 

Figuur 3.2. Overzichtskaart Eindhoven. 
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In de volgende figuur is verder ingezoomd op het gebied rondom Gijzenrooi. In de figuur 3.3 is te zien 
dat de buurten Tivoli en Gijzenrooi omsloten worden door de wijken Schutterbosch, Kruidenbuurt, 
Bonifacius en Burghplan. De wijk Schutterbosch is een ruim opgezette buurt met allemaal vrijstaande 
woningen. Dit in tegenstelling tot de Kruidenbuurt en Bonifacius, wat vooroorlogse arbeidersbuurten 
zijn. In de figuur 3.3 is tevens aangegeven waar de probleemgebieden volgens de Gemeente zich 
bevinden in dat deel van de stad. 

~ Stabilisatiegebied met stagnatiedreiging 

~ Stagnatiegebied 

~ Expansiegebied 

~ Stabilisatiegebied 

* Stabilisatiegebied/ aandachtscluster 

Figuur 3.3. Schematische weergave van probleemgebieden in de omgeving van Tivoli en Gijzenrooi (uit: stedelijk beheerplan, 

deel c). 

In de figuur 3.3 is te zien dat de Kruidenbuurt en Tivoli bij de Gemeente bekend staan als 
stagnatiegebieden. Het gestippelde gebied stelt het uitbreidingsgebied Gijzenrooi voor. Burghplan is 
een stabilisatiegebied dat bedreigd wordt door stagnatie. Verder zijn er nog twee punten in de wijken 
Bonifacius en Burghplan waar volgens de Gemeente extra aandacht aan geschonken moet worden. 

Historische beschouwing 
Tivoli is van oorsprong een door Philips ontwikkelde buurt. Als gevolg van het snel stijgende 
personeelsbestand van Philips eind jaren '20 ontstaat er een stroom van 5000 pendelaars. De ten laste 
van het bedrijf komende reiskosten lopen hierdoor op tot f 660.000 per jaar, wat per pendelende 
werknemer neerkomt op f 2,60 per week. 
Voor de werknemers die over de grootste afstand worden aan- en afgevoerd (Roermond-Eindhoven 
vice versa) is zelfs een bedrag van f 6,50 per week gemoeid. 
Vergelijkt men deze kostenpost met het dan geldende gemiddelde huurniveau van een 
arbeiderswoning in Eindhoven van f 5 per week, dan wordt duidelijk dat Philips nieuwe wegen moet 
gaan bewandelen. Of nóg grootscheepser de woningbouw ter hand nemen, óf (ook) elders de 
fabricage ter hand nemen. Philips besluit beide te doen. 
Eén van de uitbreidingscomplexen ligt juist over de gemeentegrens in Tivoli onder Geldrop. Deze wijk, 
gelegen aan de (onverharde) uitvalsweg van Eindhoven naar Heeze, is weinig verder van het 
stadscentrum gelegen dan de uitbreidingsgebieden binnen de gemeentegrens. 
Op 23 mei 1928 koopt Thuis Best van Baron van Tuyll van Serooskerken, kasteelheer en wethouder 
van Geldrop, het landgoed Tivoli. Twintig hectare ligt op Eindhç>Vens grondgebied onder Stratum en 
zesendertig hectare onder Geldrop. Op dit laatste terrein, dat aansluit op een groot oppervlak bos en 
heide, wat eigendom is van Philips' Grondmaatschappij tot behoud van Natuurschoon, wordt de 
woonwijk Tivoli gesticht. Het Geldropse college van B&W toont zicht in tegenstelling tot haar 
zustercollege in Veldhoven, ten volle bereid mee te werken aan de bouwplannen van Philips, die mede 
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een oplossing moeten bieden voor de door de enorme expansie van het bedrijf veroorzaakte 
woningnood in Eindhoven. 
De al in 1930 gevoerde onderhandelingen over de annexatie van Tivoli stuiten op de weinig 
toegeeflijke houding van Eindhovens gemeentebestuur, die van de gemeente Geldrop verlangt dat zij 
opdraait voor de kosten van herbestrating van de wijk alsook voor de aanleg van een nieuwe riolering 
naar Eindhovense normen. 
Hoewel Tivoli pas in 1972 door Eindhoven wordt geannexeerd, beschouwt iedereen Tivoli intussen als 
een deel van Eindhoven. (Otten, 1991) 

Gijzenrooi daarentegen is een relatief jong uitbreidingsgebied. Afgezien van een aantal oude, 
vooroorlogse boerderijen worden pas in 1988 de eerste nieuwbouwwoningen in dit gebied opgeleverd. 
Dit aantal is de laatste jaren toegenomen tot ruim 750 woningen. 

Typering Gijzenrooi en Tivoli 
In deze paragraaf zullen de buurten Gijzenrooi en Tivoli met elkaar vergeleken worden. Het gaat hier 
om kenmerken van de bewoners (aantal inwoners, leeftijdscategorieën, nationaliteit, burgerlijke staat) 
en kenmerken van de gebouwde omgeving (type woning, bouwperiode, eigendomsverhouding). 

• Tivoli 
Tivoli kan men omschrijven als een vooroorlogse arbeidersbuurt. De buurt omvat ongeveer 750 
woningen, waarvan twee-derde vóór 1944 is gebouwd en de rest vóór 1969. Ongeveer 80% van de 
woningen zijn eengezinswoningen. Slechts 6% van de woningen behoort tot de categorie 
koopwoningen. De rest van de woningen wordt beheerd door een corporatie. 
Tivoli telt ongeveer 1850 inwoners met een huishoudensamenstelling die overwegend bestaat uit 
gezinnen (echtpaar met kinderen) en oudere twee-persoonshuishoudens (55•). De rand van het gebied 
wordt gevormd door laagbouw aan de Tivolilaan en hoogbouw aan de Heezerweg met in beide 
gevallen overwegend oudere tweepersoonshuishoudens 
Van alle bewoners van Tivoli behoort een relatief hoog percentage, ± 21 %, tot een etnische 
minderheid. In de tabel op de volgende pagina is de verdeling van de meest voorkomende 
minderheidsgroepen weergegeven. (Uit: stedelijk beheerplan, deel C2; buurtenboek Stratum en 
Tongelre) 

Tabel 3.1. Etniciteit in Tivoli. 

Etniciteit 
Nederlands 79,3 % 
Turks 12,7 % 
Marokkaans 1,8 % 
Spaans 1,5 % 
Surinaams 3,6 % 
Antilliaans 1, 1 % 

Totaal 100 % 
(Bron: Gemeente Eindhoven) 

Tivoli wordt door de Gemeente aangemerkt als een integraal buurtbeheergebied (IBS-buurt), omdat de 
buurt op vele aspecten negatief scoort. Hierbij kan men denken aan sociale problemen die zich in de 
buurt voordoen, zoals vandalisme, vervuiling e.d., maar ook aan de slechte kwaliteit van de woningen. 

• Gijzenrooi 
De buurt Gijzenrooi behoort tot een relatief jong uitbreidingsgebied. In 1993 telde de buurt slechts 350 
woningen, nu zijn dat er ongeveer 750. In Gijzenrooi zijn nog 17 woningen aanwezig die dateren van 
vóór 1919 en 22 woningen zijn gebouwd in de periode tussen 1920 en 1944. Het overgrote deel van de 
woningen, namelijk 95%, is de laatste tien jaar gebouwd. Bijna alle woningen zijn eengezinswoningen. 
Slechts 17% van de woningen behoort tot de categorie huurwoningen. 
Gijzenrooi telt ongeveer 2050 inwoners met een huishoudenssamenstelling die overwegend bestaat uit 
gezinnen met jonge kinderen en oudere twee-persoonshuishoudens (55•). Een zeer klein percentage, 
slechts 2, 1 % van de inwoners van Gijzenrooi behoort tot een etnische minderheid. 
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De grens tussen de buurten Tivoli en Gijzenrooi wordt voor een deel gevormd door een straat, waarbij 
aan de ene kant van de straat de ouderwetse rijtjeshuizen zonder voortuin zich bevinden, terwijl de 
andere zijde van de straat uit moderne, licht gekleurde rijtjeshuizen met voortuinen bestaat. Het andere 
deel van de grens tussen de buurten Tivoli en Gijzenrooi wordt gevormd door 
ouderen/seniorenwoningen waarvan de tuinen richting Tivoli zijn geplaatst. 
Het middengebied van Gijzenrooi bestaat voornamelijk uit huurwoningen van het type twee-onder-één 
kap en geschakeld vrijstaand. De rand van het gebied wordt gevormd door dure, vrije sector woningen. 

Volgens de Gemeente scoort de gehele buurt op het fysieke, functionele en sociale gebied een 
'voldoende'. 

In de onderstaande tabel zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Tivoli en Gijzenrooi 
overzichtelijk op een rijtje gezet. 

Tabel 3.2. Verschillen en overeenkomsten in de typering van Tivoli en Gijzenrooi. 

Tivoli Gijzenrooi 

Aantal inwoners (eind '95) 1843 2049 
Huishoudensprofiel 
% Etnische minderheid 20.7% 2.1% 
Bouwperiode 

vóór 1969 91.5% 5.2% 
ná 1969 8.5% 94.8% 

Type woning 
eengezins 81 .5% 98.1% 
meergezins 18.5% 1.9% 

Eigendomsverhouding 
koopwoning 5.5% 83% 
huurwoning 94.5% 17% 

Financieringswijze 
gesubsidieerd 99.7% 29.8% 
ongesubsidieerd 0.3% 70.2% 

3.4.3 KEUZE ONDERZOEKSINSTRUMENT 

Het extern imago zal gemeten worden middels een schriftelijke enquête met zoveel mogelijk gesloten 
vragen. Dit onderzoeksinstrument kent namelijk een aantal voordelen. 
Met behulp van een schriftelijke enquête kan een groot aantal mensen binnen afzienbare tijd en met 
beperkte financiële middelen worden bereikt. Een schriftelijke enquête is tevens anoniemer waardoor 
de invloed van sociale wenselijkheid minder groot is. 
De gesloten vragen zorgen ervoor dat de antwoorden van de respondenten betrouwbaarder zijn en 
minder van het toeval afhangen. De antwoorden zijn snel te verwerken en eenvoudig met elkaar te 
vergelijken. Bovendien kost het de respondent maar weinig tijd om de vragenlijst in te vullen, omdat 
veelal alleen een hokje aangekruist hoeft te worden. 
Naast bovengenoemde voordelen kent de schriftelijke enquête ook een aantal nadelen. Een 
schriftelijke enquête heeft vaak een hoog percentage non-respons, wat kan leiden tot selecte groepen 
die wel meedoen met het onderzoek. In de steekproefomschrijving kan echter gecheckt worden of de 
respondenten een representatieve afspiegeling vormen van de werkelijkheid . Een schriftelijke enquête 
vergt over het algemeen wel meer voorbereidingstijd. De enquête moet eenduidige en duidelijke 
vragen bestaan, omdat de respondent geen uitleg kan vragen wat er bedoeld wordt. (Baarda & de 
Goede, 1990) 
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3.4.4 DE ENQUÊTE 

De vragen van de enquête zijn voornamelijk gebaseerd op de vragen uit de enquête 'Eindhoven 
doorgelicht', aangevuld met variabelen die uit de literatuurstudie naar voren zijn gekomen. Dit is 
gedaan om naast een zo volledig mogelijk beeld tevens maximale vergelijkbaarheid te verkrijgen met 
de gegevens uit het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht'. 

Nadat de enquête was opgesteld is deze eerst voorgelegd aan vier proefpersonen. Naar aanleiding 
van hun opmerkingen is de lay-out, de antwoord-instructie en de vraagstelling van een enkele vraag 
aangepast. Hierna is de enquête nogmaals voorgelegd aan een proefpersoon. Dit betrof een bewoner 
van Gijzenrooi, dus iemand die behoort tot de potentiële doelgroep. Uit het gesprek naar aanleiding 
van de proefenquête kwam verder naar voren dat de meeste jonge kinderen niet naar de 
dichtstbijzijnde basisschool in op de grens van de buurten Tivoli en Kruidenbuurt gaan. De school die 
in het gebied Gijzenrooi zelf ligt is overigens bestemd voor speciaal onderwijs. Om na te gaan of er een 
relatie bestaat tussen het imago van Tivoli en de keuze voor een bepaalde basisschool, is er een vraag 
in de enquête opgenomen met betrekking tot basisscholen. 

De enquête begint met een begeleidende brief waarin het doel van het onderzoek wordt aangegeven. 
Vervolgens wordt de opbouw van de enquête vermeld en worden instructies gegeven met betrekking 
tot het beantwoorden van de verschillende soorten vragen. De enquête is opgebouwd uit vier delen, te 
weten: 
A. persoonlijke gegevens 

Dit deel van de enquête omvat vragen met betrekking tot geslacht, leeftijd, aantal kinderen en de 
leeftijd van (eventuele} kinderen . Deze vragen zijn noodzakelijk om de respondenten in te delen in 
de huishoudtypen. 

B. gegevens met betrekking tot de woonsituatie 
In dit deel van de enquête komen vragen aan de orde met betrekking tot de woonduur, soort woning 
(koop/huur), vorige woonplaats, verhuisgeneigdheid en de reden om wel of juist niet te verhuizen en 
naar welke basisschool (eventuele} kinderen gaan. Deze vragen bieden de mogelijkheid om later 
eventuele verschillen te koppelen aan bijvoorbeeld de woonduur, de bekendheid met Tivoli, 
verhuisgeneigdheid etc. 

C. keuze voor Gijzenrooi 
Redenen om destijds in deze wijk Gijzenrooi te gaan wonen, redenen om (eventueel) te twijfelen om 
in Gijzenrooi te gaan wonen, de algemene indruk van Gijzenrooi en de vraag of men nu weer 
opnieuw voor Gijzenrooi zou kiezen, zijn vragen die in dit derde deel van de enquête worden 
gesteld. Met behulp van deze vragen is na te gaan welke rol Tivoli heeft gespeeld in de 
besluitvorming om in Gijzenrooi te gaan wonen en welke rol Tivoli nu zou spelen als men opnieuw 
kon kiezen. 

D. beeld van Tivoli 
Dit deel van de enquête heeft betrekking op het beeld dat de respondent heeft van de 
aangrenzende buurt Tivoli. Hierbij dient de respondent aan te geven hoe hij/zij de onderstaande 
kenmerken van Tivoli waardeert met behulp van een vijfpuntsschaal. Bij een groot aantal vragen 
moet de respondent tevens aangeven hoe zeker hij/zij is van het gegeven antwoord. Op die manier 
kan men later onderscheid maken tussen degenen die antwoord hebben gegeven op basis van een 
vaag beeld of juist een heel gedetailleerd en scherp beeld. 

De enquête zoals die verspreid is onder een aantal bewoners van de wijk Gijzenrooi is weergegeven in 
bijlage IV. 
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3. 4. 5 STEEKPROEFTREKKING 

In totaal zijn er in de buurt Gijzenrooi 115 enquêtes verspreid, door deze persoonlijk bij de bewoners af 
te geven. Gijzenrooi bestaat uit ongeveer twintig straten. Om een zo gelijkmatig mogelijke afspiegeling 
te krijgen van de bewoners van Gijzenrooi zijn per straat een aantal huishoudens benaderd, afhankelijk 
van de grootte van de straat. In figuur 3.4 is met behulp van stippen in de plattegrond van Gijzenrooi 
aangegeven waar de benaderde huishoudens zich ongeveer bevinden. De representativiteit van de 
respondenten wordt besproken in paragraaf 5.6.1. 
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Figuur 3.4. Stippendiagram van spreiding afgegeven enquêtes . 

3.4. 6 ANAL YSEPLAN VELDONDERZOEK 

Voordat begonnen wordt met het analyseren van de verzamelde data, zal eerst gecontroleerd worden 
in hoeverre de respondenten representatief zijn voor de wijk Gijzenrooi (stap 1). Hierbij zal de 
representativiteit getoetst worden op geslacht, huishoudtype, eigendomsvorm en woningtype. 
Vervolgens zal de data geprepareerd moeten worden met het oog op missing values en 
multicollineariteit (stap 2). Hierna kunnen regressie-analyses uitgevoerd worden om het extern imago 
van Tivoli te onderzoeken (stap 3) . Hierbij zal naast een regressie-analyse met alle respondenten van 
het veldonderzoek onderscheid gemaakt worden tussen huishoudtypen, zekeren versus onzekeren en 
doorstromers versus vestigers. Tot slot zullen de overige analyses, die op basis van de gegevens die 
zijn verzameld in het veldonderzoek, uitgevoerd worden (stap 4). Het gaat hier om de analyses met 
betrekking tot de keuze van de basisschool en de keuze voor Gijzenrooi. 
In de onderstaande figuur is dit stappenplan schematisch weergegeven. 
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Figuur 3.5. Schematische weergave analyseplan veldonderzoek. 

22 Imago van buurten 



4 EINDHOVEN DOORGELICHT 

4.1 INLEIDING 

Omdat de gemeente Eindhoven en de daar werkzame woningcorporaties behoefte hadden aan meer 
inzicht in de waardering van de woningvoorraad en de voorkeur van verhuisgeneigden binnen deze 
voorraad is aan Stichting Interface de opdracht gegeven een woningmarktonderzoek te verrichten 
onder de inwoners van Eindhoven. 
Dit onderzoek, dat de naam 'Eindhoven doorgelicht' heeft gekregen, bestond uit een uitgebreide 
enquête. Er is gekozen voor een enquête omdat deze geschikt is om een goed totaaloverzicht te 
geven van de vraag. Ook biedt dit de mogelijkheid om het groot aantal respondenten te benaderen en 
te segmenteren, zodat de variatie tussen verschillende groepen woonconsumenten of tussen 
verschillende deelmarkten inzichtelijk kan worden gemaakt. (Dagge, Pott & Smeets, 1996) 

In dit hoofdstuk zal na een korte omschrijving van de steekproeftrekking, allereerst de vergelijking 
worden gemaakt tussen de kenmerken van de woonomgeving uit het algemeen model (zie paragraaf 
2.3.2) en de kenmerken van de woonomgeving die zijn onderzocht in het onderzoek 'Eindhoven 
doorgelicht'. Daarnaast zal dit hoofdstuk aandacht schenken aan de resultaten van het onderzoek 
'Eindhoven doorgelicht'. 

4.2 STEEKPROEFTREKKING 

De onderzoekspopulatie is getrokken uit het bestand van de hoofdafdeling O & S (onderzoek en 
statistiek) van zelfstandig wonende huishoudens in Eindhoven. Op 1 januari 1996 waren er 83.916 
zelfstandig wonende huishoudens in Eindhoven. 
Middels een per buurt gestratificeerde steekproef zijn ongeveer 18.750 huishoudens benaderd. 
Rekening houdend met een bepaald percentage non-respons bleek een dergelijke omvang 
noodzakelijk om uitspraken te kunnen doen op het buurtniveau. Eindhoven bestaat namelijk uit een 
mozaïek van wijken en buurten. Van oorsprong is Eindhoven een samenvoeging van een vijftal dorpen. 
Bovendien is de stad niet alleen gegroeid, maar is het weefsel voortdurend "ingevuld" met nieuwe 
bebouwing. (Dagge, Pott & Smeets, 1996) 

4.3 VERGELIJKING MET ALGEMEEN MODEL 

De enquête van het woningmarktonderzoek te Eindhoven omvat een groot aantal vragen betreffende 
de huidige woonsituatie, de waardering van de woning, (eventueel) woongebouw en woonomgeving, 
de waardering van het buurtbeheer door gemeenschappelijke instanties, de waardering van de 
dienstverlening van de verhuurder, de verhuisgeneigdheid en gegevens over het huishouden. In bijlage 
V zijn alle vragen uit de enquête 'Eindhoven doorgelicht' kort samengevat. 

Omdat het (intern/extern/gepercipieerd extern) imago van een buurt waarschijnlijk samenhangt met de 
kenmerken van de fysieke en de sociale woonomgeving worden hier alleen de vragen uit 'Eindhoven 
doorgelicht' die betrekking hadden op de waardering van de woonomgeving gebruikt. 

oewel bijvoorbeeld achterpaden onderdeel vormen van de woonomgeving zal de waardering hiervan 
iet in de analyses met betrekking tot het imago worden opgenomen. Net als galerijen, liften en hallen 
an een flat behoren de achterpaden van een woning tot het semi-openbaar gebied. In principe zijn 
eze gebieden alleen toegankelijk voor de bewoners zelf. Voor het bepalen van het extern imago 
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spelen deze variabelen geen rol omdat buitenstaanders in principe geen beeld hebben van het semi
openbaar gebied. 

In paragraaf 2.3.2 is het algemeen model weergegeven. Dit model omvat in literatuur genoemde 
omgevingskenmerken die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de woonomgeving. 
Een groot aantal van deze kenmerken van de woonomgeving zijn ook gemeten in het onderzoek 
'Eindhoven doorgelicht' , een aantal echter niet. In deze paragraaf zal een overzicht samengesteld 
worden waarin te zien is welke omgevingskenmerken wel en niet zijn gemeten in 'Eindhoven 
doorgelicht'. 

In figuur 4.1 zijn de vragen van de enquête 'Eindhoven doorgelicht', met betrekking tot de waardering 
van kenmerken van de woonomgeving op buurtniveau, kort weergegeven. 

Waardering voor de buurt 

Waardering bereikbaarheid voorzieningen 

• winkels 
• basisschool 
• sportvoorzieningen 
• buurt-/wijkcentra 
• bushalte 
• centrum van Eindhoven 
• groenvoorzieningen 
• speelvoorzieningen 

Waardering kwaliteit 
• ui terl ijk gebouwen, pleinen, straten 
• speelvoorzieningen 
• straatverlichting 
• groenvoorzieningen 
• bestrating 
• parkeergelegenheid 

Waardering overlast 

• verkeerslawaai 
• verkeersgevaar 
• (fout) geparkeerde auto's/fietsen 
• stank of lawaai van industrie 
• stank of lawaai van horeca 
• vandalisme 
• vervuiling 
• onkruid op straaVstoep 
• sociale onveiligheid overdag 
• sociale onveiligheid ·s avonds 
• gedrag van jongeren 
• gedrag van overige buurtbewoners 
• huisdieren van anderen 
• drugshandel /-gebruik 

Waardering buurtbeheer 

• schoonmaken van straten 
• onderhoud van groen• en speelvoorzieningen 
• onkruid-bestrijding 

Waardering bewonerssamenstelling 

Figuur 4. 1. Overzicht van vragen met betrekking tot waardering van de woonomgeving in de enquête 'Eindhoven doorgelicht' . 

De lijst met kenmerken van de woonomgeving zoals die is weergegeven in figuur 4.1 is voornamelijk 
gebaseerd op de kenmerken van de woonomgeving die in het stedelijk beheer plan worden genoemd. 
Afgezien van het feit dat de kenmerken van de woonomgeving die in het stedelijk beheer plan worden 
genoemd een vrij compleet beeld schetsen van de omgeving, is het op deze manier mogelijk om de 
mening van beheerders te vergelijken met de mening van de bewoners zelf. De kenmerken die in het 
stedelijk beheerplan worden genoemd zijn ook objectief gemeten. 
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De aspecten die in de literatuur worden genoemd zijn bijna allemaal terug te vinden in de enquête van 
'Eindhoven doorgelicht'. Het belang van de bereikbaarheid van voorzieningen (Carp et al., 1976; 
Francescato et al., 1987; De Leeuw-Hartog, 1988; Smeets 1992), uiterlijk van gebouwen (Carp et al., 
1976; Francescato et al.,1987; Smeets, 1992; Van Poll, 1997), verkeersoverlast (De Leeuw-Hartog, 
1988; Smeets, 1992; Van Poll, 1997), stank-/lawaai overlast van bedrijvigheid (Carp et al., 1976; 
Hourihan, 1979; Carp & Carp, 1982; Smeets, 1992; Van Poll, 1997), beheer (Francescato et al., 1987) 
en overlast in de vorm van vervuiling (Hourihan, 1979; De Leeuw-Hartog, 1988; Smeets, 1992; Van 
Poll, 1997), vandalisme (De Leeuw-Hartog, 1988; Smeets, 1992; Van Poll, 1997), sociale onveiligheid 
(Smeets, 1992; Van Poll, 1997), en het gedrag van buurtbewoners (Carp et al., 1976; Francescato et 
al., 1987; Smeets, 1992; Van Poll, 1997) wordt onderkend in de literatuur. 

Er zijn ook verschillen waar te nemen tussen de aspecten die in de literatuur worden genoemd en die 
zijn opgenomen in de enquête 'Eindhoven doorgelicht'. In een aantal onderzoeken wordt het gedrag 
van buurtbewoners onderverdeeld in 'het gedrag van buren' en 'het gedrag van overige 
buurtbewoners' (Carp et al., 1976; Carp & Carp, 1982; Francescato et al., 1987). In de enquête zijn de 
buurtbewoners niet verdeeld op basis van nabijheid maar op basis van leeftijd, namelijk 'gedrag van 
jongeren' en 'gedrag van overige buurtbewoners'. 

Verder zijn er een aantal omgevingskenmerken die wel genoemd worden in de literatuur, maar die niet 
voorkomen in de enquête. Van Poll (1997) onderscheidt bij bereikbaarheid van voorzieningen niet 
alleen winkels, openbaar vervoer, scholen, sport-, speel- en groenvoorzieningen, maar ook 
gezondheidszorg en uitgaansgelegenheid. Hortulanus (1995) voegt hieraan ook de bereikbaarheid van 
ongewenste lokaties toe. Volgens Smeets, Nauta en Thijssen (1989) kunnen hier ook bereikbaarheid 
recreatiemogelijkheden, bereikbaarheid NS-station en bereikbaarheid per auto aan toegevoegd 
worden. 
Het uiterlijk van de buurt is volgens Hortulanus (1995) tevens afhankelijk van de staat van onderhoud 
van de woningen, de courantheid van de woningen qua type en gebruik, de leegstand en de dynamiek 
in verhuisbewegingen in de buurt. Dit rijtje zou nog aangevuld kunnen worden met woonappreciatie, 
sociale verhuurbaarheid en verkoopbaarheid (Smeets, 1992). 
Overlast wordt in het model van Van Poll, mede bepaald door de aanwezigheid van junkies, prostitutie, 
diefstal en inbraak. 
In het onderzoek van Hourihan (1979) worden een aantal kenmerken onderscheiden die nog niet 
eerder zijn genoemd, namelijk 'geschiktheid voor het opvoeden van kinderen', 'sociale status van de 
buurt', 'crowding' en 'stabiliteit'. Geschiktheid voor het opvoeden van kinderen en status/aanzien 
worden ook genoemd door Smeets, Nauta en Thijssen (1989). 

In de figuur 4.2 op de volgende pagina worden de kenmerken die in de literatuur worden genoemd 
vergeleken met de kenmerken die in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' zijn gemeten. 
De 'in wit' weergegeven kenmerken zijn gemeten in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' op 
buurtniveau. 
Een groot aantal kenmerken die niet zijn gemeten op buurtniveau in het onderzoek 'Eindhoven 
doorgelicht', zijn wel te achterhalen uit de gemeentelijke statistieken. Deze kenmerken, die op de 
volgende pagina cursief zijn weergegeven, kunnen dan als indicator worden gebruikt. Het gaat hier om 
bijvoorbeeld het percentage allochtonen, de omvang van de bewoners, de aanwezigheid van medische 
voorzieningen, de aanwezigheid van kinderopvang, nabijheid van ongewenste locaties, leegstand en 
dynamiek in verhuisbewegingen. 
Andere aspecten zoals de staat van onderhoud, verwevenheid en courantheid van de woningen 
worden als het ware op een hoger aggregatieniveau gemeten door de waardering voor het uiterlijk van 
de buurt. 
Met uitzondering van de culturele aspecten van de buurtbewoners in de vorm van 'culturele waarden 
en normen' en 'sociale controle', 'investeringen in onderhoud en verbetering', de 'kwaliteit van het 
uitzicht' en 'overzicht in de woonomgeving', 'geluidsoverlast als gevolg van buren of kinderen' en 'het 
onderhoud door bewoners' zijn alle kenmerken van de woonomgeving die in de literatuur worden 
genoemd te achterhalen. 
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Sociale en economische omgeving 

Economische waarde 

• verkoopwaardeAwurprijs 

• courantheid woningen 

• investeringen in onderhoud/verbetering 

• status/aanzien 

• woonappreciatie 

• verhuurbaarheid/verkoopbaarheid 

Sociale overlast 

• zwervuil 

• vandalisme 

•graffiti 

• diefstal/inbraak 

• junkies/drugshandel 

• prostitutie 

• huisdieren 

• sociale onveiligheid 

• geschiktheid voor kinderen 

• gedrag van buurtbewoners 

Buurtbewoners 

Demografie SES bewoners 

• leeftijdsopbouw • inkomenspositie 

• type huishouden • woonlasten 

• % allochtonen • % eigenaren 

• omvang bevolking • % werklozen 

• uitkeringsafhankelijkheid 

• IHS afhankelijkheid. 

• betalingsgedrag 

• opleidingsniveau 

Figuur 4. 2, Overzicht 'Eindhoven doorgelicht' 

Culturele aspecten 

• waarden en normen 

• sociale controle 

• buurtcohesie 

• aard van buurtbinding 

• organisatiegraad 

• segregatie 

intern imago _·~~ 

cipieerd ~xtern ~ 

extern imago 

Fysieke overlast 

•Geluidoverlast 
wegverkeer 

trein/vliegverkeer 

bedrijvigheid 

buren/kinderen 

•Stankoverlast 
bedrijvigheid 

verkeer 

•Veiligheid 
verkeer 

bedrijvigheid 

Fysieke omgeving 1 
Woningen 

• dichtheid 

• differentiatie ~oningtypen 

• sta?Jt van onderhoud . , .. 

• courantheid qua type en gebruik ,. 
• ' .. _.1 '• • 

• leeg,;tand 

• dynamiek 

• winkels 

. • medische voorzieningen 

• scholen 

• kincieropvang 

• sport-/speelvoorziening 

• recreatievoorziening 

• groenvoorzeining 

• halte openbaar vervoer 

• sociaal-culturele voorziening 

• centrum van Eindhoven 

• uitgaansgelegenheid/horeca 

• on ewenste lokaties 

Woonomgeving 

Buurtbeheer Kwaliteit 

• onderhoud door • esthetiek gebouwen 
bewoners 

• straatverlichting 
• onderhoud door 

• bestrating gemeente 
schoonmaken straten • groenvoorziening 

onkruidbestrijding • uitzicht 
buurtbeheer • verwevenheid 

• toegankelijkheid co 
rolstoelgebruikers N 
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4.4 RESULTATEN UIT 'EINDHOVEN DOORGELICHT' 

In deze paragraaf zullen de algemene resultaten uit het rapport 'Eindhoven doorgelicht' kort 
samengevat worden. Hierbij zal alleen ingegaan worden op de resultaten met betrekking tot de 
waardering van de woonomgeving . De andere aspecten zoals de woning, het woongebouw e.d. 
worden hier buiten beschouwing gelaten. 

In het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' is de waardering van een aantal kenmerken van de 
woonomgeving gemeten. Deze hadden betrekking op de bereikbaarheid van voorzieningen, visuele 
kwaliteit, overlastsituaties en samenstelling van de bewoners. 

De bereikbaarheid van verschillende voorzieningen (bijv. winkels, bushalte, centrum, groen-, speel-, en 
sportvoorzieningen) wordt over het algemeen hoog gewaardeerd. Alleen de bereikbaarheid van de 
speelvoorzieningen krijgt relatief vaak een onvoldoende; met name in de sociale huursector. De 
waardering voor de bereikbaarheid van de voorzieningen varieert per huishoudtype. De minst mobiele 
groep, hoogbejaarden en ouderen, waarderen de bereikbaarheid, en dan met name de bereikbaarheid 
van winkels, het laagst. Jonge gezinnen vinden met name sportvoorzieningen minder goed bereikbaar. 
Aannemelijk is dat voor jonge gezinnen de nabijheid van voorzieningen belangrijk is omdat de kinderen 
(nog) overal naar toe worden gebracht. 

De visuele kwal iteit (o.a. uiterlijk van de buurt, kwaliteit straatverlichting, bestrating, 
parkeergelegenhêld, groen- en speelvoorzieningen) wordt iets lager beoordeeld dan de 
bereikbaarheid. Ook hier komt naar voren dat huishoudens in de sociale huursector de visuele kwaliteit 
lager beoordelen. Het blijkt dat jonge gezinnen de kwaliteit van de voorzieningen het minst positief 
beoordelen. Met name de kwaliteit van het groen, de bestrating, het uiterlijk van de gebouwde 
omgeving en de parkeervoorzieningen worden relatief vaak negatief beoordeeld. Oudere huishoudens 
en middelbare tweepersoonshuishoudens zijn het meest positief. 

Uit het onderzoek bl ijkt verder dat er in de sociale huursector het meest sprake is van overlast. In de 
koopsector is het percentage huishoudens dat klaagt over overlast lager. Opvallend is de relatief 
geringe overlast door 'vandalisme', 'gedrag van jongeren' en 'overige buurtbewoners' in deze sector. 
Waarschijnlijk is er in deze buurten meer sociale controle. Ook is er in de koopsector minder sprake 
van een gevoel van sociale onveiligheid . 

De waardering voor de samenstell ing van de bewoners is voor de zogenaamde IBS-buurten (integraal 
buurtbeheer) zeer laag. Het verschil met de andere buurten is groot. Buurten waar de 
bewonerssamenstelling hoog gewaardeerd wordt zijn de zogenaamde villa-wijken (o.a. De Karpen, De 
Roosten en Villapark) en de buurten met voornamelijk vrij recente koopwoningen (bijv. De Luytelaer, 
Bl ixembosch West, Den Elzent-Noord} 

Als men de waardering voor de 'bereikbaarheid van de voorzieningen', 'visuele kwal iteit', 
'overlastsituaties' en waardering voor de 'samenstelling van de bewoners' naast elkaar zet dan zijn er 
tien buurten die op alle vier de punten onvoldoende scoren. Het gaat hier om de buurten: De 
Kruidenbuurt, Tivoli, De Bennekel, Beatrixkade, Groenewoud, Het Schoot, Driehoeksbos, Hemelrijken, 
Poeijerstraat en De Lakerlopen. In de figuur 4.3 is de ligging van deze buurten schematisch 
weergegeven. 

Ditzelfde kan men ook doen voor buurten waar alle vier de aspecten voldoende scoren. Ook hier 
komen tien buurten naar voren, te weten: Achtse Barrier-Zuid, De Luytelaer, Oude Gracht-Oost, 
Engelsbergen, Rapelenburg, Den Elzent Noord, Den Elzent Zuid, Poelhekkelaan, Eikenburg en De 
Roosten . In figuur 4.4 is de ligging van deze buurten schematisch weergegeven. 
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Resultaten 

1. Driehoeksbos 
2. 't Groenewoud 
3. Hemelrijken 
4. Het Schoot 
5. Beatrix kade 
6. De Bennekel 
7. De Kruidenbuurt 
8. Tivoli 
9. De Lakerfopen 
10. Poeijerstraat 

Figuur 4.3. Schematische weergave van de buurten die op de vier aspecten onvoldoende scoren. (Bewerking gegevens 
'Eindhoven doorgelicht') 

1. Achtse Barrier-Zuid 
2. De Luytelaer 
3. Oude Gracht-Oost 
4. Engelsbergen 
5. Rapelenburg 
6. Oen Elzent-Noord 
7. Den Elzent-Zuid 
8. Poelhekkelaan 
9. Eikenburg 
1 O. De Roosten 

Figuur 4. 4. Schematische weergave van de buurten die op de vier aspecten voldoende scoren. (Bewerking gegevens 
'Eindhoven doorgelicht') 

Uit de regresssie-analyse voor de waardering van de totale woonsituatie blijkt dat vooral diverse 
soorten 'overlast' en de 'samenstelling van de bewoners' een grote rol spelen; veel meer dan de 
'bereikbaarheid van voorzieningen', 'visuele kwaliteit' of kenmerken van 'de woning'. Verkeerslawaai, 
vervuiling en drugsoverlast zijn de belangrijkste vormen van overlast. Combineert men het belang met 
de ontevredenheid, dan blijkt dat overlast als gevolg van vervuiling het grootste knelpunt in de 
woonomgeving is. Veel huishoudens vinden dit aspect belangrijk en zijn juist hierover ontevreden in 
hun huidige woonsituatie. (Dagge, Pott & Smeets, 1996) 
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5 VOORBEREIDING 

5.1 INLEIDIN G 

In dit hoofdstuk z uilen de voorbereidingen worden besproken. In de vraagstelling is geformuleerd dat 
illen en overeenkomsten tussen huishoudtypen en buurten zullen worden onderzocht. 
t een indeling in verschillende soorten huishoudtypen en buurten moeten worden 

eventuele versch 
Hiervoor zal eers 
gemaakt. Deze i ndelingen worden besproken in paragraaf 5.2 respectievelijk 5.3. Verder zal in 
paragraaf 5.4 het verschil in waardering tussen verhuisgeneigden en niet-verhuisgeneigden kort 
worden aangesti pt. 
Het prepareren v an de onderzoeksdata uit 'Eindhoven doorgelicht' komt aan de orde in paragraaf 5.5. 

agraaf 5.6 het prepareren van de data van het veldonderzoek worden besproken. Tot slot zal in par 

5.2 INDELIN G HUISHOUDTYPEN 

Om eventuele ve rschillen en overeenkomsten tussen verschillende huishoudtypen op te sporen zullen 
yses voor verschillende huishoudtypen worden uitgevoerd. Hiertoe zullen eerst de 

shoudtypen gedefinieerd moeten worden. 
de regressie-anal 
verschillende hui 
Een huishouden 
een huishouden 

verandert in de loop van de tijd van vorm en samenstelling. Deze veranderingen in 
worden weergegeven in een huishoudcyclus. Het is waarschijnlijk dat de plaats in de 

huishoudcyclus v an invloed is op de wensen van een huishouden met betrekking tot de 
woonomgeving. De huishoudcyclus die door Engel, Blackwell en Miniard (1993) in beeld is gebracht 

ele levensloop van een huishouden weer en wordt daarom ook de traditionele 
enoemd. In de onderstaande tabel is deze levensloop schematisch weergegeven. 

geeft de tradition 
huishoudcyclus g 

Tabel 5.1. Tradition ele huishoudenscyclus (Engel, Blackwell & Miniard, 1993). 

Fase Begrip Omschrijving 
Fase 1 Single stage Alleenstaanden 
Fase 2 ed coup/es Pas getrouwden/samenwonenden Newlymarri 
Fase 3 Full nest I Getrouwde/samenwonende stellen met eerste kind op komst of jonger dan 1 jaar 
Fase 4 Full nest Il Getrouwde/samenwonende stellen waarvan eerste kind 6 jaar of ouder is 
Fase 5 Full nest Il/ Getrouwde/samenwonende stellen waarvan eerste kind 12 jaar of ouder is 
Fase 6 Emptynest I Getrouwde/samenwonende stellen waarvan kind(eren) uit huis gaan 
Fase 7 Empty nest Il Getrouwde/samenwonende stellen die gaan pensioeneren of gepensioeneerd zijn 
Fase 8 The retired s urvivors Getrouwde/samenwonende ouderen 
Fase 9 The solitary survivor Alleenstaande oudere 

Als gevolg van b epaalde ontwikkelingen zijn er nieuwe huishoudtypen te onderscheiden zoals één
n tweeverdieners (Stal, 1996). Hierbij zijn de volgende ontwikkelingen belangrijk: 
ominantie standaardgezin. 

oudergezinnen e 
1 . Afnemende d 

Naast toenem ende aantallen huishoudens zonder kinderen, is ook het aantal verschillende soorten 
met kinderen toegenomen. Zo kunnen nu ook één-oudergezinnen en huishoudens 
kende partners worden onderscheiden. 

huishoudens 
met twee wer 
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2. Meer differentiatie van huishoudens aan de hand van doorlopen levensloop-fasen. 
In de levensloop-cyclus zijn er op verschillende plaatsen fasen toegevoegd, die voorheen niet of 

nauwelijks voorkwamen: 
- De fase tussen het afronden van de opleiding, het vinden van werk en het krijgen van 

kinderen; 
- De fase van 50-ers die geen inwonende kinderen meer hebben en die nog wel economisch actief 

zijn (vooral door het kleiner worden van de gezinnen). 

Behalve dat er nieuwe huishoudtypen bij zijn gekomen, blijven ook de traditionele huishoudtypen veel 
voorkomen. 
Op basis van de bovenstaande ontwikkelingen is door Reijndorp en Anderiesen (1992) een modernere 
versie van de huishoudcyclus ontwikkeld, zoals afgebeeld in figuur 5.1. 

Alleen overblijvende partijen 

Permanent 
kinderloos 
echtpaar 

(al dan niet 
vrijwillig) 

Ouder 
echtpaar 
zonder 

thuiswonen 
de kinderen 

'Tussentijdse' 
1-----.i huwelijks-

Gezin met 
thuiswonen 
de kinderen 

Jong 
echtpaar 
zonder 

kinderen 

ontbinding 

Hertrouw 

Alleenstaande 

Alleenstaande ouder 
met kin(eren) 

Samenwonen met 
partner 

( meUzonder kinderen) 

1 Overig 

Tijdelijk of 

1 
permanent 

Thuis blijven -----+---------+ialternatief met d 

Bij ouders 
thuis 

verschillende 
o ties 

Opties: 
-alleen 
- LAT-relatie 
- samenwonen 

t 

Figuur 5. 1. Huishoudcyclus (Reijndorp & Anderiesen, 1992). 

Als men de traditionele huishoudcyclus en de recente huishoudcyclus combineert, dan komt men tot 
de huishoudtypen zoals geformuleerd door Stichting Interface in het onderzoek 'Eindhoven 
doorgelicht'. Deze huishoudtypen zijn in tabel 5.2 weergegeven. 
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Tabel 5.2. Huishoudtypen volgens Stichting Interface. 

Jonge alleenstaande (< 30 jaar) 
Middelbare alleenstaande (30-54 jaar) 
Alleenstaande oudere (55-74 jaar) 

Jong tweepersoonshuishouden ( < 30 jaar) 
Middelbaar tweepersoonshuishouden (30-54 jaar) 
Ouder tweepersoonshuishouden (55-74 jaar) 

Jong gezin(< 30 jaar) 
Middelbaar gezin (30+) 
Eenoudergezin 

Hoog bejaarden 
Meerpersoonshuishouden 
Student 

Bepaalde huishoudtypen zijn in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' o nvoldoende vertegenwoordigt 
pen één-oudergezinnen, om statische analyses mee uit te voeren . Het gaat hier om de huishoudty 

hoogbejaarden en studenten. Naar aanleiding hiervan zijn de huishoudty 
Zo zijn 'hoogbejaarden' samengevoegd met het huishoudtype 'ouderen'. 

pen opnieuw samengesteld. 
'Studenten' zijn opgenomen in 

de groep 'alleenstaande jongeren' en één-oudergezinnen worden opgen omen in de categorie 
gezinnen. 
Er is echter ook een extra dimensie toegevoegd, namelijk de leeftijd van 
tweedeling maken tussen kinderen van 12 jaar of jonger (basisschool} en 

de kinderen. Men kan een 
kinderen ouder dan 12 jaar 

p basis van de leeftijd van het 
les resulteert in de volgende 

(voortgezet onderwijs). Gezinnen worden dus niet meer onderverdeeld o 
hoofd van het gezin, maar op basis van de leeftijd van de kinderen. Dit al 
huishoudtypen: 

Tabel 5.3. Nieuwe indeling huishoudtypen. 

NIEUWE INDELING 

Jongeren zonder kinderen (< 30 jaar) 

Jonge gezinnen (kinderen 12 jaar of jonger) 

Middelbaar huishouden zonder kinderen (30-54 
jaar) 

Oude gezinnen (kinderen ouder dan 12 jaar) 

Senioren (55-64 jaar) 
Ouderen (65 +) 

INDELING VOLGEN S STICHTING INTERFACE 

Studenten 
Alleenstaande jongeren (< 30 jaar) 
Jong twee-persoonshuis houden (< 30 jaar) 
Gezinnen (< 30 of 30 +) 
Een-oudergezinnen 
Middelbare alleenstaan de (30-54 jaar) 

nshuishouden (30-54 jaar) Middelbaar twee-persoo 
Gezinnen (< 30 of 30+) 
Een-oudergezinnen 
Ouder tweepersoonshui shouden (55-74 jaar) 

5-74 jaar) Alleenstaande oudere (5 
Hoogbejaarde (75 +) 

In de statistische analyses die nog volgen zal bij huishoudtypen ondersc 
jongeren zonder kinderen, jonge gezinnen, middelbare huishoudens zon 

heid gemaakt worden tussen: 
der kinderen, oude gezinnen, 

senioren en ouderen. 

5.3 INDELING BUURTEN 

De buurten in Eindhoven vertonen onderling soms grote verschillen in w 
omgevingskenmerken. Men kan zich voorstellen dat een andere waarder 

aardering of in aanwezige 
ing voor de buurt of andere 
ang dat aan bepaalde kenmerken van de buurt kunnen leiden tot verschillen in het relatieve bel 

kenmerken van de woonomgeving in de regressie-analyse wordt toegek end. Om deze verschillen op te 
teen hoog c.q. laag sporen zullen de regressie-analyses worden uitgevoerd voor buurten me 

gepercipieerd extern imago. 

In Eindhoven zijn een aantal buurten met een zeer hoog gepercipieerd e xtern imago(> 4,4). Het betreft 
e Luytelaer, Koudenhoven, hier veelal buurten met duurdere en vaak vrijstaande woningen, zoals D 

Kerkdorp Acht, Blixembosch West e.d. 
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Daarnaast kent Eindhoven ook een aantal buurten met een zeer laag gepercipieerd extern imago 
(< 2,4). Het gaat hier om de zogenaamde 'integraal buurtbeheer-buurten' (IBS-buurten) zoals De 
Bennekel, De Kruidenbuurt, Lakerlopen, 't Groenewoud, Hemelrijken, Tivoli en Genderdal. (Zie bijlage 
XI voor de waardering voor het g.e.i. per buurt en het aantal cases per buurt). 
Dit wil echter niet zeggen dat alle IBS-buurten een slecht imago hebben, of andersom dat buurten met 
duurdere, vrijstaande woningen een goed imago hebben. 

In de onderstaande tabel zijn het gemiddeld intern imago en het gemiddeld gepercipieerd extern imago 
voor deze twee verschillende soorten buurten weergegeven. 

Tabel 5.4. Gemiddeld intern en gepercipieerd extern imago voor buurten met hoog c.q. laag gepercipieerd extern imago. 

'IBB-buurten' 'Buurten met veelal duurdere, 
vrijstaande woningen ' 

Buurten met laag gep. extern imago Buurten met hoog gep. extern imago 

Gepercipieerd extern imago 2,2 (4,4) 4,5 (9,0) 
Intern imago 5,9 8,2 

Il t-test -9' 15 {504; 0,001) 11 ,68 (792; 0.001) 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het intern imago een waardering is op een tienpuntsschaal, in 
tegenstelling tot het gepercipieerd extern imago dat een waardering op een vijfpuntsschaal is . Het getal 
tussen haakjes bij het gepercipieerd extern imago is de waardering gecorrigeerd tot 10-puntsschaal. 
Uit de tabel is af te leiden dat bij de zogenaamde IBS-buurten het gepercipieerd extern imago in 
verhouding significant lager is dan het intern imago. Bij de buurten met veelal duurdere, vrijstaande 
woningen is het tegenovergestelde het geval. Hier wordt, in verhouding, het gepercipieerd extern 
imago significant hoger ingeschat dan het intern imago. 

5.4 ONDERSCHEID VERHUISGENEIGDEN EN NIET-VERHUISGENEIGDEN 

In het kader van de verschillen tussen huishoudtypen en bepaalde buurten, is het ook nuttig om te 
kijken naar de verschillen tussen verhuisgeneigden en niet-verhuisgeneigden. Uit de resultaten van het 
onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' blijkt namelijk dat de waardering voor de woonomgeving in 
bepaalde buurten mede afhankelijk is van de verhuisgeneigdheid. 
Bij buurten met een laag gepercipieerd extern imago (de zgn. 'integraal buurtbeheer-buurten') blijken er 
verschillen te zijn tussen verhuisgeneigden en niet-verhuisgeneigden, in tegenstelling tot de buurten 
met een hoog gepercipieerd extern imago (de buurten met duurdere, vaak vrijstaande woningen). 
Verhuisgeneigden en niet-verhuisgeneigden uit 'buurten met duurdere, vaak vrijstaande woningen' 
geven dezelfde waardering voor zowel het intern als gepercipieerd extern imago van de buurt. Bij de 

\1 zogenaamde IBS-buurten blijkt dat verhuisgeneigden significant lagere waarderingen voor zowel het 
intern imago als gepercipieerd extern imago geven dan niet-verhuisgeneigden 
(t = 4,2 (248:o.oo1) respectievelijk t = 3,2 (248:o.oo1)) . In de onderstaande tabel zijn deze verschillen in 
gemiddelde waardering weergegeven. 

Tabel 5.5. Verschillen tussen verhuisgeneigden en niet-verhuisgeneigden in buurten met een hoog c.q. laag gepercipieerd 
extern imago (g.e.i. ). 

'IBS-buurten' 'Buurten met duurdere woningen' 
Buurten met laag g.e.i. Buurten met hoog g.e.i. 

Verhuisgeneigden Niet- Verhuisgeneigden Niet-
verhuisgeneigden verhuisgeneigden 

(N = 129) (N=121) (N = 85) (N = 305) 
mean std.dev. mean std.dev. mean std .dev. mean std .dev. 

Gepercipieerd extern imago 2,0 ,81 2,4 ,86 4,5 ,57 4,5 ,55 

Intern imago 5,3 1,61 6,1 1,40 8,1 ,74 8,2 ,78 
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Bovendien verschillen de redenen waarom men wil gaan verhuizen sterk tussen bewoners van 'IBB
buurten' en buurten met een hoog gepercipieerd extern imago. In buurten met een hoog gepercipieerd 
extern imago gaat men voornamelijk verhuizen omdat men groter wil gaan wonen , vanwege 
werk/studie of een andere rede anders dan de keuzemogelijkheid in de enquête. De enige reden 
waarom men zou willen/kunnen blijven wonen waar men nu woont is de mogelijkheid om het huis uit te 
breiden. 
In 'IBB-buurten' zijn de belangrijkste verhu isredenen een grotere woning en negatieve kenmerken van 
de huidige buurt. Er zijn wel een aantal een verbeteringen of aanpassingen van de huidige 
woonsituatie op te noemen waardoor de verhuisplannen bijgesteld zouden worden . Zo zou aanpak van 
de sociale overlast, de mogelijkheid om woning uit te breiden en verbetering van de kwaliteit van de 
woning (voorzieningen in de woning en de technische staat van de woning) leiden tot minder 
verhuisgeneigden. 

Men dient er dus reken ing mee te houden dat de waardering van omgevingskenmerken in buurten met 
een laag gepercipieerd extern imago negatiever gekleurd kan zijn als gevolg van verhuisgeneigden. 
Bovendien is de verhuisgeneigdheid in buurten met een laag gepercipieerd extern imago veelal het 
grootst. 
In dit onderzoek zullen verder de verschillen tussen verhuisgeneigden en niet-verhuisgeneigden buiten 
beschouwing worden gelaten. Om de analyses goed uit te voeren zou men eerst op buurtniveau 
moeten selecteren. Deze selectie leidt er toe dat er te weinig respondenten overblijven om een analyse 
uit te voeren . 

5.5 PREPAREREN DATA 'EINDHOVEN DOORGELICHT' 

In deze paragraaf zullen de voorbereidingen, die zijn getroffen voordat aan de analyses met betrekking 
tot de data uit 'Eindhoven doorgelicht' is begonnen, worden besproken. In paragraaf 5.5.1 zal de 
representativiteit van de steekproef worden besproken . Paragraaf 5.5.2 gaat in op de problemen met 
betrekking tot missing values en multicollineariteit. 

5. 5. 1 REPRESENTATIVITEIT STEEKPROEF 'EINDHOVEN DOORGELICHT' 

Van de 18.750 verspreide enquêtes zijn er 7982 teruggekomen; een respons van bijna 43%. 
Voor de hoge respons zijn twee factoren van belang geweest. Allereerst de wijze van dataverzameling. 
De enquêtes werden op adres bezorgd en later persoonlijk opgehaald. Daarnaast heeft de verloting 
van een 10-tal cd-(i) spelers onder de respondenten voor een hoge respons gezorgd. 
Een factor die de respons wellicht negatief heeft beïnvloed was het uitgebreide registratienummer. 
Het gevoel dat de privacy onvoldoende gegarandeerd was, heeft waarschijnlijk tot non-respons geleid. 
Dit registratienummer was echter nodig om de respondenten voor een tweede enquêteronde te kunnen 
benaderen. (Dagge, Pott & Smeets, 1996) 
Om na te gaan of deze respondenten representatief zijn voor de inwoners van Eindhoven zal de 
steekproef getoetst worden op een aantal kenmerken zoals het woningtype, de woningvoorraad, 
stadsdeel, eigendomsverhouding, huishoudtype en geslacht. In tabel 5.6 zijn de resultaten hiervan 
weergegeven. 

In tabel 5.6 is te zien dat de steekproef van 'Eindhoven doorgelicht' representatief is wat betreft het 
woningtype, de verdeling van woningen naar stadsdeel, leeftijdsopbouw en geslacht. Wat betreft deze 
kenmerken is de steekproef van 'Eindhoven doorgelicht' een goede afspiegeling van de werkelijkheid . 
De steekproef is niet representatief met betrekking tot eigendomsverhouding. Relatief meer 
respondenten wonen er in een koopwoning en minder in een huurwoning in vergelijking met de 
werkelijkheid . Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn een dergelijke enquête voor bewoners 
van koopwoningen een van de weinige mogelijkheden biedt om opmerkingen of ongenoegen te uiten. 
Als bewoners van huurwoningen opmerkingen of klachten hebben over de woning of de 
woonomgeving, dan kunnen ze dat ook melden bij de verhuurder. 
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Tabel 5.6. Representativiteit steekproef 'Eindhoven doorgelicht' qua woningtype, woningvoorraad, woningen per stadsdeel, 
eigendomsverhouding, leeftijdscategorieën en geslacht. (N .B.: x2 1 005 = 3,84) 

Gemeentestatistiek Steekproef 'Eindhoven 
1995 doorgelicht' 

Woningtype 
Eengezins 72,5% 5891 
Meergezins 27,5% 1327 

Woningen per stadsdeel 

Centrum 1,1% 85 
Stratum 16,4% 1698 
Tongelre 9,7% 704 
Woensel 46,4% 2903 
Strijp 10,2% 1002 
Gestel 14,4% 1143 
Meerhoven 0,1% 24 
Acht 1,7% 104 

Eigendomsverhouding 

Koopwoning 36,5% 3829 
Huurwoning 63,5% 3821 

X
2

(1> 

Leeftijdscategorie 

20-29 jaar 22,9% 1101 
30-49 jaar 37,8% 3228 
50-64 jaar 20,6% 2151 
65 e.o. 18.7% 2327 

Geslacht 

Man 50% 4475 
Vrouw 50% 3058 

5.5.2 MISSING VALUES 'EINDHOVEN DOORGELICHT' 

Bij het scannen van de 7982 cases kwam naar voren dat een aantal respondenten de enquête in het 
geheel niet of slechts gedeeltelijk hadden ingevuld. Omdat deze respondenten geen informatie 
toevoegen zijn deze uit het databestand verwijderd. 

x 2 

n.s. 

n.s. 

= 8,0 

n.s. 

n.s. 

Verder viel op dat het aantal missing values bij sommige vragen onevenredig hoog was . In bijlage VII 
zijn de vragen uit het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht', die in de heranalyses gebruikt zullen worden 
weergegeven. In deze bijlage zijn tevens het aantal missing cases, het gemiddelde en de standaard 
deviatie per vraag weergegeven. Zo zijn er een aantal vragen niet te gebruiken in de heranalyse omdat 
veel respondenten 'geen mening' hebben ingevuld of de vraag hebben overgeslagen. Het gaat hier om 
vragen met betrekking tot buurtbeheer door gemeentelijke instanties. Deze vragen zijn lichtgrijs 
gearceerd weergegeven. 
Daarnaast zijn er een aantal vragen met een groot aantal missing cases omdat deze vragen betrekking 
hebben op voorzieningen voor bepaalde huishoudtypen. Zo zijn er veel 'missing values' bij de vragen 
met betrekking tot de bereikbaarheid, kwaliteit en onderhoud van speelvoorzieningen. Deze vragen zijn 
donkergrijs gearceerd. Het is logisch dat deze vragen veel missing values bevatten omdat bijvoorbeeld 
gezinnen zonder kinderen of oudere huishoudens dit aspect van de woonomgeving niet of minder 
belangrijk vinden. Deze gegevens zijn ondanks het groot aantal 'missing values' wel bruikbaar voor 
analyses van bepaalde huishoudtypen. 

Voordat een analyse wordt uitgevoerd zal altijd eerst geselecteerd worden op het aantal missing 
values per respondent. Alleen die respondenten die geen enkele missing value hebben in de 
variabelen die in de analyse zijn opgenomen zullen worden geselecteerd. 
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Een ander aspect waarmee men rekening moet houden voordat een regressie-analyse goed kan 
worden uitgevoerd, is multicollineariteit. Multicollineariteit wil zeggen dat twee of meer verschillende 
onafhankelijke variabelen hoog gecorreleerd zijn (dit hoeft echter geen causaal verband te zijn). In 
bijlage VI is het verschijnsel multicollineariteit aan de hand van een voorbeeld verder uitgelegd. 
Uit de correlatiematrix van de onafhankelijke variabelen (zie bijlage VIII ) bl ijkt dat de deelvragen per 
onderwerp sterk correleren. Er is hier dus sprake van multicollineariteit. De variabelen die onderling 
sterk correleren zullen samengevoegd worden tot nieuwe overkoepelende variabelen. Dit zal verder 
besproken worden in paragraaf 6.2.1 . 

5.6 PREPAREREN DATA VELDONDERZOEK 

In deze paragraaf zullen de voorbereidingen worden besproken met betrekking tot de data uit het 
veldonderzoek. In paragraaf 5.6.1 zal de representativiteit van de steekproef worden besproken. 
Paragraaf 5.6.2 gaat in op de problemen met betrekking tot missing values en multicollineariteit. 

5.6.1 REPRESENTATIVITEIT STEEKPROEF VELDONDERZOEK 

Van de 115 verspreide enquêtes zijn in totaal 96 enquêtes geretourneerd, dat wil zeggen een respons 
van 84%. 89 enquêtes zijn persoonlijk opgehaald, 7 enquêtes zijn teruggestuurd met behulp van de 
antwoordenvelop die is achtergelaten na 3 keer langs de deur te zijn geweest. 

Om na te gaan of deze respondenten representatief zijn voor de bewoners van Gijzenrooi zijn deze op 
een aantal kenmerken getoetst. 
In de tabel 5.7 zijn het woningtype, de eigendomsverhouding, het geslacht en de leeftijdscategorieën 
voor Gijzenrooi weergegeven volgens de gemeentelijke statistiek en volgens de steekproef. 

Tabel 5. 7. Representativiteit steekproef veldonderzoek qua woningtype, eigendomsverhouding, leeftijdscategorie en geslacht. 
(N .B. : X2

1 o.05 = 3,84) 
Gemeentestatistiek Steekproef enquête x2 

1997 veldonderzoek 

Woningtype 
Eengezins 752 98% 93 n.s. 
Meergezins 14 2% 3 

Eigendomsverhouding 

Koopwoning 639 83% , 76 n.s. 
Huurwoning 130 ", 17% \ 18 

Leeftijdscategorie 

20-29 jaar 220 19 n.s. 
30-49 jaar 959 54 
50-64 jaar 222 11 
65 e.o. jaar 100 8 

Geslacht 

Man 1057 32 X2(1l = 9,0 
Vrouw 1079 61 

Wat betreft woningtype, eigendomsverhouding en leeftijdscategorie is de steekproef representatief. In 
deze gevallen is x2 < x2o.os· Dat betekent dat H0 niet wordt verworpen en de groepen niet significant van 
elkaar verschillen. De steekproef is niet representatief wat betreft het geslacht. In dit geval is x2 groter 
dan x2 

0_05 , dus de groepen verschillen significant. De steekproef van het veldonderzoek zegt iets meer 
over de mening van vrouwen ten opzichte van mannen. Aangezien veelal vrouwen een groot deel van 
de dag thuis zijn, kunnen de antwoorden zelfs betrouwbaarder zijn . 
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5.6.2 MISSING VALUES VELDONDERZOEK 

Bij het scannen van de 96 geretourneerde enquêtes viel op dat bijna iedereen de enquête geheel had 
ingevuld. Drie respondenten hadden deel A van de enquête (persoonlijke gegevens met betrekking tot 
geslacht, leeftijd, kinderen) niet ingevuld, maar de overige onderdelen van de enquête wel. Vier andere 
respondenten hadden de vragen met betrekking tot de woonduur en de eigendomsverhouding niet 
ingevuld. Bij onderdeel D van de enquête(beeld van Tivoli) komen meer missing values voor. Met 
name de vraag met betrekking tot de verschillende vormen van overlast heeft veel missing values 
(9 à 13 missing values ). Dit komt omdat een aantal respondenten geen beeld hadden van Tivoli met 
betrekking tot dit onderdeel. In de analyses zullen de cases met veel missing values (bijvoorbeeld een 
onderdeel niet ingevuld) niet meegenomen worden. Bij cases met incidenteel een missing value zal de 
missing value vervangen worden door het gemiddelde. Er zijn 78 cases met O missing values . 

Voordat aan de analyses wordt begonnen zullen de data van het veldonderzoek, evenals bij de data 
van 'Eindhoven doorgelicht', allereerst gecontroleerd worden op multicollineariteit (zie bijlage VI) . Dit 
zal verder besproken worden in paragraaf 6.4. 
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6 RESULTATEN 

6.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens de resultaten van de analyses met betrekking tot het intern 
imago, het gepercipieerd extern imago en het extern imago aan de orde komen. 
Het intern imago en het gepercipieerd extern imago zullen geanalyseerd worden met behulp van de 
data uit 'Eindhoven doorgelicht'. Gezien de uitgebreide dataset is het in beide gevallen mogelijk eerst 
analyses voor heel Eindhoven uit te voeren, gevolgd door analyses per huishoudtype en op 
buurtniveau. Het extern imago zal geanalyseerd worden met behulp van de data verkregen middels het 
veldonderzoek. Gezien de beperkte omvang van het veldonderzoek zal het alleen mogelijk zijn een 
analyse met betrekking tot het extern imago van Tivoli als geheel uit te voeren. Er zal geen 
onderscheid gemaakt kunnen worden tussen de verschillende huishoudtypen (zoals geformuleerd in 
paragraaf 5.2) of verschillende buurten. 
Vervolgens zullen de drie soorten imago's in paragraaf 6.5 met elkaar worden vergeleken. Tot slot 
zullen in paragraaf 6.6 de overige resultaten van het veldonderzoek worden besproken. 

6.2 INTERN IMAGO 

In deze paragraaf zal het intern imago, zoals naar dat naar voren komt via de variabele 'waardering 
voor de buurt' uit het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' worden geanalyseerd. 
Er is gekozen voor een regressie-analyse omdat men met behulp van deze analyse een vergelijking op 
kan stellen die het verband tussen de afhankelijke variabele en de onafhankelijke variabelen voorspelt. 
Met behulp van een regressie-analyse kan men een groepje onafhankelijke variabelen identificeren die 
het meest bruikbaar zijn bij het voorspellen van de afhankelijke variabele. (Norusis, 1985). 
Voordat deze resultaten worden besproken zal in paragraaf 6.2.1 ingegaan worden op (eventuele} 
multicollineariteit in de data van 'Eindhoven doorgelicht'. 
In paragraaf 6.2.2 zal het intern imago van heel Eindhoven volgens de respondenten van het 
onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' worden beschreven. Vervolgens zullen in paragraaf 6.2.3 de 
overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende huishoudtypen aan de orde komen. Paragraaf 
6.2.4 gaat in op de verschillen en overeenkomsten tussen de buurten uit Eindhoven met het hoogst en 
laagst gepercipieerd extern imago. 
Tot slot zal in paragraaf 6.2.5 het intern imago van Tivoli worden geanalyseerd. 

6. 2. 1 MUL TICOLLINEARITEIT 'EINDHOVEN DOORGELICHT' 

Een aspect waarmee men rekening moet houden voordat een regressie-analyse goed kan worden 
uitgevoerd, is multicollineariteit. Multicollineariteit wil zeggen dat twee of meer verschillende 
onafhankelijke variabelen hoog gecorreleerd zijn. In bijlage VI is het verschijnsel multicollineariteit aan 
de hand van een voorbeeld verder uitgelegd. 
In bijlage VIII is de correlatiematrix van de onafhankelijke variabelen uit het onderzoek 'Eindhoven 
doorgelicht' weergegeven . In deze correlatiematrix is te zien dat een aantal onafhankelijke variabelen 
onderling hoog correleren. Er is dus sprake van multicollineariteit. Om het effect van multicollineariteit 
te beperken zijn een aantal mogelijkheden. In het geval dat de correlatie tussen twee onafhankelijke 
variabelen bijna 1 is, zou men bijvoorbeeld kunnen overwegen slechts één van de twee variabelen in 
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de analyse op te nemen. Aangezien de hoogte van de onderlinge correlatie niet van dien aard is, is 
deze overweging buiten beschouwing gelaten. 
Een andere mogelijkheid om het effect van multicoll ineariteit te beperken is het samenvoegen van 
variabelen. Deze samenvoeging van variabelen zou men bijvoorbeeld kunnen baseren op een 
factoranalyse. De dataset van 'Eindhoven doorgelicht' is echter zo groot dat het technisch niet mogelijk 
is om een factoranalyse uit te voeren . 
Er is hier dan ook gekozen voor een andere oplossing. Allereerst is gekeken naar de onderlinge 
correlaties in de correlatiematrix in bijlage VIII. Aan de hand van deze correlatiematrix is een eerste 
inschatting gemaakt van welke onafhankelijke variabelen eventueel samengevoegd kunnen worden tot 
een nieuwe variabele. Met behulp van Cronbach's alpha is daarna berekend of het geoorloofd is om de 
variabelen samen te voegen. In de figuur 6.1 is schematisch weergegeven uit welke onafhankelijke 
variabelen de nieuwe variabelen zijn samengesteld . 

Bereikbaar-
heid voor- Visuele Verkeers- Sociale Buurt- Bewoners-
zieningen kwaliteit overlast overlast beheer samen-

a = .67 a = .73 a = .72 a = .85 a = .79 stelling 

bereikbaarheid uiterlijk buurt verkeersgevaa stank/lawaai overlast bewoners-

winkels straatverl ichting verkeerslawaai 
bedrijven of onkruid samenstelling 
horeca 

onkruid-
sportvoor- groenvoorz. geparkeerde vandalisme bestrijding 
ziening 

bestrating auto's/fietsen 

bushalte 
vervuiling schoonmaken 

parkeervoorz. straten 
centrum 

soc. onv. 
bereikbaarheid overdag beheer door 
groenvoorz. 

soc. onv. 
gemeente 

's avonds 

: basisschool l 
r- ----- ----- --

: onderhoud : :bereikbaarh. : gedrag 

' :en kwaliteit : jongeren :speel- en : 
1 - -- ---- - - ---· 

:sl}eelvoorz. __ : gedrag 
: groen voorz. l 

bewoners 

huisdieren 

drugshandel 

:· - - - - - ·: extra variabele die wordt opgenomen bij huishoudtype 'jong gezin' 
--- ----

Figuur 6. 1. Schematische weergave samenstelling nieuwe variabelen. 

In figuur 6.1 is te zien dat het geoorloofd is om deze variabelen op deze manier samen te voegen, 
aangezien Cronbach's alpha voldoende groot is, namelijk a > .65.3 

In figuur 6.1 is te zien dat de samengestelde variabele 'bereikbaarheid voorzieningen' is opgebouwd uit 
bereikbaarheid van winkels, sportvoorzieningen, bushalte en centrum. Bij huishoudtype 'jong gezin' is 
hieraan ook de bereikbaarheid van de basisschool toegevoegd. 
De samengestelde variabele 'visuele kwaliteit' bestaat uit de volgende onafhankelijke variabelen: 
uiterlijk van de buurt, kwaliteit straatverlichting, kwaliteit en bereikbaarheid groenvoorziening, kwaliteit 
bestrating en kwaliteit parkeervoorziening. Hieraan worden 'kwaliteit en bereikbaarheid 
speelvoorzieningen' toegevoegd bij huishoudtype 'jong gezin. 
De samengestelde variabele 'verkeersoverlast' bestaat voor alle huishoudtypen uit dezelfde 
onafhankel ijke variabelen , namelijk: verkeerslawaai, verkeersgevaar en overlast (fout) geparkeerde 
auto's/fietsen. 

3 Deze samenvoeging van variabelen is ook geldig voor de verschillende huishoudtypen en voor buurten met 
een hoog c.q. laag gepercipieerd extern imago. De waarde van Cronbach's alpha voor de vijf verschillende 
samengevoegde variabelen zijn in bijlage X en XI weergegeven. 
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'Sociale overlast' is ook voor alle huishoudtypen met behulp van dezelfde onafhankelijke variabelen 
samengesteld . Dit zijn overlast als gevolg van industrie, horeca, vandalisme, vervuiling, sociale 
onveiligheid overdag en 's avonds, gedrag jongeren, gedrag overige buurtbewoners, huisdieren en 
drugshandel. 
De variabele 'buurtbeheer' is samengesteld uit de variabelen overlast onkruid, schoonmaken straten, 
onkruidbestrijding en beheer door gemeente. Voor het huishoudtype 'jong gezin' is hieraan ook de 
variabele 'onderhoud speel- en groenvoorzieningen' toegevoegd. 
De variabele 'bewonerssamenstelling' blijft hetzelfde. 

In de hiernavolgende regressie-analyses met betrekking tot het intern imago en het gepercipieerd 
extern imago zullen alleen deze zes samengestelde variabelen worden opgenomen. Het betreft de 
variabelen: bereikbaarheid voorzieningen, visuele kwaliteit, verkeersoverlast, sociale overlast, 
buurtbeheer en bewonerssamenstelling. De deelvariabelen zullen dus niet apart in de regressie
analyse worden opgenomen. 

6.3.2 INTERN IMAGO VOOR HEEL EINDHOVEN 

Om te onderzoeken door welke kenmerken van de woonomgeving (de onafhankelijke variabelen) het 
intern imago (de afhankelijke variabele) in het algemeen in Eindhoven wordt bepaald is een regressie
analyse uitgevoerd. In bijlage IX zijn de resultaten van de gehele analyse weergegeven. De resultaten 
van de regressie-analyse zijn weergegeven in tabel 6.1. 

In deze tabel is te zien dat de analyse resulteert in een verklaarde variantie (R2 adj) van .75. Dit houdt 
in dat het intern imago voor maar liefst 75% wordt verklaard door deze variabelen uit de enquête 
'Eindhoven doorgelicht'. Over het algemeen bedraagt het percentage verklaarde variantie van een 
regressie-analyse rond de 30%. Het percentage verklaarde variantie is in dit geval dus erg hoog. 

Tabel 6.1. Stapsgewijze multipele regressie-analyse en correlaties (r) met intern imago algemeen (N=4313). 

R2 adj 0.75 
F 2546 
variabele 

1 bewonerssamenstelling 
2 sociale overlast 
3 visuele kwaliteit 
4 
5 
6 

verkeersoverlast 
bereikbaarheid voorzieningen 
buurtbeheer 
** p < .001; n.s. = niet significant 

0.63 
0.21 
0.11 
0.08 
0.03 

intern imago algemeen 
p< 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

.82** 

.65** 

.51** 

.43** 

.20** 
n.s .40** 

Bron: Stichting Interface (1996) 

In tabel 6.1 is te zien dat het intern imago allereerst verklaard wordt door de bewonerssamenstelling. 
Op de tweede plaats van de regressie-vergelijking komt sociale overlast. Om na te gaan welke deel
variabelen, waaruit 'sociale overlast' is samengesteld, nu een grote rol spelen zijn in tabel 6.2 de 
correlaties van de deelvariabelen met de afhankel ijke variabele weergegeven. De hogere, significante 
correlaties zijn 'vet' weergegeven. In de correlatiematrix is te zien dat sociale overlast voornamelijk 
bepaald wordt door vandalisme, vervuiling, sociale onveiligheid, gedrag van buurtbewoners en 
drugshandel. De correlaties met het intern imago voor de deelvariabelen 'stank- of lawaai-overlast van 
industrie' en 'stank- of lawaai-overlast van horeca' zijn aanzienlijk lager. 

Vervolgens wordt op de derde plaats 'visuele kwaliteit' in de regressie-vergelijking opgenomen. In tabel 
6.2 is te zien dat 'visuele kwaliteit' voornamelijk bepaald wordt door de deelvariabele 'uiterlijk van de 
buurt' (r = .53**). De overige deelvariabelen waaruit 'visuele kwaliteit' is opgebouwd vertonen minder 
hoge correlaties met het intern imago. Dit kan de lagere bèta-coëfficiënt in de regressie-vergelijking 
voor 'visuele kwaliteit' veroorzaken. De lagere bèta-coëfficiënt van 'visuele kwaliteit' wordt tevens 
veroorzaakt door de correlatie tussen 'uiterlijk van de buurt' en 'bewonerssamenstelling' 
(r = .45**). 
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Tot slot worden de variabelen 'verkeersoverlast' en 
'bereikbaarheid van de voorzieningen' in de 
regressie-vergelijking opgenomen. 'Buurtbeheer' is 
niet in de regressie-vergelijking opgenomen. De 
correlatie die 'buurtbeheer' in tabel 6.1 met de 
afhankelijke variabele vertoont is toch hoog 
(r = .40**).Het feit dat 'buurtbeheer' niet in de 
regressie-vergelijking is opgenomen terwijl de 
correlatie van 'buurtbeheer' met de afhankelijke 
variabele toch hoog en significant is, kan worden 
verklaard doordat de deelvariabelen waaruit 
'buurtbeheer' is samengesteld, onderling correleren 
met de deelvariabelen waaruit 'visuele kwaliteit' en 
'sociale overlast' zijn samengesteld. De informatie die 
buurtbeheer in zich heeft komt naar voren via deze 
twee variabelen . 

Samenvattend kan men stellen dat het intern imago in 
het algemeen aan de hand van vijf componenten is te 
voorspellen, te weten: bewonerssamenstelling, 
sociale overlast, visuele kwaliteit, bereikbaarheid van 
de voorzieningen en verkeersoverlast. 
Hierbij is 'bewonerssamenstelling' de belangrijkste 
voorspeller, gevolgd door 'sociale overlast' (en dan 
met name overlast als gevolg van vervuiling , 
vandalisme, sociale onveiligheid, gedrag 
buurtbewoners en drugshandel) en 'visuele kwaliteit' 
met name 'uiterlijk van de buurt'). 'Bereikbaarheid 
(van voorzieningen' en 'verkeersoverlast' spelen een 
minder prominente rol in de voorspelling. 

6.2.3 INTERN IMAGO PER HU/SHOUOTYPE 

Tabel 6.2. Correlatiematrix van de deelvariabelen, 
waaruit de samengestelde variabelen zijn opgebouwd, 
met afhankelijke variabele intern imago. 

Bewonerssamenstelling 
Sociale overlast 

stank/lawaai industrie 
stank/lawaai horeca 
vandalisme 
vervuiling 
sociale onveiligheid overdag 
sociale onveiligheid 's avonds 
gedrag jongeren 
gedrag overige bewoners 
huisdieren 
drugshandel 

Visuele kwaliteit 
uiterlijk buurt 
straatverlichting 
groenvoorziening 
bestrating 
parkeervoorziening 

Bereikbaarheid voorzieningen 
winkels 
sportvoorziening 
bushalte 
centrum 

Verkeersoverlast 
verkeerslawaai 
verkeersgevaar 
geparkeerde auto's 

Buurtbeheer 
overlast onkruid 
schoonmaken straten 
onkruidbestrijding 
beheer door gemeente 

Correlatie met 
intern imago 

.82** 

.23** 

.29** 

.47** 

.45** 

.47** 

.51** 

.48** 

.50** 

.36** 

.47** 

.53** 

.28** 

.36** 

.28** 

.24** 

.13** 

.25** 

.07** 

.12** 

.33** 

.34** 

.36** 

.33** 

.29** 

** p < .001 Bron: Stichting Interface (1996) 

In deze paragraaf zullen de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende huishoudtypen wat 
betreft het intern imago worden besproken. In paragraaf 5.2 zijn bij de indeling van huishoudens de 
volgende zes huishoudtypen onderscheidden: jongeren zonder kinderen, middelbare huishoudens 
zonder kinderen, jonge gezinnen, oude gezinnen, senioren en ouderen. In bijlage X zijn de resultaten 
van de verschillende analyses weergegeven. 

Als men allereerst de gemiddelde waardering per aspect van de woonomgeving voor de verschillende 
huishoudtypen in bijlage X vergelijkt, dan kan men overeenkomstige antwoordpatronen ontdekken. 
Bereikbaarheid van de verschillende voorzieningen scoort rond de 4 uitgedrukt in een vijfpuntsschaal. 
De kwaliteit van de verschillende voorzieningen en de waardering voor de bewonerssamenstelling 
schommelen rond de 3,5. De waardering voor verkeerslawaai en -gevaar ligt om en nabij de 3,3 voor 
alle huishoudtypen. De verschillende aspecten van het buurtbeheer krijgen een waardering tussen de 
2,8 en 3,3, waarbij jongeren wel iets positiever zijn in vergelijking met ouderen. 
De waardering voor de verschillende aspecten van sociale overlast laat een iets gedifferentieerder 
beeld zien, maar is wel hetzelfde voor alle huishoudtypen. Zo worden stank/-lawaaioverlast door 
industrie en horeca, overlast als gevolg van sociale onveiligheid overdag, gedrag van buurtbewoners 
en drugshandel tussen de 4,0 en 4,5 gewaardeerd. Overlast als gevolg van vervuiling scoort overal 
3,0. De andere vormen van overlast krijgen een waardering van ongeveer 3,5. 

In de tabel 6.3 zijn de resultaten van de regressie-analyse voor de verschillende huishoudtypen 
weergegeven. 
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Tabel 6.3. Stapsgewijze multipele regressie-analyse met afhankelijke variabele 'intern imago' voor verschillende 
huishoud typen. 

Jongeren zonder Middelbaar zonder Jong gezin Oud gezin Senioren Ouderen 
kinderen kinderen 
(N = 409) (N = 684) (N = 942) (N = 398) (N = 588) (N = 966) 

R2 adj .70 R2 adj .68 R2 adj .78 R2 adj .75 R2 adj .75 R2 adj .73 
p p p p p p 

1 bewoners 0.56 bewoners 0.58 bewoners 0.63 bewoners 0.67 bewoners 0.67 bewoners 0.67 
2 soc.overl. 0.22 soc.overl. 0.25 soc.overl. 0.24 soc.overl. 0.20 soc.overl. 0.18 soc.overl. 0.19 
3 visuele kw. 0.18 verkeer 0.11 visuele kw. 0.10 verkeer 0.10 visuele kw. 0.12 visuele kw. 0.12 
4 verkeer 0.10 visuele kw. 0.10 bereikb 0.07 visuele kw. 0.06 verkeer 0.09 verkeer 0.04 
5 bereikb. 0.06 bereikb. n.s. verkeer 0.05 bereikb. 0.06 bereikb. n.s. bereikb. n.s. 
6 beheer n.s. beheer n.s. beheer n.s. beheer n.s. beheer n.s. beheer n.s. 

n.s. = niet significant Bron: Stichting Interface (1996) 

De uitgevoerde regressie-analyses resulteren in een verklaarde variantie (R2 adj) tussen de .68 en .78. 
Dit betekent dat deze onafhankelijke variabelen tussen 68 en 78 procent van het intern imago 
voorspellen. 
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het intern imago voor alle huishoudtypen voornamel ijk bepaald 
wordt door de waardering voor de bewonerssamenstelling. Op de tweede plaats komt sociale overlast. 
Daarnaast spelen kwaliteit, bereikbaarheid en verkeer een rol. Beheer is in geen enkele regressie
vergelijking opgenomen. 

In de tabel 6.4 worden de correlaties van de belangrijkste onafhankelijke variabelen met de 
afhankelijke variabele 'intern imago' weergegeven 

Tabel 6.4. Pearson correlatie (r) met afhankel ijke variabele 'intern imago' van de belangrijkste onafhankelijke variabelen. 

Jongeren Middelbaar Jong gezin Oud gezin Senioren Ouderen 
zonder kinderen zonder kinderen 

Bewonerssamenstelling .78** .76** .84** .83** .83** .83** 

Sociale overlast 
vandalisme .43** .49** .49** .43** .44** .44** 
vervuiling .51** .50** .46** .26** .42** .41** 
sociale onveiligheid overdag .49** .45** .54** .43** .43** .42** 
sociale onveiligheid 's .52** .52** .59** .47** .42** .39** 

avonds .49** .47** .53** .40** .48** .48** 
gedrag jongeren .51** .48** .56** .46** .50** .51** 
gedrag overige bewoners .45** .42** .53** .43** .44** .40** 
drugshandel 

Visuele kwaliteit .52** .50** .57** .54** .47** .50** 
uiterlijk buurt (.35**) (.33**) (.38**) (.26**) .42** (.34**) 
groenvoorziening 

Buurtbeheer .47** .48** .49** .51** .48** .44•• 
buurtbeheer 

** p < .001 Bron: Stichting Interface (1996) 

Uit tabel 6.4 blijkt dat het intern imago voor de verschillende huishoudtypen bijna niet verschilt van de 
regressie-analyse voor het intern imago in het algemeen (zie paragraaf 6.3.1 ). Dit houdt tevens is dat 
de verschillen tussen de huishoudtypen onderling minimaal zijn. 
Zo vertoont de belangrijkste variabele 'bewonerssamenstelling' voor alle huishoudtypen een zeer hoge 
correlatie tussen de .76 en de .84 met de afhankelijke variabele 'intern imago'. Daarnaast liggen de 
correlaties voor 'buurtbeheer' en 'uiterlijk van de buurt' voor alle huishoudtypen rond de .50. De 
correlaties van de deelvariabelen waaruit 'sociale overlast' is samengesteld liggen globaal genomen 
voor de verschillende huishoudtypen tussen de .40 en .50. 
In tabel 6.4 zijn echter drie opvallende correlaties vet weergegeven. Het gaat hier om de hogere 
correlaties betreffende de sociale onveiligheid 's avonds (r = .59) en drugshandel (r = .53) bij 
huishoudtype 'jonge gezinnen'. 
Een ander opvallend detail dat uit de tabel naar voren komt is dat de correlatie van 'vervuiling' 
(r = .26) voor oudere gezinnen aanzienlijk lager is in vergelijking met de andere huishoudtypen 
(r > .41 ). Dat er geen relatie is tussen 'overlast als gevolg van vervuiling' en het 'intern imago' kan 
veroorzaakt worden door een niet eenduidig antwoordpatroon. Een verklaring zou kunnen zijn dat veel 
'oudere gezinnen' vaak uithuiziger zijn en geen overlast ondervinden. Een andere verklaring zou 
kunnen zijn dat 'oudere gezinnen' langere tijd in een bepaalde woning wonen waardoor gewenning is 
opgetreden aan een bepaalde mate van overlast als gevolg van vervuiling. 
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Wel kan men nog opmerken dat de correlaties van de verschillende deelvariabelen voor het 
huishoudtype 'jong gezin' veelal het hoogst zijn. Dit zou mogelijk veroorzaakt kunnen worden door het 
feit dat deze groep uit een groot aantal respondenten bestaat (N = 942) die dezelfde waardering geven 
voor verschillende kenmerken van de woonomgeving . 

Samenvattend kan men stellen dat het intern imago voor alle huishoudtypen niet afwijkt van de 
algemene regressie-vergelijking zoals besproken in paragraaf 6.2.2. Het intern imago wordt dus 
voornamelijk bepaald wordt door de waardering van de bewonerssamenstelling, verschillende vormen 
van sociale overlast, kwaliteit in de vorm van het uiterlijk van de buurt en verkeersoverlast. 
Daarnaast speelt voor alle huishoudtypen, met uitzondering van 'middelbare huishoudens zonder 
kinderen' en 'senioren', bereikbaarheid van de voorzieningen een rol in de voorspelling van het intern 
imago. 

6.2.4 INTERN IMAGO BUURTEN MET HOOG C.Q. LAAG GEPERCIPIEERD EXTERN IMAGO 

In deze paragraaf zullen de overeenkomsten en verschillen betreffende het intern imago tussen 
verschillende soorten buurten worden besproken. 
Zoals in paragraaf 5.3 is beschreven, kan men in Eindhoven een aantal buurten onderscheiden met 
een zeer hoog gepercipieerd extern imago en met een zeer laag gepercipieerd extern imago. Met 
behulp van de regressie-analyse zal getracht worden meer inzicht te verkrijgen in de overeenkomsten 
en verschillen in intern imago tussen deze buurten. De resultaten van de analyses met betrekking tot 
het intern imago zijn kort samengevat weergegeven in bijlage XI. 

Als men allereerst kijkt naar de gemiddelde waardering van de kenmerken van de woonomgeving in 
bijlage XI dan valt op dat deze waardering bijna overal significant hoger is voor buurten met een hoog 
gepercipieerd extern imago. Het verschil_ in waardering tussen buurten met een hoog c.q. laag 
gepercipieerd extern imago is het grootste voor de waardering van de bewonerssamenstelling, 
drugsoverlast, gedrag buurtbewoners, sociale onveiligheid, vervuiling en uiterlijk van de buurt. 
Hierop zijn echter twee uitzonderingen, te weten : bereikbaarheid van winkels en bereikbaarheid van de 
bushalte. 
De waardering voor de bereikbaarheid van winkels is voor deze buurten niet significant verschillend. 
Dit is logisch omdat het aanbod van winkels voor dagelijkse voorzieningen gelijkmatig over de stad 
verdeeld is. 
De waardering voor de bereikbaarheid van de bushalte is hoger voor buurten met een laag 
gepercipieerd extern imago. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat buurten met een 
laag gepercipieerd extern imago dichter bij het centrum van de stad zijn gelegen, waardoor er niet 
alleen meer bushaltes maar ook meer buslijnen zijn . Dit in tegenstelling tot buurten met een hoog 
gepercipieerd extern imago die veelal verder buitenaf gelegen zijn. Daar is het aantal bushaltes kleiner 
en de frequentie dat er een bus langs komt zal ook lager zijn. 

In de tabel 6.5 zijn de resultaten van de regressie-analyse betreffende het intern imago voor de 
verschillende buurten weergegeven . 

Tabel 6.5. Stapsgewijze multiple regressie-analyse en correlaties voor het intern imago voor buurten met een hoog 
gepercipieerd extern imago c.q. laag gepercipieerd extern imago. 

R2 adj .74 Buurten met laag R2 adj .59 Buurten met hoog gepercipieerd 
F 235 gepercipieerd extern imago F 140 extern imago (N=397) 

(N = 253) 
variabele p p< variabele p p< 

1 bewonerssamenstelling 0.68 0.000 .83** bewonerssamenstelling 0.54 0.000 .68** 
2 sociale overlast 0.23 0.000 .62** visuele kwaliteit 0.21 0.000 .46** 
3 bereikbaarheid voorz. 0.1 1 0.001 .30** verkeersoverlast 0.14 0.000 .37** 
4 visuele kwaliteit n.s. .43** sociale overlast 0.14 0.000 .47** 
5 verkeersoverlast n.s. .37** bereikbaarheid voorz. n.s. .21** 
6 buurtbeheer n.s. .42** buurtbeheer n.s. .32** 

•• p < .001; n.s. = niet significant Bron: Stichting Interface (1996) 

Uit de tabel 6.5 is af te leiden dat, voor buurten met een laag gepercipieerd extern imago, het intern 
imago voor 74% voorspeld kan worden met de variabelen uit de enquête 'Eindhoven doorgelicht'. Voor 
buurten met een hoog gepercipieerd extern imago bedraagt het percentage verklaarde variantie 59%. 
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Dat het percentage verklaarde variantie voor buurten met een hoog gepercipieerd extern imago lager 
is, kan betekenen dat het intern imago bij deze buurten mede bepaald wordt door variabelen die niet in 
de regressie-analyse zijn opgenomen. Dit betekent dat er variabelen kunnen zijn die wel een rol spelen 
maar die niet zijn gemeten in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' . Hierbij kan men denken aan 
bijvoorbeeld de status van de buurt waarin men woont. Een andere verklaring voor het lagere 
percentage verklaarde variantie kan zijn dat de antwoorden van de respondenten uit de buurten met 
een hoog gepercipieerd extern imago meer "ruis" vertonen . Dit betekent dat de antwoorden van tussen 
respondenten onderling niet eenduidig zijn waardoor de correlaties lager zijn 

De variabele die de grootste bijdrage levert aan de voorspelling van het intern imago is wederom de 
waardering voor de 'bewonerssamenstelling'. Daarnaast speelt in beide gevallen 'sociale overlast' een 
rol. Verder speelt bij buurten met een laag gepercipieerd extern imago de 'bereikbaarheid van de 
voorzieningen' een rol. Deze variabele is niet in de regressie-vergelijking opgenomen voor buurten met 
een hoog gepercipieerd extern imago. Het intern imago van buurten met een hoog gepercipieerd 
extern imago wordt daarentegen mede voorspelt aan de hand van de 'visuele kwaliteit' en 
'verkeersoverlast'. 'Buurtbeheer' is in geen van beide regressie-vergelijkingen opgenomen. 

Om na te gaan welke deelvariabelen een zodanige rol spelen dat de samengestelde variabele in de 
regressie-vergelijking is opgenomen, zal ook de correlatiematrix van de deelvariabelen van de beide 
soorten buurten worden besproken. Tabel 6.6 geeft de correlaties van de deelvariabelen met 
afhankelijke variabele 'intern imago' weer. 
Bij bereikbaarheid van voorzieningen spelen 
met name de bereikbaarheid van sportvoor
zieningen en de bushalte een rol bij buurten 

met een laag gepercipieerd extern imago. Bij 
buurten met een hoog gepercipieerd extern 
imago heeft alleen de bereikbaarheid van 
sportvoorzieningen een hoge correlatie. Dit 

is waarschijnlijk de rede dat de variabele 
'bereikbaarheid van voorzieningen' wel bij 
buurten met een laag gepercipieerd extern 
imago in de regressie-vergelijking is 
opgenomen en niet bij buurten met een hoog 
gepercipieerd extern imago. 

De 'visuele kwaliteit' wordt voornamelijk 
bepaald door de deelvariabele 'uiterlijk van de 
buurt'. Hoewel de correlatie van 'uiterlijk van 
de buurt' hoger is bij buurten met een laag 
gepercipieerd extern imago (r = .48**) is de 
samengestelde variabele 'visuele kwaliteit' 
niet opgenomen in deze regressie
vergelijking. Dit komt omdat er een onderlinge 
correlatie van .42** bestaat tussen 'uiterlijk 
van de buurt' en 'bewonerssamenstelling'. De 
informatie die de variabele 'visuele kwaliteit' 
in zich heeft komt naar voren via de variabele 
'bewonerssamenstelling' die al bijna het 
gehele intern imago verklaard (r = .83**). 
'Visuele kwaliteit' is wel opgenomen in de 
regressie-vergelijking betreffende het intern 
imago voor buurten met een hoog 
gepercipieerd extern imago. 
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Tabel 6.6. Correlaties onafhankelijke deelvariabelen met 
afhankelijke variabele intern imago voor buurten met hoog c.q. laag 
gepercipieerd extern imago. 

Bereikbaarheid 
voorzieningen 

winkels 
sportvoorziening 
bushalte 
centrum 

Visuele kwaliteit 
uiterlijk buurt 
straatverlichting 
groenvoorziening 
bestrating 
parkeervoorziening 

Verkeersoverlast 
verkeerslawaai 
verkeersgevaar 
geparkeerde auto's 

Sociale overlast 
stank/lawaai industrie 
stank/lawaai horeca 
vandalisme 
vervuiling 
sociale onveiligheid overdag 
sociale onveiligheid 's avonds 
gedrag jongeren 
gedrag overige bewoners 
huisdieren 
drugshandel 

Buurtbeheer 
overlast onkruid 
schoonmaken straten 
onkruidbestrijding 
buurtbeheer 

Bewonerssamenstelling 
* p < .01 
•• p < .001 

Buurten met 
laag 

gepercipieerd 
extern imago 

.16* 
.28** 
.27** 

16* 

.48** 

.29** 

.25** 

.33** 

.20** 

.33** 

.29** 

.29** 

.24** 

.26** 

.44•• 

.42** 

.47** 

.52** 

.45•• 

.47** 

.20·· 

.44** 

.32** 

.22** 

.28** 

.57** 

.83** 

Buurten met 
hoog 

gepercipieerd 
extern imago 

.12 
.28** 

.05 
.15* 

.38** 

.23** 

.32** 

.23** 

.34** 

.28** 

.28** 

.34** 

.21** 

.17** 

.24** 

.37** 

.26** 

.33** 

.32** 

.39** 

.33** 

.21** 

.34** 

.26** 

.21** 

.34** 

.68** 

Bron: Stichting Interface (1996) 
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Dit kan verklaard worden door het feit dat de onderlinge correlatie tussen 'uiterlijk van de buurt' en 
'bewonerssamenstelling' in dit geval aanzienlijk kleiner is (r = .22**). Bovendien is de correlatie van 
'bewonerssamenstelling' met de afhankelijke variabele intern imago kleiner, namelijk 
r = .68**. 

Dat 'verkeersoverlast' wel in de regressie-vergelijking voor buurten met een hoog gepercipieerd extern 
imago is opgenomen en niet bij buurten met een laag gepercipieerd extern imago kan waarschijnlijk 
verklaard worden door het feit dat 'bewonerssamenstelling' bij buurten met een laag gepercipieerd 
extern imago zoveel verklaard dat extra informatie die overige variabelen toevoegen niet significant is. 

Hoewel de variabele 'sociale overlast' in beide regressie-vergelijkingen is opgenomen, zijn er toch 
verschillen waar te nemen tussen de twee soorten buurten. Bij buurten met een laag gepercipieerd 
extern imago spelen met name overlast als gevolg van vandalisme, vervuiling, sociale onveiligheid, 
gedrag van buurtbewoners en drugsoverlast een rol. Bij buurten met een hoog gepercipieerd extern 
imago zijn dit met name overlast als gevolg van vervuiling en gedrag van overige buurtbewoners. 
Opvallend zijn de lagere correlaties bij buurten met een hoog gepercipieerd extern imago bij de 
deelvariabelen 'overlast vandalisme', 'overlast sociale onveiligheid overdag', en 'drugsoverlast'. 

De variabele 'buurtbeheer', die in beide gevallen niet in de regressie-vergelijking is opgenomen, 
vertoont toch een hoge correlatie met de afhankelijke variabele intern imago. De informatie die deze 
variabele in zich heeft komt tot uitdrukking via de variabelen 'sociale overlast' en 'visuele kwaliteit' . 

Samengevat kan het intern imago in beide gevallen voornamelijk worden voorspeld met behulp van de 
variabelen 'bewonerssamenstelling' en 'sociale overlast' . De rol van de deelvariabelen waaruit 'sociale 
overlast' is opgebouwd is voor beide soorten buurten verschillend. Bij buurten met een laag 
gepercipieerd extern imago spelen met name overlast als gevolg van vandalisme, vervuiling, sociale 
onveiligheid, gedrag van buurtbewoners en drugsoverlast een rol. Bij buurten met een hoog 
gepercipieerd extern imago zijn dit met name overlast als gevolg van vervuiling en gedrag van overige 
buurtbewoners. 
Daarnaast is in de regressie-vergelijking voor buurten met een laag gepercipieerd extern imago de 
variabele 'bereikbaarheid van voorzieningen opgenomen. Het 'intern imago' voor buurten met een 
hoog gepercipieerd extern imago wordt mede voorspeld aan de hand van de variabelen 'visuele 
kwaliteit' en 'verkeersoverlast'. De deelvariabelen waaruit de variabelen, die in de regressie-analyse 
zijn opgenomen, zijn samengesteld vertonen in het algemeen hogere correlaties bij buurten met een 
laag gepercipieerd extern imago in vergelijking met buurten met een hoog gepercipieerd extern imago. 
Het percentage verklaarde variantie (R2 adj) is voor buurten met een laag gepercipieerd extern imago 
dan ook hoger. 

6.2.5 INTERN IMAGO Ttvou 
Met behulp van een regressie-analyse is het intern imago van Tivoli onderzocht. In het onderzoek van 
'Eindhoven doorgelicht' zijn 69 respondenten afkomstig uit de buurt Tivoli. Niet alle respondenten 
hebben de enquête volledig ingevuld. Na een selectie van nul missing values op de hier van belang 
zijnde variabelen blijven er 50 cases over. In bijlage XII zijn de resultaten van de gehele analyse 
weergegeven. In de onderstaande tabel is het resultaat van de regressie-analyse weergegeven. 

Tabel 6. 7. Stapsgewijze multipele regressie-analyse en correlaties (r) voor het intern imago van Tivoli (N=S0). 

R2 adj .60 intern imago Tivoli 
F 37 
variabele ~ p< r 

1 bewonerssamenstelling .55 .000 .68** 
2 sociale overlast .38 .000 .62** 
3 visuele kwaliteit n.s. .46** 
4 buurtbeheer n.s. .35* 
5 bereikbaarheid voorzieningen n.s. -.10 
6 verkeersoverlast n.s. .39* 
7 fysieke overlast n.s. -.01 

* p< .01; ** p< .001; overige correlaties niet significant (n.s.) Bron: Stichting Interface (1996) 
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Het percentage verklaarde variantie (R2 adj) bedraagt voor deze analyse .60. Dit betekent dat 60% van 
het intern imago van Tivoli verklaard wordt door de geselecteerde vragen uit de enquête 'Eindhoven 
doorgelicht'. 

Het intern imago wordt allereerst bepaald door de 'bewonerssamenstelling'. Op de tweede plaats wordt 
'sociale overlast' in de regressie-vergelijking opgenomen. Bij 'sociale overlast' spelen met name gedrag 
van buurtbewoners en daarnaast vandalisme, vervuiling, sociale onveiligheid, gedrag van jongeren en 
overlast van huisdieren een rol. De correlatie van drugsoverlast (r = .31) is lager in vergelijking met de 
overige vormen van sociale overlast. 
Hoewel 'visuele kwaliteit' niet in de regressie-vergelijking is opgenomen is in tabel 6.7 te zien 
dat de variabele 'visuele kwaliteit' wel een hoge en significante correlatie (r = .46**) vertoont met de 
afhankelijke variabele intern imago. Dit betekent dat de informatie van deze variabele bevat al naar 
voren komt via de twee variabelen die wel in de regressie-vergelijking zijn opgenomen. Als 'visuele 
kwaliteit' wel in de regressie-vergelijking zou zijn opgenomen, dan zou dit met name bepaald worden 
door 'uiterlijk van de buurt' (r = .48**). 

Samenvattend kan met stellen dat het intern imago van Tivoli er ongeveer hetzelfde uitziet als het 
intern imago voor heel Eindhoven zoals besproken in paragraaf 6.2.2. De regressie-vergelijking van 
Tivoli is echter eenvoudiger met twee variabelen in plaats van de vijf variabelen in de algemene 
regressie-vergelijking. Het intern imago van Tivoli wordt allereerst bepaald door de 
'bewonerssamenstelling'. Daarnaast speelt 'sociale overlast' ook een rol, en dan met name overlast als 
gevolg van vervuiling, sociale onveiligheid en gedrag van buurtbewoners. 

6.3 GEPERCIPIEERD EXTERN IMAGO 

In het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' is aan de respondenten gevraagd hoe zij denken dat hun 
buurt bekend staat in Eindhoven. Deze vraag meet als het ware het gepercipieerd extern imago. In 
deze paragraaf zullen de resultaten met betrekking tot het gepercipieerd extern imago worden 
behandeld. 
Hoe de regressie-vergelijking er in het algemeen voor heel Eindhoven uit ziet voor het gepercipieerd 
extern imago wordt besproken in paragraaf 6.3.1. 
Paragraaf 6.3.2 gaat in op de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende huishoudtypen. 
In paragraaf 6.3.3 worden de overeenkomsten en verschillen voor het gepercipieerd extern imago op 
buurtniveau bekeken. Het gepercipieerd extern imago van een specifieke buurt, namelijk Tivoli, wordt 
in paragraaf 6.3.4 besproken. 

6.3. 1 GEPERCIPIEERD EXTERN IMAGO VOOR HEEL EINDHOVEN 

Om na te gaan met welke onafhankelijke variabelen het beste het gepercipieerd extern imago 
voorspeld kan worden, is een regressie-analyse uitgevoerd. In bijlage IX zijn de resultaten van de 
gehele analyse weergegeven. De resultaten van de regressie-analyse zijn in de onderstaande tabel 
weergegeven. 

Tabel 6.8. Stapsgewijze multipele regressie-analyse en correlaties (r) voor het gepercipieerd extern imago (N=4313) 

R2 adj 0.37 
F 511 gepercipieerd extern imago algemeen 

variabele ä p< r 
1 bewonerssamenstelling 0.36 0.000 .54** 
2 sociale overlast 0.20 0.000 .49** 
3 visuele kwaliteit 0.19 0.000 .43** 
4 bereikbaarheid van de voorzieningen -0.05 0.000 .09** 
5 verkeersoverlast 0.03 0.000 .31** 
6 buurtbeheer n.s. .29** 

•• p < .001; n.s.= niet significant Bron: Stichting Interface (1996) 

De verklaarde variantie (R2 adj) voor deze analyse bedraagt .37. Dit betekent dat het gepercipieerd 
extern imago voor 37% verklaard wordt door deze geselecteerde variabelen uit de enquête van 
'Eindhoven doorgelicht'. 
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In tabel 6.8 is te zien dat allereerst 'bewoners
samenstelling' in de regressie-vergelijking is 

opgenomen. De tweede variabele die in de 
regressie-vergelijking is opgenomen, is 'sociale 
overlast'. Uit de correlatiematrix die hiernaast in 
tabel 6.9 is weergegeven is af te leiden dat bij 
sociale overlast met name vandalisme, sociale 
onveiligheid, gedrag van buurtbewoners en 
drugsoverlast een rol spelen . Stank en lawaai
overlast als gevolg van industrie of horeca en 
overlast van huisdieren spelen een veel kleinere rol. 
Vervolgens wordt 'visuele kwaliteit' opgenomen. 
Van de deelvariabelen waaruit de variabele 'visuele 
kwaliteit' is samengesteld speelt voornamelijk 
'uiterlijk van de buurt' een rol met een correlatie 
r= .51**. 
Als vierde wordt de variabele 'bereikbaarheid van 
de voorzieningen' in de vergelijking opgenomen. 
Gezien de negatieve bèta-coëfficiënt en de lage 
(positieve) correlatie (r = .09**) is het de vraag of 
deze variabele wel betrouwbaar is. In de correlatie
matrix zoals die hiernaast in tabel ... is afgebeeld is 
te zien dat de correlaties van de deelvariabelen met 
de afhankelijke variabele niet hoog en soms minder 
significant zijn. 
Tot slot wordt met de variabele 'verkeersoverlast' de 
regressie-vergelijking compleet gemaakt. In de 
correlatiematrix is te zien dat de deelvariabelen 
verkeersgevaar, -lawaai en (fout) geparkeerde 
auto's een ongeveer evengrote rol spelen. De 
variabele 'buurtbeheer' is niet in de regressie-

vergelijking opgenomen. De deelvariabelen 
vertonen minder hoge correlaties met de 

Tabel 6.9. Correlatiematrix onafhankelijke 
variabelen met afhankelijke variabele gepercipieerd 
extern imago 

Bewonerssamenstelling 
Sociale overlast 

stank/lawaai industrie 
stank/lawaai horeca 
vandalisme 
vervuiling 
sociale onveiligheid overdag 
sociale onveiligheid 's avonds 
gedrag jongeren 
gedrag overige bewoners 
huisdieren 
drugshandel 

Visuele kwaliteit 
uiterlijk buurt 
straatverlichting 
groenvoorziening 
bestrating 
parkeervoorziening 

Bereikbaarheid voorzieningen 
winkels 
sportvoorziening 
bushalte 
centrum 

Verkeersoverlast 
verkeerslawaai 
verkeersgevaar 
geparkeerde auto's 

Buurtbeheer 
overlast onkruid 
schoonmaken straten 
onkruidbestrijding 
buurtbeheer 

Correlatie met 
gepercipieerd 
extern imago 

.54** 

.14** 

.23** 

.38** 

.34** 

.35** 

.37** 

.35** 

.37** 

.25** 

.42** 

.51** 

.19** 

.31** 

.21** 

.19** 

.04* 

.19** 
-.04* 
.08** 

.22** 

.25** 

.28** 

.23** 

.23** 

.17** 

.33** 

* p < .01 
** p<.001 

Bron: Stichting Interface (1996) 

afhankelijke variabele (r < .33**). Bovendien zijn er onderlinge correlaties waar te nemen tussen de 
deelvariabelen van 'buurtbeheer' en 'sociale overlast' en 'visuele kwaliteit' . De informatie die 
'buurtbeheer' dus in zich heeft komt waarschijnlijk via deze variabelen al naar voren in de regressie
vergelijking. 

Het gepercipieerd extern imago kan in het algemeen voornamelijk voorspeld worden met behulp van 
de variabelen 'bewonerssamenstelling', 'sociale overlast', 'visuele kwaliteit' en in mindere mate door 
'bereikbaarheid van de voorzieningen' en 'verkeersoverlast'. Hierbij wordt sociale overlast bepaald 
door de deelvariabelen vandalisme, sociale onveiligheid, gedrag van buurtbewoners en drugsoverlast. 
De 'visuele kwaliteit' wordt daarentegen met name bepaald door de deelvariabele 'uiterlijk van de 
buurt' . De verkeersoverlast wordt in ongeveer gelijke mate bepaald door de deelvariabelen 
verkeersgevaar, -lawaai en (fout) geparkeerde auto's. 

6.3.2 GEPERCIPIEERD EXTERN IMAGO PER HUISHOUDTYPE 

In deze paragraaf zullen de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende huishoudtypen wat 
betreft het gepercipieerd extern imago worden besproken. Zoals in paragraaf 5.2 was te lezen worden 
er een zestal huishoudtypen onderscheiden, te weten: jongeren zonder kinderen, middelbare 
huishoudens zonder kinderen, jonge gezinnen, oude gezinnen, senioren en ouderen. In bijlage X zijn 
de resultaten van de verschillende analyses weergegeven . 

In de tabel 6.10 zijn de resultaten van de regressie-analyses voor de verschillende huishoudtypen 
weergegeven. 
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Resultaten 

Tabel 6.10. Stapsgewijze multipele regressie-analyse met afhankelijke variabele 'gepercipieerd extern imago' voor 
verschillende huishoudtypen. 

Jongeren zonder Middelbaar zonder Jong gezin Oud gezin Senioren Ouderen 
kinderen kinderen 
(N = 409) (N = 684) (N = 942) (N = 398) (N = 588) (N =966) 

R2 adj .34 R2 adj .31 R2 adj .40 R2 adj .38 R2 adj .42 R2 adj .43 
p p p p p p 

1 bewoners 0.32 bewoners 0.34 bewoners 0.31 bewoners 0.39 bewoners 0.37 bewoners 0.41 
2 soc.overl. 0.28 soc.overl. 0.19 soc.overl. 0.31 soc.overl. 0.21 soc.overl. 0.24 visuele kw. 0.23 
3 visuele kw. 0.11 visuele kw. 0.15 visuele kw. 0.14 visuele kw. 0.17 visuele kw. 0.14 soc.overl. 0.21 
4 verkeer n.s. verkeer n.s . bereik n.s. verkeer n.s. verkeer 0.08 beheer -0.08 
5 bereik n.s. bereik n.s . verkeer n.s. bereik n.s. bereik n.s. bereik 0.05 
6 beheer n.s. beheer n.s. beheer n.s. beheer n.s. beheer n.s . verkeer n.s. 

n. s. = niet significant Bron: Stichting Interface (1996) 

De uitgevoerde regressie-analyses resulteren in een verklaarde variantie (R2 adj) tussen de .31 en .43. 
Dit betekent dat de gemeten onafhankelijke variabelen tussen 31 respectievelijk 43 procent het 
gepercipieerd extern imago voorspellen. 
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het gepercipieerd extern imago voor alle huishoudtypen 
voornamelijk bepaald wordt door de waardering voor de bewonerssamenstelling. Vervolgens worden 
de variabelen 'sociale overlast' en 'visuele kwaliteit' in de regressie-vergelijkingen opgenomen. De 
regressie-vergelijkingen van de huishoudtypen 'senioren' en 'ouderen' zijn nog gedetailleerder doordat 
de variabelen 'verkeersoverlast' respectievelijk 'buurtbeheer' en 'bereikbaarheid van de voorzieningen' 
zijn opgenomen. Blijkbaar spelen deze variabelen voor deze huishoudtypen een speciale rol. De rol 
van 'bereikbaarheid van voorzieningen' bij 'ouderen' is logisch omdat deze mensen vaak immobieler 
zijn en dus groter belang hechten aan nabijheid van voorzieningen. 

Hoewel de volgorde van de variabelen die in de regressie-vergelijking worden opgenomen voor alle 
huishoudtypen hetzelfde is (met uitzondering van de extra variabelen die worden opgenomen in de 
regressie-vergelijkingen van senioren en ouderen) zijn de bèta-coëfficiënten per huishoudtype 
verschillend . Om overeenkomsten en verschillen tussen de huishoudtypen te ontdekken zijn daarom 
de correlaties van de belangrijkste deelvariabelen met de afhankelijke variabele 'gepercipieerd extern 
imago' in de onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 6. 11. Pearson correlatie (r) van de belangrijkste onafhankelijke variabelen met de afhankelijke variabele 'gepercipieerd 
extern imago'. 

Jongeren Middelbaar Jong gezin Oud gezin Senioren Ouderen 
zonder zonder 

kinderen kinderen 

Bewonerssamenstelling .53** .49** .55** .55** .57** .59** 

Sociale overlast 
vandalisme (.33**) .38** .40** (.34**) .40** .35** 
vervuiling .36** .37** .37** (.30**) .37** (.29**) 
sociale onveiligheid overdag .40** (.24**) .43** (.31**) .42** (.33**) 

sociale onveiligheid 's avonds .42** (.31**) .48** (.31**) .43** (.30**) 
gedrag jongeren .37** (.30**) .42** (.29**) .40** .35** 
gedrag overige bewoners .39** (.34**) .42** .35** .43** .41 ** 
drugshandel .37** .36** .50** .39** .42** .39** 

Visuele kwaliteit 
uiterlijk buurt .47** .49** .55** .51** .49** .50** 

Buurtbeheer 
buurtbeheer (.32**) (.30**) .35** .36** .38** (.29**) 

** p < .001 Bron: Stichting Interface (1996) 

In tabel 6.11 is te zien dat de correlaties voor de 'uiterlijk van de buurt' en 'bewonerssamenstelling' 
ongeveer voor alle huishoudtypen hetzelfde zijn. 
Er zijn ook verschillen te ontdekken tussen de huishoudtypen als men kijkt naar de verschillende 
vormen van overlast. De correlaties van 'middelbare huishoudens zonder kinderen' en 'oude gezinnen' 
zijn over het algemeen lager in vergelijking met de andere huishoudtypen. Een mogelijke verklaring 
hiervoor zou kunnen zijn dat deze twee huishoudtypen uithuiziger zijn. Met name de correlaties voor 
jonge gezinnen zijn wederom hoog. (zie correlaties jonge gezinnen van het intern imago, paragraaf 
6.3.2) 
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De correlatie voor drugshandel is voor jonge gezinnen aanzienlijk groter (r = .50**) in vergelijking met 
de overige huishoudtypen. Dit kan veroorzaakt worden doordat ouders van jongere kinderen het 
belangrijk vinden dat hun kinderen zorgeloos op straat kunnen spelen zonder dat ze zich bijvoorbeeld 
verwonden aan achtergelaten spuiten . 
Een andere opvallende correlatie is die van sociale onveiligheid overdag voor middelbare huishoudens 
zonder kinderen (r = .24**). In vergelijking met de andere huishoudtypen is deze voor middelbare 
huishouden zonder kinderen laag. Dit betekent dat er geen verband is tussen 'sociale onveiligheid' en 
'gepercipieerd extern imago'. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat huishoudtype 'middelbare 
huishoudens zonder kinderen' voornamelijk bestaat uit tweeverdieners die overdag bijna niet thuis zijn , 
dus ook geen mening hebben over de 'sociale onveiligheid overdag'. 

Samengevat wordt het gepercipieerd extern imago voor alle huishoudtypen bepaald door 
bewonerssamenstelling, verschillende vormen van sociale overlast en visuele kwaliteit in de vorm van 
het 'uiterlijk van de buurt' . De regressie-vergelijking van de huishoudtypen 'senioren' en 'ouderen' is 
nog gedetailleerder. Naast de zojuist genoemde variabelen, is de variabele 'verkeersoverlast' bij 
'senioren' in de regressie-vergelijking opgenomen en de variabelen 'buurtbeheer' en 'bereikbaarheid 
van voorzieningen' zijn opgenomen in de regressie-vergelijking van 'ouderen'. 

6.3.3 GEPERCIPIEERD EXTERN IMAGO BUURTEN MET HOOG C.Q LAAG G.E.I 

Zoals in paragraaf 5.3 is beschreven, kan men in Eindhoven een aantal buurten onderscheiden met 
een zeer hoog gepercipieerd extern imago en met een zeer laag gepercipieerd extern imago. Met 
behulp van de regressie-analyse is getracht meer inzicht te verkrijgen in de overeenkomsten en 
verschillen in het gepercipieerd extern imago tussen deze buurten. De resultaten van de analyses zijn 
kort samengevat weergegeven in bijlage XI. 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de regressie-analyse betreffende het gepercipieerde 
extern imago voor de twee soorten buurten weergegeven. 

Tabel 6. 12. Stapsgewijze multiple regressie-analyse en correlaties (r) voor het gepercipieerd extern imago voor buurten met 
een hoog gepercipieerd extern imago c.q. laag gepercipieerd extern imago. 

R2 adj 0.25 Buurten met laag gepercipieerd R2 adj 0.16 
F 29 extern imago (N = 253) F 24 
variabele P p< variabele 

1 sociale overlast 0.27 0.000 .46** sociale overlast 
2 buurtbeheer 0.17 0.001 .39** bewonerssamenst. 
3 bewonerssamenst. 0.17 0.011 .39** visuele kwaliteit 
4 bereikbaarheid voorz. n.s. .11 bereikbaarheid voorz. 
5 visuele kwaliteit 
6 verkeersoverlast 

** p < . 001; n. s. = niet significant 

n.s . 
n.s 

.25** 

.26** 
verkeersoverlast 
buurtbeheer 

Buurten met hoog gepercipieerd 
extern imago (N = 397) 

p p< 
0.18 0.000 
0.19 0.000 
0.16 0.001 

n.s. 
n .s. 

.31** 

.29** 

.28** 

.16** 

.20** 
n .s . .19** 

Bron: Stichting Interface (1996) 

Het percentage verklaarde variantie (R2 adj) is voor buurten met een laag gepercipieerd extern imago 
hoger als voor buurten met een hoog gepercipieerd extern imago (25% respectievelijk 16%). Het 
percentage verklaarde variantie is voor beide soorten buurten niet hoog. Zoals ook in paragraaf 6.3.3 is 
opgemerkt kan dit lage percentage verklaarde variantie twee oorzaken hebben. Er kunnen andere 
variabelen zijn die een rol spelen, maar die niet zijn opgenomen in de regressie-analyse omdat ze niet 
zijn gemeten in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' of er kan "ruis" zijn tussen de respondenten van 
de verschillende buurten. 

In tabel 6.12 is verder te zien dat het gepercipieerd extern imago voor buurten met een laag 
gepercipieerd extern imago voorspeld kan worden aan de hand van de variabelen 'sociale overlast', 
'buurtbeheer' en 'bewonerssamenstelling'. Bij buurten met een hoog gepercipieerd extern imago 
spelen 'sociale overlast' en 'bewonerssamenstelling' ook een rol. 'Buurtbeheer' is bij buurten met een 
hoog gepercipieerd extern imago echter niet opgenomen in de regressie-vergelijking; 'visuele kwaliteit' 
daarentegen wel. 
Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de overeenkomsten en verschillen tussen de twee soorten 
buurten, zullen de correlaties van de onafhankelijke deelvariabelen met de afhankel ijke variabele 
'gepercipieerd extern imago' worden besproken. Deze correlatie-matrix is in tabel 6.13 weergegeven . 
De hogere, significante correlaties zijn 'vet' weergegeven . 
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In het algemeen kan men stellen dat de 
correlaties voor buurten met een laag 
gepercipieerd extern imago hoger zijn in 
vergelijking met buurten met een hoog 
gepercipieerd extern imago. Dit veroorzaakt 
ook het hoger percentage verklaarde 
variantie voor buurten met een laag 
gepercipieerd extern imago. 

De variabele 'bereikbaarheid van 
voorzieningen' is beide gevallen niet 
opgenomen in de regressie-vergelijking. In de 
correlatiematrix is dan ook te zien dat de 
deelvariabelen lage, niet significante 
correlaties vertonen met de afhankelijke 
variabele. Een uitzondering hierop is de 
'bereikbaarheid van het centrum' voor 
buurten met een hoog gepercipieerd extern 
imago. Hier is de correlatie wel hoger en 
significant (r = .20**). 

De 'visuele kwaliteit' wordt in beide gevallen 
voornamelijk bepaald door het uiterlijk van de 
buurt. Een opvallend verschil tussen de twee 
soorten buurten is de rol van de kwaliteit van 
de parkeervoorzieningen (r = .02 
respectievelijk r = .19**). Een mogelijke 
verklaring voor dit verschijnsel zou kunnen 
zijn dat bewoners van buurten met een hoog 
gepercipieerd extern imago meerdere en 
duurdere auto's bezitten en dus meer belang 
hechten aan goede, veilige 
parkeervoorzieningen. 

Tussen de deelvariabelen van 'verkeers
overlast' zijn geen grote verschillen tussen de 
buurten waar te nemen. 

Resultaten 

Tabel 6.13. Correlaties onafhankelijke variabelen met afhankelijke 
variabele gepercipieerd extern imago voor buurten met hoog c.q. laag 
gepercipieerd extern imago 

Buurten met Buurten met 
laag hoog 

gepercipieerd gepercipieerd 
extern imago extern imago 

Bereikbaarheid voorzieningen 
winkels .05 .11 
sportvoorziening .10 .11 
bushalte .05 .06 
centrum .11 .20** 

Visuele kwaliteit 
uiterlijk buurt .38** .34** 
straatverlichting .18* .10 
groenvoorziening .21** .13* 
bestrating .20** .15* 
parkeervoorziening .02 .19** 

Verkeersoverlast 
verkeerslawaai .25** .15* 
verkeersgevaar .18* .16* 
geparkeerde auto's .21** .17** 

Sociale overlast 
stank/lawaai industrie .08 .18** 
stank/lawaai horeca .16* .17** 
vandalisme .41** .14* 
vervuiling .35** .22** 
sociale onveiligheid overdag .27** .22** 
sociale onveiligheid 's avonds .38** .25** 
gedrag jongeren .30** .17** 
gedrag overige bewoners .30** .20** 
huisdieren .23** .20** 
drugshandel .37** .12* 

Buurtbeheer 
overlast onkruid .36** .18** 
schoonmaken straten .20** .11 
onkruidbestrijding .28** .13* 
buurtbeheer .40** .20** 

Bewoners .39** .30** . p < .01; Bron: Stichting Interface (1996) .. p < .001; 
overige correlaties niet significant 

Bij de deelvariabelen van 'sociale overlast' zijn opmerkelijke verschillen waar te nemen (deze zijn 
'cursief' weergegeven). Allereerst zijn de correlaties bij buurten met een laag gepercipieerd extern 
imago voor alle deelvariabelen hoger. Met name de correlaties van overlast als gevolg van vandalisme 
en drugshandel zijn in buurten met een hoog gepercipieerd extern imago veel lager (r = .14 
respectievelijk r = .12 voor buurten met een hoog gepercipieerd extern imago en r = .41 ** en r = .37** 
voor buurten met een laag gepercipieerd extern imago). Deze verschillen zou men kunnen verklaren 
doordat deze vormen van overlast in buurten met een hoog gepercipieerd extern imago bijna niet 
voorkomen (zie gemiddelde waardering in bijlage XI). 
De deelvariabelen van buurtbeheer vertonen bij buurten met een laag gepercipieerd extern imago 
hogere correlaties in vergelijking met buurten met een laag gepercipieerd extern imago. Dat buurten 
als slecht bekend staan wordt volgens de buurtbewoners mede veroorzaakt door het slecht 
onderhouden of verwaarlozen van de woonomgeving. 
De correlatie van de variabele 'bewonerssamenstelling' is voor buurten met een laag gepercipieerd 
extern imago hoger dan voor buurten met een hoog gepercipieerd extern imago (r = .39** 
respectievelijk r = .30**). 

Samengevat kan men concluderen dat het gepercipieerd extern imago van deze twee soorten buurten 
naast overeenkomsten ook verschillen kent. Zo wordt het gepercipieerd extern imago in beide gevallen 
voorspeld door de variabelen 'bewonerssamenstelling' en 'sociale overlast'. Bij buurten met een laag 
gepercipieerd extern imago speelt de variabele 'buurtbeheer' een rol. De 'visuele kwaliteit' is een 
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Resultaten 

variabele die in de regressie-vergelijking voor buurten met een hoog gepercipieerd extern imago een 
rol speelt. 
Verder kan men opmerken dat de correlaties van de deelvariabelen waaruit de variabelen die in de 
regressie-analyse zijn opgenomen over het algemeen hoger zijn voor buurten met een laag 
gepercipieerd extern imago. Deze hogere correlaties veroorzaken tevens het hogere percentage 
verklaarde variantie van de regressie-analyse voor buurten met een laag gepercipieerd extern imago. 

6.3.4 GEPERCIPIEERD EXTERN IMAGO Ttvou 
Met behulp van de gegevens die zijn verzameld met het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' is het 
mogelijk om het gepercipieerd extern imago van de buurt Tivoli te analyseren. In bijlage XII is de 
volledige analyse weergegeven. In de onderstaande tabel is het resultaat van de regressie-analyse 
weergegeven. 

Tabel 6.14. Stapsgewijze multipele regressie-analyse en correlaties (r) voor het gepercipieerd extern imago van Tivol i. 

R2 adj .30 gepercipieerd extern imago Tivoli 
F 22 (N = 50) 
variabele ~ p< r 

1 sociale overlast .55 .000 .56** 
2 verkeersoverlast n.s. .35* 
3 visuele kwaliteit n.s. .30 
4 bewonerssamenstelling n.s. .32 
5 fysieke overlast n.s. -.06 
6 bereikbaarheid voorzieningen n.s. -.10 
7 buurtbeheer n.s. .22 

* p < .01; •• p < .001 ; n.s. = niet significant Bron: Stichting Interface (1996) 

Het percentage verklaarde variantie (R2 adj) van de hierboven weergegeven analyse bedraagt .30, dus 
deze geselecteerde variabelen verklaren 30% van het gepercipieerd extern imago van Tivoli. 

In de regressie-vergelijking is slechts één variabele 
opgenomen, te weten : 'sociale overlast' . Van de 
deelvariabelen waaruit de variabele 'sociale overlast' is 
samengesteld spelen met name overlast als gevolg van 
vandalisme (r = .53**), sociale onveiligheid 's avonds 

(r = .50**) en het gedrag van jongeren (r = .46**) een rol. 

Als men de correlaties van overige deelvariabelen met 
de afhankelijke variabele bekijkt, dan is er slechts één 
hogere, significante correlatie te ontdekken. Het betreft 
hier de variabele 'kwaliteit straatverlichting' (r = .41 *). 

Deze variabele vertoont een onderlinge correlatie met de 
deelvariabele 'sociale onveiligheid 's avonds' van 

Tabel 6. 15. Correlaties (r) van de deelvariabelen 
waaruit 'sociale overlast' is samengesteld . 

correlaties met 
gepercipieerd 
extern imago 

Tivoli 
Vandalisme .53** 
Vervuiling .29 
Sociale onveiligheid overdag .39* 
Sociale onveiligheid 's avonds .50** 
Gedrag jongeren .46** 
Gedrag overige buurtbewoners .34* 
Huisdieren .37* 
Drugshandel/-gebruik .21 
* p < .01 Bron: Stichting Interface (1996) 
•• p < .001 

r = .46**. Dit kan erop duiden dat het gevoel van sociale onveiligheid 's avonds deels afhankelijk is van 
de straatverlichting. Is er weinig straatverlichting dan zal men zich sneller onveilig voelen 's avonds dan 
wanneer en voldoende straatverlichting aanwezig is. 

Samengevat kan men concluderen dat het gepercipieerd extern imago van Tivoli voornamelijk kan 
voorspellen aan de hand van de variabele 'sociale overlast', en dan met name aan de hand van de 
deelvariabelen 'vandalisme', 'sociale onveiligheid 's avonds' en 'gedrag van jongeren'. 
Verder lijkt 'bewonerssamenstelling' een minder grote rol te spelen bij het gepercipieerd extern imago 
van Tivoli (r = .32). Dit kan ook veroorzaakt worden door de kleine steekproef. 
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6.4 EXTERN IMAGO TIVOLI 

In deze paragraaf wordt het extern imago van Tivoli besproken. Dit gebeurt allereerst aan de hand van 
een regressie-analyse met alle respondenten van het veldonderzoek (paragraaf 6.4.1 ). 
Een aantal vragen met betrekking tot de beeldvorming rond Tivoli bestonden uit twee delen. Het eerste 
deel had betrekking op de waardering van een bepaald kenmerk van de woonomgeving. Het tweede 
deel van de vraag had betrekking op hoe zeker men was van het zojuist gegeven antwoord. Op deze 
manier hadden respondenten de mogelijkheid om aan te geven of de waardering gebaseerd was op 
een zeer globaal beeld of een gedetailleerder beeld. Met behulp van dit tweede deel van de vraag is 
het mogelijk om respondenten te verdelen in 'zekeren' en 'onzekeren'. Deze zekerheidsanalyse zal in 
paragraaf 6.4.2 worden besproken. 
Naast de vragen met betrekking tot het beeld van Tivoli die nodig waren om het extern imago van Tivoli 
te onderzoeken, bevat de enquête van het veldonderzoek nog andere vragen. Het betreft vragen 
betreffende de huishoudsituatie, de huidige en vorige woonsituatie en de keuze om in Gijzenrooi te 
gaan wonen. Met behulp van de vraag waar men hiervoor woonde, is het mogelijk om een analyse te 
maken voor doorstromers (respondenten die hiervoor ook in Eindhoven woonden) en vestigers 
(respondenten die hiervoor niet in Eindhoven woonden). De resultaten van deze analyse worden 
besproken in paragraaf 6.4.3. 

6.4. 1 REGRESSIE-ANALYSE EXTERN IMAGO TIVOLI 

Met behulp van het veldonderzoek dat is uitgevoerd, is het mogelijk het extern imago van Tivoli 
volgens de bewoners van Gijzenrooi te onderzoeken. Dit gebeurt aan de hand van de gemiddelde 
waardering voor de verschillende kenmerken van de woonomgeving en een regressie-analyse. 
Voordat de regressie-analyse wordt uitgevoerd, wordt allereerst gekeken naar de verbanden tussen de 
variabelen onderling met het oog op multicollineariteit. 

Gemiddelde waardering per kenmerk van de woonomgeving 
In de enquête van het veldonderzoek zijn een groot aantal vragen opgenomen waarin aan de 
respondenten wordt gevraagd een waardering voor de verschillende kenmerken van de 
woonomgeving van Tivoli te geven. Het betreft hier deel D van de enquête (zie bijlage IV voor de 
enquête van het veldonderzoek). 
In tabel 6.16 is de gemiddelde waardering op een vijfpuntsschaal weergegeven. Hierbij geldt voor alle 
variabelen dat 1 "slecht" is en 5 "goed". 
Daarnaast zijn ook de standaard deviatie, het aantal 'valid cases' en, indien van toepassing, het 
percentage respondenten dat (vrij) zeker is van het gegeven antwoord in tabel 6.16 weergegeven. 

In de tabel 6.16 is te zien dat de bewoners van Gijzenrooi de kwaliteit van de verschillende 
voorzieningen in Tivoli als "voldoende" waarderen. Het onderhoud door bewoners en gemeente in 
Tivoli wordt als "net niet voldoende" gewaardeerd. De bereikbaarheid van de verschillende 
voorzieningen wordt daarentegen "ruim voldoende" geacht. De waardering voor de verschillende 
aspecten van de bebouwing scoren echter "onvoldoende". Volgens de bewoners van Gijzenrooi is het 
gemiddeld inkomen van de bewoners van Tivoli laag. Het percentage werklozen wordt gezien als iets 
hoger dan het gemiddelde. Het percentage allochtonen in Tivoli schat men hoger in dan gemiddeld. 
Bij de verschillende vormen van overlast is te zien dat overlast als gevolg van lawaai-/stank van 
bedrijvigheid en verkeersgevaar/lawaai neutraal wordt gewaardeerd. 
De bewoners van Gijzenrooi denken verder dat er in Tivoli enige overlast is als gevolg van vandalisme, 
vervuiling, drugshandel, sociale onveiligheid en gedrag van de buurtbewoners. 
Men vindt Tivoli niet geheel geschikt voor het naar school sturen van kinderen. 
De gemiddelde verkoopwaarde van de woningen in Tivoli schat men laag in. Uit de waardering voor de 
buurtcohesie blijkt dat men denkt dat de bewoners van Tivoli onderling veel contact hebben. 
Het imago van Tivoli is licht negatief. 
Verder is in tabel 6.16 te zien dat bij de vragen met betrekking tot de overlast in Tivoli veel 'missing 
values' voorkomen (10 tot 14 missing values). Dit komt waarschijnlijk omdat men geen beeld heeft van 
dit aspect van de woonomgeving, gezien het lagere percentage respondenten dat '(vrij) zeker' invult bij 
deze vragen. 
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Tabel 6. 16. Gemiddelde waardering, standaard deviatie, valid cases en percentage zeker voor de verschillende kenmerken 
van de woonomgeving in Tivoli (N totaal = 96). 

Variabelen Gemiddelde Standaard Valid cases % (vrij) zeker 
deviatie 

Groenvoorziening 2.7 .83 93 75% 
speelvoorziening 3.3 .79 90 68% 
bestrating 3.1 .68 93 75% 
parkeervoorziening 3.0 .80 91 53% 
straatverlichting 3.3 .61 91 52% 

onderhoud gemeente 2.7 .82 93 69% 
onderhoud bewoners 2.6 .77 92 66% 

bereikbaarheid winkels 3.7 .73 94 89% 
bereikbaarheid scholen 3.7 .64 91 80% 
bereikbaarheid groenvoorziening 3.4 .83 92 73% 
bereikbaarheid speelvoorziening 3.5 .72 91 72% 
bereikbaarheid bushalte 3.6 .79 93 72% 
bereikbaarheid centrum 3.8 .63 93 82% 

uiterlijk bebouwing 2.5 .75 93 86% 
woningtype 2.6 .76 94 82% 
differentiatie bebouwing 2.4 .78 93 80% 
onderhoudsstaat bebouwing 2.8 .79 93 73% 

gemiddeld inkomen bewoners Tivoli 2.0 .50 93 
gemiddeld percentage werklozen 2.7 .96 93 
gemiddeld percentage allochtonen 2.2 .69 93 

lawaai-/stankoverlast bedrijvigheid 2.9 .80 85 53% 
verkeersgevaar/lawaai 2.9 .72 84 60% 
vandalisme 2.5 .73 85 48% 
vervuiling 2.6 .70 84 51% 
drugshandel/-gebruik 2.6 .70 82 29% 
sociale onveiligheid 2.6 .73 84 45% 
gedrag buurtbewoners 2.7 .66 86 43% 

geschikt voor naar school sturen 1.4 (2.4)* .60 89 
kinderen 
verkoopwaarde woningen 1.9 .55 93 
buurtcohesie 3.7 .75 92 
imago Tivoli 2.5 .68 95 
verandering beeld in tijd 3.0 .58 95 

De variabele 'geschiktheid voor naar school sturen van kinderen ' wordt eigenlijk uitgedrukt in een 3-puntsschaal. 
De tussen haakjes weergegeven waarde is de waardering voor de variabele gecorrigeerd naar een 5-puntsschaal. 

Verbanden tussen variabelen 
Met behulp van een correlatiematrix is het mogelijk om verbanden tussen verschillende variabelen op 
te sporen (zie bijlage XIII}. Er is allereerst een correlatiematrix gemaakt tussen de afhankelijke 
variabele en de onafhankelijke variabelen. Aan de hand van deze correlatiematrix krijgt men een eerste 
indruk van de onafhankelijke variabelen die een rol spelen bij de voorspelling van de afhankelijke 
variabele. Verder kan men aan de hand van deze correlatiematrix de variabelen voor de regressie
analyse selecteren. Uit deze matrix bleek namelijk dat er een zestal variabelen een correlatie < 0.05 
hadden met de afhankelijke variabele 'extern imago Tivoli'. Het betreft de variabelen percentage 
werklozen en bereikbaarheid van winkels, scholen, groenvoorziening, speelvoorziening en bushalte. 
Aangezien de correlatie zo klein is met de afhankelijke variabele is besloten deze variabelen niet in de 
regressie-analyse op te nemen. 
Vervolgens is er, met het oog op multicollineariteit (zie bijlage VI}, een correlatiematrix gemaakt van de 
24 overgebleven onafhankelijke variabelen. Het resultaat hiervan is weergegeven in tabel 6.17 op de 
volgende pagina. In deze tabel is te zien een aantal onafhankelijke variabelen onderling sterk 
correleren. Dat zijn vooral variabelen met een onderlinge correlatie groter of gelijk aan .50. 
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Tabel 6.17. Gemiddelde, standaard deviatie en Pearson correlaties van variabelen die een correlatie van 0.05 of groter hebben met de afhankelijke variabele 'extern imago van Tivoli '. 

Gemiddelde 

Standaard deviatie 

1 groenvoorziening 

2 speelvoorziening 

3 bestrating 

4 parkeergelegenheid 

5 straatverlichting 

6 onderhoud gemeente 

7 onderhoud bewoners 

8 centrum 

9 uiterlijk 

10 woningtype 

11 differentiatie 

12 onderhoudsstaat 

13 inkomen 

14 allochtonen 

15 stank/lawaaioverlast 

16 verkeersgevaar/law. 

17 vandalisme 

18 vervuiling 

19 drugshandel 

20 sociale onveiligheid 

21 gedrag bewoners 

22 geschiktheid kinderen 

23 verkoopwaarde 

24 buurtcohesie 

correlatie met afhankelijke 

* p< .01; 
•• p< .001; 

variabele 

1 

2.7 

0.83 

-
.38** 

.35** 

.36** 

.14 

.30* 

.35** 

.31* 

.40** 

.31* 

.35** 

.15 

.26* 

.21 

.20 

.23 

.21 

.26* 

.13 

.23 

.24 

.20 

.26* 

.01 

.32** 

overige correlaties niet significant 

2 3 

3.3 3.1 

0.79 0.68 

-
.21 -
.21 .37** 

.13 .20 

.12 .16 

-.04 .25* 

.17 .10 

.07 .23 

.04 .12 

.21 .19 

.33** .17 

.21 .12 

-.02 .15 

.05 .03 

.09 -.03 

.05 .22 

.10 .25* 

.08 .19 

.10 .25 

.00 .24 

.26* .03 

.18 .25* 

.00 .03 

.09 .23 

4 5 6 7 8 9 

3.0 3.3 2.7 2.6 3.8 2.5 

0.80 0.61 0.82 0.77 0.63 0.74 

-
.37** -
.17 -.16 -

.11 .17 .30* -

.06 .02 .17 -.04 -

.29* .33** .19 .22 .06 -

.32* .25* .27* .25* -.01 .69** 

.35** .20 .15 .25* .12 .51** 

.23 .40** .24 .30* .03 .49** 

.26* .29* .23 .29* -.02 .25* 

.05 .00 .09 .22 .05 .19 

-.10 -.04 .13 .23 -.09 .17 

.11 .12 .05 .12 -0.01 .26* 

.14 .14 .08 .34** .06 .23 

.00 .13 .41** .50** .02 .29* 

.27* .20 .14 .33* -.13 .23 

.27* .24 .13 .26* -.12 .26* 

.28* .30* .02 .35** .05 .20 

.04 .09 .06 .16 .08 .29* 

.32* .21 .16 .23 -0.3 .42** 

.16 .20 .09 .09 .23 .1 9 

.17 .16 .18 .31** .16 .41** 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

2.6 2.4 2.8 2.0 2.2 2.9 2.9 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 1.5 

0.76 0.78 0.79 0.50 0.69 0.79 0.72 0.73 0.69 0.70 0.73 0.66 0.60 

-
.55** -
.52** .35** -
.35** .27* .37** -
.24 .25* .07 .27* -
.17 .04 .14 .00 .25* -

.28* .22 .24 .08 .15 .48** -

.26* .24 .24 .05 .27* .40** .42** -

.22 .10 .27* .17 .25 .44** .26* .53** -

.18 .33* .11 .25 .35** .13 .19 .25 .29* -

.26* .30* .27* .20 .19 .19 .22 .43** .28* .56** -

.16 .28* .29* .14 .12 .18 .21 .48** .33* .34** .50** -

.26** .38** .17 .28* .22 .24 .38** .27** .33* .35** .33* .27* -

.43** .37** .25* .49** .35** .02 .08 .14 .22 .39** .21 .1 1 .29* 

.14 .18 .25* .05 .03 .06 .22 .18 .19 .03 .13 .26* .05 

.36** .38** .33** .27* .20 .1 4 .28* .48** .39** .29* .39** .40** .36** 

23 24 

1.9 3.7 

0.55 0.75 

-
.02 -
.31* .13 



Resultaten 

Een mogelijkheid om het effect van deze multicollineariteit te beperken is het samenvoegen van 
variabelen die onderling een correlatie r > .50 vertonen, tot nieuwe variabelen. 
Om deze mogelijkheid te onderzoeken wordt een factoranalyse uitgevoerd. Met behulp van een 
factoranalyse is het namelijk mogel ijk om onderliggende patronen of factoren te identificeren, zodat de 
correlaties tussen een set variabelen verklaard kan worden. Bovendien kan men met een factoranalyse 
een groot aantal variabelen die ongeveer hetzelfde meten (en dus multicollineariteit veroorzaken) 
samenvatten tot een kleiner aantal afgeleide variabelen (Norusis, 1985). Deze factoranalyse wordt 
toegelicht in de volgende paragraaf. 

Factoranalyse 
Bij een eerste factoranalyse met de 24 overgebleven onafhankelijke variabelen blijkt dat een aantal 
variabelen niet goed in de factoranalyse passen (communaliteit kleiner dan .35). Het betreft de 
variabelen 'kwaliteit groenvoorzieningen', 'kwaliteit speelvoorzieningen', 'kwaliteit bestrating', 'kwaliteit 
parkeergelegenheid', 'kwaliteit straatverlichting', 'onderhoud door gemeente', 'bereikbaarheid centrum 
van Eindhoven', 'percentage allochtonen' en 'buurtcohesie'. Als men in de correlatiematrix (tabel 6.17) 
kijkt, dan ziet men dat de onderlinge correlaties van deze variabelen allemaal kleiner zijn dan .50. In 
het kader van het oplossen van multicollineariteit spelen deze variabelen dan ook een minder 
belangrijke rol. De 9 variabelen zullen als aparte variabelen in de regressie-analyse worden 
opgenomen. 
Er zijn nu nog 15 onafhankelijke variabelen over, waarmee de factoranalyse is uitgevoerd. Het 
resultaat van deze factoranalyse is in tabel 6.18 weergegeven. 

Tabel 6. 18. PAF-analyse. 

Variabelen Communaliteit Factorladingen Cronbach's 
alpha 

factor 1 factor 2 factor 3 factor4 factor 5 
bebouwing fysieke sociale sociale beheer 

overlast overlast omgeving 
Uiterlijk bebouwing .57 .85 .20 .21 
Woningtype .81 .69 .22 0.83 
Differentiatie bebouwing .60 .61 .24 .40 
Onderhoudsstaat bebouwing .43 .56 .24 

Stank-/lawaaioverlast .49 .23 .67 
Verkeersgevaar/lawaai .54 .64 .23 0.72 
Vandalisme .61 .58 .43 .29 

Sociale onveiligheid .62 .69 0.71 
Overlast gedrag bewoners .56 .69 .27 

Gemiddeld inkomen .41 • .29 .57 
Geschiktheid kinderen .47 .27 .55 0.66 
Verkoopwaarde woningen .45 .49 .53 
Drugsoverlast .55 .42 .49 

Onderhoud door bewoners .56 .20 .24 .21 .64 0.67 
Overlast vervui ling .69 .48 .64 

Eigenwaarde 5.10 1.91 1.43 1.10 1.00 Totaal 
% Verklaarde variantie 34.0 12.7 9.5 7.3 6.7 70.3% 

Het percentage verklaarde variantie van de factoranalyse bedraag 70,3%. Dit betekent dat ongeveer 
70% van de informatie die de variabelen bevatten in de nieuwe factoren is opgenomen. 
In tabel 6.18 is te zien dat er vijf factoren zijn gevormd. De eerste factor zou men kunnen omschrijven 
als 'bebouwing' omdat deze vooral is opgebouwd uit variabelen die betrekking hebben op de 
bebouwing namelijk het uiterlijk, het woningtype, de differentiatie en de onderhoudsstaat. De tweede 
factor, die fysieke overlast wordt genoemd, is opgebouwd uit lawaai/stankoverlast bedrijvigheid, 
verkeersgevaar/lawaai en overlast als gevolg van vandalisme. Daarnaast spelen drugsoverlast en 
overlast als gevolg van vervuiling ook een rol in deze factor. De derde factor, sociale overlast, bestaat 
uit overlast sociale onveiligheid en overlast gedrag bewoners. In deze factor spelen vandalisme en de 
gemiddelde verkoopwaarde van woningen ook een rol. 
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De vierde factor wordt gevormd door het gemiddeld inkomen, de gemiddelde verkoopwaarde van de 
woningen, de mate van geschiktheid voor het naar school sturen van kinderen en drugsoverlast. Deze 
variabelen zou men kunnen samenvatten als de sociale omgeving. De laatste factor beheer, bestaat uit 
de variabelen onderhoud van de omgeving door bewoners en overlast als gevolg van vervuiling. 
Het blijkt dat er een viertal variabelen zijn die op meerdere factoren laden. Het betreft hier de 
variabelen drugsoverlast, gemiddelde verkoopwaarde woningen, overlast als gevolg van vandalisme 
en vervuiling. 
Overlast als gevolg van vandalisme laadt zowel tot de factor fysieke overlast als tot de factor sociale 
overlast. De overlast als gevolg van de fys iek waarneembare vernielingen komt tot uitdrukking in de 
fysieke overlast. Deze waarneembare baldadigheid kan leiden tot gevoelens van sociale onveiligheid. 
Dit aspect van vandalisme komt tot uitdrukking in de factor sociale overlast. Op eenzelfde manier laadt 
de variabele 'overlast als gevolg van vervuiling' die eigenl ijk bij de factor 'beheer' hoort, ook op de 
factor 'fysieke overlast'. Vervuiling is namelijk ook fysiek waarneembaar, in de vorm van bijvoorbeeld 
rondslingerend zwerfvuil, hondepoep op de stoep e.d. Eenzelfde soort redenering gaat op voor de 
variabele 'drugsoverlast'. De aanwezigheid van rondzwervende junkies of naalden kan leiden tot 
fysieke overlast. 
Tot slot kan men opmerken dat de variabele 'verkoopwaarde van de woning' die onderdeel is van de 
factor 'sociale omgeving' ook laadt op de factor 'sociale overlast'. De factor 'sociale overlast' is 
opgebouwd uit de variabelen 'sociale onveiligheid' en 'overlast gedrag buurtbewoners'. Het feit dat 
'verkoopwaarde van de woning' laadt op 'sociale overlast' kan men verklaren aan de hand van de 
resultaten uit het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht'. Hieruit blijkt namelijk dat buurten met goedkope 
woningen (bijvoorbeeld vooroorlogse arbeiderswoningen) veelal te kampen hebben met veel sociale 
overlast in de vorm van sociale onveiligheid en gedrag van buurtbewoners. Buurten met dure 
woningen (bijvoorbeeld villawijken) ondervinden volgens het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' 
daarentegen bijna geen sociale overlast. 

Hierna is met behulp van Cronbach's alpha gecontroleerd of het is toegestaan om de variabelen, zoals 
geformeerd in de factoranalyse, samen te voegen. Het blijkt dat alpha voldoende groot is, namelijk 
> .65. 

Regressie-analyse extern imago Tivoli 
Met behulp van de factoren uit de factoranalyse zoals besproken in de voorgaande paragraaf en de 
negen onafhankelijke variabelen die niet in de factoranalyse pasten is een regressie-analyse voor het 
extern imago van Tivoli uitgevoerd4. In de onderstaande tabel is het resultaat hiervan weergegeven. 

Tabel 6.19. Stapsgewijze multipele regressie-analyse en correlaties (r) voor het extern imago van Tivoli (N =78). 

R2 adj 0.32 extern imago Tivoli 
F 18 
variabele p p< r 

1 sociale overlast 0.34 0.001 .37** 
2 bebouwing 0.27 0.011 .28* 
3 fysieke overlast 0.26 0.013 .32* 
4 sociale omgeving n.s. .27* 
5 beheer n.s. .19 
6 groenvoorziening n.s. .32** 
7 speelvoorziening n.s. .09 
8 bestrating n.s. .23 
9 parkeervoorziening n.s. .17 
10 straatverlichting n.s. .16 
11 bereikbaarheid centrum n.s. .16 
12 % allochtonen n.s. .20 
13 buurtcohesie n.s. .13 
14 onderhoud gemeente n.s. .18 . p < .01; •• p < .001; n.s. = niet significant 

4 Er zijn een aantal variabelen die een lage communaliteit (< .45) hebben in de factoranalyse. Deze variabelen 
zijn in een andere regressie-analyse ook als aparte variabele opgenomen. Dit leidde niet tot andere resultaten, 
m.u.v. een lagere F-waarde. Daarom is de oorspronkelijke regressie-analyse hier weergegeven. 
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Het percentage verklaarde variantie (R2 adj) van de analyse bedraagt .32. Ongeveer 32% van het 
extern imago wordt door de gemeten variabelen verklaard . 
In tabel 6.19 zijn de bèta-coëfficiënten, het significantieniveau en de Pearson-correlaties van de 
factoren en onafhankelijke variabelen die in de regressie-analyse zijn opgenomen weergegeven. In de 
tabel is te zien dat allereerst 'sociale overlast' in de regressie-vergelijking is opgenomen. Daarna is de 
factor 'bebouwing' in de regressie-vergelijking opgenomen . Tot slot wordt hier de factor 'fysieke 
overlast' aan toegevoegd. Deze factoren vertonen alle een hogere en significante correlatie (r) met de 
afhankelijke variabele. Er is echter nog een factor die een significante correlatie vertoont met de 
afhankelijke variabele. Het betreft de factor 'sociale omgeving' (r = .27*). Deze factor is echter net niet 
in de vergelijking opgenomen (p > 0.05 namelijk 0.056). Een factor die ook niet in de regressie
vergelijking is opgenomen is 'beheer'. Verder zijn de 9 onafhankelijke variabelen (kwaliteit 
groenvoorzieningen, speelvoorziening, bestrating, parkeervoorziening, straatverlichting, bereikbaarheid 
centrum, percentage allochtonen, buurtcohesie en onderhoud door gemeente) niet in de regressie
vergelijking opgenomen. 

Als men de correlatie-matrix (zie tabel 6.17) vergelijkt met de regressie-vergelijking dan valt op dat 
bijna alle variabelen die een significante correlatie vertonen met de afhankelijke variabele 'extern 
imago van Tivoli' via de factoren zijn opgenomen in de regressie-vergelijking . 
Hoewel de variabelen 'onderhoud door bewoners' en 'overlast als gevolg van vervuiling', die samen de 
factor 'beheer' vormen, allebei een significante correlatie vertonen met de afhankelijke variabele 
(r = .31 * respectievel ijk r = .39**), is deze niet opgenomen in de regressie-vergelijking. Dit is te 
verklaren door het feit dat 'beheer' samenhangt met de variabelen die de factoren fysieke en sociale 
overlast vormen. 

Samenvattend kan men concluderen dat het extern imago van Tivoli voornamelijk bepaald wordt door 
sociale overlast, bebouwing en fysieke overlast. Daarnaast is de rol van de factoren 'sociale omgeving' 
en 'beheer' niet te verwaarlozen omdat de variabelen waaruit deze factoren zijn opgebouwd bijna 
allemaal een hoge significante correlatie hebben met de afhankelijke variabele, maar al 
vertegenwoordigd worden door andere factoren namelijk 'bebouwing' , 'fysieke overlast' en 'sociale 
overlast' . 
De factor 'sociale overlast' wordt hoofdzakelijk gevormd door de variabelen 'sociale onveiligheid' en 
'overlast gedrag bewoners'. Daarnaast laden op deze factor ook de variabelen 'overlast vandalisme' en 
'gemiddelde verkoopwaarde woningen' . De factor 'bebouwing' heeft betrekking op het uiterlijk, het 
woningtype, de differentiatie en de onderhoudsstaat van de bebouwing. Tot slot bestaat de factor 
'fysieke overlast' uit de variabelen 'stank/lawaai-overlast', 'verkeersgevaar/lawaai' en 'overlast 
vandalisme' . Verder laden de variabelen 'drugsoverlast' en 'overlast vervuiling' ook op deze factor. 

6.4.2 ZEKERHEIDSANAL YSE 

Allereerst zal de indeling van de groep 'zekeren' en 'onzekeren worden toegelicht. Vervolgens zal de 
gemiddelde waardering voor de kenmerken van de woonomgeving van de twee groepen met elkaar 
worden vergeleken. Tot slot wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen van de regressie
vergelijking en de correlatiematrix van de groepen 'zekeren' en 'onzekeren' . 

Indeling van respondenten in 'zekeren' en 'onzekeren' 
In totaal kunnen respondenten bij 24 van de vragen in de enquête van het veldonderzoek aangeven in 
welke mate men zeker is van het gegeven antwoord. Als men telt hoe vaak men '(vrij) zeker' heeft 
geantwoord, dan krijgt men de verdeling van respondenten te zien, zoals weergegeven in figuur 6.2 op 
de volgende pagina. 
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Figuur 6.2. Aantal keer '(vrij) zeker' ingevuld. 
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Om 'betrouwbare' analyses uit te voeren zijn per groep minimaal 25 à 30 respondenten nodig. Dit 
betekent dat ongeveer 30% van de 96 respondenten in een groep moeten worden opgenomen. 
In figuur 6.2 is te zien dat ongeveer 30% van de respondenten minder dan 12 keer '(vrij) zeker' heeft 
ingevuld. Dan is er een middengedeelte van ongeveer 40% waar tussen de 13 en 17 keer '(vrij) zeker' 
is geantwoord. Tot slot volgt er weer een deel van ongeveer 30% van de respondenten die 18 keer of 
meer '(vrij) zeker' hebben geantwoord. 
Concreet betekent dit dat 29 respondenten tot de groep 'onzekeren' (~12 keer '(vrij) zeker') kunnen 
worden toegerekend. De groep 'zekeren' (2:18 keer '(vrij) zeker') bestaat uit 32 respondenten . 
De groepen die zo ontstaan vertonen geen significante verschillen betreffende de gemiddelde 
woonduur in Gijzenrooi, eigendomsverhouding, aantal vestigers c.q . doorstromers of naar basisschool 
gaande kinderen. Er zijn wel verschillen waar te nemen tussen de groepen 'zekeren' en 'onzekeren' als 
men kijkt naar het stadsdeel waar men hiervoor woonde en de verhuisgeneigdheid. 
Het blijkt dat ongeveer 40% van de 'zekeren' hiervoor in stadsdeel 'Stratum' hebben gewoond, in 
vergelijking met 16% van de 'onzekeren'. Dit is logisch omdat degenen die hiervoor in Stratum hebben 
gewoond bekender zijn met de omgeving rond Tivoli en dus een duidelijker beeld van Tivoli hebben. 
Daarnaast is de verhuisgeneigdheid van de 'zekeren' ongeveer 4 keer zo groot. Deze 
verhuisgeneigdheid heeft vooral betrekking op de woning zelf (groter of kleiner willen wonen, woning 
kopen e.d.). Slechts twee van de verhuisgeneigden geven aan dat dit mede veroorzaakt wordt door de 
overlast die men ondervindt van Tivoli. 

Gemiddelde waardering voor de kenmerken van de woonomgeving 
In deze paragraaf wordt gekeken of er verschillen en overeenkomsten zijn tussen de groepen 'zekeren' 
en 'onzekeren' wat betreft de gemiddelde waardering voor de kenmerken van de woonomgeving van 
Tivoli. 
In de onderstaande tabel is de gemiddelde waardering in een 5-puntsschaal voor de verschillende 
kenmerken van de woonomgeving voor beide groepen weergegeven. Met behulp van een t-test is 
nagegaan of de eventueel verschillen significant zijn. Als dat het geval blijkt te zijn, is er een t-waarde 
ingevuld in de laatste kolom van de tabel. 

Uit tabel 6.20 blijkt dat de verschillen in waardering voor slechts twee variabelen significant is, te 
weten: kwaliteit parkeergelegenheid en bereikbaarheid centrum. 
Ook al zijn de verschillen niet significant, toch kan men opmerken dat de antwoorden van de 
'onzekeren' in vergelijking met de 'zekeren' wat gematigder zijn. Ze zijn minder negatief over negatieve 
aspecten zoals bebouwing en overlast en minder positief over positieve aspecten zoals bereikbaarheid 
van bepaalde voorzieningen. 
In tabel 6.20 is tevens het percentage respondenten dat '(vrij) zeker' heeft geantwoord per variabele 
weergegeven. In de tabel is te zien dat het percentage '(vrij) zeker' met name laag is voor de vragen 
die betrekking hebben op 'sociale overlast'. Meestal is 'sociale overlast', zoals bijvoorbeeld sociale 
onveiligheid of drugshandel , minder duidelijk waarneembaar voor buitenstaanders. Dit verklaart 
waarschijnlijk waarom men daar een minder duidelijk beeld van heeft en dus onzekerder is wat betreft 
het gegeven antwoord. 
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Tabel 6.20. Gemiddelde waardering voor de verschillende kenmerken van de woonomgeving Tivoli voor de groep 'zekeren' 
en de groep 'onzekeren'. 

Zekeren Onzekeren t-waarde 
(> 18 keer 'zeker' ingevuld) ( < 12 keer 'zeker' · " 

gemiddelde % zeker gemiddelde % zeker 

kwaliteit groenvoorzieningen 2,6 94% 2,9 40% n.s. 
kwaliteit speelvoorzieningen 3,0 94% 3,1 25% n.s. 
kwaliteit bestrating 2,9 93% 3,2 44% n.s. 
kwalitêit.parkeêi'gélêgèhheid ic:24;:tstfUiit S' •à. !!nw11<T 2. 8 c; ww xwrn@ __ """"' t3.3 11,1www i<i\%,'Vi\ Bo/ó\Tua ll 

. ~ 

kwaliteit straatverlichting 3,3 77% 3,3 17% n.s. 
onderhoud door gemeente 2,6 97% 2,5 46% n.s. 
onderhoud door bewoners 2,6 87% 2,8 33% n.s. 
bereikbaarheid winkels 3,8 100% 3,6 57% n.s. 
bereikbaarheid scholen 3,7 97% 3,6 39% n.s. 
bereikbaarheid groenvoorzieningen 3,4 100% 3,4 27% n.s. 
bereikbaarheid speelvoorzieningen 3,3 94% 3,4 30% n.s. 
bereikbaarheid bushalte 3,7 91% 3,7 44% n.s. 

,, 
Ut::I t::11\Uddl 11-c.1U , l.,CI lll UI 1 ,r;/ &Î!Î l 011t{tl[4 :021J 'f,L I ITJX/#1 ;:,t /0 \IXH! e'½>:&v 3:ö)ifi'f ,@,: 1 ))föf}:fo 52%11:h\1@1 1,u@1L ? 11 ·'"m" 
uiterlijk bebouwing 2,4 97% 2,6 46% n.s. 
woningtype 2,6 97% 2,7 33% n.s. 
differentiatie bebouwing 2,4 94% 2,7 41% n.s. 
onderhoudsstaat bebouwing 2,8 94% 2,6 32% n.s. 
gemiddeld inkomen 2,0 2, 1 n.s. 
gemiddeld percentage werklozen 2,8 2,8 n.s. 
gemiddeld percentage allochtonen 2,3 2,2 n.s. 
overlast lawaai/stank 3,0 97% 3,1 9% n.s. 
overlast verkeersgevaar/lawaai 3,0 100% 2,8 26% n.s. 
overlast vandalisme 2,5 88% 2,6 4% n.s. 
overlast vervuiling 2,7 94% 2,7 9% n.s. 
overlast drugshandel 2,6 57% 2,7 0% n.s. 
overlast sociale onveiligheid 2,5 90% 2,7 5% n.s. 
overlast gedrag buurtbewoners 2,6 91% 2,8 9% n.s . 
geschiktheid naar school sturen kinderen 1,5 (2,5)* 1,4 (2,4)* n.s . 
verkoopwaarde woningen 1,8 1,9 n.s. 
onderling contact 3,7 3,6 n.s. 
imago Tivoli 2,6 2,6 n.s. 
verandering beeld 2,9 3,0 n.s. 

* De variabele 'geschiktheid voor naar school sturen van kinderen' wordt eigenlijk uitgedrukt in een 3-puntsschaal. 
De tussen haakjes weergegeven waarde is de waardering voor de variabele gecorrigeerd naar een 5-puntsschaal. 

Regressie-analyse en correlatie-matrix 
Voordat de regressie-analyse voor beide groepen is uitgevoerd, is gekeken hoe de variabelen 
onderling correleerden. Hieruit bleek dat de onderlinge correlaties voor de beide groepen verschillend 
waren. Omdat de groepen te klein zijn om nieuwe (betrouwbare) factor-analyses uit te voeren (N=32 
respectievelijk 29) en om de gegevens vergelijkbaar te houden is er voor gekozen om de factoren 
zoals die naar voren zijn gekomen paragraaf 6.4.1 te handhaven. De resultaten van de regressie
analyses van het extern imago volgens 'zekeren' en 'onzekeren' zijn in tabel 6.21 weergegeven. 

In tabel 6.21 is te zien dat de regressie-vergelijkingen voor het extern imago van Tivoli voor de groepen 
'zekeren' en 'onzekeren' zowel verschillen als overeenkomsten vertonen. In beide gevallen wordt de 
factor 'fysieke overlast' in de regressie-vergelijking opgenomen . Bij 'zekeren' hangt het extern imago 
ook samen met de factoren 'sociale omgeving' en 'sociale overlast' . Het percentage verklaarde 
variantie (R2 adj) is voor de groep 'zekeren' dan ook bijna twee keer zo hoog in vergelijking met 
'onzekeren'. 
Met name voor de groep 'onzekeren' is de samenstelling van de vijf factoren (zoals gevormd in de 
factoranalyse) niet optimaal, waardoor het percentage verklaarde variantie laag is. 
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Tabel 6.21. Stapsgewijze multipele regressie-analyse van het extern imago van Tivoli voor 'zekeren' en 'onzekeren'. 

R2 adj .46 'zekeren' R2 adj .23 'onzekeren' 
F 9 (N = 32) F 6 (N = 29) 
variabele p p< r variabele p p< 
fysieke overlast 0.41 .010 .55* fysieke overlast .52 .023 .48 

2 sociale omgeving 0.37 .018 .41 bebouwing n.s. .19 
3 sociale overlast 0.34 .031 .42 sociale overlast n.s. .32 
4 bebouwing n.s. .32 sociale omgeving n.s. -.12 
5 beheer n.s. .08 beheer n.s. .37 
6 groenvoorziening n.s. .27 groenvoorziening n.s. .36 
7 speelvoorziening n.s. .42 speelvoorziening n.s. -.22 
8 bestrating n.s. .33 bestrating n.s. .06 
9 parkeervoorziening n.s. .17 parkeervoorziening n.s. .21 
10 straatverlichting n.s. .18 straatverlichting n.s. .05 
11 bereikbaarheid centrum n.s. .25 bereikbaarheid centrum n.s. -.19 
12 % allochtonen n.s. .28 % allochtonen n.s. -.24 
13 buurtcohesie n.s. .28 buurtcohesie n.s. 
14 onderhoud gemeente n.s. .13 onderhoud gemeente n.s. 

* p < .01; overige correlaties niet significant (n.s) 

In beide gevallen spelen dus bepaalde vormen van overlast een rol. Met behulp van een 
correlatiematrix worden de verschillen tussen de twee groepen nog duidelijker zichtbaar. 

Tabel 6.22. Correlaties met extern imago van Tivoli voor 
'zekeren' en 'onzekeren'. 

.10 

.29 

In de hiernaast afgebeelde tabel worden de 
belangrijkste correlaties met het extern 
imago van Tivoli weergegeven. 'zekeren' 'onzekeren' 

kwaliteit groenvoorzieningen .28 .36 
uiterlijk bebouwing .40 .08 
woningtype .45* .20 
differentiatie bebouwing .39 .29 
onderhoudsstaat bebouwing .46* .24 
overlast lawaai/stank .38 .27 

Het grootste verschil tussen 'zekeren' en 
'onzekeren' is de rol van 'geschiktheid voor 
het naar school sturen van kinderen '. Dit 
verschil kwam ook naar voren uit de 
regressie-analyse. 
Verder is te zien dat bebouwing en overlast 
als gevolg van sociale onveiligheid en 
drugshandel/-gebruik bij 'onzekeren' een 
minder grote rol spelen. Een mogelijke 
verklaring zou kunnen zijn dat deze vormen 
van overlast zijn minder goed ru imtelijk 
waarneembaar zijn zoals bijvoorbeeld 
verkeersoverlast of vandalisme. 

overlast verkeersgevaar/lawaai .54* .72** 
overlast vandalisme .55* .68* 
overlast vervuiling .40 .49 
overlast drugshandel .47* -.10 
overlast sociale onveiligheid .59* .10 
overlast gedrag buurtbewoners .42 .63* 
geschiktheid naar school sturen .64** .15 
kinderen 
verkoopwaarde woningen .38 .09 
* p < .01 
** p < .001 

N.B. De resultaten van deze analyses zijn betrekkelijk gezien het kleine aantal respondenten (N = 32 
respectievelijk 29) waarmee deze analyses zijn uitgevoerd. 

6.4.3 ANALYSE VEST/GERS EN DOORSTROMERS 

Op dezelfde manier als in de voorgaande paragraaf de overeenkomsten en verschillen tussen 
'zekeren' en 'onzekeren' is onderzocht, zal in deze paragraaf worden ingegaan op de overeenkomsten 
en verschillen tussen vestigers (respondenten die hiervoor niet in Eindhoven woonden) en 
doorstromers (respondenten die hiervoor ook in Eindhoven woonden). Hiertoe zal allereerst de 
gemiddelde waardering per kenmerk van de woonomgeving worden bekeken. Vervolgens zal de 
regressie-analyse en de correlatie-matrix worden besproken. 

Gemiddelde waardering per kenmerk van de woonomgeving 
In totaal zijn er 28 respondenten die hiervoor niet in Eindhoven woonden. Ongeveer de helft is 
afkomstig uit omliggende dorpen van Eindhoven zoals Valkenswaard, Geldrop, Veldhoven, Oirschot, 
Best en Leende. De andere helft woonde hiervoor in gemeenten op grotere afstand van Eindhoven 
zoals Tilburg, Zwolle, Zaltbommel, Meppel, Huizen, Wieringen en Arnhem. De overige 68 
respondenten woonden hiervoor in Eindhoven. 
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Om na te gaan of er verschillen en overeenkomsten bestaan in het beeld dat de vestigers en 
doorstromers hebben van Tivoli is eerst gekeken wat de gemiddelde waardering voor de kenmerken 
van de woonomgeving is. In tabel 6.23 zijn de resultaten weergegeven. Met behulp van een t-test is 
nagegaan of de eventuele verschillen significant zijn. Als dat het geval is, dan is de waarde van de t
test weergegeven. 

Tabel 6.23. Gemiddelde waardering en !-waarde per kenmerk van de woonomgeving voor 'doorstromers' en 'vestigers'. 

doorstromers 
(N=68) 

gemiddelde % zeker 

kwaliteit groenvoorzieningen "' 2.9 ' 72% 
kwaliteit speelvoorzieningen 3.3 65% 
kwaliteit bestrating 3.1 73% 
kwaliteit parkêergeleg!:!nheid +;V·h { ti':i;;t" ,, 3.1. , rl' x 50%,, 
kwaliteit straatverlichting 3.3 50% 
onderhoud door gemeente 2.8 66% 
onderhoud door bewoners 2.6 66% 
bereikbaarheid winkels 3.7 86% 
bereikbaarheid scholen 3.8 79% 
bereikbaarheid groenvoorzieningen 3.5 71% 
bereikbaarheid speelvoorzieningen 3.5 67% 
bereikbaarheid bushalte5 ' v,0§ •:S ·, 3:8 }. 69% 
bereikbaarheid centrum 3.9 78% 
uiterlijk ,bebouwing, ~ 2.6 , 84% ,,' 
woningtype 2.7 79% 
differentiatie bebouwing 2.5 77% 
onderhoudsstaat bebouwing 2.8 73% 
gemiddeld inkomen 2.1 
Gemiddeld percentage werklozen 2.6 
gemiddeld percentage allochtonen 2.2 
overlast lawaai/stank 3.0 54% 
overlast verkeersgevaar/lawaai 3.0 58% 
overlast vandalisme 2.5 47% 
overlast vervuiling 2.7 50% 
overlast drugshandel 2.6 31% 
overlast sociale onveiligheid 2.6 48% 
overlast gedrag buurtbewoners 2.5 40% 
geschiktheid naar school sturen kinderen 1.4 (2,4)* 
verkoopwaarde woningen 1.9 
onderling contact 3.6 

vestigers 
(N=28) 

gemiddelde % zeker 
i , 2.2/±ÎfÁ '';;;;;'82% ¾t'"" 

3.3 75% 
3.0 77% 

}{c,,. 2 "füim@hF lit:t)1+ 59%'':<dfü\} 
3.4 58% 
2.4 77% 
2.7 65% 
3.6 93% 
3.5 81% 
3.2 77% 
3.4 85% 

,3.3' t;,,,'; 81% ,\:'..$, 

3.6 93% 
<2.2 , - 93% 

2.5 89% 
2.4 85% 
2.8 73% 
2.0 
2.9 
2.1 
3.0 50% 
2.7 66% 
2.6 50% 
2.4 52% 
2.7 23% 
2.6 35% 
2.7 48% 

1.4 (2,4)* 
1.8 
3.7 

t-waarde 

n.s. 
n.s. 

,,,, 2;04,ái-ö 051 ,,. 

n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 

1 '¼:f,2,66fsfr"óon 
n.s. 

. '. 2,06,g'1't' i)2\ . 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 

Il imaoo;ffivoli "''·, 2.6 h '"' 2.2'.B,!'(:.::',' ,, 1<'? 'h: /"'' 1,99;9;, 0 0251 

De variabele 'geschiktheid voor naar school sturen van kinderen ' wordt eigenlijk uitgedrukt in een 3-puntsschaal. * 
De tussen haakjes weergegeven waarde is de waardering voor de variabele gecorrigeerd naar een 5-puntsschaal. 

In de bovenstaande tabel is te zien dat de 'vestigers' over het algemeen negatiever zijn. Deze 
verschillen zijn voor een aantal variabelen significant, te weten: kwaliteit groenvoorzieningen, kwaliteit 
parkeergelegenheid, bereikbaarheid bushalte, uiterlijk bebouwing en het imago van Tivoli. Dat 
'vestigers' in dit geval negatiever zijn dan 'doorstromers' is op zich opmerkelijk. In de literatuur gaat 
men er namelijk van uit dat 'vestigers' minder bevooroordeeld zijn omdat ze niet zo bekend zijn in de 
stad. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat 'vestigers' in dit geval een relatief begrip is gezien de 
woonduur (gemiddeld 3,5 jaar in Gijzenrooi woonachtig). Bovendien is de helft van de vestigers 
afkomstig uit omliggende dorpen. 
Dat 'doorstromers' iets positiever zijn in vergelijking met 'vestigers' kan ook verklaard worden aan de 
hand van het zelfbeeld dat 'doorstromers' van Eindhoven hebben. Doorstromers zijn mensen die 
langere tijd of misschien zelfs hun hele leven al in Eindhoven wonen. Over Eindhoven zelf hebben ze 
een goed gevoel. Aangezien Tivoli een onderdeel van Eindhoven is, beoordelen zij dat misschien 
positiever. 
Uit de vraag hoe het beeld van Tivoli in de loop der tijd is veranderd kan men echter afleiden dat het 
beeld voor het meerendeel (55%) van de vestigers in de loop der tijd niet is veranderd. Ongeveer 8% 
van de vestigers is negatiever gaan denken over Tivoli, terwijl 37% zelfs positiever is gaan denken 
over Tivoli. Dit betekent dat het beeld van Tivoli voor de verhuizing zelfs negatiever was. 
Een mogelijke verklaring zou cognitieve dissonantie-reductie kunnen zijn. Dit betekent dat de cognitie 
dat men een zeer negatief beeld van Tivoli heeft in tegenspraak is met het feit dat men in de nabijheid 
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van Tivoli is gaan wonen. Om deze dissonantie te verminderen kan men het negatieve beeld van Tivoli 
aangepast hebben tot een neutraler beeld. 
Een andere, meer voor de hand liggende verklaring, is dat Tivoli bij nader inzien toch wel meevalt. 

Uit tabel 6.23 is verder af te leiden dat het percentage '(vrij) zeker' bij vestigers in het algemeen groter 
is . Hierop zijn echter een aantal uitzonderingen, te weten: onderhoud bewoners, lawaai-/stankoverlast 
bedrijvigheid, overlast drugshandel en sociale onveiligheid . 
Dat vestigers een duidelijker en negatiever beeld hebben van Tivoli kan waarschijnl ijk verklaard 
worden door de ligging van de woning ten opzichte van Tivoli. Een relatief groot aandeel van de 
vestigers woont in een huurwoning (34%) en behoort tot het huishoudtype 'senioren' (19%). 
Huurwoningen en seniorenwoningen grenzen beiden aan Tivoli. 

Om na te gaan welke kenmerken van de woonomgeving van Tivoli bepalend zijn voor het beeld van 
Tivoli voor zowel de doorstromers als de vestigers zijn regressie-analyses uitgevoerd. De resultaten 
van deze analyses zijn weergegeven in tabel 6.24. 

Tabel 6.24. Stapsgewijze multipele regressie-analyse van het extern imago van Tivoli voor 'vestigers' en 'doorstromers'. 

R2 adj .40 'vestig ers' R2 adj .28 'doorstromers 
F 14 (N = 28) F 11 (N = 68) 
variabele p p< r variabele p p< 

1 kwaliteit bestrating 0.65 .001 .65** sociale overlast 0.43 .000 .48** 
2 fysieke overlast n.s. .15 fysieke overlast 0.29 .021 .35* 
3 sociale omgeving n.s. .32 bebouwing n.s. .30 
4 sociale overlast n.s. .16 sociale omgeving n.s. .26 
5 bebouwing n.s. .18 beheer n.s. .19 
6 beheer n.s. .24 groenvoorziening n.s. .26 
7 groenvoorziening n.s. .35 speelvoorziening n.s. .09 
8 speelvoorziening n.s. .12 bestrating n.s. .15 
9 parkeervoorziening n.s. .03 parkeervoorziening n.s. .18 
10 straatverlichting n.s. .33 straatverlichting n.s. .13 
11 bereikbaarheid centrum n.s. .00 bereikbaarheid centrum n.s. -.05 
12 % allochtonen n.s. -.25 % allochtonen n.s. .31* 
13 buurtcohesie n.s. -.04 buurtcohesie n.s. .18 
14 onderhoud gemeente n.s. -.10 onderhoud gemeente n.s. .23 . p < .01; •• p < .001; n.s. = niet significant 

Uit tabel 6.24 is af te leiden dat het extern imago van Tivoli voor vestigers voorspeld kan worden aan 
de hand van de variabele 'kwaliteit van de bestrating'. Deze variabele voorspelt 40% van het extern 
imago. Bij doorstromers kan het extern imago van Tivoli voorspeld worden aan de hand van de 
factoren 'sociale overlast' en 'fysieke overlast'. Het percentage verklaarde variantie (R2 adj) voor 
doorstromers bedraagt 28%. 

Met behulp van een correlatiematrix met de belangrijkste variabelen zijn de verschillen tussen 

Tabel 6.25. Correlaties met extern imago van Tivoli voor 
'vestigers' en 'doorstromers'. 

'vestigers' en 'doorstromers' duidelijk te zien . 
In tabel 6.25 is te zien dat de correlatiematrix 
van 'vestigers' maar twee hoge, significante 
correlaties vertoont, namelijk 'kwaliteit 
bestrating' (r = .66**) en 'uiterlijk bebouwing' 
(r = .64**). De factor 'bebouwing' is echter 
niet in de regressie-vergelijking opgenomen. 

'vestigers' 'doorstromers' 

Dit kan komen omdat de andere 
deelvariabelen waaruit 'bebouwing' is 
opgebouwd geen of een lage correlatie 
vertonen met de afhankelijke variabele. 
De correlatiematrix van doorstromers laat een 
aantal variabelen zien met een hoge, 
significante correlatie. Deze hebben 

betrekking op overlast als gevolg van 
vandalisme, vervuiling, drugshandel en 

Imago van buurten 

kwaliteit bestrating 
kwaliteit straatverlichting 
uiterlijk bebouwing 
woningtype 
differentiatie bebouwing 
onderhoudsstaat bebouwing 
allochtonen 
vandalisme 
vervuiling 
drugshandel 
sociale onveiligheid 
gedrag buurtbewoners 
buurtcohesie . p < .01 
•• p < .001 

.66** .15 

.33 .13 

.64** .33* 

.13 .41 •• 

.05 .47** 

.32 .35** 
-.25 .31* 
.28 .56** 
.31 .40** 
.14 .34* 
.26 .46** 
.28 .32 
-.04 .18 
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sociale onveiligheid. Daarnaast vertonen de deelvariabelen van de factor 'bebouwing' ook vrij hoge 
correlaties met de afhankelijke variabele. Deze factor is echter niet in de regressie-vergelijking 
opgenomen. Opvallend is dat bepaalde vormen van overlast bijna geen rol spelen bij het extern imago 
van 'vestigers' terwijl deze variabelen juist het extern imago van Tivoli voorspellen voor 
doorstromers.Het lijkt erop dat het beeld van Tivoli voor 'vestigers' voornamelijk bepaald wordt door de 
fysieke omgeving, terwijl bij 'doorstromers' ook de sociale omgeving een rol speelt. 

N.B. Het resultaat van de analyse van 'vestigers' is betrekkelijk gezien het kleine aantal respondenten 
(N =28) waarmee deze analyse is uitgevoerd. Dit kan tevens verklaren waarom de regressie
vergelijking voor 'vestigers' betrekkelijk eenvoudig is in vergelijking met 'doorstromers'. 

6.5 VERGELIJKINGEN DRIE IMAGO'S 

In deze paragraaf zullen de drie soorten imago's (intern imago, extern imago en gepercipieerd extern 
imago) met elkaar worden vergeleken om zo de overeenkomsten en verschillen op te sporen. In 
paragraaf 6.5.1 zal het intern imago met het gepercipieerd extern imago, zoals onderzocht in het 
onderzoek 'Eindhoven doorgelicht', worden vergeleken. Hierbij worden vier niveaus onderscheiden, te 
weten: heel Eindhoven, per huishoudtype, op buurtniveau en tot slot voor de buurt Tivoli. 
Vervolgens wordt in paragraaf 6.5.2 het intern imago met het extern imago vergeleken. Aangezien het 
veldonderzoek zich beperkt heeft tot het meten van het extern imago van één buurt, namelijk Tivoli, zal 
alleen het intern imago van Tivoli (volgens 'Eindhoven doorgelicht') met het extern imago van Tivoli 
(volgens veldonderzoek) kunnen worden vergeleken. 
Paragraaf 6.5.3 gaat in op de verschillen en overeenkomsten tussen het gepercipieerd extern imago 
en het extern imago. Ook hier zal alleen ingegaan worden op Tivoli wegens de zojuist genoemde 
reden. 

6. 5. 1 INTERN IMAGO VERSUS GEPERCIPIEERD EXTERN IMAGO 

In deze paragraaf zullen de overeenkomsten en verschillen tussen het intern imago en het 
gepercipieerd extern imago behandeld worden. Dit zal gebeuren aan de hand van zowel de resultaten 
van de regressie-analyses als de correlaties van de onafhankelijke variabelen met de afhankelijke 
variabelen. Allereerst zal het intern en gepercipieerd extern imago voor heel Eindhoven met elkaar 
worden vergeleken. Vervolgens wordt ditzelfde gedaan voor de verschillende huishoudtypen. Daarna 
zal het intern imago en het gepercipieerd extern imago voor de twee soorten buurten, namelijk buurt 
met het hoogst c.q . laagst gepercipieerd extern imago, tegenover elkaar worden gezet. Tot slot zal het 
intern imago van Tivoli met het gepercipieerd extern imago van Tivoli met elkaar worden vergeleken. 

Vergelijking voor heel Eindhoven 
In deze paragraaf zal het intern imago en het gepercipieerd extern imago voor heel Eindhoven, zoals 
besproken in paragraaf 6.2.2 respectievelijk 6.3.1, met elkaar worden vergeleken. In de onderstaande 
tabel zijn alleen de variabelen die in de regressie-vergelijking zijn opgenomen weergegeven. 

Tabel 6.26. Stapsgewijze multiple regressie-analyse voor het intern imago en het gepercipieerd extern imago (N=4313) 

R2 adj 0.75 R2 adj 0.37 
F 2546 intern imago F 511 

variabele P p< r 
1 bewonerssamenstelling 0.63 0.000 .82** 
2 sociale overlast 0.21 0.000 .65** 
3 visuele kwaliteit 0.11 0.000 .51** 
4 verkeersoverlast 0.08 0.000 .43** 
5 bereikbaarheid voorz. 0.03 0.000 .20** 
•• p < . 001; n. s. = niet significant. 

bewonerssamenstelling 
sociale overlast 
visuele kwaliteit 
bereikbaarheid voorz. 
verkeersoverlast 

gepercipieerd extern imago 

p p< r 
0.36 0.000 .54** 
0.20 0.000 .49•• 
0.19 0.000 .43•• 
-0.05 0.000 .09** 
0.03 0.000 .31** 

Het grootste verschil tussen de regressie-vergelijking van het intern imago en het gepercipieerd extern 
imago is het percentage verklaarde variantie (R2 adj). Het percentage verklaarde variantie is voor het 
intern imago meer dan twee keer zo groot als voor het gepercipieerd extern imago (R2 adj is .75 
respectievelijk .37). Voor dit verschijnsel zijn twee verklaringen mogelijk. Enerzijds kan het zijn dat het 
gepercipieerd extern imago bepaald wordt door andere variabelen dan de variabelen die zijn 
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opgenomen in de regressie-analyse. Dit betekent dat er variabelen kunnen zijn die hier een rol spelen, 
maar die niet zijn gemeten in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht'. Men kan hier bijvoorbeeld denken 
aan de status of het aanzien van een buurt. Anderzijds kan het zijn dat de antwoorden van de 
respondenten betreffende het gepercipieerd extern imago meer "ruis" vertonen. Het gepercipieerd 
extern imago houdt in dat aan respondenten wordt gevraagd hoe zij denken dat anderen denken (hoe 
de buurt bekend staat). Hierdoor is het mogelijk dat er een soort vereenvoudiging van het beeld 
ontstaat zodat het percentage verklaarde variantie kleiner wordt. 

In dit geval is het hoge percentage verklaarde variantie wat betreft het intern imago waarschijnlijk te 
verklaren door de zeer hoge correlatie van de variabele 'bewonerssamenstelling' (r = .82**) met de 
afhankelijke variabele . Deze correlatie is bij het gepercipieerd extern imago ongeveer anderhalf keer 
zo klein (r = .54**). Het lijkt er dus op dat de bewonerssamenstelling een minder grote rol speelt bij het 
gepercipieerd extern imago of men is onzeker over de rol. De directe interactie van iedere dag met de 
buurtbewoners leidt er waarschijnlijk toe dat de correlatie van 'bewonerssamenstelling' met de 
afhankelijke variabele 'intern imago' zo hoog is. 
Ditzelfde geldt voor de correlaties van de variabele 'sociale overlast'. Deze is bij het gepercipieerd 
extern imago ook ongeveer anderhalf keer zo klein (r = .65** respectievelijk r = .49**). Deze correlaties 
zijn voor het intern imago waarschijnlijk hoger omdat het een gedetailleerder beeld betreft. 

In tabel 6.26 is verder te zien dat in beide 
gevallen allereerst de variabele 
'bewonerssamenstelling' wordt 
opgenomen in de regressie-vergelijking. 

Vervolgens wordt de variabele 'sociale 
overlast' in beide gevallen in de regressie
vergelijking opgenomen. In de 
correlatiematrix die is weergegeven in 
tabel 6.27 is te zien dat de 'sociale 
overlast' door dezelfde deelvariabelen 
wordt bepaald maar dat de correlaties met 
de afhankelijke variabele voor het intern 
imago ongeveer .10 hoger zijn. 

Op de derde plaats wordt in beide 
gevallen de variabele 'visuele kwaliteit' 
aan de regressie-vergelijking toegevoegd. 
Opvallend is dat de correlatie van de 
belangrijkste deelvariabele 'uiterlijk van de 
buurt' in beide gevallen ongeveer gelijk is 
(r = .53** respectievelijk r = .51**). Aan de 
andere kant is deze hoge correlatie bij het 
gepercipieerd extern imago logisch omdat 
het 'uiterlijk van de buurt' ook door 
anderen waarneembaar is. 

Vervolgens worden nog de variabelen 
'verkeersoverlast' en 'bereikbaarheid van 
de voorzieningen' in de regressie-

vergelijkingen opgenomen . Uit de 
correlatiematrix is wederom af te leiden 

Tabel 6.27. Correlaties onafhankelijke variabelen met afhankelijke 
variabele intern imago c.q. gepercipieerd extern imago. 

Bewonerssamenstelling 
Sociale overlast 

stank/lawaai industrie 
stank/lawaai horeca 
vandalisme 
vervuiling 
sociale onveiligheid overdag 
sociale onveiligheid 's avonds 
gedrag jongeren 
gedrag overige bewoners 
huisdieren 
drugshandel 

Visuele kwaliteit 
uiterlijk buurt 
straatverlichting 
groenvoorziening 
bestrating 
parkeervoorziening 

Bereikbaarheid voorzieningen 
winkels 
sportvoorziening 
bushalte 
centrum 

Verkeersoverlast 
verkeerslawaai 
verkeersgevaar 
geparkeerde auto's 

Buurtbeheer 
overlast onkruid 
schoonmaken straten 
onkruidbestrijding 
beheer door gemeente 

* p < .01 
•• p < .001 

Correlatie met Correlatie met 
intern imago gepercipieerd 

extern imago 
.82** .54** 

.23** .14** 

.29** .23** 

.47** .38** 

.45** .34** 

.47** .35** 

.51** .37** 

.48** .35** 

.50** .37** 

.36** .25** 

.47** .42** 

.53** .51** 

.28** .19** 

.36** .31** 

.28** .21** 

.24** .19** 

.13** .04* 

.25** .19** 

.07** -.04* 

.12** .08** 

.33** .22** 

.34** .25** 

.36** .28** 

.33** .23** 

.29** .23** 

.23** .17** 

.48** .33** 

dat het verschil tussen het intern imago en het gepercipieerd extern imago hier in de hogere correlaties 
van de deelvariabelen met het intern imago zit. 

Samengevat kan men stellen dat het intern imago en het gepercipieerd extern imago in het algemeen 
met behulp van dezelfde variabelen voorspeld kan worden, te weten: 'bewonerssamenstelling', 'sociale 
overlast', 'visuele kwaliteit', 'verkeersoverlast' en 'bereikbaarheid van de voorzieningen'. Hierbij kan 
worden opgemerkt dat de correlaties van de deelvariabelen waaruit de variabelen die in de regressie-
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analyse zijn opgenomen zijn samengesteld bij het 'intern imago' hogere correlaties vertonen in 
vergelijking met het gepercipieerd extern imago. Dit veroorzaakt tevens het hogere percentage 
verklaarde variantie bij de regressie-analyse voor het intern imago. 
Dit kan mogelijkerwijs veroorzaakt worden doordat de beleving van iedere dag bij het intern imago een 
rol speelt, terwijl het gepercipieerd extern imago een afgeleide is. Bij het intern imago speelt 
bijvoorbeeld de vriendelijke overbuurvrouw of de herrieschoppende buurjongen wel een rol, terwijl deze 
beleving niet meespeelt bij het gepercipieerd extern imago. 
Daarnaast lijkt het erop dat de sociale omgeving (bewonerssamenstelling, sociale overlast) een relatief 
grotere rol speelt bij het intern imago. De fysieke omgeving (uiterlijk van de buurt, verkeersoverlast, 
buurtbeheer) speelt daarentegen een relatief grotere rol bij het gepercipieerd extern imago. Dit kan 
verklaard worden door het feit dat kenmerken van de fysieke omgeving in principe ook waarneembaar 
zijn voor mensen die niet in die buurt wonen. 

Vergelijking per huishoudtype 
Aangezien de regressie-vergelijkingen van de verschillende huishoudtypen niet echt afwijken van de 
regressie-vergelijkingen voor heel Eindhoven, zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het intern 
imago en het gepercipieerd extern imago voor alle huishoudtypen ongeveer hetzelfde. Als gevolg van 
het kleiner aantal respondenten per huishoudtype is de regressie-vergelijking niet voor alle 
huishoudtypen even gedetailleerd. In het algemeen kan men wel zeggen dat zowel het intern imago als 
het gepercipieerd extern imago voor alle huishoudtypen voornamelijk bepaald wordt door de variabelen 
'bewonerssamenstelling', 'sociale overlast' en 'visuele kwaliteit'. Daarnaast zijn in sommige gevallen de 
variabelen 'verkeersoverlast' en 'bereikbaarheid van de voorzieningen ' toegevoegd. 
In tabel 6.28 zijn de resultaten van de regressie-analyses voor de verschillende huishoudtypen met 
betrekking tot het intern imago weergegeven. 

Tabel 6.28. Stapsgewijze multipele regressie-analyse met afhankelijke variabele 'intern imago' voor verschillende 
huishoudtypen . 

Jongeren zonder Middelbaar zonder Jong gezin Oud gezin Senioren Ouderen 
kinderen kinderen 
(N = 409) (N = 684) (N = 942) (N = 398) (N = 588) (N =966) 

R2 adj .70 R2 adj .68 R2 adj .78 R2 adj .75 R2 adj .75 R2 adj .73 
p p p p p p 

1 bewoners 0.56 bewoners 0.58 bewoners 0.63 bewoners 0.67 bewoners 0.67 bewoners 0.67 
2 soc.overl. 0.22 soc.overl. 0.25 soc.overl. 0.24 soc.overl. 0.20 soc.overl. 0.18 soc.overl. 0.19 
3 visuele kw. 0.18 verkeer 0.11 visuele kw. 0.10 verkeer 0.10 visuele kw. 0.12 visuele kw. 0.12 
4 verkeer 0.10 visuele kw. 0.10 bereikb. 0.07 visuele kw. 0.06 verkeer 0.09 verkeer 0.04 
5 bereikb. 0.06 verkeer 0.05 bereikb . 0.06 

n.s. = niet significant Bron: Stichting Interface (1996) 

Vergelijkt men bovenstaande resultaten met de resultaten met betrekking tot het gepercipieerd extern 
imago zoals weergegeven in tabel 6.29, dan valt het volgende op. Voor de huishoudtypen 'jongeren 
zonder kinderen', 'middelbare huishoudens zonder kinderen', 'jong gezin' en 'senioren' is de volgorde 
van de eerste drie variabelen die in de regressie-vergelijking worden opgenomen in beide gevallen 
hetzelfde. Bij het huishoudtype 'oud gezin' overtreft de variabele 'visuele kwaliteit' de rol van 
'verkeersoverlast' in de regressie-analyse met betrekking tot het gepercipieerd extern imago. 
Daarnaast valt bij huishoudtype 'ouderen' op dat de regressie-vergelijking met betrekking tot het 
gepercipieerd extern imago gedetailleerder is en dat bovendien de laatste variabelen die in de 
regressie-vergelijking worden opgenomen verschillend zijn. Voor het intern imago speelt 
'verkeersoverlast' een rol , terwijl deze variabele bij het gepercipieerd extern imago als het ware 
vervangen wordt door de variabelen 'buurtbeheer' en 'bereikbaarheid van de voorzieningen'. Een 
mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat verkeersoverlast meestal gebonden is aan bepaalde 
tijden van de dag, dus niet altijd zichtbaar. 'Buurtbeheer' en 'bereikbaarheid van voorzieningen' zijn ook 
voor mensen die niet in de buurt wonen waarneembaar. 
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Tabel 6.29. Stapsgewijze multipele regressie-analyse met afhankelijke variabele 'gepercipieerd extern imago' voor 
verschillende huishoudtypen. 

Jongeren zonder Middelbaar zonder Jong gezin Oud gezin Senioren Ouderen 
kinderen kinderen 
(N = 409) (N = 684) (N = 942) (N = 398) (N = 588) (N =966) 

R2 adj .32 R2 adj .31 R2 adj .40 R2 adj .38 R2 adj .42 R2 adj .43 
p p p p p p 

1 Bewoners 0.32 bewoners 0.34 bewoners 0.31 bewoners 0.39 bewoners 0.37 bewoners 0.41 
2 Soc.overl. 0.28 soc.overl. 0.19 soc.overl. 0.31 soc.overl. 0.21 soc.overl. 0.24 visuele kw. 0.23 
3 Visuele kw. 0.11 verkeer 0.15 visuele kw. 0.14 visuele kw. 0.17 visuele kw. 0.15 soc.overl. 0.21 
4 verkeer 0.08 beheer -0.08 
5 bereik 0.05 

n. s. = niet significant Bron: Stichting Interface (1996) 

Verder geldt ook hier weer dat de correlaties van de deelvariabelen waaruit de variabelen die in de 
regressie-vergelijking zijn samengesteld bij het intern imago hoger zijn in vergelijking met het 
gepercipieerd extern imago. Dit veroorzaakt wederom het hoger percentage verklaarde variantie voor 
de regressie-analyse van het intern imago. Bij het intern imago ligt het percentage verklaarde variantie 
tussen de .68 en de .78. Het percentage verklaarde variantie voor het gepercipieerd extern imago is 
ongeveer twee keer zo klein, namelijk tussen de .32 en .43. 

Vergelijking tussen buurten met een hoog c.q. laag gepercipieerd extern imago 
Zoals beschreven in paragraaf 5.3 kunnen in Eindhoven een aantal buurten met een zeer hoog en met 
een zeer laag gepercipieerd extern imago worden onderscheiden. De regressie-analyses van deze 
twee soorten buurten vertonen zowel onderling verschillen als verschillen tussen het intern en het 
gepercipieerd extern imago. In de onderstaande tabel zijn kort de stapsgewijze multipele regressie
analyses weergegeven zoals besproken in paragraaf 6.2.4 en paragraaf 6.3.3. 

Tabel 6.30. Stapsgewijze regressie voor twee soorten buurten met betrekking tot het intern en het gepercipieerd extern 
imago. 

1 
2 
3 

buurten met laag gepercipieerd extern imago 
(N =253) 

intern imago gepercipieerd extern imago 
R2 adj .74 R2 adj .25 
variabele p variabele p 
bewonerssamenst. .68 sociale overlast .27 
sociale overlast .23 bewonerssamenst. .17 
bereikbaarheid .11 buurtbeheer .18 

buurten met hoog gepercipieerd extern imago 
(N = 397) 

intern imago gepercipieerd extern imago 
R2 adj .59 R2 adj .16 
variabele p variabele p 
bewonerssamenst. .54 bewonerssamenst. .19 
visuele kwaliteit .21 sociale overlast .18 
sociale overlast .14 visuele kwaliteit .16 
verkeersoverlast .14 

Uit de bovenstaande tabel is niet alleen af te leiden dat het percentage verklaarde variantie voor de 
regressie-analyses met betrekking tot het intern imago hoger zijn, maar ook dat de R2 adj voor 
regressie-analyses van buurten met een laag gepercipieerd extern imago hoger zijn in vergelijking met 
buurten met een hoog gepercipieerd extern imago. Bij de vergelijking tussen het intern en 
gepercipieerd extern imago voor heel Eindhoven is al opgemerkt dat dit veroorzaakt kan worden door 
"ruis" tussen respondenten, variabelen die niet zijn gemeten of door een vereenvoudiging van het 
beeld. Het verschil tussen buurten met een hoog c.q . laag gepercipieerd extern imago zou verklaard 
kunnen worden doordat bij buurten met een hoog gepercipieerd extern imago minder duidelijk 
aanwijsbaar is waardoor het hoge imago veroorzaakt wordt. Bij buurten met een laag gepercipieerd 
extern imago is overlast als gevolg van vervuiling, vandalisme e.d. duidelijker zichtbaar. 

Het intern en gepercipieerd extern imago van buurten met een laag gepercipieerd extern imago worden 
voornamelijk door dezelfde variabelen bepaald, namelijk 'sociale overlast' en 'bewonerssamenstelling'. 
Bij het intern imago is de variabele 'bereikbaarheid voorzieningen' nog aan toegevoegd, terwijl de 
regressie-vergelijking van het gepercipieerd extern imago gecompleteerd wordt door de variabele 
'buurtbeheer'. 
Voor buurten met een hoog gepercipieerd extern imago geldt dat de variabelen die in de regressie
vergelijking worden opgenomen voor het intern en gepercipieerd extern imago hetzelfde zijn, namelijk: 
'bewonerssamenstelling', 'sociale overlast' en 'visuele kwaliteit'. Het intern imago is echter 
gedetailleerder, zodat de variabele 'verkeersoverlast' hier ook is opgenomen. De regressie
vergelijkingen voor buurten met een hoog gepercipieerd extern imago lijken op de algemene regressie
vergelijkingen. 
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Het voornaamste verschil tussen beide soorten buurten is de variabele 'visuele kwaliteit'. Deze 
variabele komt niet naar voren in de regressie-vergelijking bij buurten met een laag gepercipieerd 
extern imago terwijl deze variabele een aanzienlijke rol speelt bij buurten met een hoog gepercipieerd 
extern imago. 
Om meer inzicht te verkrijgen waardoor de bovengenoemde verschillen ontstaan zullen van de 
belangrijkste variabelen de correlaties met elkaar worden vergeleken. 

Tabel 6.31. Correlaties van onafhankelijke deelvariabelen met afhankelijke variabelen 'intern imago' en 'gepercipieerd extern 
imago' voor buurten met een hoog c.q. laag gepercipieerd extern imago. 

Buurten met laag gepercipieerd Buurten met hoog gepercipieerd extern 
extern imago imago 

intern imago gep. extern imago intern imago gep. extern imago 

Bereikbaarheid 
Sportvoorzieningen .28** .10 .28** .11 
Bushalte .27** .05 .05 .06 

Kwaliteit 
uiterlijk buurt .48** .38** .38** .34** 

Overlast 
Vandalisme .44** .41 ** .24** .14* 
Vervuiling .42** .35** .37** .22** 
sociale onveiligheid overdag .47** .27** .26** .22** 
sociale onveiligheid 's avonds .52** .38** .33** .25** 
gedrag jongeren .45** .30** .32** .17** 
gedrag overige bewoners .47** .30** .39** .20** 
drugshandel .44** .37** .21** .12* 

Beheer 
Buurtbeheer .57** .40** .34** .20** 

Bewoners 
.83** .39** .68** .30** 

Uit tabel 6.31 is af te leiden dat bij buurten met een laag gepercipieerd extern imago bereikbaarheid 
van sportvoorzieningen en bushalte een significante correlaties vertoont met het intern imago, terwijl 
deze variabelen geen rol spelen bij het gepercipieerd extern imago. Dit verklaart waarom 
bereikbaarheid wel in de regressie-vergelijking is opgenomen voor het intern imago en niet voor het 
gepercipieerd extern imago. Opvallend is dat beheer een zeer hoge correlatie heeft met het intern 
imago (r = .57**) maar niet is opgenomen in de regressie-vergelijking. Ditzelfde geldt voor het uiterlijk 
van de buurt (r = .48**). Dit verschijnsel kan verklaard worden door het feit dat de correlatie van 
bewoners hoog is (r = .83**) en dat beheer en uiterlijk van de buurt een samenhang vertonen met 
bewoners. 
Als men kijkt naar de correlaties dan kan men concluderen dat het intern en gepercipieerd extern 
imago voor buurten met een laag gepercipieerd extern imago toch door dezelfde variabelen wordt 
bepaald als bij de algemene regressie-vergelijking . De variabelen met de hoogste correlaties zijn: 
bewonerssamenstelling, verschillende vormen van overlast, kwaliteit uiterlijk van de buurt en beheer. 
Beheer speelt voor buurten met een laag gepercipieerd extern imago een grotere rol in vergelijking met 
andere buurten. Het lijkt er dus op dat onderhoud van de woonomgeving door de gemeente een 
grotere rol speelt bij buurten met een laag gepercipieerd extern imago. 

Als men het intern imago en het gepercipieerd extern imago vergelijkt voor buurten met een hoog 
gepercipieerd extern imago dan valt op dat de correlaties voor het gepercipieerd extern imago 
aanzienlijk lager zijn. Met name de correlaties voor verschillende vormen van overlast zijn laag. De rol 
van uiterlijk van de buurt is ongeveer even groot, terwijl de rol van bewoners ongeveer twee keer zo 
klein is voor het gepercipieerd extern imago. 

Samengevat komt het erop neer dat het intern imago en het gepercipieerd extern imago voor beide 
soorten buurten voornamelijk door dezelfde variabelen voorspeld kunnen worden, namelijk 
'bewonerssamenstelling' en 'overlast'. Bij buurten met een hoog gepercipieerd extern imago kan daar 
de variabele 'visuele kwaliteit' aan toegevoegd worden. Bij buurten met een laag gepercipieerd extern 
imago wordt de regressie-vergelijking voor het intern imago gecompleteerd met de variabele 
'bereikbaarheid van voorzieningen' en voor het extern imago met de variabele 'buurtbeheer'. 
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Verder kan men opmerken dat de correlaties met de afhankelijke variabele, voor beide buurten, bij het 
intern imago hoger zijn in vergelijking met het gepercipieerd extern imago, waardoor ook het 
percentage verklaarde variantie voor het intern imago meer dan twee keer zo groot is in vergelijking 
met het gepercipieerd extern imago. Zoals vermeld in de vergelijking voor heel Eindhoven kan dit 
verklaart worden doordat bij het intern imago de beleving van alle dag een rol speelt, terwijl het 
gepercipieerd extern imago een afgeleide is. 

Vergelijking voor Tivoli 
In deze paragraaf zullen het intern imago en het gepercipieerd extern imago van Tivoli worden 
besproken. In tabel 6.32 zijn de resultaten van de regressie-analyse kort weergegeven. Het eerste dat 
opvalt is dat het percentage verklaarde variantie voor het intern imago twee keer zo groot is als voor 
het gepercipieerde extern imago (zie vergelijking voor heel Eindhoven voor verklaring van dit 
verschijnsel}. 
Verder is in tabel 6.32 te zien dat de voornaamste voorspeller van het intern imago, namelijk de 
variabele 'bewonerssamenstelling' niet in de regressie-vergelijking voor het gepercipieerd extern imago 
is opgenomen. Het gepercipieerd extern imago wordt voorspeld aan de hand van de variabele 'sociale 
overlast'. Deze variabele komt bij het intern imago op de tweede plaats in de regressie-vergelijking . 

Tabel 6.32. Stapsgewijze multipele regressie-analyse intern en gepercipieerd extern imago Tivoli (N =50). 

R2 adj .60 intern imago Tivoli R2 adj .30 gepercipieerd extern imago Tivoli 
F 37 F 22 

Variabele p p< variabele p< 

Bewonerssamenstelling .55 .000 .68** sociale overlast .55 .000 .56** 

2 sociale overlast .38 .000 .62** 

3 visuele kwaliteit n.s. .46** . p<.01; •• p < .001; n.s. = niet significant Bron: Stichting Interface (1996) 

Om na te gaan waar de verschillen tussen het intern imago en het gepercipieerd extern imago van 
Tivoli zitten, zullen de correlaties van de belangrijkste deelvariabelen worden bekeken. In de hieronder 
weergegeven tabel zijn deze correlaties weergegeven. 

In tabel 6.33 is te zien dat bij het intern imago 
de variabele 'bewonerssamenstelling' 

Tabel 6.33. Correlaties (r) van de belangrijkste deelvariabelen 
voor het intern en gepercipieerd extern imago van Tivoli. 

een vrij hoge correlatie vertoont met de 
afhankelijke variabele (r = .68**), in 
tegenstelling tot de correlatie bij 
gepercipieerd extern imago (r = .32). Bij 
'sociale overlast' zijn met name de 
deelvariabelen 'vandalisme', 'sociale 
onveiligheid 's avonds' en 'gedrag jongeren' 
van belang voor het gepercipieerd extern 
imago. Bij het intern imago van Tivoli zijn de 
deelvariabelen 'vervuiling', 'sociale 
onveiligheid', 'gedrag jongeren en 
buurtbewoners' voor 'sociale overlast' 
bepalend. In tabel 6.33 is verder te zien dat 
'uiterlijk van de buurt' ook van belang is voor 
het intern imago (r = .48**). 

intern imago gepercipieerd 
Tivoli extern imago 

Bewonerssamenstelling 
Sociale overlast 

Vandalisme 
Vervuiling 
Sociale onveiligheid overdag 
Sociale onveiligheid 's avonds 
Gedrag jongeren 
Gedrag overige buurtbewoners 
Huisdieren 
Drugshandel/-gebruik 

Visuele kwaliteit 
Uiterlijk van de buurt 

.68** 

.41* 

.43** 

.44** 

.43** 

.43** 

.59** 

.42* 

.31 

.48** 

Tivoli 

.32 

.53** 

.29 

.39* 

.50** 

.46** 

.34* 

.37* 

.21 

.33 

• p < .01 Bron: Stichting Interface (1996) 
•• p < .001 

Samengevat is de rol van de bewonerssamenstelling voor het intern imago veel groter in vergelijking 
met het gepercipieerd extern imago (waarschijnlijk als gevolg van de beleving van iedere dag die bij 
het intern imago wel een rol speelt}. Dit uit zich ook in de correlatie van 'gedrag buurtbewoners' 
(r = .59** respectievelijk r = .34*). Deze correlatie is bij het intern imago aanzienlijk hoger. Verder speelt 
'sociale overlast' in beide gevallen een rol. Hierbij kan men opmerken dat 'vandalisme' een grotere rol 
speelt bij het gepercipieerd extern imago, terwijl 'vervuiling' en 'sociale onveiligheid overdag' een 
grotere rol spelen bij intern imago. Tot slot is de rol van 'uiterlijk van de buurt' bij intern imago niet te 
verwaarlozen (r = .48**). Het 'uiterlijk van de buurt' speelt bij het gepercipieerd extern imago een 
minder grote rol (r = .33) en is dan ook niet in de regressie-vergelijking opgenomen. 
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Verder geldt ook hier weer dat het percentage verklaarde variantie voor het intern imago twee keer zo 
groot is als voor het gepercipieerd extern imago. (Zie de 'vergelijking voor heel Eindhoven' voor de 
verklaring van dit verschijnsel) 

6.5.2 INTERN IMAGO VERSUS EXTERN IMAGO TIVOLI 

In deze paragraaf zal het intern imago van Tivoli zoals gemeten in 'Eindhoven doorgelicht' worden 
vergeleken met het extern imago van Tivoli zoals gemeten met behulp van het veldonderzoek. Hiertoe 
zal eerst de gemiddelde waardering van de verschillende kenmerken van de woonomgeving worden 
vergeleken. Vervolgens zullen de correlaties met de afhankelijke variabele en de regressie
vergelijkingen van zowel het intern als het extern imago van Tivoli tegenover elkaar worden gezet. 

Waardering per kenmerk van de woonomgeving 
Voordat de waardering van de verschillende kenmerken van de woonomgeving met elkaar kunnen 
worden vergeleken betreffende het intern en extern imago moet opgemerkt worden dat de kenmerken 
die in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' zijn gemeten op bepaalde punten verschilt met de 
kenmerken die zijn gemeten in het veldonderzoek. Uit de analyses met behulp van de data uit 
'Eindhoven doorgelicht' bleek al dat veel variabelen samengevoegd konden worden omdat 
respondenten dezelfde antwoorden gaven op verschillende vragen. Er is gekozen om bepaalde 
variabelen alvast samen te voegen in de enquête van het veldonderzoek om te voorkomen dat de 
enquête te lang werd en om te voorkomen dat verschillende variabelen toch weer samengevoegd 
moeten worden. Zo zijn bijvoorbeeld de variabelen 'sociale onveiligheid 's avonds en overdag' 
samengevoegd tot de variabele 'sociale onveiligheid' . Ook zijn er een aantal variabelen naar aanleiding 
van de literatuurstudie aan de enquête van het veldonderzoek toegevoegd . Het betreft hier de 
variabelen 'geschiktheid voor het naar school sturen van kinderen ', 'gemiddelde verkoopwaarde 
woningen', 'onderhoud door bewoners', 'kenmerken van de bebouwing (differentiatie, woningtype, 
onderhoudsstaat)' en 'kenmerken van de bewoners (% werklozen, inkomen, % allochtonen). 

De waardering voor de kenmerken van de woonomgeving zijn in tabel 6.34 weergegeven. De 
waardering van deze kenmerken is uitgedrukt in een 5-puntsschaal, waarbij 1 'zeer slecht' is en 5 'zeer 
goed'. De 'waardering voor de bewonerssamenstelling' en de 'mate van geschiktheid voor het naar 
school sturen van kinderen' zijn gehercodeerd van respectievelijk een 10- en 3-puntsschaal naar een 
5-puntssschaal. 

In de laatste kolom van tabel 6.34 zijn de resultaten van de t-testen weergegeven. Indien de verschillen 
in waardering significant zijn tussen bewoners van Tivoli en bewoners van Gijzenrooi, dan is de t
waarde weergegeven . Hoe hoger de t-waarde hoe groter het verschil in waardering is tussen de 
bewoners van Tivoli en Gijzenrooi. In sommige gevallen kon de t-waarde niet berekend worden omdat 
de variabele niet was gemeten in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht'. 

Uit tabel 6.34 blijkt dat de bewoners van Gijzenrooi bijna alle kenmerken van de woonomgeving Tivoli 
lager waarderen dan de bewoners van Tivoli zelf. De grootste verschillen in waardering doen zich bij 
de volgende kenmerken voor: bereikbaarheid en kwaliteit van de groenvoorzieningen, stank/lawaai
overlast als gevolg van bedrijvigheid, sociale onveiligheid overdag, gedrag buurtbewoners en overlast 
als gevolg van drugshandel/-gebruik. 
De waardering voor de kwaliteit van de groenvoorziening is bij bewoners van Gijzenrooi maar liefst 
één punt lager in vergelijking met bewoners van Tivoli (2,7 respectievelijk 3,7). Waarschijnlijk denken 
bewoners van Gijzenrooi ook dat zich in Tivoli bijna geen groenvoorzieningen bevinden gezien de lage 
waardering voor de bereikbaarheid van de groenvoorziening in vergelijking met de bewoners van Tivoli 
(3,4 respectievelijk 4,2). 

Uit de waardering voor de verschillende kenmerken van de woonomgeving is af te leiden dat de 
bewoners van Gijzenrooi denken dat er meer overlast is in Tivoli en dan met name als gevolg van 
stank/lawaai bedrijvigheid, sociale onveiligheid overdag, gedrag van buurtbewoners en drugshandel 
dan die er werkelijkheid is volgens de bewoners van Tivoli. 
Hierop is echter één uitzondering, te weten: overlast als gevolg van vervuiling. In de ogen van de 
bewoners van Tivoli is de overlast als gevolg van vervuiling groter dan de bewoners van Gijzenrooi 
denken. 
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Hoewel 'sociale omgeving' niet in de regressie-vergelijking voor het extern imago van Tivoli is 
opgenomen, speelt deze, zoals was te lezen in paragraaf 6.4.1, toch een rol. 

Resultaten 

Tabel 6.34. Gemiddelde waardering volgens het intern en extern imago voor verschillende kenmerken van de woonomgeving 
in Tivoli en t-test om te toetsen of de waardering significant verschilt. 

Intern imago Extern imago t-waarde 
(Eindhoven Doorgelicht) (Veldonderzoek) 

bereikbaarheid winkels 3,7 bereikbaarheid winkels 3,7 n.s. 
bereikbaarheid basisschool 3,8 bereikbaarheid scholen 3,7 n.s. 
bereikbaarheid sportvoorzieningen 3,6 - -
bereikbaarheid buurt- of wijkcentrum 3,8 - -
bereikbaarheid bushalte 4,1 bereikbaarheid bushalte 3,7 3,2O11H 0001\ 
bereikbaarheid centrum Eindhoven 3,8 bereikbaarheid centrum Eindhoven 3,8 n.s. 
bereikbaarheid groenvoorzieningen 4,2 bereikbaarheid groenvoorziening 3,4 6,351140· 0 0011 
bereikbaarheid speelvoorzieningen 3,5 bereikbaarheid speelvoorziening 3,5 n.s. 

kwaliteit uiterlijk buurt 3,0 uiterlijk bebouwing 2,5 3, 7(140; 0,001) 
- woningtype 2,6 -
- verscheidenheid bebouwing 2,4 -
- onderhoudsstaat bebouwing 2,8 -

kwaliteit speelvoorzieningen 3,3 kwaliteit speelvoorziening 3,3 n.s. 
kwaliteit straatverlichting 3,7 kwaliteit straatverlichting 3,3 3,581139· 0 0011 
kwaliteit groenvoorziening 3,7 kwaliteit groenvoorziening 2,7 7 ,951141• 0 0011 
kwaliteit bestrating 3,5 kwaliteit bestrating 3,1 3,251141 · 00011 
kwaliteit parkeervoorzieningen 3,5 kwaliteit parkeergelegenheid 3,0 3,561139· 00011 

verkeerslawaai 3,1 n.s. 
verkeersgevaar 2,8 verkeersgevaar/lawaai 2,9 n.s. 
(fout) geparkeerde auto's/fietsen 3,3 2,381132• 0.011 
stank/lawaai van industrie 4,4 10,02,133· 0 0011 
stank/lawaai van horeca 4,6 stank-/lawaai-overlast bedrijvigheid 3,0 12,491133: 0 0011 
vandalisme 3,1 vandalisme 2,5 3,95,133•00011 
vervuiling 2,2 vervuiling 2,6 -2, 7011 32· 0 0051 
sociale onveiligheid overdag 3,5 6.461132· 0 0011 
sociale onveiligheid 's avonds 2,9 sociale onveiligheid 2,6 n.s. 
gedrag jongeren 3,1 2, 781134• 0 0051 
gedrag overige buurtbewoners 3,4 gedrag buurtbewoners 2,7 5,271134· 0 0011 
overlast van huisdieren 2,7 
drugshandel /-gebruik 3,5 drugsoverlast 2,6 5,36,130: 0 001\ 

gemiddeld inkomen bewoners 2,0 
bewonerssamenstelling 2,9 percentage werklozen 2,7 

percentage allochtonen 2,2 

waardering buurtbeheer 2,9 
beoordeling schoonmaken straten 3,0 onderhoud door gemeente 2,7 n.s. 

beoordeling onkruidbestrijding 3,0 onderhoud door bewoners 2,6 -
onkruid op straat/stoep 3,0 

- gemiddelde verkoopwaarde 1,9 -
- geschiktheid voor naar school 2,7 -

sturen kinderen 

Regressie-vergelijkingen en correlaties met afhankelijke variabele 
Omdat de kenmerken die zijn gemeten in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' niet precies 
overeenkomen met de kenmerken die zijn gemeten in het veldonderzoek, zijn de variabelen die in de 
regressie-analyse worden opgenomen ook verschillend. De resultaten van de regressie-analyse zoals 
die zijn weergegeven in tabel 6.35 zijn daarom minder eenvoudig met elkaar te vergelijken. 
Het percentage verklaarde variantie (R2 adj) is voor de regressie-analyse voor het intern imago van 
Tivoli bijna twee keer zo groot als voor het extern imago van Tivoli (R2 adj is .60 respectievelijk .32). 
Zoals eerder besproken in paragraaf 6.5.1 kan dit aantal oorzaken hebben (variabelen die niet zijn 
gemeten in veldonderzoek, "ruis" tussen respondenten). 
In tabel 6.35 is verder te zien dat het intern imago van Tivoli allereerst bepaald wordt door de 
waardering voor de bewonerssamenstelling. Daarnaast speelt sociale overlast ook een aanzienlijke rol. 
Het extern imago van Tivoli wordt daarentegen voornamelijk bepaald door sociale overlast. Op de 
tweede plaats komt bebouwing (uiterlijk van de buurt, woningtype, differentiatie en onderhoudsstaat 
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bebouwing). Tot slot is de factor fysieke overlast (vandalisme, verkeersoverlast, stank/lawaai 
bedrijvigheid) ook in de regressie-vergelijking opgenomen. Hoewel sociale omgeving niet in de 
regressie-vergelijking voor het extern imago van Tivoli is opgenomen, speelt deze, zoals te lezen was 
in paragraaf 6.4.1, toch een rol. 

Tabel 6.35. Stapsgewijze multipele regressie-analyse voor het intern en extern imago van Tivoli. 

R2 adj .60 intern imago Tivoli R2 adj 0.32 extern imago Tivoli 
F 37 ( N = 50) F 18 (N = 78) 
Variabele p p< r variabele p p< r 

1 Bewonerssamenstelling 0.53 0.000 .68** sociale overlast 0.34 0.001 .37** 
2 sociale overlast 0.43 0.000 .62** bebouwing 0.27 0.011 .28* 
3 visuele kwaliteit n.s. .46** fysieke overlast 0.26 0.013 .32* 

sociale omgeving n.s. .27* 
*p< .01; •• p < .001; n.s. = niet significant 

Om de overeenkomsten en verschillen tussen het intern en extern imago van Tivoli inzichtelijker te 
maken zullen de correlaties van de onafhankelijke variabelen met de afhankelijke variabelen met 
elkaar worden vergeleken. 

Tabel 6.36. Correlaties van onafhankelijke variabelen met afhankelijke variabelen 'extern en intern imago Tivoli'. 

Intern imago correlatie Extern imago correlatie 

(Eindhoven Doorgelicht) (Veldonderzoek) 

kwaliteit uiterlijk buurt .48** uiterlijk bebouwing .41 ** 
- woningtype .36** 
- verscheidenheid bebouwing .38** 
- onderhoudsstaat bebouwing .33** 

kwaliteit straatverlichting .29 kwaliteit straatverlichting .17 
kwaliteit groenvoorziening .28 kwaliteit groenvoorziening .32** 

kwaliteit bestraling .35* kwaliteit bestrating .23 
kwaliteit parkeervoorzieningen .31 kwaliteit parkeergelegenheid .17 

verkeerslawaai .25 
verkeersgevaar .27 verkeersgevaar/lawaai .28* 
(fout) geparkeerde auto's/fietsen .44•• 

stank/lawaai van industrie -.06 
stank/lawaai van horeca .06 stank-/lawaai-overlast bedrijvigheid .14 

vandalisme .41* vandalisme .48** 
vervuiling .43•• vervuiling .39** 
sociale onveiligheid overdag .44** 
sociale onveiligheid 's avonds .43** sociale onveiligheid .39** 
gedrag jongeren .43** 
gedrag overige buurtbewoners .58** gedrag buurtbewoners .40** 
overlast van huisdieren .42* 
drugshandel /-gebruik .31 drugsoverlast .29* 

.68** gemiddeld inkomen bewoners .27* 
bewonerssamenstelling percentage werklozen .02 

percentage allochtonen .20 

waardering buurtbeheer .53** 
beoordeling schoonmaken straten .13 onderhoud door gemeente .18 

beoordeling onkruidbestrijding .13 onderhoud door bewoners .31** 
onkruid op straat/stoep .21 

bereikbaarheid winkels .15 bereikbaarheid winkels .01 
bereikbaarheid bushalte .24 bereikbaarheid bushalte -.01 
bereikbaarheid centrum Eindhoven .10 bereikbaarheid centrum Eindhoven .16 
bereikbaarheid groenvoorzieningen .14 bereikbaarheid groenvoorziening .01 

1 gemiddelde verkoopwaarde .31* 

1 

geschiktheid voor naar school .36** 
sturen kinderen 

* p < 0,01; ** p < 0,001 ; ovenge correlaties niet significant (n.s.) 

In tabel 6.36 is te zien dat de correlaties met betrekking tot het uiterlijk van de bebouwing voor zowel 
het intern als het extern imago van Tivoli hoog en significant zijn. De visuele kwaliteit van de overige 
voorzieningen spelen in beide gevallen een minder grotere rol. Bij het intern imago is een hogere 
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significante correlatie waar te nemen bij de variabele '(fout) geparkeerde auto's'. Dit is waarschijnlijk 
een vorm van overlast die de bewoners van Tivoli elke dag ervaren, maar die voor buitenstaanders 
minder opvalt. Deze correlatie komt dan ook minder tot uiting bij het extern imago. 
Verder is in tabel 6.36 te zien dat stank- en lawaaioverlast als gevolg van bedrijvigheid of horeca in 
beide gevallen geen rol speelt. Wat betreft de overige vormen van overlast (vandalisme, vervuiling, 
sociale onveiligheid, gedrag bewoners) kan men opmerken dat deze allemaal hogere, significante 
correlaties vertonen. De correlatie voor de variabele 'gedrag van buurtbewoners' is voor het intern 
imago hoger dan voor het extern imago (r = .58** respectievelijk r = .40**), waarschijnlijk als gevolg van 
de beleving van het gedrag van buurtbewoners van iedere dag bij het intern imago. 
Het grootste verschil tussen het intern imago van Tivoli en het extern imago van Tivoli is de variabele 
'bewonerssamenstelling'. Bij het intern imago is dit de variabele met de hoogste correlatie met de 
afhankelijke variabele (r = .68**). Bij het extern imago is de waardering voor de bewonerssamenstelling 
gemeten aan de hand van een aantal kenmerken van de bewoners, te weten: gemiddeld inkomen, 
percentage werklozen en percentage allochtonen. Deze drie variabelen vertonen geen hoge correlatie 
met de afhankelijke variabele 'het extern imago van Tivoli'. 
Verder kan men nog opmerken dat 'beheer door gemeentelijke instanties' bij het intern imago een 
aanzienlijke rol speelt (r = .53**), terwijl dit bijna geen rol speelt bij het extern imago (r = .18). 
Tot slot zijn er een drietal variabelen die wel van invloed zijn op het extern imago, maar die niet zijn 
gemeten in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht', te weten: 'onderhoud door bewoners', 'gemiddelde 
verkoopwaarde van de woningen' en 'de mate van geschiktheid voor het naar school sturen van 
kinderen in Tivoli'. 

Samenvattend kan men stellen dat het intern imago van Tivoli met name bepaald wordt door de 
variabele 'samenstelling van de bewoners' en de factor 'sociale overlast'. Uit de correlatiematrix is 
echter te zien dat de variabelen 'uiterlijk van de buurt', 'overlast geparkeerde auto's of fietsen', en 
'waardering voor het buurtbeheer' toch ook een rol spelen bij het intern imago. 
Het extern imago wordt bepaald door 'sociale overlast', 'uiterlijk bebouwing' en 'fysieke overlast'. 
Daarnaast speelt de factor 'sociale omgeving', die bestaat uit 'geschikt voor kinderen', 'gemiddelde 
verkoopwaarde woningen', 'drugsoverlast' en 'gemiddeld inkomen', ook een rol. 
Het grootste verschil tussen het intern imago en het extern imago is de rol van de 
bewonerssamenstelling. Voor het intern imago speelt deze variabele de grootste rol, bij het extern 
imago speelt dit bijna geen rol. In het veldonderzoek is gevraagd naar de waardering van een aantal 
kenmerken van de bewoners in plaats de bewonerssamenstelling als geheel. Uit de correlatiematrix 
komt naar voren dat deze kenmerken van de bewoners bijna geen rol spelen bij het extern imago van 
Tivoli. Dit kan betekenen dat mensen die niet in de buurt wonen voor het extern imago eerst kijken 
naar de ruimtelijke kenmerken (uiterlijk bebouwing, vervuiling e.d.) van een omgeving en niet zozeer 
naar de bewoners die er wonen. Een andere mogelijkheid kan zijn dat niet alle kenmerken van de 
bewoners zijn gevraagd zodat het alleen lijkt alsof de bewonerssamenstelling geen rol speelt bij het 
extern imago. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan de leefstijl van de bewoners in Tivoli (die ook 
tot uitdrukking komt in de ruimtelijke omgeving). 
Overlast en het uiterlijk van de buurt spelen in beide gevallen een ongeveer evengrote rol. 

6.5.3 GEPERCIPIEERD EXTERN IMAGO VERSUS EXTERN IMAGO Ttvou 
In deze paragraaf zal nagegaan worden in welke mate het imago dat men denkt dat Tivoli heeft 
overeenkomt met het beeld dat bewoners van Gijzenrooi hebben van Tivoli, dus of het gepercipieerd 
extern imago overeenkomt met het extern imago. Hiertoe zal het gepercipieerd extern imago van Tivoli 
zoals gemeten in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' worden vergeleken met het extern imago van 
Tivoli zoals gemeten in het veldonderzoek. Dit gebeurt aan de hand van de regressie-vergelijkingen en 
de correlaties van de onafhankelijke variabelen met de afhankelijke variabelen. 

Regressie-vergelijking gepercipieerd extern imago en extern imago Tivoli 
In deze paragraaf zal het gepercipieerd extern imago van Tivoli worden vergeleken met het extern 
imago van Tivoli. Zoals in de voorgaande paragraaf 6.5.2 al is opgemerkt zijn de kenmerken die zijn 
gemeten in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' in enige mate verschillend van de onderzochte 
kenmerken in het veldonderzoek. In bijlage XII is voor het gepercipieerd extern imago van Tivoli 
precies weergegeven welke variabelen zijn samengevoegd. 
In tabel 6.37 zijn de resultaten van de regressie-analyses weergegeven. 
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Tabel 6.37. Stapsgewijze multipele regressie-analyse en correlaties (r) voor het intern en extern imago van Tivoli. 

R2 adj .30 gepercipieerd extern imago R2 adj 0.32 extern imago Tivoli 
F 22 Tivoli (N=50) F 18 (N=78) 
variabele 13 p< Variabele 13 p< 
sociale overlast .55 0.000 .56** Sociale overlast 0.34 0.001 

2 Bebouwing 0.27 0.011 
3 Fysieke overlast 0.26 0.013 . p< .01;** p < .001; n.s. = niet significant 

In de tabel 6.37 is te zien dat het percentage verklaarde variantie (R2 adj) voor beide analyses 
ongeveer evengroot is, respectievelijk 30 en 32%. 

r 
.37** 
.28* 
.32* 

Het gepercipieerd extern imago van Tivoli wordt bepaald door de sociale overlast. Sociale overlast 
bestaat hier uit overlast als gevolg van vandalisme, vervuiling, sociale onveiligheid overdag, sociale 
onveiligheid 's avonds, gedrag van jongeren, gedrag van overige buurtbewoners, huisdieren van 
anderen en drugshandel-/gebruik. 
Het extern imago van Tivoli wordt voorspeld door de factoren sociale overlast, bebouwing en fysieke 
overlast. De factor sociale overlast bestaat uit overlast sociale onveiligheid en gedrag buurtbewoners. 
De factor bebouwing heeft betrekking op het uiterlijk, het woningtype, de differentiatie en de 
onderhoudsstaat van de bebouwing. Fysieke overlast bestaat uit stank-/lawaai bedrijvigheid, 
verkeersgevaar/-lawaai en overlast als gevolg van vandalisme. 
Bepaalde vormen van overlast spelen in beide gevallen dus een belangrijke rol. De rol van 'bebouwing' 
komt bij het gepercipieerd extern imago niet tot uitdrukking. Het kan zijn dat bewoners van Tivoli zo 
gewend zijn aan het uiterlijk van hun buurt dat het hen niet meer opvalt dat deze minder goed 
onderhouden of verouderd is in vergelijking met andere buurten. 

Om de overeenkomsten en verschillen tussen het gepercipieerd extern imago en het extern imago van 
Tivoli inzichtelijker te maken zullen in tabel 6.38 de correlaties van de deelvariabelen met de 
afhankelijke variabelen worden weergegeven. 

Zoals hierboven net vermeld, is ook in tabel 6.38 te zien dat het uiterlijk van de bebouwing een grotere 
rol speelt bij het extern imago in vergelijking met het gepercipieerd extern imago. Bij de visuele kwaliteit 
van de voorzieningen valt verder de hoge correlatie van 'kwaliteit straatverlichting' met het 
gepercipieerd extern imago op. De kwaliteit van de straatverlichting is vooral zichtbaar voor diegene 
die ook 's avonds in Tivoli komen (dus met name bewoners). 
De rol van verkeersoverlast is in beide gevallen ongeveer even groot, evenals vormen van sociale 
overlast. 
De rol van de bewoners is in beide gevallen niet groot. Dat bewonerssamenstelling bijna geen rol 
speelt bij het gepercipieerd extern imago is opvallend als men dit vergelijkt met de voorgaande 
analyses die betrekking hebben op het gepercipieerd extern imago. Daarin speelt 
bewonerssamenstelling namelijk wel een rol. Dat bewonerssamenstelling bij het gepercipieerd extern 
imago van Tivoli geen grote rol speelt kan veroorzaakt worden door de kleine steekproef (N = 50). 
Verder is in tabel 6.38 te zien dat onderhoud door gemeentelijke instanties geen rol speelt bij het 
extern imago, maar wel bij het gepercipieerd extern imago (r = .18 respectievelijk r = .41 *). 
Bereikbaarheid van verschillende voorzieningen lijkt in beide gevallen geen rol te spelen. 
Er zijn drie variabelen die niet in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' zijn gemeten, maar die wel een 
rol spelen bij het extern imago, te weten: 'onderhoud door bewoners', 'gemiddelde verkoopwaarde van 
de woningen' en 'de mate van geschiktheid voor het naar school sturen van kinderen in Tivoli' . 

Samengevat kan men stellen dat het gepercipieerd extern imago in redelijke mate overeenkomt met 
het extern imago. In beide gevallen kan het imago voornamelijk voorspeld worden aan de hand van 
overlast als gevolg van vandalisme, vervuiling, sociale onveiligheid, gedrag buurtbewoners en in 
mindere mate drugsoverlast. Bij het extern imago speelt de 'bebouwing' wel een grotere rol in 
vergelijking met het gepercipieerd extern imago. Dit kan veroorzaakt worden door het feit dat bewoners 
van Tivoli zo gewend zijn aan het uiterlijk van hun buurt, dat het hen niet eens meer opvalt. 
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Tabel 6.38. Correlaties van onafhankelijke variabelen met afhankelijke variabelen 'gepercipieerd extern imago van Tivoli ' en 
'extern imago van Tivoli' . 

Gepercipieerd extern imago correlatie Extern imago correlatie 
(Eindhoven Doorgelicht) (Veldonderzoek) 

kwal iteit uiterlijk buurt .33 uiterlijk bebouwing .41 •• 

- woningtype .36** 
- verscheidenheid bebouwing .38** 
- onderhoudsstaat bebouwing _33•• 

kwaliteit straatverlichting .41* kwaliteit straatverl ichting .17 
kwaliteit groenvoorziening .24 kwaliteit groenvoorziening .32** 
kwaliteit bestrating .21 kwaliteit bestrating .23 
kwaliteit parkeervoorzieningen -.07 kwaliteit parkeergelegenheid .17 

verkeerslawaai .26 
verkeersgevaar .32 verkeersgevaar/lawaai .28* 
(fout) geparkeerde auto's/fietsen .29 

stank/lawaai van industrie -.14 
stank/lawaai van horeca .05 stank-/lawaai-overlast .14 

bedrijvigheid 

vandalisme _53•• vandalisme .48** 
vervuil ing .29 vervui ling .39 .. 
sociale onveiligheid overdag ,39•• 

sociale onveiligheid 's avonds .5o·· sociale onveiligheid _39•• 

gedrag jongeren .45•• 

gedrag overige buurtbewoners .34* gedrag buurtbewoners .40•· 
overlast van huisdieren .37* 
drugshandel /-gebruik .21 drugsoverlast .29* 

.32 gemiddeld inkomen .27* 
bewonerssamenstell ing bewoners .02 

percentage werklozen .20 
percentage allochtonen 

waardering buurtbeheer .41. 

beoordeling schoonmaken straten .10 onderhoud door gemeente .18 
beoordeling onkruidbestrijding .01 onderhoud door bewoners .31** 
onkruid op straat/stoep .08 

bereikbaarheid winkels -.13 bereikbaarheid winkels .01 
bereikbaarheid bushalte -.06 bereikbaarheid bushalte -.01 
bereikbaarheid centrum Eindhoven -.09 bereikbaarheid centrum .16 

Eindhoven 
bereikbaarheid groenvoorzieningen -.03 bereikbaarheid .01 

groenvoorziening 

- gemiddelde verkoopwaarde .31* 

- geschiktheid voor naar school .36** 
sturen kinderen 

• p < .01; •• p < .001; overige correlaties niet significant (n.s.) 
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6.6 OVERIGE ANALYSES VELDONDERZOEK 

Naast vragen met betrekking tot de beeldvorming van de naastgelegen buurt Tivoli omvatte de 
enquête van het veldonderzoek ook een aantal andere vragen. Deze andere vragen hadden betrekking 
op de huishoudenssituatie, de woonsituatie en de besluitvorming om in Gijzenrooi te gaan wonen. De 
resultaten met betrekking tot de besluitvorming om in Gijzenrooi te gaan wonen zullen in paragraaf 
6.6.1 worden beschreven. Paragraaf 6.6.2 gaat in op de keuze van de basisschool. 

6.6.1 KEUZE GJJZENROOI 

In de enquête van het veldonderzoek zijn aan de respondenten vragen voorgelegd met betrekking tot 
de keuze om in Gijzenrooi te gaan wonen . De resultaten van deze vragen (deel C van de enquête) 
zullen in deze paragraaf worden besproken. 

De belangrijkste redenen die genoemd worden om in Gijzenrooi te gaan wonen, zijn: de woning zelf 
(71 keer), de kwaliteit van de buurt (43 keer), de ligging ten opzichte van het werk (28 keer), de geringe 
te verwachten overlast (21 keer), de nabijheid van natuurgebied (18 keer), de snelheid waarmee de 
woning beschikbaar was (18 keer) en de geschiktheid voor het laten opgroeien van kinderen (12 keer). 
Het antwoord 'nabijheid van natuurgebied' was niet opgenomen in de antwoordcategorie. Het is dus 
opvallend dat 18 respondenten dit antwoord noemen op de plaats waar ruimte is opengelaten voor 
andere redenen die de keuze voor Gijzenrooi hebben beïnvloed. Als deze keuze ook in de 
antwoordcategorie was opgenomen, dan was dit antwoord waarschijnlijk nog vaker genoemd. 

De tweede vraag van deel C van de enquête verzoekt de respondenten om aan te geven welk van de 
daarvoor genoemde redenen de belangrijkste reden was om voor Gijzenrooi te kiezen. Bijna de helft 
van de respondenten geeft aan dat 'de woning' de belangrijkste reden is. Slechts 13% van de 
respondenten heeft in eerste plaats voor Gijzenrooi gekozen vanwege de kwaliteit van de buurt. 
Hoewel 'kwaliteit van de wijk' vaak genoemd wordt als één van de redenen (43 keer, ten opzicht van 
71 keer voor de woning), lijkt het alsof 'de woning' toch een grotere rol speelt in het keuzeproces. Dit 
hoeft echter niet zo te zijn. Het is aannemelijk dat men de woning niet eens in overweging neemt als de 
wijk niet voldoet aan de eisen. 

Op de vraag of men getwijfeld heeft om in Gijzenrooi te gaan wonen, antwoorden 33 van de 96 
respondenten 'ja'. 27 van de 33 respondenten geeft aan dat het imago van Tivoli (één van) de 
reden(en) hiervan is. Het meerendeel van de respondenten (namelijk 65%) heeft dus niet getwijfeld om 
in Gijzenrooi te gaan wonen. Maar liefst 90% van de respondenten zou weer in Gijzenrooi gaan wonen 
als ze nu opnieuw konden kiezen. 
9 respondenten zouden echter niet meer in Gijzenrooi gaan wonen als ze nu opnieuw konden kiezen . 
Van deze 9 respondenten behoren 7 respondenten tot het huishoudtype 'jong gezin' en 2 tot het 
huishoudtype 'ouderen'. Dit is een afspiegeling van de steekproef. 

Het beeld dat de bewoners zelf van Gijzenrooi hebben is dan ook niet negatief. 10% is neutraal, 60% is 
positief en zelfs 30% is zeer positief. 

6. 6. 2 KEUZE BASISSCHOOL 

In de enquête van het veldonderzoek is ook gevraagd waar de kinderen tussen de 4 en 12 jaar naar 
school gaan. Slechts 23 van de respondenten heeft kinderen die naar een basisschool gaan. Dit aantal 
is te weinig om analyses mee uit te voeren. Wel is te zien dat slechts de kinderen van 1 gezin naar de 
dichtstbijzijnde basisschool in Tivoli/Kruidenbuurt gaan. De kinderen van de overige respondenten 
gaan naar de Nutsschool (48%), Beppino Sarto (26%), de Wilakkers (9%), de Regenboog (9%) en 
overig (4%). 
In figuur 6.3 zijn een aantal basisscholen in de omgeving van Gijzenrooi weergegeven. 
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Vergelijkt men de gegevens van het veldonderzoek met de gegevens van de gemeente Eindhoven, 
dan ziet men een ongeveer gelijk beeld. In de onderstaande figuur is procentueel weergegeven waar 
de 229 kinderen uit Gijzenrooi naar school gaan. 

45 
40 
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25 
20 j m % verdeling kinderen 1 

Legenda: 
1. De Zevensprong 
2. Nutsschool 
3. Beppino Sarto 
4. Wilakkers 
5. De Regenboog 

- Heezerweg 
- St. Norbertuslaan 
- Kardinaal de Jongweg 
- Piuslaan 
- Mimosaplein 

15 6. Nutsch - Floralaan West 
10 7. IC De Talisman - Seringenstraat 

5 8. De Hasselbraam - Tuinstraat 

0 
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Figuur 6.2. Schematische weergave van de verdeling van kinderen uit Gijzenrooi over de verschillende basisscholen in de 
buurt van Gijzenrooi. ( Huisvestingsnota FPO, deelgebied Stratum) 

In figuur 6.3 is de ligging van een aantal van deze basisscholen schematisch weergegeven in een deel 
van de plattegrond van Eindhoven. 

Gijzenrooi 

Legenda: 
1. De Zevensprong - Heezerweg 
2. Nutsschool - St. Norbertuslaan 
3. Beppino Sarto - Kardinaal de Jongweg 
4. Wilakkers - Piuslaan 
5. De Regenboog - Mimosaplein 

Figuur 6.3. Schematische weergave van de ligging van een aantal basisscholen in de omgeving van Gijzenrooi. 

Gezien het kleine aantal respondenten kunnen er geen correlaties berekend worden tussen het 
hebben van kinderen die naar een basisschool gaan en de mate waarin men Tivoli geschikt acht voor 
het naar school sturen van kinderen. Uit de frequentietabellen is af te leiden dat 13 respondenten Tivoli 
ongeschikt vinden voor het naar school sturen van kinderen, 6 respondenten zijn neutraal en 2 vinden 
Tivoli wel geschikt. 
Diegenen die kinderen hebben die naar een basisschool gaan hebben wel een iets negatiever beeld 
van Tivoli (namelijk 2,3 in vergelijking met 2,6). Dit verschil is echter niet significant. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7 .1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk zullen de conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het afstudeeronderzoek 
worden besproken. In paragraaf 7.2 zullen de conclusies worden besproken die men uit de resultaten 
van het afstudeeronderzoek kan trekken. In paragraaf 7.3 zullen aanbevelingen gedaan worden. Deze 
aanbevelingen richten zich allereerst op het stedelijk beleid . Vervolgens zullen aanbevelingen gedaan 
worden ten aanzien van een eventueel vervolgonderzoek. Paragraaf 7.4 gaat in op de kanttekeningen 
die men kan plaatsen ten opzichte van het afstudeeronderzoek. Hierin komen de onderzoeksopzet, het 
onderzoeksinstrument en de uitvoering van het veldonderzoek aan de orde. 

7 .2 CONCLUSIES AFSTUDEERONDERZOEK 

In deze paragraaf zal nagegaan worden of de vraagstelling , die vooraf aan het onderzoek is 
geformuleerd , beantwoord kan worden. De vraagstelling van de afstudeeronderzoek luidde als volgt: 

"Wat is het imago van een buurt en welke kenmerken van de woonomgeving hangen samen 
met het intern imago, het extern imago en het gepercipieerd extern imago? Welke 
overeenkomsten en verschillen zijn er tussen deze drie imago's en welke aanbevelingen kan 
men formuleren voor het stedelijk beleid?" 

Met behulp van een literatuurstudie, zoals beschreven in hoofdstuk 2, is nagegaan welke definities er 
zijn van imago. Hieruit is gebleken dat het imago van een buurt een subjectieve en meerdimensionale 
afdruk van de werkelijkheid is. Hierdoor wordt de werkelijkheid op een gereduceerde, gekleurde en 
vaak vervormde wijze voorgesteld . 

Om na te gaan met welke kenmerken van de woonomgeving het intern, gepercipieerd extern en extern 
imago samenhangen zijn regressie-analyses uitgevoerd. Het intern en gepercipieerd extern imago zijn 
geanalyseerd aan de hand van de data uit het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht'. Het extern imago is 
voor één buurt geanalyseerd met behulp van een aanvullend veldonderzoek. Uit deze analyses is het 
volgende naar voren gekomen. 

• Het intern imago en gepercipieerd extern imago voor heel Eindhoven 
Het intern imago voor heel Eindhoven hangt voornamelijk samen met de waardering voor de 
samenstelling van de bewoners. Daarnaast spelen 'sociale overlast' (met name overlast als gevolg van 
vervuiling , vandalisme, sociale onveiligheid , gedrag buurtbewoners en drugshandel) en 'visuele 
kwaliteit' in de vorm van 'uiterlijk van de buurt' een rol. Tot slot spelen ook 'bereikbaarheid van de 
voorzieningen' en 'verkeersoverlast' een (kleinere) rol in de voorspelling van het intern imago. 

Bekijkt men het intern imago voor de verschillende huishoudtypen, dan ziet men dat deze analyses 
bijna niet afwijken van de analyse voor heel Eindhoven. De correlaties van de deelvariabelen met de 
afhankelijke variabele 'intern imago' zijn voor het huishoudtype 'jonge gezinnen' hoger. Met name de 
correlaties van de deelvariabelen 'sociale onveiligheid 's avonds' en 'drugsoverlast' zijn hoog (r = .59** 
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en r = .53**). Dit zou mogelijk veroorzaakt kunnen worden door het groot aantal respondenten dat tot 
het huishoudtype 'jong gezin' behoort (N = 942), maar ook bijvoorbeeld doordat ouders van jonge 
kinderen het belangrijk vinden dat hun kinderen zorgeloos op straat kunnen spelen zonder dat ze het 
risico lopen zich te verwonden aan achtergelaten spuiten. 
Verder is bij de analyse van verschillende huishoudtypen te zien dat de correlatie van de deelvariabele 
'vervuiling' bij gezinnen met oudere kinderen aanzienlijk lager is in vergelijking met de andere 
huishoudtypen (r = .26 in vergelijking met r > .41 ). Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 
'gezinnen met oudere kinderen' vaak uithuiziger zijn en geen overlast ondervinden. Ook is het mogelijk 
dat 'gezinnen met oudere kinderen' langere tijd in een bepaalde woning wonen waardoor gewenning is 
opgetreden aan een bepaalde mate van overlast als gevolg van vervuiling. 

Tussen buurten met een hoog c.q. laag gepercipieerd extern imago zijn duidelijkere verschillen waar te 
nemen bij het intern imago. De deelvariabelen waaruit de variabelen zijn samengesteld, die in de 
regressieanalyse zijn opgenomen, vertonen in het algemeen hogere correlaties voor buurten met een 
laag gepercipieerd extern imago. Het percentage verklaarde variantie is voor buurten met een laag 
gepercipieerd extern imago dan ook hoger. Dat het percentage verklaarde variantie voor buurten met 
een hoog gepercipieerd extern imago lager is, kan betekenen dat het intern imago bij deze buurten 
mede bepaald wordt door variabelen die niet in de regressie-analyse zijn opgenomen. Dat wil zeggen 
dat er variabelen kunnen zijn die wel een rol spelen maar die niet zijn gemeten in het onderzoek 
'Eindhoven doorgelicht'. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld de status om in een bepaalde buurt 
te wonen. Een andere verklaring voor het lagere percentage verklaarde variantie voor buurten met een 
hoog gepercipieerd extern imago zou kunnen zijn dat de antwoorden van de respondenten uit buurten 
met een hoog gepercipieerd extern imago meer "ruis" vertonen. Dit betekent dat de antwoorden van 
deze respondenten onderling niet eenduidig zijn waardoor de correlaties lager zijn . 
Het intern imago kan voor beide soorten buurten voornamelijk voorspeld worden met behulp van de 
variabelen 'bewonerssamenstelling' en 'sociale overlast' , hoewel er verschi llen zijn waar te nemen bij 
de rol van de verschillende deelvariabelen van 'sociale overlast' . Bij buurten met een laag 
gepercipieerd extern imago zijn dit met name overlast als gevolg van 'vandalisme', 'vervuiling', 'sociale 
onveiligheid ', 'gedrag buurtbewoners' en 'drugsoverlast' . Bij buurten met een hoog gepercipieerd 
extern imago betreft het met name overlast als gevolg van 'vervuiling' en 'gedrag overige 
buurtbewoners'. 
Naast 'bewonerssamenstelling' en 'sociale overlast' spelen bij buurten met een hoog gepercipieerd 
extern imago de variabelen 'visuele kwaliteit' en 'verkeersoverlast' ook een rol. Dit in tegenstelling tot 
buurten met een laag gepercipieerd extern imago waar naast 'bewonerssamenstelling' en 'sociale 
overlast' de variabele 'bereikbaarheid van de voorzieningen' in de regressie-vergelijking is opgenomen. 
Het verschil tussen buurten met een hoog c.q laag gepercipieerd extern imago zou verklaard kunnen 
worden doordat bij buurten met een hoog gepercipieerd extern imago minder duidelijk aanwijsbaar is 
waardoor het hoge imago veroorzaakt wordt. Bij buurten met een laag gepercipieerd extern imago is 
overlast als gevolg van vervuiling , vandalisme e.d. duidelijker visueel zichtbaar. 

Het gepercipieerd extern imago voor heel Eindhoven kan in het algemeen voorspeld worden met 
behulp van dezelfde variabelen als het intern imago, te weten : 'bewonerssamenstelling', 'sociale 
overlast', 'visuele kwaliteit' en in mindere mate door 'verkeersoverlast' en 'bereikbaarheid van de 
voorzieningen '. Ook hier wordt sociale overlast bepaald door de deelvariabelen 'vandalisme', 'sociale 
onveiligheid', 'gedrag buurtbewoners' en 'drugsoverlast'. 'Visuele kwaliteit' hangt met name samen met 
de deelvariabele 'uiterlijk van de buurt'. Verkeersoverlast wordt in ongeveer gelijke mate bepaald door 
de deelvariabelen 'verkeersgevaar', 'verkeerslawaai' en '(fout) geparkeerde auto's. 

Bij het gepercipieerd extern imago zijn de correlaties van de onafhankelijke variabelen met de 
afhankelijke variabele veelal lager in vergelijking met het intern imago. Met name de correlatie van de 
variabele 'bewonerssamenstelling' is bij het gepercipieerd extern imago ongeveer anderhalf keer zo 
klein in vergelijking met het intern imago. 
Het percentage verklaarde variantie is dan ook hoger voor het intern imago. Dit kan samenhangen met 
het feit dat bij het intern imago de beleving van de bewoners van iedere dag een rol speelt (vriendelijke 
buren/ruzie met buren), terwijl het gepercipieerd extern imago een afgeleide is waar de beleving van 
iedere dag niet tot uitdrukking komt. 
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Daarnaast kan het ook zijn dat er andere variabelen zijn die het gepercipieerd extern imago bepalen, 
maar die niet in de regressie-analyse zijn opgenomen omdat die niet zijn gemeten in het onderzoek 
'Eindhoven doorgelicht' . (Bijvoorbeeld status van een buurt, leefstijl bewoners, economische waarde 
woningen). 

De analyses met betrekking tot het gepercipieerd extern imago voor de verschillende huishoudtypen 
leveren ongeveer dezelfde resultaten op als de regressie-analyse voor heel Eindhoven. Wel is op te 
merken dat de correlaties van de deelvariabelen met de afhankelijke variabele 'gepercipieerd extern 
imago' ook hier voor 'jonge gezinnen' hoger zijn. Met name de correlaties van 'sociale onveiligheid 's 
avonds' en 'drugsoverlast' zijn voor dit huishoudtype hoog (r = .48** en r = .50**). Zoals hierboven bij 
het 'intern imago' is beschreven kan dit veroorzaakt worden door het groot aantal respondenten of 
doordat ouders van jonge kinderen het belangrijk vinden dat de kinderen zorgeloos op straat kunnen 
spelen. 
Daarnaast kan men opmerken dat de correlaties van verschillende vormen van overlast lager zijn voor 
de huishoudtypes 'middelbare huishoudens zonder kinderen' en 'gezinnen met oudere kinderen' . Dit 
hangt mogelijkerwijs samen met het feit dat deze huishoudtypes vaak uithuiziger zijn en minder 
overlast ondervinden. 
Verder speelt 'bereikbaarheid van voorzieningen ' voor 'ouderen' wel een rol in tegenstelling tot de 
andere huishoudtypen. Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat 'ouderen' vaak immobieler zijn 
en dus groter belang hechten aan de nabijheid van bepaalde voorzieningen. 

Tussen buurten met een hoog c.q. laag gepercipieerd extern imago zijn de verschillen voor het 
gepercipieerd extern imago duidelijker. Bij buurten met een laag gepercipieerd extern imago speelt de 
variabele 'buurtbeheer' een rol. 'Visuele kwaliteit' is een variabele die in de regressie-vergelijking voor 
buurten met een hoog gepercipieerd extern imago een rol speelt. In beide gevallen kan het 
gepercipieerd extern imago voornamelijk voorspeld worden aan de hand van de variabelen 
'bewonerssamenstelling' en 'sociale overlast'. 
Opvallend hierbij is de rol van de deelvariabele 'kwaliteit van de parkeervoorzieningen' . Deze 
deelvariabele speelt wel geen rol bij buurten met een laag gepercipieerd extern. Waarschijnlijk speelt 
'kwaliteit van de parkeervoorzieningen' wel een rol voor buurten met een hoog gepercipieerd extern 
imago omdat de bewoners vaak meerdere en duurdere auto's bezitten en dus meer belang hechten 
aan voldoende en veilige parkeervoorzieningen. 
Ook hier geldt overigens weer dat de correlaties bij buurten met een laag gepercipieerd extern imago 
hoger zijn , waardoor tevens het percentage verklaarde variantie hoger is. Een mogelijke verklaring 
hiervoor wordt gegeven in een voorgaande paragraaf met betrekking tot het intern imago van buurten 
met een hoog c.q . laag gepercipieerd extern imago. 

• Het intern imago, gepercipieerd extern imago en extern imago van Tivoli 
Het intern imago van Tivoli kan voorspeld worden aan de hand van de variabelen 
'bewonerssamenstelling' en 'sociale overlast'. Daarnaast speelt 'visuele kwaliteit' ook een rol. 
Het gepercipieerd extern imago wordt bepaald door sociale overlast, en dan met name overlast als 
gevolg van vandalisme, sociale onveiligheid 's avonds en het gedrag van jongeren. De 
bewonerssamenstelling lijkt bijna geen rol te spelen. Dit kan ook veroorzaakt worden door de kleine 
steekproef. 

Het extern imago van Tivoli , dat met behulp van de data uit het veldonderzoek is geanalyseerd wordt 
voornamelijk bepaald door de factoren 'sociale overlast' (bestaande uit overlast als gevolg van sociale 
onveiligheid en gedrag buurtbewoners), 'fysieke overlast' (overlast als gevolg van stank-/lawaai
overlast, verkeersoverlast en vandalisme) en 'bebouwing' (uiterlijk bebouwing, woningtype, 
differentiatie bebouwing en onderhoudsstaat bebouwing). Naast deze factoren die in de regressie
vergelijking zijn opgenomen zijn de factoren 'sociale omgeving ' en 'beheer' niet te verwaarlozen omdat 
de variabelen waaruit deze factoren zijn opgebouwd bijna allemaal een hoge significante correlatie 
vertonen met de afhankelijke variabele 'extern imago Tivoli' . Opvallend is dat de kenmerken van de 
bewoners van Tivoli (gemiddeld inkomen, % werklozen , % allochtonen) bijna geen rol spelen in de 
beeldvorming rond Tivoli. 
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Samengevat kan men stellen dat het grootste verschil tussen het intern imago van Tivoli en het 
gepercipieerd extern en extern imago de rol van de variabele 'bewonerssamenstelling' is. Deze 
variabele verklaart voor het grootste deel het intern imago, terwijl deze bijna geen rol speelt bij het 
(gepercipieerd) extern imago. 
Overlast wordt in alle gevallen voornamelijk bepaald door vandalisme, vervuiling, sociale onveiligheid 
en gedrag buurtbewoners en in mindere mate door drugsoverlast, verkeersoverlast en stank-/lawaai
overlast bedrijvigheid . Drugsoverlast speelt waarschijnlijk geen rol omdat dit niet zichtbaar is voor 
bu itenstaanders. 
Tot slot kan men opmerken dat de rol van 'uiterlijk van de buurt' bij het extern imago relatief groter is in 
vergelijking met het gepercipieerd extern en intern imago. Een mogelijke verklaring hiervoor zou 
kunnen zijn dat bewoners van Tivoli zo gewend zijn aan het uiterlijk van de buurt dat het hen niet eens 
meer opvalt. 

• Overige resultaten veldonderzoek 
Uit de zekerheidsanalyse, dat is de analyse waarbij respondenten die '(vrij) zeker' waren van hun 
antwoorden worden vergeleken met respondenten die 'onzeker' waren met betrekking tot de gegeven 
antwoorden, is het volgende naar voren gekomen. Het extern imago van Tivoli kan voor 'onzekeren' 
voorspeld worden aan de hand van de factor 'fysieke overlast' en dan met name verkeersoverlast en 
overlast als gevolg van vandalisme. Bij 'zekeren ' is ook de factor 'fysieke overlast' als eerste in de 
regressie-vergelijking opgenomen. Daarnaast speelt de factor 'sociale omgeving' een aanzienlijke rol 
en dan met name de 'geschiktheid voor het naar school sturen van kinderen ' en 'drugsoverlast'. Tot 
slot is ook de factor 'sociale overlast' in de regressie-vergel ijking voor 'zekeren' opgenomen. 
Men kan concluderen dat bij 'onzekeren' de sociale omgeving bijna geen rol speelt in de beeldvorming 
rond Tivoli. 'Onzekeren ' hebben daar geen zicht of mening over. Het beeld van 'onzekeren ' wordt dan 
ook gevormd aan de hand van ruimtelijk waarneembare kenmerken . Bij 'zekeren' speelt de 'sociale 
omgeving ' wel een rol. 

Uit de analyse van doorstromers en vestigers is naar voren gekomen dat juist 'vestigers' een 
negatiever beeld hebben van Tivoli in vergelijking met doorstromers. Dit is opvallend omdat er in 
literatuur vanuit wordt gegaan dat vestigers minder bekend zijn en dus onbevooroordeelder tegenover 
bepaalde buurten staan. Nu is 'vestigers' een relatief begrip gezien de gemiddelde woonduur in 
Gijzenrooi (gemiddeld 3,5 jaar) en het feit dat ongeveer de helft van de vestigers afkomstig is uit 
omliggende dorpen, dus toch enigszins bekend met de buurten van Eindhoven. 
Uit de vraag hoe het beeld van Tivoli in de loop der tijd is veranderd bleek wel dat 37% van de 
vestigers een negatiever beeld van Tivoli had voordat ze in Gijzenrooi woonden. Een mogelijke 
verklaring zou cognitieve dissonantie-reductie kunnen zijn . Dit betekent dat de cognitie dat men een 
zeer negatief beeld van Tivoli heeft, in tegenspraak is met het feit dat men in de nabijheid van Tivoli is 
gaan wonen. Om deze dissonantie te verminderen kan men het negatieve beeld van Tivoli heggen 
aangepast tot een neutraler beeld . Een andere, meer voor de hand liggende verklaring , is dat Tivoli bij 
nader inzien toch wel meevalt. 
Bij vestigers spelen met name de variabelen 'kwaliteit van de bestrating ' en 'uiterlijk van de bebouwing' 
een grote rol bij de voorspelling van het extern imago van Tivoli. Voor doorstromers wordt het extern 
imago van Tivoli voorspeld aan de hand van de factoren 'sociale overlast' (en dan met name sociale 
onveiligheid) en 'fysieke overlast' (voornamelijk door overlast als gevolg van vandalisme). In de 
correlatiematrix van doorstromers is verder te zien dat de variabelen 'differentiatie bebouwing' en 
'onderhoudsstaat van de bebouwing' en 'overlast als gevolg van vervuiling ' een rol spelen. 

Verder is uit het veldonderzoek gebleken dat voor de meeste respondenten 'de woning ' de 
belangrijkste reden was om in Gijzenrooi te gaan wonen, gevolgd door de kwaliteit van de 
woonomgeving . 35% van de respondenten heeft echter getwijfeld om in Gijzenrooi te gaan wonen. Als 
één van de redenen wordt het 'imago van Tivoli ' genoemd. Het merendeel (65%) van de respondenten 
heeft helemaal niet getwijfeld om in Gijzenrooi te gaan wonen . Maar liefst 90% van de respondenten 
zou weer in Gijzenrooi gaan wonen als ze nu opnieuw konden kiezen . 
Het beeld dat de bewoners van Gijzenrooi hebben is dan ook niet negatief. 10% is neutraal, 60% is 
positief en 30% is zeer positief. Hieruit zou men kunnen concluderen dat Tivoli niet echt een negatieve 
invloed heeft op Gijzenrooi. 

80 Imago van buurten 



Conclusies en aanbevelingen 

Van de respondenten die kinderen hebben die naar een basisschool gaan, gaat bijna de helft van de 
kinderen naar de Nutsschool. Ongeveer een kwart gaat naar Beppino Sarto. De kinderen van slechts 
één huishouden in Gijzenrooi gaan naar De Zevensprong, de dichtstbijzijnde basisschool op de grens 
van Tivoli en De Kruidenbuurt. Uit gegevens van de Gemeente komt hetzelfde beeld naar voren. 
De respondenten die kinderen hebben die naar een basisschool gaan hebben wel een iets negatiever 
beeld van Tivoli (2 ,3 in vergelijking met 2,6). Dit verschil is echter niet significant. Er hoeft geen 
verband te zijn tussen de keuze van de basisschool en het beeld van Tivoli. De keuze van de 
basisschool kan ook afhangen van bijvoorbeeld de lesmethode e.d. 

• Terugkoppeling naar literatuur 
In deze paragraaf zullen de resultaten en conclusies uit dit afstudeeronderzoek worden vergeleken met 
de resultaten uit de onderzoeken die zijn besproken in de literatuurstudie (zie hoofdstuk 2) . 

Uit het onderzoek van Carp, Zawadski & Shohkron (1976) kwam naar voren dat de waardering van de 
woonomgeving voornamelijk bepaald wordt door factoren die samenhangen met 'geluidsoverlast', 'het 
uiterlijk van de buurt', 'gedrag van buren', 'veiligheid' en 'bereikbaarheid' . Deze resultaten komen in 
enige mate overeen met de resultaten uit het afstudeeronderzoek, namelijk het belang van het gedrag 
van buren en het uiterlijk van de buurt. Een verschil met de resultaten van het afstudeeronderzoek is 
het belang van geluidsoverlast. Dit is de belangrijkste factor in het onderzoek van Carp et al., terwijl dit 
bijna geen rol speelt in dit onderzoek. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat Eindhoven 
minder stedelijk is (en dus minder geluidsoverlast kent als gevolg van trein, vliegtuig, wegverkeer) dan 
de Amerikaanse steden waar het onderzoek van Carp et al. is uitgevoerd. Bovendien is in de factor 
geluidsoverlast bij Carp et al. ook geluidsoverlast van buren ingesloten. 
Burenoverlast is een kenmerk dat in het afstudeeronderzoek onder 'sociale overlast' valt. 
Verder kan men opmerken dat 'sociale overlast' (overlast vervuiling, vandalisme, criminaliteit, sociale 
onveiligheid, gedrag buurtbewoners) ogenschijnlijk geen rol speelt in het onderzoek van Carp et al. Dit 
komt omdat vervuiling, vandalisme en onderhoud van de woonomgeving bij Carp et al. in de factor 
'uiterlijk van de buurt' zijn opgenomen. Sociale onveiligheid en criminaliteit behoren tot de factor 
'veiligheid '. 

Het 'gedrag van buren' en 'onderhoud' waren de belangrijkste variabelen die de waardering van de 
woonomgeving bepaalden in het onderzoek van Franscescato, Weidemann en Anderson (1987). 
Daarnaast speelden het uiterlijk van de buurt, gedrag van overige buurtbewoners, beheer, 
economische waarde en voorzieningen ook een, minder belangrijke, rol. 
Deze resultaten vertonen sterke overeenkomsten met de resultaten van het afstudeeronderzoek met 
betrekking tot het intern imago. Economische waarde van de woonomgeving is bij het intern imago niet 
gemeten. Uit het veldonderzoek met betrekking tot het extern imago kwam het belang van de 
economische waarde van de woningen wel naar voren . 

Van Poll (1997) heeft een model voor stedelijke omgevingskwaliteit opgesteld , waarbij de kwaliteit van 
de woonomgeving wordt uitgedrukt in de mate van hinderbeleving. 
Voor buurten met een laag gepercipieerd extern imago kan dit model goed gebruikt worden. Hierbij 
wordt het intern imago namelijk bepaald door aspecten die negatief scoren. 

Uit het onderzoek van De Leeuw-Hartog (1988) kwam naar voren dat het positief formuleren en 
negatief formuleren van kenmerken leidde tot andere onderzoeksresultaten. Deze resultaten komen 
echter wel overeen met de resultaten uit het afstudeeronderzoek. 
Het intern imago van een buurt met een laag gepercipieerd extern imago wordt gedeeltelijk bepaald 
door andere kenmerken van de woonomgeving dan het intern imago van buurten met een hoog 
gepercipieerd extern imago. 

De meerwaarde van dit onderzoek, in vergelijking met bovenstaande studies, ligt in het feit dat niet 
alleen de waardering van de woonomgeving onder de bewoners zelf in onderzocht, maar dat tevens is 
gekeken hoe mensen een buurt waarderen waar ze zelf niet wonen en hoe buurtbewoners denken dat 
hun buurt bekend staat. 
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Naar aanleiding van de terugkoppeling naar de literatuur kan men nog wel de volgende opmerking 
maken ten aanzien van het conceptueel model : 
Uit het afstudeeronderzoek kwam niet naar voren waardoor de waardering van de 
bewonerssamenstelling wordt bepaald. Uit het onderzoek van Carp et al. kwam naar voren dat 
geluidsoverlast van buren een aanzienlijke rol speelt bij de waardering van de woonomgeving. Het is 
aan te bevelen om 'geluidsoverlast door buren' in het vervolg als aparte variabele op te nemen. 

Gezien de resultaten van het afstudeeronderzoek met betrekking tot het extern imago en de studie van 
Franscescato et al. is het aan te bevelen de volgende extra variabelen in een volgend onderzoek mee 
te nemen: geschiktheid voor kinderen , economische waarde woningen , onderhoudsstaat woningen en 
onderhoud door bewoners. 

7 .3 AANBEVELINGEN 

7. 3. 1 AANBEVELINGEN STEDELIJK BELEID 

De aanbevelingen ten aanzien van het stedelijk beleid zullen gericht zijn op het verbeteren van zowel 
het intern imago als het extern imago. 
Ingrepen om het intern of extern imago te verbeteren kunnen betrekking hebben op zowel de fysieke 
omgeving als de sociale en economische omgeving (zie algemeen model, paragraaf 2.3.2.). Ingrepen 
in de fysieke omgeving leiden bijna altijd automatisch tot veranderingen in de sociale en economische 
omgeving. Bijvoorbeeld verbetering van woningen kan ertoe leiden dat de economische waarde van de 
woningen hoger wordt en dat de bewonerssamenstelling zich aanpast aan het hoger prijsniveau. 
Fysieke ingrepen staan dus bijna nooit op zichzelf, maar beïnvloeden de sociale en economische 
omgeving. Aanpassingen in de sociale omgeving hoeven niet automatisch te leiden tot veranderingen 
in de fysieke omgeving. Wel kan het zijn dat bijvoorbeeld aanpak van sociale overlast een positieve 
invloed heeft op de waardering voor het uiterlijk van de buurt. 

Gezien de resultaten van de regressie-analyse met betrekking tot het intern imago is het voor het 
verbeteren van het intern imago allereerst noodzakelijk de samenstelling van de bewoners te 
optimaliseren (ingreep in de sociale en economische omgeving). Daarnaast zullen bepaalde vormen 
van sociale overlast (vandalisme, vervuiling, drugshandel en sociale onveiligheid) aangepakt moeten 
worden (ingreep in sociale en economische omgeving), evenals de kwaliteit van het uiterlijk van de 
buurt (ingreep in fysieke omgeving) . 

In de Nota Stedelijke Vernieuwing is te lezen dat voor een gezonde toekomst van de stad ingrepen in 
zowel de sociale als de fysieke omgeving noodzakelijk zijn om te komen tot een gedifferentieerde 
samenstelling van de bevolking en de woningvoorraad . Waar eenzijdigheid in bepaalde buurten 
domineert of dreigt, kan door het vergroten van de gevarieerdheid van het woningbestand aangestuurd 
worden op kwaliteitsverhoging van het woonmilieu. Dat kan bijvoorbeeld door op strategische plekken 
nieuw te bouwen, huurwoningen te verkopen, en bestaande woningen en complexen aan te passen. 
Dit dient samen te gaan met de aanpak van de infrastructuur, de woonomgeving , de voorzieningen en 
de bedrijvigheid . Voor deze ingrepen wordt in de Nota Stedelijke Vernieuwing de term 'herstructurering' 
gebruikt. 

Bij herstructurering gaat het ten eerste om maatregelen die de samenstelling van de woningvoorraad 
verbeteren. Een aantal slechte of slecht in de markt liggende goedkope huurwoningen zal daartoe 
moeten worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw in een (middel)dure categorie. Een ander deel 
van de bestaande woningvoorraad zal kunnen worden verbeterd ; die woningen vallen daarna in een 
andere prijs- en kwaliteitsklasse. Door samenvoeging kunnen kleine woningen worden omgezet in 
beter in de markt liggende grotere woningen. Verkoop van huurwoningen leidt tot meer differentiatie in 
eigendom, differentiatie in bewonerssamenstelling en mogelijk tot meer binding van bewoners aan de 
wijk. Een deel van het corporatiebezit moet bij de herstructurering worden betrokken. Een zodanige 
kwaliteitsverbetering van het woningbestand, dat de eenzijdigheid daarvan werkelijk wordt doorbroken 
vergt aanzienlijke, deels onrendabele investeringen. In de te herstructureren buurten staan vooral 
meergezinswoningen, die in het algemeen niet zonder meer te verkopen zullen zijn . Alvorens een deel 
daarvan als onderdeel van de herstructureringsoperatie verkocht kan worden, is verbetering en in veel 
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gevallen samenvoeging van woningen nodig. Tegenover de investeringen staan de opbrengsten van 
verkoop en huurverhoging. 

Een ander onderdeel van het pakket van maatregelen is het verhogen van de aantrekkelijkheid, sfeer 
en veiligheid van de woonomgeving (waaronder de aanleg van een op de vraag toegespitste 
groenvoorziening, die de leefbaarheid en recreatieve waarde van de wijk verhoogt), het verbeteren van 
de infrastructuur (goede verbindingen, ook voor voetgangers en fietsers, en bereikbaarheid van 
winkels, bedrijven en voorzieningen) en het aanpassen van het winkelbestand en het 
voorzieningenniveau. 

Er zijn in Nederland meer goedkope sociale woningen dan er huishoudens zijn die door hun lage 
inkomen op die woningen zijn aangewezen (de doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid) . In 
Eindhoven is in buurten met een laag (gepercipieerd) extern imago ook veelal sprake van goedkope 
scheefheid. Deze gunstige verhouding biedt volgens De Nota Stedelijke Vernieuwing de mogelijkheid 
om in bestaande buurten meer middeldure en duurdere woningen te realiseren, zeker als dat wordt 
gecombineerd met de bouw van betaalbare woningen op nieuwbouwlokaties zoals Blixembosch en 
Meerhoven. 
Herstructurering van buurten met een laag (gepercipieerd) extern imago is gericht op de differentiatie 
van woonmilieus, daar waar de woonkwaliteit en de leefbaarheid in het geding zijn. 

Tijdige investeringen in de vernieuwing van deze buurten zijn nodig om te voorkomen dat daar een 
neerwaartse spiraal ontstaat van moeilijk te beheersen, elkaar versterkende negatieve verschijnselen 
die afbreuk doen aan de sociale en economische vitaliteit van de stad als geheel. 
Zonder ingrijpen is het toekomstbeeld voor sommige buurten niet bepaald gunstig. Veel van de huidige 
inwoners willen verhuizen. Zo is ook de verhuisgeneigdheid onder de inwoners van Tivoli en andere 
buurten met een laag gepercipieerd extern imago hoog. De meest draagkrachtigen onder hen zullen dit 
ook niet nalaten, zeker als de komende jaren de geplande productie van aantrekkelijke woningen op 
nieuwe lokaties goed op gang komt. Maar er zijn ook mensen die graag in bestaande buurten willen 
blijven of daar zouden willen gaan wonen. De ontwikkelingen zijn nu al zo, dat op een ruimere 
woningmarkt de kansen van de minst gewilde buurten toch gaan verslechteren en de negatieve 
eenzijdig heden in bewonerssamenstelling versterkt worden. 
Gezien de komende concurrentie van VINEX-lokaties en de nu al bestaande onevenwichtigheid in 
bevolkingssamenstelling en woningvoorraad in veel buurten is het wenselijk daar snelle start te maken 
met herstructurering. Juist nu kan worden geprofiteerd van de grote vraag naar betere 
(koop)woningen. De koopkrachtige vraag zal zich zeker voor een deel op bestaande buurten kunnen 
richten, waarbij ook draagkrachtige huishoudens in die buurten zullen blijven wonen. Een belangrijk 
deel van de bewoners wil immers niet weg als de situatie in de buurt maar verbetert. Uit de resultaten 
van het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' was immer af te leiden dat 42% van de verhuisgeneigden in 
Tivoli hun plannen wijzigden als de overlast in de buurt zou worden aangepakt en er meer 
mogelijkheden zouden zijn om de woning uit te breiden of aan te passen. 

Samengevat pleit De Nota Stedelijke Vernieuwing dus allereerst voor ingrepen in de fysieke omgeving 
om zo ook de sociale omgeving aan te passen. 
Nadruk op de fysieke omgeving zou er toe kunnen leiden dat niet het beoogde effect wordt gehaald. 
Een voorbeeld hiervan is de Haagse Schilderswijk. Om het imago te verbeteren is destijds grootschalig 
de fysieke omgeving aangepakt. De samenstelling van de buurtbewoners is niet veranderd tijdens 
deze vernieuwingsingreep. De ingreep in de fysieke omgeving door woningen te verbeteren en aan te 
passen is het intern imago wel verhoogd, maar het extern imago niet. Uit dit voorbeeld is af te leiden 
dat aanpassing van de fysieke omgeving zonder daarbij de sociale omgeving te betrekken niet helpt 
om het extern imago te verbeteren. Hiervoor zal het waarschijnlijk nodig zijn om ook de sociale en 
economische omgeving in de vorm van de bewonerssamenstelling aan te passen. 

Toch lijken de resultaten van de regressie-analyse met betrekking tot het extern imago er op te wijzen 
dat verbetering in de fysieke omgeving ertoe zullen leiden dat het extern imago zich verbetert. Uit de 
regressie-analyse kwam namelijk naar voren dat het extern imago voorspeld kan worden aan de hand 
van de factoren 'bebouwing' (uiterlijk, woningtype, differentiatie, onderhoudsstaat bebouwing), 'fysieke 
overlast' (met name vandalisme) en 'sociale overlast' (sociale onveiligheid en gedrag buurtbewoners) . 
Kijkt men naar de correlaties van de deelvariabelen in de correlatiematrix, dan valt op daarnaast ook 
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'overlast als gevolg van vervuiling ', 'onderhoud door bewoners' en de 'geschiktheid voor het naar 
school sturen van kinderen' een rol spelen. 
Uit de correlatiematrix komt verder naar voren dat de kenmerken van de bewoners (bv. % allochtonen, 
gemiddeld inkomen) bijna geen rol spelen bij het extern imago. Wellicht dat de "leefstijl" wel van 
invloed is. Deze 'leefstijl" uit zich als het ware weer in de verschijningsvorm van de buurt. 

Gezien de behaalde resultaten in de Haagse Schildersbuurt met betrekking tot het extern imago kan 
men aanbevelen om allereerst de samenstelling van de bewoners aan te passen zodat de leefstijl 
verandert. Dit kan bijvoorbeeld door woningzoekenden met een hogere opleiding of hogere inkomens 
eerder een woning toe te wijzen in die wijken middels het woonruimteverdeelsysteem of door verkoop 
van woningen . 

Ideaal zou een aanpak zijn waarbij de getroffen maatregelen zowel het intern imago als het extern 
imago tegelijkertijd verbeteren. 
Met kan niet beginnen met het extern imago zonder het intern imago te verbeteren . 
Om het intern imago te verbeteren zal zowel de fysieke als de sociale omgeving aangepast dienen te 
worden . Dit kan geïntegreerd aangepakt worden middels herstructurering. Dit betekent dat tegelijkertijd 
met strategische (vervangende) nieuwbouw, sloop en vern ieuwing van de woningen tevens de 
bewonerssamenstell ing aangepast kan worden . 
Uit het veldonderzoek kwam naar voren dat verbetering van de fysieke omgeving kan leiden tot 
verbetering van het extern imago. De verbetering van het extern imago kan tot gevolg hebben dat de 
buurt populairder wordt. Dit verhoogt dan weer het gepercipieerd extern imago. Verhoging van het 
gepercipieerd extern imago kan weer leiden tot een verhoging van het intern imago. Uit het onderzoek 
'Eindhoven doorgelicht' kwam immers naar voren dat de waardering van de woonsituatie afhankelijk is 
van het imago dat men denkt dat de buurt heeft. Dit proces is hieronder schematisch weergegeven . 

Gepercipieerd 

extern imago 

Intern imago j 

Intern imago j 

Figuur 7. 1. Meersporenbeleid 
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Dat de fysieke aanpak van de Haagse Schilderswijk niet deze positieve spiraal in werking heeft gezet 
kan verklaard worden door het feit dat in de Haagse Schilderswijk alleen de fysieke omgeving is 
verbeterd en de sociale omgeving is gebleven zoals die was. Blijkbaar was deze ingreep in de fysieke 
omgeving niet voldoende om buitenstaanders te doen geloven dat de buurt daadwerkelijk was 
verbeterd. Dit heeft tot gevolg dat de wijk impopulair blijft en dat het gepercipieerd extern imago niet 
verbetert. 

Essentieel onderdeel met betrekking tot het verbeteren van het extern imago is positieve 
berichtgeving. Uit literatuur blijkt dat een negatief beeld niet zomaar omgezet wordt in een positief 
beeld (van Keulen & van Woerkum, 1996). 
Mensen zoeken naar een balans tussen hun gedachten en hun nieuwe waarnemingen . Nieuwe 
waarnemingen moeten als het ware passen in eerdere ervaringen en indrukken. Mensen stellen zich 
daardoor bij voorkeur bloot aan informatie die aansluit bij eerder gevormde opvattingen. In andere 
woorden, als de aangeboden informatie overeenstemt met de eigen opvattingen, is de kans groot dat 
die wordt opgepikt en verwerkt. Dit betekent dat iemand die een negatief beeld van een buurt heeft 
eerder de negatieve dingen ziet in plaats van de positieve dingen. 
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Als men het extern imago van een buurt wil verbeteren dan zal men met dit laatste zeker rekening 
dienen te houden. Met ingrepen in alleen de fysieke omgeving zal het extern imago waarschijnlijk niet 
verbeteren. Men moet ervoor zorgen dat positieve berichtgeving de mensen bereikt en dat deze 
positieve informatie ook verwerkt wordt zodat de mensen het negatieve beeld in de loop der tijd 
kunnen bijstellen. 

7.3.2 AANBEVELINGEN EVENTUEEL VERVOLGONDERZOEK 

Uit de resultaten, zoals besproken in het voorgaande hoofdstuk, blijkt dat het de variabele 
'bewonerssamenstelling' een zeer grote rol speelt in de voorspelling van zowel het intern als 
gepercipieerd extern imago. In tegenstelling tot de andere variabelen die in de regressie-analyse zijn 
opgenomen is de variabele 'bewonerssamenstelling' niet samengesteld uit een aantal deelvariabelen. 
Hierdoor is nu niet precies duidelijk waardoor de waardering voor 'bewonerssamenstelling' bepaald 
wordt. Bijvoorbeeld bij de variabele 'visuele kwaliteit' is aan de hand van de correlaties van de 
deelvariabelen met de afhankelijke variabelen te zien dat 'visuele kwaliteit' in grote mate samenhangt 
met de deelvariabele 'uiterlijk van de buurt' . Het is in een vervolgonderzoek dan ook aan te bevelen om 
bij de variabele 'bewonerssamenstelling' een aantal deelvragen op te nemen zodat meer inzicht kan 
worden verkregen in welke kenmerken van de bewonerssamenstelling samenhangen met de 
waardering voor de bewonerssamenstelling. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld demografische 
opbouw, sociaal-economische status van de bewoners, het percentage allochtonen, de samenstelling 
qua huishoudtypen, leefstijl , etc. Uit het onderzoek van Carp et al. (1982) kwam naar voren dat 
geluidsoverlast van buren een grote rol speelt bij de waardering van de woonomgeving . Het is aan te 
bevelen deze variabele ook als deelvariabele van de 'bewonerssamenstelling' op te nemen. 

Uit de resultaten van het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' kwam als een van de conclusies naar 
voren dat het gepercipieerd extern imago van een buurt van groot belang is voor de waardering van de 
woonsituatie. Met behulp van een woningmarktonderzoek wordt meestal niet ingegaan op de imago's 
van verschillende buurten van een stad omdat dit veel tijd kost. Met behulp van een extra vraag is 
echter vrij snel weer te geven welke buurten in een bepaalde stad zeer gewild zijn en welke niet. 
Hierbij kan men denken aan een vraag waarbij de respondenten een aantal buurten kunnen 
aankruisen waar ze graag zouden gaan wonen als ze (hypothetisch gezien) zouden gaan verhuizen . 
Daarna zou men dezelfde vraag kunnen herhalen maar dan waar men absoluut niet zou willen wonen 
als en (hypothetisch) zou gaan verhuizen. Op deze manier kan men ogenschijnlijk snel inzicht 
verkrijgen waar de zeer gewilde en minder gewilde buurten van een stad zich bevinden, zodat het 
stedelijk beleid daar beter op kan inspringen. Er kleven echter ook een aantal nadelen aan dit soort 
vragen waardoor de bruikbaarheid van de resultaten in het geding kan komen. Allereerst weten veel 
bewoners van grote steden de namen van alle buurten niet. Het kan ook voorkomen dat men namen 
door elkaar haalt zodat er een vertekend beeld kan ontstaan. Een ander nadeel is dat men niet zeker 
weet hoe respondenten tot hun keuze zijn gekomen. Het kan ook heel goed zijn dat andere factoren 
dan het imago van de buurt hebben bijgedragen aan de keuze. Hierbij kan men denken aan de ligging 
ten opzichte van het werk of bereikbaarheid en aanwezigheid van andere voorzieningen. Een ander 
nadeel door de vraag zo te stellen (in welke buurt wilt u hypothetisch wel/niet wonen) is dat 
respondenten veelal buurten in de directe omgeving van de huidige woning kiezen, omdat men sterk 
de neiging heeft om binnen of in de directe omgeving van de huidige buurt te verhuizen . 

Het percentage verklaarde variantie van het veldonderzoek met betrekking tot het extern imago is vrij 
laag. Dit kan veroorzaakt worden door "ruis" tussen respondenten, maar het kan ook zijn dat het extern 
imago ook door andere variabelen die niet zijn gemeten in het veldonderzoek wordt verklaard . Deze 
niet gemeten variabelen kunnen betrekking hebben op kenmerken van de woonomgeving 
(bijvoorbeeld de status om in een bepaalde buurt te wonen, geluidsoverlast buren, leefstijl van de 
bewoners, sociale overlast als gevolg van intimidatie of bedreiging) of andere kenmerken . In literatuur 
met betrekking tot het imago blijkt dat berichtgeving in kranten of op TV van invloed kan zijn . 
In een eventueel vervolgonderzoek met betrekking tot het extern imago is het daarom aan te bevelen 
om ook vragen op te nemen met betrekking tot berichtgeving in kranten of andere media en bepaalde 
kenmerken van de woonomgeving die nu buiten beschouwing zijn gelaten. Hierbij kan men denken 
aan de leefstijl van buurtbewoners, geluidsoverlast van buren, de status om in een bepaalde buurt te 
wonen, overlast als gevolg van intimidatie of bedreiging e.d. 
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Tot slot valt aan te bevelen om meer onderzoek te verrichten naar het extern imago van meerdere 
buurten. Hierbij dienen zowel buurten die als "goed" bekend staan als buurten die als "slecht" bekend 
staan betrokken te worden. Aan de hand van extra onderzoek kan men beter inschatten of het 
gepercipieerd extern imago overeenstemt met het extern imago en welke kenmerken samenhangen 
met het extern imago van een bepaalde buurt. Tevens kunnen de gegevens beter gegeneraliseerd 
worden. 

7 .4 KANTTEKENINGEN AFSTUDEERONDERZOEK 

In deze paragraaf zullen kanttekeningen ten opzichte van het afstudeeronderzoek worden geplaatst. 
Hierbij zal ingegaan worden op verschillende aspecten van het afstudeeronderzoek, te weten : de 
onderzoeksopzet, het onderzoeksinstrument en de procedure van het veldonderzoek. 

Conclusies onderzoeksopzet 
Het intern imago en het gepercipieerd extern imago zijn geanalyseerd middels de data die zijn 
verkregen uit het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht' . Hierbij is de vraag waarbij respondenten een 
rapportcijfer voor de buurt moeten geven (gelet op de bereikbaarheid en visuele kwaliteit, de mate van 
overlast en de bewonerssamenstelling) opgevat als een operationalisatie van het intern imago. Men 
kan zich afvragen in hoeverre dit juist is. Beter was geweest om deze vraag op te vatten als een 
covariant van het intern imago, dat wil zeggen dat als het rapportcijfer voor de buurt hoog is, 
automatisch het intern imago ook hoog is en omgekeerd dat het intern imago laag is als het 
rapportcijfer voor de buurt laag is . 
Het intern imago zou men in het vervolg beter kunnen meten door aan respondenten te vragen wat het 
beeld is dat ze van hun buurt hebben , waarbij de antwoordcategorie varieert van bijvoorbeeld zeer 
negatief tot zeer positief. 
De vraag uit de enquête 'Eindhoven doorgelicht' waarbij de respondenten aan kunnen geven hoe zij 
denken dat hun buurt bekend staat, is opgevat als een operationalisatie van het gepercipieerd extern 
imago. 
Door gebruik te maken van de data uit 'Eindhoven doorgelicht' is het wel mogelijk geweest om 
onderscheid te maken tussen verschillende huishoudtypen en buurten. Bovendien zijn de resultaten 
van de verschillende analyses met betrekking tot het intern imago en gepercipieerd extern imago in 
grote mate betrouwbaar vanwege het groot aantal respondenten dat in de analyses is betrokken. 

Omdat het doel van dit onderzoek was om onder andere aan te geven waaruit de verschillen en 
overeenkomsten bestaan tussen het intern, gepercipieerd extern en extern imago is er een aanvullend 
onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het extern imago. Het extern imago, of een covariant daarvan 
is namelijk niet gemeten in het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht'. Dit aanvullend onderzoek heeft zich 
beperkt tot het meten van het extern imago van één buurt in verband met de beschikbare tijd en het 
budget. Aangezien het extern imago maar van één buurt is gemeten zijn de resultaten hiervan niet 
goed generaliseerbaar. Bovendien is het extern imago gemeten in een buurt met een laag 
gepercipieerd extern imago. Uit de regressie-analyses met betrekking tot buurten met een hoog c.q. 
laag gepercipieerd extern imago blijkt dat er verschillen zijn waar te nemen op buurtniveau. Het is dan 
ook aannemelijk dat er verschillen zijn tussen het extern imago van een buurt met een hoog 
gepercipieerd extern imago en een buurt met een laag gepercipieerd extern imago zoals Tivoli. Bij 
buurten met een laag gepercipieerd extern imago is de rol van 'sociale overlast' van groter belang. Bij 
buurten met een hoog gepercipieerd extern imago is 'visuele kwaliteit' (en dan met name 'uiterlijk van 
de buurt') van relatief groter belang. 
Verder kan men met betrekking tot het aanvullend veldonderzoek opmerken dat de resultaten wel 
betrouwbaar zijn als het gaat om het extern imago van Tivoli volgens alle respondenten . Gezien het 
totaal aantal respondenten (N =96) is het moeilijker om betrouwbare resultaten te verkrijgen 
betreffende bepaalde groeperingen binnen de respondenten (bijvoorbeeld : vestigers versus 
doorstromers, zekeren versus onzekeren) . 

Een geheel ander punt van kritiek op dit afstudeeronderzoek zou kunnen zijn dat het beperkt is tot het 
meten van de waardering voor verschillende kenmerken van de woonomgeving . Andere variabelen 
zoals de gemoedstoestand van de respondent of berichtgeving van verschillende buurten in kranten of 
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andere media zijn in dit afstudeeronderzoek niet betrokken. Gezien het lage percentage verklaarde 
variantie wat betreft de regressie-analyse van het extern imago was dat misschien wel nodig geweest. 
Het lage percentage verklaarde variantie kan echter ook andere oorzaken hebben. Het kan 
bijvoorbeeld veroorzaakt worden door "ruis" tussen de respondenten . Het kan ook zijn dat de lijst van 
kenmerken van de woonomgeving niet volledig is. Bijvoorbeeld variabelen als 'status van een buurt', 
'geluidsoverlast buren' of 'leefstijl ' zijn niet in de enquête opgenomen. 

In het veldonderzoek is niet gevraagd naar de waardering voor de samenstelling van de bewoners van 
Tivoli zoals in 'Eindhoven doorgelicht' . In plaats daarvan is de waardering voor bepaalde kenmerken 
van de bewoners gevraagd, om zo meer inzicht te verkrijgen in de kenmerken van bewoners die 
bepalend zijn voor de bewonerssamenstelling . De kenmerken van de bewoners die zijn onderzocht in 
het veldonderzoek vertonen (bijna) geen relatie met de afhankelijke variabele 'extern imago Tivoli' . Dit 
kan twee oorzaken hebben. Het kan zijn dat er andere kenmerken van bewoners zijn die wel een rol 
spelen maar die niet zijn gemeten in het veldonderzoek (bijv. "leefstijl"). Daarnaast kan het ook zo zijn 
dat kenmerken van de bewoners geen rol spelen bij het extern imago. In een eventueel 
vervolgonderzoek zou men dit verder kunnen onderzoeken. 

Conclusies onderzoeksinstrument veldonderzoek 
Om het aanvullend veldonderzoek uit te voeren is een enquête ontwikkeld . De kenmerken van de 
woonomgeving die kunnen samenhangen met het beeld van Tivoli , zijn voornamelijk gebaseerd op 
kenmerken van de woonomgeving uit het onderzoek 'Eindhoven doorgelicht'. Dit is gedaan om de 
vergelijking tussen het intern imago, het extern imago en het gepercipieerd extern imago van Tivol i 
mogelijk te maken. Toch was het vergelijken van de gegevens soms moeilijk omdat bepaalde 
variabelen waren samengevoegd (bijvoorbeeld sociale onveiligheid 's avonds en overdag zijn 
samengevoegd tot de variabele 'sociale onveiligheid ' in de enquête van het veldonderzoek) of omdat 
er aanvullende variabelen , die uit de literatuurstudie naar voren zijn gekomen , waren opgenomen 
(bijvoorbeeld 'geschiktheid voor het naar school sturen van kinderen'). 
Verder was de volgorde van onderwerpen bij onderdeel D van de enquête uit het veldonderzoek niet 
optimaal. De eerste vraag was voor sommige respondenten te vaag. Het was beter geweest om te 
beginnen met een duidelijker onderwerp zoals bijvoorbeeld de bereikbaarheid van verschillende 
voorzieningen. 

Conclusies procedure veldonderzoek 
De enquêtes van het veldonderzoek zijn rond etenstijd persoonlijk afgegeven. Dit is een tijdstip waarop 
veel vrouwen wel of net thuis zijn . De enquête werd veelal door vrouwen aangenomen. Onder de 
respondenten van het veldonderzoek bevinden zich dan ook ongeveer twee keer zoveel vrouwen als 
mannen. Het persoonlijk afgeven en ophalen van de enquête heeft waarsch ijnlijk wel tot een hoge 
respons (84%) geleid, mede natuurlijk omdat non-respons bij het afgeven van de enquête 
uitgeselecteerd werd . 
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Bijlage 1 Omgevingstechnologie 

Aangezien niet iedereen bekend is met de studierichting Techniek en Maatschappij en de afstudeerrichting 
Omgevingstechnologie binnen deze studierichting, zal in deze bijlage kort worden uitgelegd hoe de 
afstudeerrichting Omgevingstechnologie is opgebouwd en wat het doel is. 

Inleiding 
Omgevingstechnologie (OT) is één van de afstudeerrichtingen binnen de studierichting Techniek en 
Maatschappij (TeMa). 
Omgevingstechnologie richt zich zowel op de bouwkunde als op de sociale wetenschappen. Het doel is 
toepassing in de ontwerppraktijk van wetenschappelijke kennis, verkregen met behulp van methoden en 
technieken uit de mens- en maatschappijwetenschappen. 
Omgevingstechnologie bestudeert de wisselwerking tussen gebruikers en hun omgeving. De aandacht 
wordt hier niet alleen gericht op bouwkundige en andere technische aspecten van de omgeving, maar ook 
op de psychologische, sociologische, economische en juridische facetten. 

Opbouw opleiding 
Als OT-student volg je gedurende de gehele studie een groot aantal vakken (50%) bij de faculteit 
Bouwkunde. Daarnaast wordt door eigen docenten in de eerste twee jaar van de studie een 
basisprogramma verzorgd met inleidende vakken in de maatschappijwetenschappen en methoden & 
technieken vakken. In de laatste twee jaar volgt men meer gespecialiseerd onderwijs. Voor 
Omgevingstechnologie betreft dit verdiepingsvakken in de sociale en cognitieve psychologie, perceptieleer, 
omgevingspsychologie en toegepaste vakken over bijvoorbeeld programma's van eisen en post-occupancy 
evaluation. Kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van toegepast onderzoek en het toepassen van 
kennis in de (ontwerp)praktijk worden verder ontwikkeld in werkcolleges en projecten. De studie wordt 
afgesloten met een zelfstandig uitgevoerd afstudeerproject in de praktijk. 

Het OT-model 
Omgevingstechnologie onderzoekt de interactie tussen mens en omgeving. Belangrijk uitgangspunt hierbij 
is de wederzijdse beïnvloeding. De omgeving beïnvloed door haar hoedanigheid het gedrag, gevoelens en 
gedachten van de mens en andersom beïnvloed de mens door zijn gedrag (ingrepen) de omgeving. Dit 
complexe proces wordt door het omgevingstechnologisch model in kaart gebracht (zie figuur 1 ). Hierin is de 
omgeving onderverdeeld in fysieke, sociale en natuurlijke omgeving . 
• sociale omgeving : verzameling persoonlijke contacten van een individu met andere 

individuen. 
• fysieke omgeving : verzameling van alle door mensen gemaakte tastbare objecten, zoals 

gebouwen, wegen e.d. 
• natuurlijke omgeving : verzameling van natuurlijke of niet tastbare elementen die de mens 

omringt, zoals planten, dieren, landschap maar ook water, lucht en het 
klimaat. 

Interactie tussen omgeving (Environment) en mens (Individu) speelt zich af tegen een organisatorische en 
maatschappelijke context. 
Corresponderend met de drie typen omgevingen worden de volgende drie aspecten onderscheiden: 
• sociale aspect : de beleving van de sociale omgeving . De sociale beleving van de omgeving 

hangt samen met de behoefte van mensen om contacten met elkaar te 
onderhouden. 

• ruimtelijk aspect : het directe gebruik van de fysieke omgeving. Gebruik heeft te maken met het 
handelen van mensen en met hun verplaatsingsactiviteiten. Wat doen de 
personen in en met hun omgeving. 

• service aspect : de omgang met de natuurlijke omgeving. Het gaat hierbij om een positieve 
beleving, het voorkomen van letsel en het bevorderen van de gezondheid. 
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-------------------------------------------------, 
Organisatorisch/Maatschappelijke context 

1 

'-------------------------------------------------
Figuur 1. Het OT-model (uit: van Wagenberg, et al. 1989) 

Het is de taak van een omgevingstechnoloog om een brugfunctie te vervullen overal waar sprake is van 
wisselwerkingen tussen mensen en omgevingen, of het nu gaat om een ontwerp van nieuwe omgevingen, 
om verandering in bestaande structuren of om de realisering van nieuwe gedragsvormen. 
Omgevingstechnologen kunnen bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het ontwerp en het beheer van 
complexe gebouwen, zoals ziekenhuizen, moderne fabrieken, kantoren. Of zij kunnen onderzoek verrichten 
voor en bedrijf of woningbouwvereniging naar de wensen van de huidige gebruikers en bewoners. 
Zij zijn in staat verworvenheden van de mens- en maatschappijwetenschappen, in het bijzonder 
omgevingspsychologie, te integreren in het ontwerpen van technische artefacten zoals gebouwen en hun 
inrichting. 
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Bijlage Il Kwaliteitsfactoren 

Hieronder is het overzicht weergegeven van de verschillende kwaliteitsfactoren die men kan onderscheiden 
bij de vijf hoofdfactoren. De vijf hoofdfactoren zijn: beeldvorming, woonomgeving, woonvorm, woning en 
sociale omgeving. 

r sEELDVORMING~RÖND- HEr: óöMPÈ~ DEWONING • ·+>>;: .,, .'Gt·" ' ;,;';'' /f"c' /:'. ,•>?NFITT Y s; 'K¾)!ffs}Jl 

De publieke opinie over: ( on)gelijkvloersheid 
de wijk en de lokatie - alle vertrekken op zelfde laag 
de woonvorm en het beheer - verdieping met trap 
de woningen aantal kamers 
de beheerder grootte woonkamer 
de sociale omgeving grootte overige kamers 

de vormgeving van de wijk, groen e.d. indeling 
de vormgeving van de woonvorm en woningen gesloten/open keuken 
aanzien keukenuitrusting 

sanitaire uitrusting; tweede toilet 
; DE WOONOMGEVING,EN~DE l:OKA TIE 

,, .;Aft&\i afwerking 
bereikbaarheid per auto grootte tuin 
parkeermogelijkheden grootte balkon 
afstand tot dagelijkse voorzieningen oriëntatie op zon 
afstand tot stadscentrum privacy 
groen in de omgeving uitzicht 
afstand tot recreatiemogelijkheden balkon uit de wind 
geschiktheid voor kinderen isolatieniveau 
onderhoud van de woonomgeving huur 
afstand tot werk servicekosten 
rust beheer 
afstand tot parkeergarage berging 
wandelmogelijkheden scheiding douche/bad 
ruime opzet rust 

eigen keuze 
~DE,WOONVORM,(iridien vári toé~ässing}W!■i&l 
woningtype SQCIAl!:E.0MGEVING 1\ife'", "'" " /!! 00

• "''.., 

- eengezinswoning opleidingsniveau en samenstelling beroepsgroepen 
- gestapelde woning samenstelling huishoudenstypen 

representativiteit entree samenstelling leeftijden 
gebruiksgemak entree betrokkenheid bewoners bij elkaar 
veiligheid entree betrokkenheid bewoners bij woonsituatie 
privacy entree opvattingen over waarden en normen woongedrag 
lift sociale controle 
trap mate van veiligheid 
ontsluitingsprincipe mate van vervuiling 

- galerij openbare ordehandhaving 
- corridor gemeentelijke toewijzing 
- portiek buurthuis 

recreatieruimte geschiktheid voor kinderen 
rust 
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Bijlage III Checklist kwaliteitsfactoren omgevingsniveau 

In deze bijlage is een checklist weergegeven waarmee men de positieve en negatieve punten van een 
buurt snel en overzichtelijk in beeld kan brengen. 

1. Dichtheid 
Dichtheid betreft netto dichtheid (excl. niet-woongebieden) 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

l ■ I 1 1 

2. Differentiatie woningtypen 

maximaal 10 woningen per hectare 

10-25 woningen per hectare 

25-35 woningen per hectare 

35-50 woningen per hectare 

> 50 woningen per hectare 

Aanwezige woningtypen: a. koopwoningen> f 225.000; b. middeldure koopwoningen; c. goedkope 
koopwoningen< f 155.000; d. dure huurwoningen> f 810,- per maand; e. betaalbare en goedkope 
huurwoningen 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

3. Uiterlijk gebouwde omgeving 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 

4. Inrichting openbare ruimte 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 1 1 

1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 1 

5. Kwaliteit openbare verlichting 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

5 typen aanwezig 

4 typen aanwezig 

3 typen aanwezig 

2 typen aanwezig 

1 type aanwezig 

hoogwaardige c.q. karakteristieke bebouwing 

goede ruimtelijke opbouw en samenstelling/aanwezigheid 
beeldbepalende elementen 

ruimtelijke opbouw en samenstelling voldoende 

discontinuïteit in bebouwing/onvoldoende samenhang tussen 
ruimtelijke opbouw en samenstelling c.q. verschijningsvorm en 

structurele inrichtingsproblemen 

recent ingericht c.q. aangelegd gebied met optimaal inrichtingsniveau 

goed functioneel inrichtingsniveau/ 5 tot 0 jaar geleden aangelegd 

het merendeel van de afzonderlijke straten kent een inrichting die is 
afgestemd op de functie c.q. de behoefte van de gebruikers 

incidentele inrichtingsproblemen met name ten aanzien van 

structurele inrichtingsproblemen 

gebied voldoet volledig aan de verlichtingsnormen 

gebied voldoet bijna geheel aan de normen 

gebied voldoet voor het merendeel aan de normen 

verlichting is op verschillende plaatsen onvoldoende / hinder van groen 

verlichting is structureel onvoldoende c.q. ontbreekt op nogal wat 
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6. Kwaliteit structureel groen 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 1 

1 ■ 1 

parkachtig gebied/bosrijke woonbuurt/sportpark/begraafplaatsen/buitengebied 

villawijken/hoogbouw omringd door groen 

modale buurten, inclusief buurtparken 

gebied met weinig openbaar groen/overwegend straten zonder voortuinen/ 
wijkgroen niet aanwezig of slecht bereikbaar 

gebied waar alle onder bovenstaande aspecten als zwak zijn aan te merken 

7. Kwaliteit gebruiks-/aankledingsgroen 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

8. Kwaliteit bestrating 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

9. Kwaliteit riolering 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

10. Kwaliteit speelvoorzieningen 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

11. Parkeervoorzieningen 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 
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gebruiks-/aankledingsgroen in zeer ruime mate aanwezig 

gebruiks-/aankledingsgroen in ruime mate aanwezig 

gebruiks-/aankledingsgroen in voldoende ruime mate aanwezig 

gebruiks-/aankledingsgroen in beperkte mate aanwezig 

geen of nauwelijks gebruiks-/aankledingsgroen aanwezig 

volledige buurt na 1985 herstraat of aangelegd; kwaliteit in overeenstemming met functie 

buurt gedeeltelijk na 1985 herstraat c.q. aangelegd; geen problemen 

kwaliteit bestrating levert geen problemen op voor openbare ruimte; geen klachten 

incidentele herbestratingbehoefte 

buurtaanpak gewenst op basis van ouderdom/kwaliteit 

volledige buurt na 1985 op basis van kwaliteit vernieuwd c.q. aangelegd 

buurt gedeeltelijk na 1985 aangepakt c.q. aangelegd; geen korte termijn problemen 

kwaliteit riolering goed op basis van inspectie c.q. ouderdom 

incidentele rioolvervangingsbehoefte 

buurtaanpak gewenst op basis van ouderdom/kwaliteit 

hoogwaardig inrichtingsniveau; geen beheerproblemen 

hoogwaardig inrichtingsniveau; extra aandacht vereist 

functie op basis van normaal onderhoud en gebruik in stand te houden 

instandhouding kost extra energie als gevolg van intensief gebruik 

instandhouding problematisch als gevolg van misbruik; vervangnoodzaak i.v.m. slijtage 

de meeste autobezitters kunnen hun auto op eigen terrein parkeren 

er is vrijwel nooit een tekort aan parkeerplaatsen; de meeste autobezitters kunnen voor 
deur parkeren 

er is vrijwel nooit een tekort aan parkeerplaatsen 

er zijn regelmatig te weinig parkeerplaatsen 

er zijn structureel te weinig parkeerplaatsen 



12. Toegankelijkheid rolstoelgebruikers 
De toegankelijk van de buurt voor rolstoelgebruikers wordt door twee aspecten bepaald: 
1. hoogteverschillen of drempels 
2. door onverharde en/of smalle paden 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

De toegankelijkheid is veel beter dan gemiddeld; beide aspecten zijn beter dan gemiddeld 

De toegankelijkheid is beter dan gemiddeld; een van de aspecten is beter dan gemiddeld 

De toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers is normaal 

1 ■ 1 ■ 1 1 
1 ■ 1 1 1 

De toegankelijkheid is slechter dan gemiddeld; een van de aspecten is slechter dan 

De toegankelijkheid is veel slechter dan gemiddeld ; beide aspecten zijn slechter dan 

13. Nabijheid gebruiksgroen 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

< 500 m, in ruime mate aanwezig 

< 500 m, in beperkte mate aanwezig 

500-800 m, in ruime mate aanwezig 

500-800 m, in beperkte mate aanwezig 

> 800 m aanwezig 

14. Geschiktheid omgeving voor kinderen 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

weinig verkeer, eigen tu in en buurtgroen 

weinig verkeer, eigen tuin of buurtgroen 

normaal verkeer, eigen tuin en/of buurtgroen 

drukker verkeer, eigen tuin en/of buurtgroen 

druk verkeer, géén eigen tuin en/of buurtgroen 

15. Nabijheid speelvoorzieningen jonge kinderen (<12 jaar) 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

< 100 m 

100-200 m 

200-300 m 

300-400 m 

>400 m 

16. Nabijheid speelvoorzieningen oudere kinderen (>12 jaar) 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

< 200 m 

200-300 m 

300-400 m 

400-600 m 

> 600 m 

17. Nabijheid winkels dagelijkse voorzieningen 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

winkelvoorzieningen direct in omgeving aanwezig 

voorzieningen binnen een straal van 500 m 

voorzieningen binnen een straal van 1000 m 

onverzorgd doch binnen bereik ban rijdende winkel c.q. vanuit relatief hoog 

onverzorgd 
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18. Nabijheid basisscholen 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

meerdere basisscholen binnen een straal van 500 m 

meerdere scholen binnen straal van 500 m, moeilijk bereikbaar 

basisschool binnen een straal van 500 m aanwezig 

meerdere basisscholen verder dan een straal van 500 m 

een basisschool verder dan een straal van 500 m 

19. Nabijheid vrijetijdsaccommodaties (VTA) 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

20. Afstand tot stadscentrum 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

meerdere VT A's binnen straal van 500 m 

VT A binnen straal van 500 m 

VT A binnen straal van 1000 m 

idem, slecht bereikbaar 

afstand groter dan 1000 m 

< 500 m 

500-1000 m 

1000-1750 m 

1750-3000 m 

> 3000 m 

21. Afstand tot opstappunt openbaar vervoer 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

< 200 m 

200-300 m 

300-500 m 

500-800 m 

> 800 m 

22. Bereikbaarheid openbaar vervoer 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 1 

l ■ I 1 1 

23. Frequentie openbaar vervoer 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 
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busafstand op loopafstand aanwezig, meerdere buslijnen 

bushalte op loopafstand aanwezig, een buslijn 

bushalte niet op loopafstand aanwezig, meerdere buslijnen 

bushalte niet op loopafstand, een buslijn 

niet bereikbaar met openbaar vervoer 

vier maal per uur een verbinding 

drie maal per uur een verbinding 

twee maal per uur een verbinding 

elk uur een verbinding 

minder dan 1 maal per uur een verbinding 



----------------- --- -- -- ---·-

24. Afstand tot NS-station 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

< 500 m 

500-1000 m 

100-2500 m 

2500-3000 m 

> 3000 m 

25. Verkeersveiligheid op woonstraten 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 • 1 • 1 • 1 • 1 1 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

de verkeerveiligheid op woonstraten is optimaal; er zijn verkeerwerende maatregelen 

er zijn bijna geen verkeersonveilige situaties op de woonstraten ; er zijn verkeerwerende 
regelen getroffen 

de verkeersveiligheid op de woonstraten is normaal; er zijn geen maatregelen getroffen 

op een van de woonstraten komt een verkeersonveilige situatie voor 

op meerdere woonstraten komen verkeersonveilige situaties voor 

26. Verkeersveiligheid op ontsluitingswegen 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

27. Parkeerproblemen 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 

l ■ l ■ l ■ l ■ I 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

28. Conflict wonen/niet-wonen 

op de ontsluitingswegen komen geen onveilige verkeerssituaties voor 

er komen nauwelijks verkeersonveilige situaties voor 

de verkeersveiligheid op de ontsluitingswegen is normaal 

op een van de ontsluitingswegen komt een verkeersonveilige situatie voor 

op meerdere ontsluitingswegen komen verkeersonveilige situaties voor 

in de buurt is nooit een parkeerprobleem en er is ruimte beschikbaar voor eventueel 
toenemende parkeerbehoefte 

in de buurt is zelden een parkeerprobleem en er is ruimte beschikbaar voor eventueel 
parkeerbehoefte 

in de buurt is een normaal tekort aan parkeer plaatsen en er zijn normaal ook geen 

in de buurt is regelmatig een tekort aan parkeerplaatsen; dit leidt tot moeilijkheden 

in de buurt is een structureel tekort aan parkeerplaatsen; dit leidt tot moeilijkheden (files, 

Hierbij wordt gekeken naar conflictsituaties in de relatie wonen/niet-wonen 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

29. Geluidshinder verkeer 

functioneel zeer harmonisch gebied zonder conflicten of tekortkomingen 

functioneel harmonisch gebied met kleine ondergeschikte problemen 

gebiedje met zekere onevenwichtigheid in functionele opbouw; beperkte conflicten 

functionele disharmonie met duidelijke conflicten en tekortkomingen 

grote functionele disharmonie/grote conflicten en tekortkomingen 

Mogelijke bronnen zijn: a. auto(snel}weg; b. treinverkeer; c. doorgaan of bestemmingsverkeer 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

gehele gebied ligt buiten invloedssfeer geluidsbron 

bijna het gehele gebied ligt buiten invloedssfeer 

gebied met acceptabel geluidsniveau 

beperkte overlast van verkeers-/vervoersfuncties 

structurele overlast verkeers-/vervoersfuncties 
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30. Milieuhinder bedrijven 
Mogelijke invloedsfactoren zijn stank- en/of geluidsoverlast of negatieve effecten gezondheid van 
industriële bedrijven, landbouw of horeca. 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

31. Contact bewoners onderling 

gehele gebied ligt buiten invloedssfeer milieuhinderlijke bedrijven 

bijna gehele gebied ligt buiten invloedssfeer 

geen structurele milieu-overlast 

beperkte overlast milieuhinderlijke bedrijvigheid 

overlast milieuhinderlijke bedrijvigheid 

Betreft: burenhulp, participatie buurtactiviteit 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

de mate van contact tussen de buurtbewoners is zeer goed 

de mate van contact tussen de buurtbewoners is goed 

de mate van contact tussen de buurtbewoners is redelijk 

de mate van contact tussen de buurtbewoners is slecht 

de mate van contact tussen de buurtbewoners is zeer slecht 

32. Contact van bewoners naar verhuurder 
Betreft de manier waarop bewoners met hun klachten terecht kunnen bij eigenaar c.q. beheerder van de 
woning. 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

33. Woonappreciatie 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 
1 ■ 1 1 1 

34. Sociale verhuurbaarheid 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

35. Verkoopbaarheid 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 

l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 
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direkt verantwoordelijke is rechtstreeks aanspreekpunt 

verantwoordelijke alleen via tussenpersoon aanspreekbaar (bv. huismeester) 

door middel van spreekuur 

door middel van klachtenbus 

zeer moeilijk contact te krijgen 

zeer gewild woongebied met lange wachttijd 

redelijk gewild woongebied 

normale situatie m.b.t. vraag en aanbod 

zwakke sociale woonkwaliteit 

sociale woonkwaliteit slecht 

weinig verhuisbewegingen; zeer veel vraag 

veel vraag vanuit woningzoekenden 

normaal verloop; nauwelijks leegstand 

vrij veel verloop; beperkte leegstand 

veel verloop; structurele leegstand 

hoge gemiddelde verkoopprijs, korte verkooptijd en een klein verschil tussen vraag- en 
verkoopprijs 

verkoopprijs, verkooptijd en verschil tussen vraag- en verkoopprijs boven het gemiddelde 

gemiddelde verkoopprijs, verkooptijd en verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs 

verkoopprijzen , verkooptijd en verschil tussen vraag- en verkoopprijs liggen onder 

lage gemiddelde verkoopprijs, lange verkooptijd en verschil tussen vraag- en verkoopprijs 



36. Congruentie woongedrag 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

37. Organisatiegraad 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

38. Werkloosheid 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 1 

1 ■ 1 

39. Gezondheid 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 

l ■ l ■ l ■ l ■ I 

l ■ l ■ l ■ I 

1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 

40. Uitkeringsafhankelijkheid 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 1 1 

1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 

< 5% heeft (zeer) veel last van gedrag van buurtbewoners 

5-10% heeft (zeer) veel last van gedrag van buurtbewoners 

10-15% heeft (zeer) veel last van gedrag van buurtbewoners 

15-20% heeft (zeer) veel last van gedrag van buurtbewoners 

> 20% heeft (zeer) veel last van gedrag van buurtbewoners 

de mate waarin men de weg weet binnen de gemeente is zeer goed en de eensgezindheid 
zeer groot 

de mate waarin men de weg weet binnen de gemeente is goed en de eensgezindheid is 

de mate waarin men de weg weet binnen de gemeente en de eensgezindheid zijn normaal 

de mate waarin men de weg weet binnen de gemeente is matig en de eensgezindheid is 

de buurtbewoners weten nauwelijks de weg binnen de gemeente en bovendien is men 
nauwelijks eensgezind 

zeer weinig bewoners met uitkering en nauwelijks langdurig werklozen 

weinig bewoners met uitkering en weinig langdurig werklozen 

gemiddeld aantal bewoners met uitkering en gemiddeld aantal langdurig werklozen 

meer dan gemiddeld aantal bewoners met uitkering en meer dan gemiddeld aantal 
werklozen 

heel veel bewoners met uitkering en zeer veel bewoners zijn langdurig werkloos 

het aantal bewoners met gezondheidsklachten, waarbij het vermoeden bestaat dat deze 
samenhangen met de woonsituatie, is ver onder het gemiddelde 

het aantal bewoners met gezondheidsklachten, waarbij het vermoeden bestaat dat deze 
samenhangen met de woonsituatie, is onder het gemiddelde 

het aantal bewoners met gezondheidsklachten, waarbij het vermoeden bestaat dat deze 
samenhangen met de woonsituatie, is gemiddeld 

het aantal bewoners met gezondheidsklachten, waarbij het vermoeden bestaat dat deze 
samenhangen met de woonsituatie, is boven het gemiddelde 

het aantal bewoners met gezondheidsklachten, waarbij het vermoeden bestaat dat deze 
samenhangen met de woonsituatie, is ver boven het gemiddelde 

in de buurt wonen nauwelijks of geen mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering 

in de buurt wonen relatief gezien weinig mensen die afhankelijk zijn van een 

in de buurt wonen relatief gezien een gemiddeld aantal mensen die afhankelijk zijn van een 
bijstandsuitkering en deze afhankelijkheid leidt niet vaker dan normaal tot problemen 

in de buurt wonen relatief gezien veel mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering 
deze afhankelijkheid leidt in speciale gevallen tot maatschappelijke problemen 

in de buurt wonen relatief gezien zeer veel mensen die afhankelijk zijn van een 
en deze afhankelijkheid leidt vaak tot maatschappelijke problemen 
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41. IHS afhankelijkheid 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

42. Betalingsgedrag 

in de buurt wonen geen of nauwelijks huishoudens die IHS ontvangen 

in de buurt wonen weinig huishoudens die IHS ontvangen 

in de buurt woont een gemiddeld aantal huishoudens dat IHS ontvangt 

in de buurt wonen relatief gezien veel huishoudens die IHS ontvangen 

in de buurt wonen relatief gezien zeer veel huishoudens die IHS 

Betalingsachterstand betreffende huur, hypotheek of gemeentelijke belastingen 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

43. Sociale veiligheid 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

l ■ I 1 1 

in de buurt wonen geen of nauwelijks huishoudens met een betalingsachterstand 

in de buurt wonen weinig mensen met een betalingsachterstand 

in de buurt woont een gemiddeld aantal mensen met een betalingsachterstand 

in de buurt woont een meer dan gemiddeld aantal mensen met een 

in de buurt wonen relatief veel huishoudens die een betalingsachterstand hebben 

geen klachten bekend 

er zijn in beperkte mate klachten bekend over in het gebied gelegen sociaal onveilige 
lokaties welke niet structureel van aard zijn 

het gebied kent een gemiddeld aantal sociaalonveilige lokaties ; gemiddeld aantal 

het gebied kent een boven gemiddeld aantal sociaalonveilige lokaties ; veel klachten 

het gebied kent sociaalonveilige lokatie van structurele aard; veel klachten 

44. Gevoel van sociale onveiligheid 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

I ■ 1 1 1 

< 5% voelt zich in de buurt (zeer) onveilig 

5-10% voelt zich in de buurt (zeer) onveilig 

10-15% voelt zich in de buurt (zeer) onveilig 

15-20% voelt zich in de buurt (zeer) onveilig 

> 20% voelt zich in de buurt (zeer) onveilig 

45. Aantal vernielingen door vandalisme per jaar 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

46. Aandacht politie 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

Bijlage lil 

0-27 

28-55 

56-83 

84-111 

>112 

zeer rustig gebied met nauwelijks delicten 

rustig gebied met zeer incidentele problemen die extern van aard 

met normale inzet te controleren gebied 

gebied dat extra aandacht vraagt 

gebied dat zeer regelmatig speciale aandacht vraagt 



47. Beeldvorming woonbuurt 

l ■ l ■ l ■ l ■ l ■ I 
l ■ l ■ l ■ l ■ I 
1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 

1 ■ 1 ■ 1 1 

1 ■ 1 1 1 

Literatuur 

woonbuurt staat als zeer goed bekend 

woonbuurt staat als goed bekend 

woonbuurt heeft normale reputatie 

woonbuurt staat als minder goed bekend 

woonbuurt staat als slecht bekend 

• Smeets, J . (1997). Strategisch woningbeheer en marketing; instrumenten voor marketingpositionering 
en ingreepplanning. In: Handboek stedelijk beheer, VUGA Uitgeverij B.V., 's-Gravenhage. 
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Bijlage IV Enquête veldonderzoek 

Technische Universiteit Eindhoven 

Dommelgebouw 0.12 

Postbus 513 

5600 MB EINDHOVEN 

Enquête 
beeldvorming van woonwijken 

Eindhoven, 12 september 1997 

Geachte bewoner(s), 

Graag wil ik me hierbij aan u voorstellen. Mijn naam is Brigitte Rijpers en ik studeer aan 
de Technische Universiteit in Eindhoven . In maart van dit jaar ben ik begonnen aan mijn 
afstudeeropdracht. 

In het kader van deze afstudeeropdracht voer ik een onderzoek uit naar de beeldvorming 
van woonwijken . Ik onderzoek hiervoor onder andere hoe bewoners van deze woonwijk 
(Gijzenrooi) zich een beeld vormen van de aangrenzende woonwijk Tivoli*. 

Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over de kenmerken van een 
wijk die bepalend zijn voor het beeld dat men heeft van die wijk. Aan de hand hiervan 
geef ik aanbevelingen aan ontwerpers, zodat in de toekomst betere woonwijken 
ontworpen kunnen worden of bestaande woonwijken (eventueel) verbeterd kunnen 
worden . 

Deze enquête is opgesteld met verschillende vragen over kenmerken van Tivoli. 
Daarnaast bevat de enquête ook vragen over uw huishouden en uw eigen woonsituatie. 
De verzamelde gegevens zullen volledig anoniem verwerkt worden. 

Het invullen van de enquête neemt slechts 10 minuten van uw tijd in beslag. 

Zoals u wellicht begrijpt, kan ik dit onderzoek niet uitvoeren zonder uw medewerking. 
Ik hoop dat u aan mijn afstudeeronderzoek mee wilt werken door het invullen van deze 
enquête. 

De enquête zal volgende week vrijdag of zaterdag (19 en 20 september) worden 
opgehaald. (Indien u dan niet thuis mocht zijn, dan laat ik een berichtje achter). 

Bij voorbaat dank, 

Brigitte Rijpers 

• Met Tivoli wordt het gebied bedoeld dat zich bevindt binnen de Heezerweg, Tivolilaan, Neushoornstraat en de 
Leeuwenstraat. 

Bijlage IV 



Toelichting bij de enquête 

Deze vragenlijst is bedoeld voor de hoofdbewo(o)n(st)er van dit adres in de wijk Gijzenrooi. 
Woont u met z'n tweeën, in gezinsverband of in een woongroep (bijvoorbeeld een studentenhuis) 
dan kan de enquête ingevuld worden door één van de volwassenen. 

De enquête is opgebouwd uit vier delen (A, B, C en D). Per deel worden een aantal vragen 
gesteld. Er zijn twee soorten vragen. Er zijn vragen waarbij u het antwoord aan kunt kruisen. 

Voorbeeld: 

B.3 Nee .. ....... .... .. .... ... ... .. .... ... ..... ... .............. ......... . 

Ja······ ··· ·· ·· ······· ······················ ··· ··· ···· ···· ··· ···· ····· 

Er zijn ook vragen waarbij u zelf het antwoord in kunt vullen op de lijn. 

Voorbeeld: 

B.4 

0 
□+B.5 

(vul in :) _____________ + B.6 

In de bovenstaande voorbeelden staan er achter de antwoordmogelijkheden pijltjes. U wordt 
doorverwezen naar een bepaalde vraag. De pijltjes kunt u lezen als: 'ga verder met vraag ...... '. 
In de meeste gevallen staan er geen doorverwijzingen. U kunt dan gewoon doorgaan met de 
eerstvolgende vraag. 

Het invullen van de enquête neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag . 
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A Persoonlïke e evens 
,----,--,,,.,-, 

A.1 

A.2 

A.3 

A.4 

A.5 

Man ...... ................ ..... ... ...... ..... ... .. .. ... ....... .. ..... . 0 
Vrouw.. .. ...... ....... .. .... ..... ..... .. .... ..... .. ........ .. .. ..... 0 

In 19 

Nee .... .. .. .. ..... .... .. ........ .. .. ....... ........ ..... ... .... ..... . 

Ja, ik heb 1 kind ..... ... ... .. ... ....... ..... .... .... ... ... ... . 

Ja, ik 2 of meer kinderen 

Jaar 

Jaar 

o+s.1 
Oi+A.5 
0 

B Gegevens met betrekking tot de woonsituatie 

B.1 

B.2 

B.3 

B.4 

B.5 

B.6 

B.7 

---------- --- ----------, 
In 19 

Koopwoning ............ ..... ........ ........... ..... ...... ...... . 0 
Huurwoning. .... .. .. ... ... ........ ..... ... .. ........ .. ......... ... 0 

Nee ...... ... ..... ... .. .... ... .... .. ... ......... ... .... .. ... .. .... .. . . 

Ja ···· ··· ··· ······ ····· ············· ····· ······· ······· ··· ···· ········· 

0 
o+s.5 

(vul in :) ______________ + B.6 

Centrum .. .. ...... ... ..... ..... ....... ...... .. ..... ....... .... .... . 

Woensel ................. ... ... .... ...... .... ..... ... ...... ....... . 

Tongelre ..... ............... .. .. ..... .. ...... .. .... ......... ...... . 

Stratum .... ... .... .. ... ...... ... ........ .. ... ... .. .. ..... .... ..... . 

Gestel ...... .... ... .... .... ... .. ....... ...... .. ..... ..... ....... ... . 

Strijp ... ........... .... ..... ..... ....... .... .. .. ....... .. ... .... .... . 

Acht ... ....... .... ....... ..... .. ... ...... ....... .. .... ... ... ... .. ... . 

Anders, namelijk (vul in:) 

Nee ....... ......... ...... ........ ............ .... ... ... ..... ..... .. . . 

Ja, ik zoek nu al een (andere) woning .. .......... . . 

Ja, ik ben van plan om binnen 2 jaar te gaan 

verhuizen .. ...... .. ... ... ..... .. .... .. ...... .... ... ... ... .. .. .... . 

Ja, ik ben van plan om binnen 5 jaar te gaan 

verhuizen ...... .... ..... .... .... .. .. ... ... ..... .. .......... ...... . 

Ik ben tevreden met mijn huidige woonsituatie" 

Andere reden , namelijk (vul in :) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
Oi+B.8 

Oi+B.8 

o+s.a 

o+s.10 

i+B.10 
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B.8 

B.9 

B.10 

B.11 

C Keuze voor Gijzenrooi 

C.1 

Bijlage IV 

a) Vanwege werk/studie ...................... ...... ...... . 

b) Vanwege samenwonen/trouwen .... .......... .. .. 

0 
0 

c) Vanwege gezinsuitbreiding .......................... 0 
d) Vanwege gezondheidsredenen .. .... .... .... .. .. .. 0 
e) Vanwege onderhoudsstaat woning ............. 0 
f) Wil groter wonen ...... ........ .......... .. .... .. .... .. .. . 0 
g) Wil kleiner wonen ............ .......... .... .. .. .. .. .. .... 0 
h) Wil goedkoper wonen ...... ...................... .... .. 0 
i) Wil woning kopen ........ .......... .......... .... ........ 0 
j) Wil naar huurwoning .............. ............ ........ .. 0 
k) Wil een tuin .. .................... .......... .............. ... 0 
1) Wil geen tuin meer .. ...... .. ........ .. .. .... ........ .... 0 
m) Vanwege het negatieve imago van de wijk 

waarin ik woon .... .. .. .. ...... .. .. ...... .. ........ ......... 0 
n) Vanwege het negatieve imago van omliggende 

wijken. ... .......................... ......... 0 
o) Vanwege het positieve imago van de wijk 

waarnaar ik wil verhuizen ...... .. ...... .. ...... .. .... 0 
p) Een andere reden, namelijk (vul in:) 

(vul in :) __ 

Nee ... ...... ..... ...... ............... .. ................. ... .... ... . . 

Ja ................................................................... .. 

De Zevensprong .... .... .. ..... ..... ...... .... ..... ... .... .... . 

De Nutsschool ..... .. .... ... ................................... . 

Anders, namelijk (vul in:) 

a) De woning .......... ......................................... 

b) Kon hier snel een woning krijgen ................. 

c) De kwaliteit van de wijk ..................... .......... 

d) Familie/kennissen in deze wijk .................... 

e) Ligging van de woning t.o.v. werk ..... ........... 

f) Geschiktheid van wijk om kinderen op te laten 

groeien ....... ..................... .. .............. ... 

g) Nabijheid van bepaalde voorzieningen ........ 

h) Geringe te verwachten overlast ................... 

i) Samenstelling buurtbewoners ...................... 

j) Andere reden, namelijk (vul in:) 

□+c.1 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 



C.2 

C.3 

C.4 

C.5 

C.6 

(vul in:) __ 

Ja····· ···· ···· ···· ··· ····· ······ ·· ··· ·· ···· ·· ······ ······ ···· ····· ···· 
Nee .... .. .. ..... .. ... ........ ... ....... .... ... ..... .... ... .. ... ..... . 

Bereikbaarheid van bepaalde voorzieningen 

0 
o+c.s 

(winkels, scholen, groen/speelvoorzieningen) . . . . . . . . . . 0 
Afstand tot centrum van Eindhoven .. .. .. .... .. ... ... 0 
Reputatie van de wijk Schuttersbosch ... ....... .... 0 
Reputatie van de wijk Tivoli .. ... .. .... .... .. ... .. ..... ... 0 
Reputatie van de wijk Zoom .. ....... ..... . .. ... ......... 0 
Reputatie van Gijzenrooi zelf .... .. .. .. ... .. .... ........ 0 
Koop/huurprijs .. ... . .... ... .. . ... . . . ...... . ...... ... ... ... . . . . . . 0 
Andere reden, namelijk (vul in :) 

Zeer negatief .. ..... .... .. ... ..... .... ...... ...... ...... ....... . . 

Negatief .. .. ...... ... .... .. ..... ... .. ... ..... .... .. .... .. ...... .. . . 

0 
0 

Neutraal..... ... ...... ........ ..... ..... ..... .. .. .... ...... ... ... .. 0 
Positief .... ... ....... .. ... .. .... ...... ............. .. .. ..... .. ... ... 0 
Zeer positief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

Nee ... ... .. ...... ... .... ........ ... ...... ..... ... ... ................ . 

Ja··· ·· ··· ······· ·· ···· ··· ···· ·· ·· ··· ···· ···· ····· ··· ··· ···· ·· ····· ···· 

0 
0 

D Beeld van Tivoli 
':: .< _.., , ~ ·-' • • ) 1 <>:"'\\1::: ' ' . ,\ , ~- ' ' ... ~ / '.,:-,- _., :,,;,- . _)/.:. , . . ~ 

De Volgende vragen gaarrqyer het beeld <:lat~ .heeft van de aangren.zende puurt Tivoli. Tivoli is het . 
t=>C'./._'. ,._ _ :}(>?1/ •+}' • _ - ' <": .·.c, -_- •:: . , /:, -,/''.ff ,,.. ,f , 

gebi; .d d~t ·B•I~gen ä~ Heef~fyleg, Tivplilaän, Ne~.s oor s a~.~tQ
0
;g .. 1,\ èe.u.1iVen~tr~ît ligt ... 

Eèh á.àntalvan deze vràgewn(bestaat uit .. ' elJ ' ,. ··:11k t "''m kunt u àángeven' wàt u~vin t· 
.. . . . ·" :_ . :y/f%•··, > • ' , :<> <}k~('<á· '> . _/ '. ~i,. 'V, < '.,::"\l:P?'.· -i "'; \''."!.! i:_::t,~,}"!$:i)~ , , 

bepàalde aspeç:ten v~,n Tiv<:> lj: Daarl>ijworêft u ve~ocht altijd antvt.oord te gev~j;il oo~ áls u niet zeker 
, "";(f :.r - '/ C-</ - ,- · · · _' ,,, ;. --~ :@'".i.?t::-:, · :. ·,: -:x('::t _ • 

bent v~n uw antwoord. In dê tweede kolom kunt u ~angeyen hoef·zeker u bent V8n uw antwciorä> 
• ,-'.<> 1 • ' :··"'i ·_-e:J;,,.~- jlC,::;/4<~ > ""i' -. ·?<> • ' ... ,- ;;>: •• , , " ,, '\ól-@-'wiki!~~ 

HOE ZEKER WEET 
WAT VINDT U VAN ...... : U DAT: 

0.1 zeer neu- zeer (vrij) niet zo 
slecht slecht traal goed goed zeker zeker 

0 0 0 0 0 -+ 0 0 
0 0 0 0 0 -+ 0 0 
0 0 0 0 0 -+ 0 0 
0 0 0 0 0 -+ 0 0 
0 0 0 0 0 -+ 0 0 
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HOE ZEKER WEET 
WAT VINDT U VAN ..... . : UDAT: 

zeer neu- zeer (vrij) niet zo 
slecht slecht traal goed goed zeker zeker 

0.2 

0 0 0 0 0 ➔ 0 0 

0 0 0 0 0 ➔ 0 0 

0.3 

zeer neu- zeer (vrij) niet zo 
slecht slecht traal goed goed zeker zeker 

0 0 0 0 0 ➔ 0 0 
0 0 0 0 0 ➔ 0 0 
0 0 0 0 0 ➔ 0 0 
0 0 0 0 0 ➔ 0 0 
0 0 0 0 0 ➔ 0 0 
0 0 0 0 0 ➔ 0 0 

0.4 
zeer neu- zeer (vrij) niet zo 

slecht slecht traal goed goed zeker zeker 

0 0 0 0 0 ➔ 0 0 
0 0 0 0 0 ➔ 0 0 

0 0 0 0 0 ➔ 0 0 
0 0 0 0 0 ➔ 0 0 

0 .5 Zeer laag ... .. .. ...... .. ........ .... ......... ... .. ... .... ......... ..... ... .... . 0 
Laag .. ... .. ... ... .... .. ... ... ..... .... ..... ... ..... .... .. ...... ..... ... .... ... ... 0 
Normaal ... ..... .. .... ....................... ..... .. ...... .. .. .... ... ....... ... 0 
Hoog ....... .. .. ......... .. ... ...... .... .. ..... ...... ........ .... ... .. ..... .... .. 0 
Zeer hoog .. .. .... .... .. .. .. ..... ......................... ... ..... .. .... .. ..... 0 

0.6 Veel lager dan het gemiddelde ... ..... ... ... ... ....... .. .. ... .. ... . 0 
Lager dan het gemiddelde .. ... .... ... ...... ...... .... ........ .. .. .... 0 
Ongeveer gelijk aan het gemiddelde ...... ... ......... ... .. ..... . 0 
Hoger dan het gemiddelde ........ .............. ......... .... ... .. .... 0 
Veel hoger dan het gemiddelde ...... ......... .. .......... ...... ... 0 

0.7 Veel lager dan het gemiddelde .... .... .. .... .... ..... ... .. ... ..... . 0 
Lager dan het gemiddelde ....... .... ..... .... ... ... .... ........ .... .. 0 
Ongeveer gelijk aan het gemiddelde ..... .. .... .. .. ... ... .... .... 0 
Hoger dan het gemiddelde ................ ............ .... ....... ..... 0 
Veel hoger dan het gemiddelde ............ ....... .. ..... ..... ..... 0 
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D.8 

D.9 

D.10 

D.11 

D.12 

D.13 

Dit is het einde van de enquête. 

MATE WAARIN DIT VOORKOMT: 
HOE ZEKER WEET 

U DAT: 

zeer nor- zeer 
veel veel maal weinig weinig 

(vrij) niet zo 
zeker zeker 

0 0 0 0 0 ➔ 0 
0 0 0 0 0 ➔ 0 
0 0 0 0 0 ➔ 0 
0 0 0 0 0 ➔ 0 
0 0 0 0 0 ➔ 0 
0 0 0 0 0 ➔ 0 
0 0 0 0 0 ➔ 0 

Ongeschikt ... .. ...... ...... .. ........... .. .. ... .... .... ...... ... ...... .. .. .. . 

Neutraal ...... .... .. .......... ..... ..... ... ... ...... .. .... .... .. ...... .. ....... . 

Geschikt ... ..... ... ... .... .. ....... .. .. ...... .. ..... .......... ... .......... ... . 

Zeer laag ..... .. .. ..... .... ......... .. .... .......... ............ ............. .. 

Laag .. .... .. ..... .... ... .. ... .... ... .. ... .. ... ... ... ........ ... ..... .... .... .. .. . 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

Normaal. ........ .... .... .. ... ...... .. ..... .... ... ... .... ... ... .... .... ..... ... 0 
Hoog.... .... .. .. .. ................................. ... .. ... ........... .......... 0 
Zeer hoog....... ........ .. ........ .. .... .. ...... .... .... .. .. ......... ......... 0 

Zeer weinig onderling contact .... .. .... ...... .... ...... ....... .. .. .. 0 
Weinig onderling contact .. ... .. ...... ...... .... ...... ... .. ........ .... 0 
Niet veel, niet weinig onderling contact .. ............. .. ..... .. . 0 
Veel onderling contact ......... .. .... ... .. ......................... .. .. . 0 
Zeer veel onderling contact .. .... .. .. .. .. . .... .. .... . .. ..... .. ... .... 0 

Zeer negatief ..... ... .... ...... .. ... ..... ... ..... ...... ......... ........ .... . 

Negatief ............. ... .. ..... ..... .. ..... .. .... ... .................... ... .... . 

0 
0 

Neutraal .. .......... .. ......... .. ..... .. ....... ........ .... .. ..... .... ..... .. ... 0 
Positief ............. ...... .. ...... ........... .. ....... .. ......... .... .... ..... .. 0 
Zeer positief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

Veel positiever . .... .. ............ . .. ....... ... .... .............. .. . 

Positiever .......... ... .. .. ..... .. ..... ......... ....... ... ... ..... ...... ...... . 

Hetzelfde ..... ... ....... ... .. .... ... ...... ... .... ..... .... ... ...... ....... .. .. . 

0 
0 
0 

Negatiever .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Veel negatiever. ......... .... ... .. ................... ... ... .. .. . ... 0 

Hartelijk dank voor uw medewerking . Hieronder (of op de achterzijde van deze pagina) is ruimte 
voor uw opmerkingen of suggesties over deze enquête. 
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Bijlage V Enquête 'Eindhoven doorgelicht' 

WONINGMARKT - ENQUETE 

Een onderzoek naar 
de tevredenheid van bewoners met hun woonsituatie 

en naar hun verhuisplannen en verhuiswensen 

De enquête wordt volledig anoniem verwerkt 

Het invullen van de enquête neemt ongeveer 25 min. in beslag 

Met het tijdig en compleet invullen van de enquête 

draagt u bij aan het woningmarktonderzoek 
en maakt u bovendien kans op het winnen van één van de 

CDi-SPELERS of DRAAGBARE CD-SPELERS 
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Bijlage V 

Toelichting bij de vragenlijst 

Leest u voordat u aan de vragenlijst begint, eerst deze uitleg. 

De vragenlijst is bedoeld voor één van de hoofdbewoners op dit adres. 
Als u alleen woont, bent u uiteraard de hoofdbewoner. Woont u met z'n tweeën, dan kan de 
enquête door één van de volwassenen worden ingevuld (sommige vragen kunt u samen 
beantwoorden). Als u in gezinsverband woont, dan moet de enquête door één van de 
ouders/verzorgers worden ingevuld. 
Woont u in een woongroep (studentenhuis bijvoorbeeld), dan kan de enquête door één van 
de volwassenen worden ingevuld. 

Neemt u alle rust en tijd om de vragen te beantwoorden. Lees elke vraag aandachtig door 
voordat u een antwoord geeft. De enquête lijkt lang, maar dat valt reuze mee. 

De enquête is opgebouwd uit 11 hoofdstukken (A t/m L). Per hoofdstuk worden er enkele 
vragen gesteld. 
Er zijn twee soorten vragen. Van elk volgt nu een voorbeeld. U hoeft deze voorbeelden niet 

in te vullen. 

voorbeeld 1 : 

Geef u antwoord door één van de hokjes aan te kruisen of in te vullen. 

Woont u in een huurwoning? □ 
□ 

ja 

nee 

In dit geval staan achter de antwoord-mogelijkheden pijltjes. U wordt doorverwezen naar een 
bepaalde vraag. Als u "nee" heeft aangekruist gaat u door met vraag H 1. 
Als u "ja, ... " heeft aangekruist gaat u door met vraag G 1. 
In de meeste gevallen staan er geen doorverwijzingen. U gaat dan gewoon naar de volgende 
vraag. 

voorbeeld 2: 

Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de GROOTTE van uw hele woning? 
(gelet op: het aantal slaapkamers, de grootte van de kamers, het balkon, de tuin en de bergruimte) 

Cijfer invullen op de stippellijn. 

10 = uitmuntend 
9 = zeergoed 
8 = goed 
7 = ruim voldoende 

6 = voldoe~de 
5 = bijna voldoer1de 
4 = onvoldoende 
3 = zeer onvoldoend~ 

2 = slecht ,< , 
1 = zeer slecht 

In dit geval wordt u gevraagd om met een cijfer van 1 tot 10 aan te geven wat u vindt van 
de grootte van uw woning. 

➔ G 1 

➔ H 1 



A Gegevens over uw huidige woonsituatie Ga naar 

vraag ➔ 

A 1. Hoe woont u? □ Koopwoning ➔ A2 

□ Huurwoning van een particuliere verhuurder ➔ A4 

□ Huurwoning van een woningbouwverenig ing ➔ A3 

□ Kamer van een woningbouwvereniging ➔ A3 

□ Kamer van een particuliere verhuurder ➔ A4 

A 2. Hoe hoog schat u de huidige Ongeveer f .. ...... . ➔ A 7 
verkoopwaarde van uw woning? ·· 

A 3. Bij welke woningbouwverèniging □ Woningstichting SWS 
huurt u? □ Woningstichting H.H. van Lotharingen (HHvL) 

□ Stichting Trudo 

, □ Stichting Volkshuisvesting 

□ Coöperatieve Bouwvereniging "Beter Wonen" 

□ Prot . Chr. Woningvereniging Patrimonium 

□ R. K. Stichting voor bejaardenhuisvesting 

□ Stichting Studentenhuisvesting Eindhoven 

A4. Wat betaalt u iedere maand aan f .. .. ..... 
kale huur? 

A 5. Zijn hier verwarmingskosten en/of □ Ja, voor een bedrag van f .... .. .. 
service-kosten bij inbegrepen? □ Nee, die betaal ik apart 

A 6. Is de huursubsidie al van het □ Ik ontvang geen huursubsidie 
huurbedrag afgetrokken? □ Ja, voor een bedrag van f .......... . per maand 

□ Nee, die ontvang ik apart voor een bedrag van 
f .. .. .. .. .. . per maand 

□ Nee, die ontvang ik apart voor een bedrag van 
f ........ .. . per jaar 

A 7. In welk soort woning woont'u? Een eengezinswoning (woning waar geen andere 
woning boven of onder gebouwd is) , namelijk: 

□ tussenwoning ➔ A9 

□ hoekwoning ➔ A9 

□ twee-onder-één-kap-woning ➔ A9 

□ vrijstaande woning ➔ A9 

□ boerderij of bedrijfswoning ➔· A9 

□ woonwagen of woonboot ➔ A9 

:, Een etagewoning (onder of boven een andere woning, 
een winkel of een bedrijf), namelijk: 

□ woning op de begane grond ➔ A9.· 

□ woning op een verdieping , zonder lift ➔ t,,.8 

□ woning op een verdieping, met lift ➔ A8 

□ een kamer A16 

A 8. Op welke verdieping woont u? .. .... e verdieping 

A 9 . Hoeveel kamers telt uw woning? 
(woonkamer + slaapkamers) 
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A 10. Ligt uw wóonkamêr op dezelfde D ja 
verdieping als uw bad~amer? D nee 

' 

A 11. Ligt uw woonkamer op dezelfde D ja 
vérdieping als één van uw D nee 
slaapkamers? 

A 12. Is uw woning een officiële D nee ➔ A 14 
ouderenwoning? D ja, een speciale woning voor ouderen zonder ➔ A 13 

verdere zorgverlening 

D ja, een speciale woning voor ouderen met ➔ Ä 13 

verdere zorgverlening 

A 13. Wat voor soort ouderenwoning · D een gewone bejaardenwoning 
heeft u? D een aanleunwoning (bij een verzorgingstehuis) 

D een service-flat 

D een steunpuntwoning (bij dienstencentrum) 

A 14. Is uw woning voorzien van D ja 
aanpassingen voor gehandicapten? D nee 
(bijvoorbeeld : brede deuren, geen of weinig 
drempels, ruimte voor een rolstoel in 
badkamer en toilet) 

A 15. Is uw woning voorzien van D ja 
aanpassingen voor ouderen? D nee 
(bijvoorbeeld : alarm-installatie, anti-slip vloer 
en handgrepen in de douche, extra 
trapleuning) 

A 16. Hoe lang woont u ál in 
Eindhoven? ...... jaren 

A 17. Hoe lang woont u in uw huidige 
woning? ...... jaren 

A 18. Welke verbeteringen heeft u, D Tussenwanden geplaatst of verwijderd 
VOOR EIGEN REKENING, in uw D In de keuken het aanrecht vergroot of extra 
woning aangebracht? kastruimte aangebracht 

D Een extra toilet of douche-cabine geplaatst 
Er zijn uiteraard meerdere D Nieuwe betimmering of betegeling op wanden, 
antwoorden mogelijk. plafonds of vloeren aangebracht 

D De installaties verbeterd (electra uitgebreid, 

mechanische ventilatie geplaatst) 

D Isolatie verbeterd (voorzetramen, dubbele beglazing) 

D Centrale verwarming geplaatst of uitgebreid 

, □ Dakraam of dakkapel gebouwd 

D Woning uitgebreid (woonkamer, keuken, bijkeuken, ber-
ging) 

D Carport of garage gebouwd 

D Schuur in de tuin gebouwd 

D Balkon of dakterras gebouwd 

D Iets anders, nl. .............................. . 

':; D Geen ,, 
' ,, 
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B Beoordeling van uw woning 

B 1. Wat vindt u van de GROOTTE van: Ruim Onvol- Neutraal Vol- Ruim Niet 
onvol- doende doende vol- aanwezig 

doende doende 

De woonkamer □ □ □ □ □ □ 

De keuken □ □ □ □ □ □ 

De badkamer □ □ □ □ □ □ 

De hoofdslaapkamer □ □ □ □ □ □ 

De tweede slaapkamer □ □ □ □ □ □ 

De bergruimte in de woning □ □ □ □ □ □ 
(kelderkast, vaste kasten) 

De bergruimte buiten de woning □ □ □ □ □ □ 
(schuur, garage, berging) 

Het balkon □ □ □ □ □ □ 

De tuin □ □ □ □ □ □ 

B 2. Wat vindt u van het aantal 
slaapkamers in uw woning? □ □ □ □ □ □ 

B 3. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan ~e GROOTTE van uw hele woning? 
(gelet op: het aantal slaapkamers en de.grootte van: kamers, keuken, badkamer, balkon, tuin en bergruimte) 

Cijfer invullen op de stippellijn. 

1 o = uitmuntend 6 = voldoende 2 = slecht 
9 = zeer goed 5 = bijna voldoende 1 = zeer slecht 
8 = goed 4 = onvoldoende 
7 = ruim voldoende 3 = zeer onvoldoende 

B 4. Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraal Te- Zeer Niet 
BRUIKBAARHEID van de kamers in onte- vreden vreden te- aanwe-
uw woning, gelet op d~ lengte, vreden vreden zig 
breedte, plaats van de deuren en 
eventuele schuine wanden? 

De woonkamer □ □ □ □ □ □ 

De . keuken (ook gelet op: de lengte van □ □ □ □ □ □ 
het aanrecht, de aansluiting voor een 
wasmachine, gesloten of open) 

De badkamer (ook gelet op: de aanslui- □ □ □ □ □ □ 
ting voor een wasmachine, ventilatie/ ligging 
ten opzichte van slaapkamers) 

De hoofdslaapkamer □ □ □ □ □ □ 

De overige slaapkamers □ □ □ □ □ □ 

De bergruirrite in de woning □ □ □ □ □ □ 

De bergruimte buiten de wohing □ □ □ □ □ □ 

De zolder (ook gelet op de trap) · □ □ □ □ □ □ 
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B 5. Hoe tevreden bent u over de 
BRUIKBAARHEID van uw tuin en/of 
balkon, gelet op de lengte, breedte 

'( :,:. ,' >:: :,,, ~;,c,:., ·:i> 

en de ligging (ten .opzicl"lte van de 
, ' , :,. · i>)/, . / i· 

zon)? 

De tuin 

Het balkon 

Zeer 
onte

vreden 

□ 

□ 

Onte-vre- Neutraal 
den 

□ 

□ 

□ 

□ 

Te
vreden 

□ 

□ 

Zeer 
te

vreden 

□ 

□ 

B 6. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan_ de BRUIKBAARHEID van de woning als 
geheel (inclusief tuin en balkon, indien aanwezig)? 

B 7. Hoe tevreden bent u over de Zeer Ontevre- Neutraal Te- Zeer 
volgende voorzieningen in uw onte-vre- den vreden te-
woning? den vreden 

De voorzienipgen in de badkame( □ □ □ □ □ 

De voorzieningen in dè keuken □ □ □ □ □ 

De beveiliging tegen inbraak □ □ □ □ □ 

De verwarming □ □ □ □ □ 

De plaats van de c.v.-ketel □ □ □ □ □ 

De plaats van dé aansluiting voor □ □ □ □ □ 
de wasmél.~hine 

De warm water yoo{?iebi17g □ □ □ □ □ 

De capaciteit ·van het electra □ □ □ □ □ 
(aantal groepen) 

B 8 . Welk rapp?rtqijfer v~r l tot 10 zou u geven aan de .. VO.ORZIENl~GEN in uw 1Noning? 
(gelet op: sanitai;, keuken/ inbraakbeveiliging en yerwarming,aansluiting voor de wasmachine, electra) 

B 9. 

Bijlage V 

Hoe tevreden bent u over de · 
volgende aspecten van de 

.technische staat van uw woning? 

De warmtesisolatie 

' De géluids-isolatie 

De ventilatiemogeHjkhedèn · 
(gelet op: i~~~n die op~n kÜ'niien, 
mechanische ventilati_e) 

De afwerking van ~et interieur 
(wanden, plafonds, hang-en sluitwerk) 

_,. ·, 

,-it ; •;_ -+A<. >> ::fr, ,:::::_{-_ - ► 

De onderhpudsst~atvap ·de· 
b~itenkélntvan de woning 
(verfwe;k'. vo~gwerk) -.. ,,_ ': 

Zeer 
onte-

vreden 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Onte- Neutraal Te- Zeer 
vreden vreden te-

vreden 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 

Niet 
aanwe

zig 

□ 

□ 

N.v.t. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

N.v.t. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



B 10. Heeft u in uw woning last van: Zeer veel Veel Normaal Weinig Zeer 
weinig 

Tocht □ □ □ □ □ 

Vocht □ □ □ □ □ 

B 11. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven a_an de TECHNISCHE STAAT van uw woning? 
(gelet op: isolatie, ~ocht- en tocht-dichtheid, ventilatie_-mogelijkheden, onderhoudsstaat binnen- en buitenkant) 

B 12. Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte-vre- Neutraal Tevreden Zeer 
volgende aspecten van de onte- den tevreden 
ACHTERPADEN (naar uw tuin en/of vreden 
achteringang) rond uw 
woning? 

De verlichting □ □ □ □ □ 

De veiligheid □ □ □ □ □ 

Het onderhoud □ □ □ □ □ 

De netheid □ □ □ □ □ 

De toegankelijkheid □ □ □ □ □ 
(paaltjes, breedte, bereikbaarheid 
per fiets/bromfiets/rolstoel) 

B 13. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de ACHTERPADEN rond uw woning? 
(gelet op: verlichting, veiligheid, netheid, onderhoud, toegankelijkheid) 

B 14. Welk TOTAALCIJFER van 1 tot 10 zou u geven aan uw woning? 
(gelet op: de grootte, de bruikbaarheid, de voorzieningen en de technische staat van de woning 
en de achterpaden rond uw woning) 

...... 

Niet 
aanwe-

zig 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

.. .... 
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C Beoordeling van het woongebouw 

C 1. Woont u in een etagewoning □ ja 
(onder of boven een andere □ nee 
woning, een winkel of een bedrijf)? 
(zie vraag A 7) 

C 2. Hoe tevreden bent u .over de Zeer Onte- Neutraal Te- Zeer 
volgende aspecten van .het onte- vreden vreden te-
woongebouw? vreden vreden 

Het uiterlijk van het trappenhuis, de □ □ □ □ □ 
gangen (en de lift) 
(inrichting en netheid) 

De veiligheid in het trappenhuis, de □ □ □ □ □ 
gangen (en de lift) 
(zichtbaarheid, verlichting en 
afsluitbaarheid) 

De bruikbaarheid van de berging □ □ □ □ □ 
(bereikbaarheid en veiligheid) 

De manier waarop het huisvuil □ □ □ □ □ 
in het woongebouw wordt 
opgeslagen 
(stortkoker, container, aparte opslagruimte) 

De samenstelling van de □ □ □ □ □ 
bewoners in het woongebouw 

Alleen irzvullen indien aanwezig: 
De IÓopafatánd tot de lift □ □ □ □ □ 

C 3. Welk rapportcijfer van J tot 10 zou û geven aan het woongebouw? •. 
(gele1 o~: .,hetyiterlijk en de veiligheid van het trappenhuis, de gangen, de lift en de berging, de loop afstand tot de 
lift en de huisvuil-irizaméling) ' ' · 

Cijfer invullen op de stippellijn. 

10 = uitmuntend 6 = voldoende 2 = slecht 
9 = zeer goed 5 = bijna voldoende 1 = zeer slecht 
8 = goed 4 = onvoldoende 
7 = ruim voldoende 3 = zeer onvoldoende 
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Ga naar 

vraag ➔ 

➔ C2 

➔ D 1 

N.v.t . 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

. ..... 

. 



D Beoordeling van de buurt waarin u woont 

D 1. Wat vindt u van de 
bereikbaarheid vanui.t ·ûw woning 
tot de volgende voorzieningen? 

Winkels (voor levensmiddelen) 

Basisschool 

Sportvoorzieningen 

Buurt- of wijkcentrum 

Bushalte 

Centrum van Eindhoven ' 

Groenvoorzieningen (park, bos) 

Speelvoorzieningen 

Zeer 
slecht 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Slecht 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Neutraal 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Goed 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

D 2. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de BEREIKBAARHEID VAN 
VOORZIENINGEN? 

D 3. 

D 4. 

(gelet op: winkels, basisschool, sportvoorzieningen, bushalte, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen 
en het centrum van Eindhoven) ' 

Cijfer invullen op de stippellijn. 

6 = voldoende 10 = uitmuntend 
9 = zeer goed 
8 = goed 

5 = bijna voldoende 
4 = onvoldoende 

7 = ruim voldoende 3 = zeer onvoldoende 

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van: 

Het uiterlijk van de gebouwen, 
straten en pleinen in uw buurt 

De speelvoorzieningen 

De straatverlichting 

De groenvoorzieningen 
(grasvelden, bomen, 
bloemperken, struikgewas) 

De bestrating 

De parkeervoorzieningen 

Zeer 
slecht 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

2 = slecht 
1 = zeer slecht 

Slecht 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Neutraal 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
,, , 

Welk rapportcijfer varîJ tot lû.zou u geven aan de ~Y\'ALITEITvan de 
bovengenoemde VOORZIENIN.GEN in uyv buurt?, •. . . 
(gelet op: speeÎvoorzieningen, groenvobrzieningen) bestrati~g. verlichting, parkeerplaatsen 
e.n het uiterlijk van gebouwen/openbare ruimte) · , · 

Goed 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Zeer 
goed 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Zeer 
goed 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Niet 
belangrijk 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

N.v.t. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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./ 

D 5. Heeft u in uw buurt last van: Zeer veel Veel Normaal Weinig Zeer 

ii / 
weinig 

Verkeerslawaai, □ □ □ □ □ 
" 

Verkeersgevaar □ □ □ □ □ 

(fout) Geparkeerde auto's of □ □ □ □ □ 
fietsen 

Stank of lawaai van industrie □ □ □ □ □ 

Stank of lawaai van café(s), □ □ □ □ □ 
restaurants, .buurtcentrum e.d. 

Vandalisme (vernielingen, graffifti) □ □ □ □ □ 

Vervuiling (t,cîndepoep, zwerfvl!il) □ □ □ □ □ 

Onkruid op straat/stoep □ □ □ □ □ 

Sociale onveiligheid overdag □ □ □ □ □ 

Sociale onveiligheid 's avonds □ □ □ □ □ 

Het gedrag van jongeren □ □ □ □ □ 

Het gedrag van overi_ge □ □ □ □ □ 
buurtbewoners 

Huisdieren van anderen □ □ □ □ □ 

Drugsgebruik of-handel □ □ □ □ □ . 

D 6. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan uw buurt, als het gaat om de 
bovenstaande vormen van OVERLAST (hoe groter de overlast, hoe lager het 
rapportcijfer)? 
(gelet op: lawaai Van verkeer, industrie, café(s) e.d., vandalisme, vervuiling, onkruid, verkeersgevaar, 
onveiligheid, last van jongêren, andere buurtbewoners, huisdieren en drugsoverlast) · 

D 7. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de BEWONERSSAMENSTELLING van uw 
buurt? 
(gelet op: de verhouding tussen jongeren/ouderen, nederlanders/buitenlanders) 

D 8. Welk TOTAALCIJFER 1 tot 10 ~~~ u ~ev~n aan uw buurt? 
(gelet op: de voorzieningen, de overlast en de.bewo[lerssámenstelling) . .• 
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D 9. 

D 10. 

Vindt u dat de buurt er in de 
afgelopen jaren beter of 
slechtt::r op is geworden? 

• > Y' ' ' , >,·;, 

Zou u anderen aanraden om in uw 
buurt te komen wonen? 

D 11 . Hoe denkt u dat uw buurt in 
Eindhoven bekend staat? 

D 12. Hoeveel mensen uit uw buurt 
rekent u tot uw vrienden:;,en 
kennissen-kring? 

Veel 
slechter 

□ 

Zeker 
niet 

□ 

Zeer 
slecht 

□ 

Zeer veel 

□ 

Slechter 

□ 

Waar
schijnlijk 

niet 

□ 

Slecht 

□ 

Veel 

□ 

E Beoordeling van de hele woonsituatie 

Het
zelfde 

□ 

Neutraal 

□ 

Neutraal 

□ 

Normaal 

□ 

Beter 

□ 

Waar
schijnlijk 

wel 

□ 

Goed 

□ 

Weinig 

□ 

E 1. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan uw TOT ALE WOONSITUATIE? 
(gelet op: de_ wpning, de buurt (en het woongebouw, als u in een etagewoning woont) 

E 2. 

Cijfer invullen op de stippellijn. 

6 = voldoende 10 = uitmuntend 
9 = zeer goed 
8 = goed 

5 = bijna voldoende 
4 = onvoldoende 

7 = ruim voldoende 3 = zeer onvoldoende 

Hoe tevreden bent u over de Zeer 
hoogte van uw woonlasten, in ontevre-
verhouding .tot uw totale den 
woonsituatie? □ 

2 = slecht 
1 = zeer slecht 

Onte- Neutraal Te-
vreden vreden 

□ □ □ 

Veel 
beter 

□ 

Zeker 
wel 

□ 

Zeer 
goed 

□ 

Zeer 
weinig 

□ 

Zeer 
te-

vreden 

□ 
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F Beoordeling van het buurtbeheer door gemeentelijke instanties 

F 1. WatVi~.dt ~ yar\ ,~,e, .~~11.ï.er \ ;, ' <i . 
waarop gemiemelijk~ · i~st~ntif s ; 
de openbare rui~t'e behere.11· en , 

zorgen voor het le.efklimaa!] 

Het schoonmaken van de straten 

Het onderhoud van de groen
en ·•·speelvoorzieningen 

Het schoonmaken rond glas

en grper1;J~~k~.~Q 

onkruid-bestrijding 

De telefonische bereikbaarhèid 
van de gemeente voor klacbten 

De manier waarop de gemeente 
reageert op uw klachtenover de 
openbare ruimte 
(vervuiling, graffitti, vandalisme) 

De snelheid waarmee u bij de 
juiste persoon benJ als .u 
klachten heeft .over de openbare 
ruimte 

De snelheid waarmee dê 
gemeente . reparaties •· uitvoert ,, 

,~.>\ ·-; 

De hoevéelheid pblitifö 
survéillance 

De manier waarop de gemeente 
reageert op uvv klachten .. ovér 
aantasting 'va~hetleefklirnaat 
(geluidsoverlast, stank, onveiligheid) 

ingegrepen 
leefklimaat 

Zeer 
slecht 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

,,: :- .·.· ··•, .' 

Slecht 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Neutraal 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Goed 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Zeer 
goed 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

F 2. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 ZOU u'gevenaan de manier .waarop de gemeentelijke 
,._.•:•- .::: ·-< / é )::> _,\'-:•:J< >\· 'c"\, '. /'./:'· ::;,:,:,) ,:<,\-·_ ·"-" · ·::Y<:>~,,:; ,;:rt \ ,, ::, >J\,,.>· " : ' i·· ·:_, -<'-, _·,••:'. 

F 3. 

Bijlage V 

instanties de. openbare ruimte beheren· en zorgen voor l)et leefklimaat van uVlf, buurt? 
(gelet op: onderhoud, de reactie op u~ klachte~·. politie-sûrvèiilance, snelheid van. ingrepen) 

D 
D 

ja 

nee 

N.v.t. 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Ga naar 

vraag ➔ 

➔ G 

➔ Hc1 



G Beoordeling van de dienstverlening van de verhuurder 

G 1. Wat vindt u van: 

De telefonische bereikbaarheid van 
uw verhuurder overdag 

De telefonische bereikbaarheid 
's avonds 

De telefonische bereikbaarheid in 
het weekend 

De bereikbaarheid van het 
kantoor van uw verhuurder 

De openingstijden 

De snelheid waarmee u met uw 
vragen en klachten bij de juiste 
persoon bent 

Zeer 
slecht 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Slecht Neutraal Goed 

□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 

G 2. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de BEREIKBAARHEID van uw 
verhuurder? 

Cijfer invullen op de stippellijn. 

10 = uitmuntend 6 = voldoende 2 = ·slecht 
9 = zeer goed 5 = bijna voldoende 1 = zeer slecht 
8 = goed 4 = onvoldoende 
7 = ruim voldoende 3 = zeer onvoldoende 

G 3. Wat vindt u'van: Zeer 
slecht 

Slecht Neutraal Goed 

G 4. 

De klantvriendel ijkheid van het . 
technische personeel 

De klantvriendelijkheid van het 
balie-personeel 

De manier waarop u aan de 
telefoon te woord wor.dt gestaan 
(wordt u serieus genomen?) · 

De snelheid waarmee klachten van 
technische aard · worden 
verholpen 

De snelheid waarmee andere 
klachten "':'.orden verholpen 
(over buurtbewoners bijvoorbeeld) 

De manier waarop de verhuurder 
met huurachterstanden omgaai 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 

, V\lelk rappo~tcijfer van 1 tot~10 zou ti''géve~ KLANTGERICHTHEID .va'i, uw 
ve~h~urder? ·. <J?t <c. 

0 
· '::. ,?J · · ' [~,;, , 

Zeer 
goed 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Zeer 
goed 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

(gelet op: vriendelijkheid van de medewerkers, snelheid van klac,hten-afhand~ling en ,~ij huuraf hte,rstanden) • 

N.v.t. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

N.v.t. 

□ 

□ 

□ 

□ 

0 

□ 

□ 
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G 5. Vindt u dat u ·voldoende .. Veel te Te Neutraal Vol- Ruim vol - N.v.t. 
informatie krijgt over: weinig weinig doende doende . 

Het huurdersonderhoud □ □ □ □ □ □ 
(onderhoud dat u zelf moet doen) 

Huurverhogingen □ □ □ □ □ □ 

Verhoging van de service-kosten □ □ □ □ □ □ 

De besteding van de □ □ □ □ □ □ 
service-kosten die u betaalt 

Het aanvragen van huursubsidie □ □ □ □ □ □ 

Onderhoudsplannen □ □ □ □ □ □ 

De inspraak-mogelijkheden □ □ □ □ □ □ 
(w elke commissies en huurders-
verenigingen er bestaan) 

Vrijkomende woningen □ □ □ □ □ □ 

G 6. Wat vindt u van de inhoud van het Zeer Slecht Neutraal Goed Zeer N.v .t . 
bewonersblad? slecht goed 

□ □ □ □ □ □ 

G 7. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de INFORMATIE die u van uw 
verhuurder krijgt? ..... . 

G 8 . Wat vindt u van: Zeer Slecht Neutraal Goed Zeer N.v.t. 
slecht goed 

De schoonmaakwerkzaamheden □ □ □ □ □ □ •· 
(trappe.n~uis e.d.) 

Het normale onderhoud □ □ □ □ □ □ 
(schilderwerk etc .) 

De kwaliteit van reparaties □ □ □ □ □ □ 

De controle door de verhuurder □ □ □ □ □ □ 
nadat reparaties zijn verricht 

De mogelijkheden om zelf □ □ □ □ □ □ 
aanpassingen in uw woning aan te 
brengen . 

· ... 

G 9. Welk 'i-apportcijfer van 1 tot ,10 zou u ,geven aari de TECHNISCHE DIENSTEN van uw 
;verhuurder? ... . 
(gelet op: onderhoud, reparaties, snelheid, schoonmaak) 
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. .. 
G 10. Bestaat er bij uw verhuurder " □ ja 

éen huurdersvereniging? □ nee 

□ weet ik niet 

G 11. Bestaat er in uw woningcomplex · o ja 
een bewonerscommissie? □ nee 

□ weet ik niet 

G 12. Wat vindt u van het overleg Zeer Slecht Neutraal Goed Zeer 
van de huurdersvereniging en/of slecht goed 
bewonerscommissie met uw 
verhuurder over: 

Onderhoudsplannen □ □ □ □ □ 

Renovatie-plannen □ □ □ □ □ 

De onderbouwing van de □ □ □ □ □ 
jaarlijkse huuraanpassing 

De samenstelling van de □ □ □ □ □ 
service-kosten 

G 13. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan het OVERLEG tussen de huurders-
vereniging (en/of bewonèrscommisie) én uw verhuurder? 

' 

G 14. Welk TOTAALCIJFER van 1 tot 10 zou u geven aan de dienstverlening van uw 
verhuurder? 
(gelet op : bereikbaarheid, klantgerichtheid, informatie, inspraak-mogelijkheden en de kwaliteit van 
technische diensten) 

G 15. Vindt u dat de dienstverlening van 
uw verhuurder er•in de 
~fgelopen jaren beter of slechter Óp 

· is geworden 7-

G 16. Welke dienstverlening van uw 
verhuurder.mist u? 

Veel Slechter Het- Beter 
slechter zelfde 

□ 
□ 
□ 

□ □ □ □ 

Ik mis niets 

Een huismeester 

Hulp bij het huurdersonderhoud 

Veel 
beter 

□ 

(bijvoorbeeld: kleine reparaties aan het hang- en sluit 
werk, gootsteen ontstoppen, dakgoot schoonmaken) 

□ Hulp met betrekking tot dagelijkse 
activiteiten 
(bijvoorbeeld: maaltijden, hulp in de 
huishouding, hulp bij het boodschappen doen) 

, □ Recreatievoorzieningen 
(in of nabij het complex waarin u woont) 

1 □ Extra veiligheidsmaatregelen 
(brandalarm, gasalarm of wateralarm) 

□ Medische zorg 
(bezoekruimte voor huisarts in het complex waar u 
woont, nabijheid van verpleging) 

□ Iets anders, nl. .................. .. ............. .. 

N.v.t . 

□ 

□ 

□ 

□ 

.. .... 
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H Uw vorige woonsituatie 

H 1 . Bent u in Ae afgelopJ~n yijf jaar 

verhuisd? ., 
D 
D 

ja, de laatste verhuizing was in 19 ..... 

nee 

Ga naar 

vraag ➔ 

➔ H 2 
➔ J 1 

H 2. Was de gemeente Eindhoven toen D ja 
uw eerste keus? 

H 3. Kwam uw woning vrij nadat u 
verhuisde? 

H 4. Hoe woonde u voor de 
verhuizing? 

H 5. Voor welke prijs heeft u uw 
woning verkocht? 

D 

D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

nee, dat was ...................................... . 

ja 

nee, er bleven één of meer personen achter 

nee, de woning werd afgebroken 

nee, om een andere reden, namelijk ......... . 

Koopwoning ➔ H5 
Huurwoning van een particuliere verhuurder ➔ H 7 

Huurwoning van een woningbouwvereniging ➔ H 6 

Kamer van een woningbouwvereniging 

Kamer van een particuliere verhuurder 

Bij ouders 

Elders inwonend 

➔ H 6 

➔ H 7 

➔ H 12 

➔ H 12 

f ............ . ➔ H 10 

H 6. Bij welke woningbouwverenig ing · D Woningstichting SWS 

Woningstichting H.H. van Lotharingen 

Stichting Trudo 

huurde u? D 

... 
H 7. Wat betaalde u toen aan 

kale huur per maand? 

H 8. Was de huur toen hoger of lager 
dan nu? 

H 9. Wat vond u van de 
dienstverlening van uw 
verhuurder toen u verhuisde? 

Bijlage V 

De manier waarop uw woning 
werd geïnspecteerd voordat u 
.verhuisde 

De duidelijkheid over welke zaken 

u mochtoverdrf:!gen aan de 
nieuwe huurder· · " 

De redelijkheid ',:i,.b,t, J'.het 

D 
D Stichting Volkshuisvesting 

D Coöp. Bouwvereniging "Beter Wonen" 

D Prot. Christ . Woningvereniging Patrimonium 

D R.K. Stichting voor bejaardenhuisvesting 

D Stichting Studentenhuisvesting Eindhoven 

D een andere, nl. ....... .. .... .. . 

f ......... . 

D 
D 
D 

hoger 

lager 

Ik heb nu een koopwoning 

zeer 
slecht 

slecht neutraal goed zeer goed N.v.t. 

D D D D D D 

D D D D D D 

D D D D D D 



H 10. Wat voor soo·rt woning was uw Een eengezinswoning , namelijk: 
vorige woning? □ tussenwoning 

□ hoekwoning 

□ twee-onder-één-kap-woning 

□ vrijstaande woning 

□ boerderij of bedrijfswoning 

□ woonwagen of woonboot 

Een etagewoning (onder of boven een andere 
woning , een winkel of een bedrijf), namelijk: 

□ woning op de begane grond 

□ woning op een verdieping, zonder lift 

□ woning op een verdieping, met lift 

□ een kamer 

H 11 . Hoeveel kamers had uw vorige 
woning? 
(woonkamer + slaapkamers) 

H 12. Waarom bent u toen verhuisd? Da Wilde zelfstandig wonen 

□b Vanwege werk/studie 
Er zijn uiteraard meerdere De Ging samenwonen/trouwen 
antwoorden mogelijk. □d Vanwege gezinsuitbreiding 

De Vanwege gezondheidsredenen 
De letters kot7Jen bij de volgende Of Woning was moeilijk toegankelijk 
vraag aan de Orde. (geen lift bijvoorbeeld) 

□g Vanwege onderhoudsstaat van de woning 

Oh Wilde groter wonen 

□ i Wilde kleiner wonen 

Dj Wilde goedkoper wonen 

□k Wilde een woning kopen 

Dl W ilde naar een huurwoning 

Dm Wilde minder onderhoud 

On Wilde een tuin 

Do Wilde geen tuin meer 

Op Vanwege de negatieve kenmerken van mijn 
vorige buurt 

Oq Vanwege de positieve kenmerken van de 
huidige buurt 

Or Vanwege de slechte dienstverlening van mijn 
vorige verhuurder 

Os Een andere reden, 
namelijk ......... . ......... . .................... . .. . .. 

H 13. Welke van de door u genoemde 
redenen was het belangrijkst? 

Letter invullen op de stippellijn. 
Slechts één antwoord mogelijk! 
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H 14. Stond uw vorige woning ook in 

Eindhoven? 

Zie het kaa(tje op. deze pagir;,a 
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ja , namelijk in de wijk: 

01 Centrum 

02 Stratum binnen de ringweg 

03 Stratum buiten de ringweg 1 

04 Stratum buiten de ringweg Il 

05 Tongelre binnen de ringweg 

06 Tongelre buiten de ringweg 

07 Woensel binnen de ringweg 

08 Woensel buiten de ringweg 1 

09 Woensel buiten de ringweg Il 

010 Woensel buiten de ringweg 111 

011 Woensel buiten de ringweg IV 

012 Strijp binnen de ringweg 

013 Strijp buiten de ringweg 1 

014 Strijp buiten de ringweg Il 

015 Acht 

016 Meerhoven 

017 Gestel binnen de ringweg 

018 Gestel buiten de ringweg 1 

019 Gestel buiten de ringweg Il 

0 nee, in de gemeente .............. .. .. ...... .. .... .. 



J Verhuisplannen 

J 1. Bent u van plan te verhuizen? , 

J 2. Om welke redenen heeft u bij de 
vorige vraag aangegeven dat u 
geen verhuisplannen heeft? 

J 3. Welk soort woonruimte heeft uw 
voorkeur? 

J 4. Hoeveel wilt u maximaal gaan 
betalen voor een HUURWONING? 
(zonder huursut)sidie en zonder 
service- en stookkosten) 

J 5. Hoeveel wilt u maximaal gaan 
betalen voor een KOOPWONING of 
BOUWKAVEL? 

J 6. Hoeveel wilt u maximaal gaan 
betalen voor een KAMER? 
(zonder huursubsidie en zonder 
service- en stookkosten) 

J 7 . Naar welk type gaat uw voorkeur 
uit? 

• < 

, 

' ' 

k ' 

□ Ja, en ik heb al iets gevonden 

□ Ja, ik zoek momenteel een (andere) woning 

□ Ja, ik ben van plan om binnen 2 jaar te gaan 
verhuizen 

□ Ja, ik ben van plan om binnen 5 jaar te gaan 
verhuizen 

□ Nee, ik heb helemaal geen plannen om binnen 5 
jaar te verhuizen 

□ Ik ben tevreden met mijn huidige woning en wil 
hier zo lang mogelijk blijven wonen 

□ Ik zou wel willen verhuizen, maar dat lukt toch 
niet binnen 5 jaar 

□ Ik zou alleen binnen mijn eigen buurt willen 
verhuizen, maar hier kan ik niets vinden 

□ Een andere reden, namelijk .. .. .. ............. .... 

□ Een huurwoning 

□ Een koopwoning 

□ Een bouwkavel om zelf op te bouwen 

□ Een kamer 

□ Maximaal ongeveer / ........... .. 

□ Ik w il zeker geen huurwoning 

□ Maximaal ongeveer / ........... .. 
(kavel + woning) 

□ Ik w il zeker geen koopwoning of bouwkavel 

□ Maximaal ongeveer / .......... ... 

□ Ik wil zeker niet op kamers wonen 

Een eengezinswoning, namelijk: 

□ tussenwoning 

□ hoekwoning 

□ twee-onder-één-kap-woning 

□ vrijstaande woning 

□ boerderij of bedrijfswoning 

Een officiële ouderenwoning: 

□ met zorgverlening 

□ zonder zorgverlening 

Een etagewoning, namelijk : 

□ woning op de begane grond 

□ woning op een verdieping, zonder lift 

□ woning op een verdieping, met lift 

□ een kamer 

Ga naar 

vraag ➔ 

➔ J 3 

➔ J 3 

➔ J 3 

➔ J 3 

➔ J 2 

➔ L 1 

3 

➔ J 3 

➔ L 1 

➔ J 9 
➔ J 9 

➔ J 9 

➔ J 9 
➔ J 9 

➔ J 8 

➔ J 8 
, 

➔ J 9 

➔ J 9 

➔ J 9 

➔ J 12 
.. ,. j,(. ' 
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J 8. Wat voor sóort 
wenst u? 

J 9 . Wilt u een slaapkamer die 
dezelfde ligt 

J 10. Wilt u een badkamer die op 
dezelfde verdieping ligt als uw 

woonkamer? 

J 11. 
. nieuwe woning? 
i (~oonk~mer + 'slaapkamers) 

J 12. Komt uw huidige wohing vrij 
verhuist? 

J 13. Met wie gaat u wonen in de 
woning die u zoekt? 

J 14. 
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D 
D 
D 

. □ 

D 
D 
D 

D 
D 
D 

D 
D 
D 

aanleunwoning 

steunpuntwoning 

serviceflat 

in een verpleegtehuis 

ja 

nee 

geen voorkeur 

ja 

nee 

geen voorkeur 

Ja 
Nee, er blijven één of meer personen achter 

Nee, de woning wordt afgebroken 

D Nee, om een andere reden, namelijk ........ . 

D 
D 

Ik ga er alleen wonen 

Ik ga er met mijn partner wonen 

D Ik ga er met mijn kinderen wonen 

D Ik ga er met mijn partner en kinderen wonen 

D Ik ga er samen met anderen wonen 

D Ik sta ingeschreven bij één of meerdere 
woningbouwverenigingen 

D Ik stuur regelmatig woonkeuzebonnen in 

D Ik stuur af en toe woonkeuzebonnen in 

D Via een makelaar 

D Ik sta ingeschreven voor een bejaarden-
woning 

D Ik kijk in de huiskrant 

D Ik zoek zelf of via vrienden, kennissen 

D Ik zoek (nog) niet of nauwelijks 



J 15. In welke gemeente wilt u het li~fst 0 
gaan wonen? 0 

J 16. In welke Eindhovense wijk wilt u 
het liefst gaan wonen? 

Er zijn uiteraard meerqere 
antwoorden mogelijk'. 

De cijfers staan op het kaartje. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

' 07 

08 

09 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 

Eindhoven 

elders, namelijk .......................... . 

Centrum 

Stratum binnen de ringweg 

Stratum buiten de ringweg 1 

Stratum buiten qe ringweg Il 

Tongelre binnen de ringweg 

Tongelre buiten de ringweg 

Woensel binnen de ringweg 

Woensel buiten de ringweg 1 

Woensel buiten de ringweg Il 

Woensel buiten de ringweg 111 

Woensel buiten de ringweg IV 

Strijp binnen de ringweg 

Strijp buiten de ringweg 1 

Strijp buiten de ringweg Il 

Acht 

Meerhoven 

Gestel binnen de ringweg 

Gestel buiten de ringweg 1 

Gestel buiten de ringweg Il 

0 Ik wil zeker niet in Eindhoven wonen 
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J Verhuisplannen 

J 17. Vanwege welke redenen heeft u 
plannen om te verhuizen? 

Er zijn uiteraard meerdere 
antwoorden mogelijk. 

De letters komen bij de volgende 
vraag aan de orde. 

J 18. Welke van de door u genoemde 
redenen is het belangrijkst? 

Letter invullen op de stippellijn. 
Slechts één antwoord mogelijk! 

J 19 . Door welke verbeteringen of 

Da 

□b 
De 

□d 
De 

Of 

□g 
Oh 

Wil zelfstandig wonen 

Vanwege werk/studie 

Vanwege samenwonen/trouwen 

Vanwege gezinsuitbreiding 

Vanwege gezondheidsredenen 

Woning is moeilijk toegankelijk 
(geen lift bijvoorbeeld) 

Vanwege de onderhoudsstaat van de woning 

Wil groter wonen 

□i Wil kleiner wonen 

Dj Wil goedkoper wonen 

□k Wil een woning kopen 

Dl Wil naar een huurwoning 

Dm Wil minder onderhoud (aan woning en tuin) 

On Wil een tuin 

Do Wil geen tuin meer 

Op Vanwege de negatieve kenmerken van de buurt 
waarin ik woon 

□q Vanwege de positieve kenmerken van de 
buurt waarheen ik wil 

Or Vanwege de slechte dienstverlening van mijn 
verhuurder 

Os Een andere reden, 
namelijk .. . ........... .. ....................... ... . .... . 

□ 
aanpassingen in uw huidige woon- □ 

Geen enkele , ik wil (of moet) per se weg 

Meer voorzieningen in de buurt 
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situatie, zou u de plannen om te □ 

verhuizen bijstellen? □ 

□ 
Er zijn uiteraard meerdere 
antwoorden mogelijk. □ 

Verbetering van de voorzieningen in de buurt 

Aanpak van de overlast in de buurt 

Verbetering van het beheer van de openbare 
ruimte door de gemeente 

Verbetering van de dienstverlening van de 
verhuurder 

□ Uitbreiding van de grootte van de woning 
(daarvoor wil ik zèlfs meer huur betalen) 

□ Verbetering van de voorzieningen in de 
woning (daarvoor wil ik zelfs meer huur 

betalen) 

□ Verbetering van de technische staat van de 
woning (daarvoor wil ik zelfs meer huur betalen) 

□ Speciale voorzieningen voor ouderen of 
gehandicapten in de woning 

□ Verlaging van huur (of: geen huurverhoging) 

□ Betere hypotheekrente 



K Nieuwbouw 

In de gemeente Eindhoven zullen gedurende de komende jaren veel nieuwe woningen worden gere
aliseerd op een aantal nieuwbouwlokaties: Meerhoven, Blixembosch, Driehoeksbos, Putten, Pieus
terrein en Emmasingel-complex. Op dit moment wordt er door de gemeente, de Eindhovense 
woningcorporaties, projectontwikkelaars, stedebouwkundigen en architecten volop nagedacht over 
hoe deze nieuwe buurten er uit moeten gaan zien. Vragen die beantwoord moeten worden zijn: wat 
voor soort woningen moeten er komen, hoe moet de woonomgeving er uit zien en welke voorzienin
gen zullen aanwezig moeten zijn. 

Dergelijke vragen kunnen natuurlijk het best beantwoord worden door de mensen die daar willen 
gaan wonen. In deze enquête willen we daarom van u weten of u belangstelling heeft voor een 
nieuwbouwwoning in Eindhoven. 

In een tweede enquête, die over 1 à 2 maanden zal worden gehouden onder de mensen die naar een 
nieuwbouwwoning willen verhuizen, kunnen we veel dieper op de wensen ingaan. In deze tweede 
enquête vragen we u om verschillende voorbeelden van woningen en woonomgevingen te 
beoordelen of een keus te maken uit één of meer voorbeelden van mogelijke woonsituaties. 

K 1. Heeft u voorkeur. voor nieuwbouw 
of een bestaande woning? 

K 2. Welke grote nieuwbouwlokatie in 
Eindhoven heeft uw voorkeur? 

Er zijn uiteraard meerdere 
antwoorden mogelijk. 

De letters staan op het kaartje 
twee pagina's terug. 

K 3. Bent u bereid om over 1 à 2 
maanden aan de tweede enquête 
mee te werken? 

Uw medewerking aan deze tweede 
enquête wordt ook weer zeer op 
prijs gesteld . . Er zal wederom een 
prijsvraag aan verbonden zijn ... 

D 

D 

D 

DA 

DB 

DC 

DD 

DE 

DF 

D 

D 

D 

een nieuwgebouwde woning 

een bestaande woning 

geen voorkeur 

Meerhoven (tussen Veldhoven en Strijp) 

Blixembosch Il (Woensel) 

Driehoeksbos (Woensel) 

Putten (Stratum) 

Pieus-terrein (Tongelre) 

Emmasingel-complex (Centrum) 

geen voorkeur 

ja 

nee 

Ga naar 

vraag ➔ 

➔ K 2 

➔ L 1 

➔ K 2 
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L Gegevens over uw huishouden 

" L 1. Met wie woont u in uw hu,idige □ Ik woon alleen 
woning? □ Ik woon er met mijn partner 

□ Ik woon er met mijn partner en kind(eren) 

□ Ik woon er alleen met mijn kind(eren) 

□ Ik woon er samen met andere volwassenen 
(en mijn kinderen) 

L 2. Hoeveel personen wonen er in uw personen 

woning? 

L 3. Wat is uw geslacht? □ Man 

□ Vrouw 

L 4. Wat is uw burgerlijke staat? □ Ongehuwd 

□ Gehuwd 

□ Weduwe, weduwnaar of gescheiden 

L 5. Wat is uw leeftijd? 

L 6. Wat is de leeftijd van uw partner, 
als die met u samenwoont? 

L 7 . Als u kinderen heeft, wat is dan de 
leeftijd van uw jongste kind? 

L 8. Als u kinderen heeft, wat is dan de 
leeftijd van uw oudste kind? 

L 9. Heeft u (of uw eventuele partner) □ 

lichamelijke problemen waardoor u □ 

normale dagelijkse activiJeit~ri 
(boodschappen, u zelf wassen) niet 
meer kunt uitvoeren? 

ja 

nee 

L 10. Wat is de hoogste opleiding die u 
(en uw eventuele partner) gevolgd 
heeft? Lager onderwijs 
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Lager/middelb. voortgez onderw. 
(MULO, MAVO, VGLO, LAVO) 

Hoger voortgezet onderwijs 
(HBS, HAVO, VWO, MMS, 
Atheneum, Gymnasium e.d.) 

Lager beroepsonderwijs 
(Ambachtschool, LTS, LHNO, 
Huishoudschool, LEAO, LAS) 

Middelbaar beroepsonderwijs 
(MTS,KMBO,UTS,MEAO) 

Hoger beroeps/wetens. onderw. 
(HTS, HEAO, andere HBO-opleiding, 
Universiteit) 

U zelf Uw partner 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

Ga naar 

vraag ➔ 

➔ L 3 
➔ L 3 
➔ L 2 
➔ L 2 
➔ L 2 



L 11. Welke situatie is op u (en uw Uzelf Uw partner 
eventuele partner) van 

toepassing? .. : Full-time werkend □ □ 
Part-time werkend □ □ 

Er zijn uiteraard meerdere Vrijwilligerswerk □ □ 
antwoorden mogelijk. Studerend □ □ 

Doe het huishouden □ □ 
Arbeidsongeschikt □ □ 
Met pensioen of VUT □ □ 
Werkzoekend □ □ 

L 12. Als u betaald werk heeft: in welke Uzelf Uw partner 

gemeente bent u werkzaam? 
Eindhoven □ □ 

<, 

Elders, namelijk ... .. .... .. . ........... . 

Niet van toepassing □ □ 

L 13. Als u betaald werk heeft: hoeveel Uzelf Uw partner 
uur werkt u per week thuis 
(gemiddeld)? ...... .. .. .. 

Niet van toepassing □ □ 

L 14. Wat is uw netto-maandinkomen? □ minder dan f 500 □ f 3001 - 3500 
Als u met uw partner samen □ f 501 - 1000 □ f 3501 - 4000 

<woont, tel dan zijn of haar □ f 1000 - 1650 □ f 4001 - 4350 
inkomen er bij op. □ f 1651 - 2000 □ f 4351 - 5000 

Een uitkering, studiebeurs, AOW, 
□ f 2001 - 2300 □ f 5001 - 5600 

□ f 2301 - 2700 □ f 5601 - 7500 
pensioen en alimentatie zijn ook 

□ f 2701 - 3000 □ meer dan f 7500 
inkomen! 
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L Gegevens over uw huishouden 

L 15. Hoe vaak maakt u (en uw (vrijwel) enkele enkele enkele zelden 
eventuele partner en kinderen), iedere keren per keren per keren per of 
normaal gesproken, gebruikvan: werkdag week maand jaar nooit 

Bus U.zelf □ □ □ □ □ 
Uw partner □ □ □ □ □ 
Uw kind(eren) □ □ □ □ □ 

Trein Uzelf □ □ □ □ □ 
Uw partner □ □ □ □ □ 
Uw kind(eren) □ □ □ □ □ 

Auto Uzelf □ □ □ □ □ 
Uw partner □ □ □ □ □ 
Uw kind(eren) □ □ □ □ □ 

Centrale bibliotheek Uzelf □ □ □ □ □ 
· Uw partner □ □ □ □ □ 
Uw kind(eren) □ □ □ □ □ 

Winkels in het centrum van Uzelf □ □ □ □ □ 
Eindhoven Uw partner □ □ □ □ □ 

Uw kind(eren) □ □ □ □ □ 

Café's, restaurants, bioscopen Uzelf □ □ □ □ □ '. ;~ 

en theaters in het centrum Uw partner □ □ □ □ □ 
van Eindhoven Uw kind(eren) □ □ □ □ □ 

Kinderopvang □ □ □ □ □ 

L 16. Hoe vaak besteedt u (en uw (vrijwel) enkele enkele enkele zelden 

eventuele partner en kinderen) iedere keren per keren per keren per of 

uw vrije tijd in: dag week maand jaar nooit 

De woning, tuin en buurt Uzelf □ □ □ □ □ 
Uw partner □ □ □ □ □ 
Uw kind(eren) □ □ □ □ □ 

Het centrum van Eindhoven Uzelf □ □ □ □ □ 
Uw partner □ □ □ □ □ 
Uw kind(eren) □ □ □ □ □ 

Andere Eindhovense. wijken Uzelf □ □ □ □ □ 
Uw partner □ □ □ □ □ 
Uw kind(eren) □ □ □ □ □ 

Andere steden Uzelf □ □ □ □ □ 
Uw partner □ □ □ □ □ 
Uw kind(eren) □ □ □ □ □ 

De natuur · Uzelf □ □ □ □ □ 
(wandelend, fietsend) Uw partner □ □ □ □ □ 

Uw kind(eren) □ □ □ □ □ 
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Dit is het einde van de enquête. 

Hartelijk bedankt voor het beantwoorden van de vragen. 

Hieronder is nog ruimte gereserveerd voor uw opmerkingen of suggesties over 

deze enquête. 

PRIJSVRAAG 

Als dank voor de tijd en moeite die wij van u gevraagd hebben, 

maakt u kans op het winnen van een CDi-speler of draagbare CD-speler. 

De winnaars krijgen telefonisch bericht zodra de trekking heeft plaats 

gevonden. 

Wilt u meedingen naar deze prijzen, vul dan hieronder uw naam, adres en telefoonnummer in . 
KNIP of scheur het onderste deel van deze pagina af en geef het in de KLEINE ENVELOP mee 

aan de persoon die bij u langs komt om de enquête op te halen . 

·- -- -- -- -- ------------ ---------------------------------------- -- =-""""'=-===-=ee::::;:;:=a-;:;;. 

NAAM: 

ADRES: 

TELEFOONNUMMER: ....... . ...... . .. . .............. . .. . ... . .......... . ... . ... .... ... ..... . .. . 
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Bijlage VI Multicollineariteit 

In deze bijlage zal het verschijnsel multicollineariteit aan de hand van een voorbeeld verder uitgelegd 
worden. 

Multicollineariteit betekent dat verschillende vragen bijna hetzelfde meten. In de correlatiematrix is te zien 
dat er tussen sommige onafhankelijke variabelen een hoge correlatie bestaat. Een dergelijke samenhang 
tussen de onafhankelijke variabelen van een multiple regressiemodel wordt "multicollineariteit" genoemd. 
Bij een perfecte samenhang = 1 zou het betekenen dat men aan een der beide variabele genoeg heeft voor 
de verklaring, zodat een van beide in de analyse kan worden weggelaten . Bij de afwezigheid van 
samenhang daarentegen betekent het dat de beide factoren "los van elkaar" een verklaring bieden, zonder 
overlap. 

Het onderstaande Ven-diagram tracht de gevolgen van multicollineariteit weer te geven . 

A en B zijn twee 
onafhankelijke variabelen 

• A heeft een overlap van 

40% met de afhankelijke 
variabele 

• B heeft een overlap van 

38% met de afhankelijke 
variabele 

B' is het deel dat in de regressie-analyse wordt meegenomen voor variabele 
B. Hoewel de overlap met de afhankelijke variabele voor variabele A en B 
ongeveer hetzelfde zijn, is de regressie-coefficient voor variabele B 
aanzienl ijk lager dan die voor variabele A. 

Figuur. Multicollineariteit 

Stel dat variabele A en variabele B elkaar voor 80% overlappen. Verder verklaart variabele A 40% van de 
afhankelijke variabele en variabele B 38%. Bij een multipele regressie-analyse zal eerst variabele A in de 
analyse worden opgenomen omdat deze meer verklaart. Vervolgens zal het toevoegen van variabele B 
maar een kleine verhoging van verklaarde variantie tot gevolg hebben omdat variabele A en B elkaar 
overlappen. Het gevolg is uiteindelijk dat variabele A een veel grotere regressie-coëfficiënt krijgt in 
vergelijking met B, terwijl de overlap met de afhankelijke variabele van beide variabele ongeveer evengroot 
is. (40% respectievelijk 38%). Met name de toevalligheid (bijvoorbeeld als gevolg van een afrondingsfout, 
missing value o.i.d ) waarmee de ene variabele wel en de andere variabele niet in de regressie-vergelijking 
wordt opgenomen is een situatie die men dient te voorkomen. 

Aan de hand van het bovenstaande voorbeeld wordt weergeven dat bij hoge correlaties tussen 
onafhankelijke variabelen goed opgepast dient te worden bij regressie-analyses. 

Bijlage VI 



Bijlage VI 



Bijlage VII Gebruikte vragen uit enquête 'Eindhoven doorgelicht' 

In deze bijlage zijn de vragen die gebruikt zijn voor de heranalyses van de data uit 'Eindhoven doorgelicht' 
schematisch weergegeven. Per vraag zijn het aantal missing cases, het gemiddelde en de standaard 
deviatie weergegeven. 

De vet gedrukte vragen zijn niet bruikbaar in de heranalyses vanwege het groot aantal missing values. De 
cursief weergegeven vragen hebben betrekking op voorzieningen voor bepaalde huishoudtypen. Deze 
vragen zijn, ondanks het ogenschijnlijk groot aantal missing values, wel bruikbaar voor analyses van 
bepaalde doelgroepen. 

Nummer Omschrijving 

D Beoordeling van de buurt waarin u woont 

O01A Bereikbaarheid winkels 
0018 Bereikbaarheid basisschool 
D01C Bereikbaarheid sportvoorzieningen 
D01D Bereikbaarheid buurt- of wijkcentrum 
O01E Bereikbaarheid bushalte 
O01F Bereikbaarheid centrum van Eindhoven 
O01G Bereikbaarheid groenvoorziening 
O01H Bereikbaarheid speelvoorziening 
002 Rapportcijfer bereikbaarheid voorzieningen 

O03A Kwaliteit uiterlijk gebouwen, straten en pleinen 
0038 Kwaliteit speelvoorzieningen 
O03C Kwaliteit straatverlichting 
0030 Kwaliteit groenvoorziening 
O03E Kwaliteit bestrating 
O03F Kwaliteit parkeervoorzieningen 
004 Rapportcijfer kwaliteit voorzieningen 

O05A Overlast verkeerslawaai 
O05B Overlast verkeersgevaar 
O05C Overlast (fout) geparkeerde auto's/fietsen 
0050 Overlast stank of lawaai industrie 
O05E Overlast stank of lawaai cafe's, restaurants e.d. 
O05F Overlast vandalisme 
O05G Overlast vervuiling 
O05H Overlast onkruid op straaUstoep 
0051 Overlast sociale onveiligheid overdag 
O05J Overlast sociale onveiligheid 's avonds 
O05K Overlast gedrag van jongeren 
O05L Overlast gedrag van overige buurtbewoners 
O05M Overlast huisdieren van anderen 
O05N Overlast drugsgebruik of -handel 
006 Rapportcijfer overlast 
007 Rapportcijfer bewonerssamenstelling 
008 Totaalcijfer waardering buurt 
011 Imago van de buurt 

Valid 
cases 

7557 
5067 
5930 
5446 
7147 
7501 
7447 
5247 
7578 
7351 
5505 
7587 
7503 
7591 
7355 
7567 
7471 
7529 
7498 
7446 
7419 
7491 
7540 
7529 
7484 
7493 
7507 
7486 
7499 
7341 
7578 
7503 
7503 
7532 

Missing 
cases 

425 
2915 
2052 
2536 
835 
481 
535 
2735 
404 
631 
2477 
395 
479 
391 
627 
415 

511 
453 
484 
536 
563 
491 
442 
453 
498 
489 
475 
496 
483 
641 
404 
479 
479 
450 

F Beoordeling van het buurtbeheer door gemeentelijke instanties 
F01A Schoonmaken straten 7478 504 
F01B Onderhoud groen- en speelvoorzieningen 6913 1069 
F01C Schoonmaken rond glas- en groenbakken 5769 2213 
F01D Onkruid-bestrijding 7237 745 
F01E Bereikbaarheid gemeente ivm klachten 5362 2620 
F01F Reactie van gemeente op klacht 4330 3652 
F01G Snelheid juiste persoon 4340 3642 
F01H Snelheid reparaties gemeente 4984 2998 
F011 Politie-surveillance 5955 2027 
F01J Reactie gemeente 4344 3638 
F01K Snelheid ingreep bij aantasting leefklimaat 4447 3535 
F02 Rapportcijfer buurtbeheer 7022 960 

Mean 

4.1 
4.1 
3.8 
3.8 
4.0 
4.1 
4.0 
3.5 
7.5 
3.6 
3.3 
3.7 
3.6 
3.4 
3.4 
6.8 
3.3 
3.2 
3.5 
4.3 
4.4 
3.8 
3.1 
3.2 
4.0 
3.5 
3.6 
3.9 
3.6 
4.4 
7.1 
7.3 
7.3 
7.3 

3.2 
3.2 
3.1 
2.9 
3.2 
3.0 
3.0 
3.0 
2.8 
2.9 
2.9 
6.2 

Std 
deviatie 

0.9 
0.8 
0.9 
0.8 
0.9 
0.8 
0.9 
1.1 
1.2 
0.8 
0.9 
0.8 
1.0 
0.9 
1.0 
1.2 

1.1 
1.0 
1.2 
0.9 
0.9 
1.0 
1.2 
1.1 
0.8 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
1.5 
1.4 
1.3 
0.9 

0.9 
0.9 
0.8 
0.9 
0.7 
0.8 
0.8 
0.8 
0.9 
0.8 
0.7 
1.2 
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Bijlage VIII Correlatie-matrix onafhankelijke variabelen 
'Eindhoven doorgelicht' 

In de onderstaande tabel zijn het gemiddelde en de standaarddeviatie voor de onafhankelijke 
variabelen weergegeven. Daarnaast zijn de correlaties van de onafhankelijke variabelen onderling 
weergegeven evenals de correlaties met de afhankelijke variabelen 'intern imago' en 'gepercipieerd 
extern imago'. 

Gemiddelde 

Standaard deviatie 

1 winkels 

2 basisschool 

3 sportvoorzieningen 

4 buurt/wijkcentrum 

5 bushalte 

6 centrum Eindhoven 

7 groenvoorziening 

8 speelvoorziening 

9 uiterlijk buurt 

10 speelvoorziening 

11 straatverlichting 

12 groenvoorziening 

13 bestrating 

14 parkeervoorziening 

15 verkeerslawaai 

16 verkeersgevaar 

17 geparkeerde auto's 

18 stank/lawaai industrie 

19 stank/lawaai horeca 

20 vandalisme 

21 vervuiling 

22 onkruid 

23 sociale onveiligheid dag 

24 sociale onveiligheid 

25 äi8P9g jongeren 

26 gedrag buurtbewoners 

27 overlast huisdieren 

28 drugshandel 

29 bewonerssamenstelling 

30 schoonmaken straten 

31 onkruidbestrijding 

32 buurtbeheer 

correlatie met intern imago 
correlatie met gepercipieerd 
extern imago 

* p< .01; 
** p < .001; 

1 

4.1 

.86 

-
.45** 

.36** 

.43** 

.42** 

.38** 

.15** 

.12** 

.10** 

.05** 

.12** 

.06** 

.11 ** 

.07** 

.01 

.02 

.01 

.11 ** 

-.01 

-.01 

.02 

.09** 

.11 ** 

.06** 

.04* 

.09** 

.06** 

.03 

.10** 

.10** 

.10** 

.12** 

.12** 

.04** 

overige correlaties niet significant 

2 3 4 5 

4.1 3.7 3.8 4.0 

.79 .85 .82 .89 

-
.45** -
.47** .54** -
.27** .30** .40** -
.21** .20** .24** .42** 

.18** .35** .25** .17** 

.21** .31** .27** .16** 

.15** .22** .14** .06** 

.14** .23** .18** .09** 

.11 ** .16** .14** .14** 

.12** .24** .15** .06** 

.07** .13** .11 ** .10** 

.10** .14** .12** .05** 

.06** .05** .06** -.04* 

.06** .08** .09** -.04* 

.09** .12** .10** -.01 

.08** .07** .09** .07** 

.09** .10** .06** -.03* 

.09** .12** .06** -.03* 

.08** .12** .05** -.01 

.09** .11 ** .07** .08** 

.14** .13** .11 ** .07** 

.12** .15** .12** .05** 

.10** .12** .07** .01 

.11 ** .13** .11 •• .05** 

.05** .08** .05** .05** 

.1 0** .12** .09** -.01 

.13** .22** .12** .04** 

.08** .14** .12** .08** 

.08** .12** .10·· .09** 

.13** .19** .16** .08** 

.15** .22** .17** .06** 

.10** .19** .05** -.02 

6 7 8 9 10 11 12 13 

4.1 4.0 3.5 3.6 3.3 3.6 3.6 3.4 

.76 .94 1.06 .83 .94 .75 .97 .89 

-
.17** -

.15** .45** -

.11 ** .32** .27** -

.08** .32** .76** .36** -

.14** .16** .23** .31** .30** -

.03* .58** .38** .44** .41** .29** -

.14** .18** .20** .34** .25** .32** .32** -

.03 .18** .20** .23** .21** .22** .26** .31 ** 

-.01 .1 3** .15** .19** .15** .05** .15** .14** 

-.01 .16** .20** .22** .19** .10** .20** .18** 

-.04* .21** .17** .25** .18** .15** .24** .19** 

.08** .17** .1 1 ** .18** .10** .11 ** .17** .13** 

-.06* .17** .15** .20** .15** .10** .22** .11 ** 

-.01 .17** .14** .29** .18** .19** .22** .18** 

.04** .17** .15** .31** .1 9** .18** .26** .25** 

.1 4** .14** .12** .27** .18** .20** .22** .33** 

.1 1 ** .18** .16** .29** .16** .21** .20** .21** 

.07** .18** .17** .30** .20** .28** .21** .22** 

.07** .17** .12** .28** .16** .18** .22** .18** 

.10** .19** .11 ** .32** .14** .19** .22** .18** 

.10** .14** .09** .22·· .12** .15** .18** .20** 

.01 .19** .12** .28** .13** .15** .22·· .14** 

.11 ** .25** .20** .42** .23** .27** .28** .21** 

.10** .19** .17** .32** .23** .24** .30** .34** 

.10** .14** .15** .24** .20** .20** .26** .31 ** 

.10** .23** .22** .35** .26** .26** .33** .31** 

.11 ** .31** .24** .51** .26** .27** .35** .26** 

.09** .27** .18** .50** .19** .19** .32** .20** 

14 

3.4 

1.00 

-
.16** 

.21** 

.44** 

.15** 

.18** 

.18** 

.19** 

.15** 

.19** 

.19** 

.16** 

.17** 

.14** 

.14** 

.17** 

.21** 

.16** 

.21** 

.24** 

.18** 
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15 16 

3.3 3.2 

1.11 1.06 

-
.63** -
.34** .43** 

.26** .27** 

.27** .25** 

.28** .30** 

.24** .29** 

.1 5** .20** 

.24** .28** 

.27** .32** 

.23** .27** 

.20** .23** 

.15** .19** 

.20** .24** 

.20** .23** 

.12** .16** 

.08** .11** 

.19** .23** 

.30** .32** 

.20** .22** 



vervolg correlatiematrix . 

Gemiddelde 

Standaard deviatie 

1 1 winkels 

2 basisschool 

3 sportvoorzieningen 

4 buurt/wijkcentrum 

5 bushalte 

6 centrum Ehv 

7 groenvoorziening 

8 speelvoorziening 

9 uiterlijk buurt 

10 speelvoorziening 

11 straatverlichting 

12 groenvoorziening 

1 13 bestrating 

14 parkeervoorziening 

15 verkeerslawaai 

16 verkeersgevaar 

17 geparkeerde auto's 

18 stank/lawaai industrie 

19 stank/lawaai horeca 

20 vandalisme 

21 vervuiling 

22 onkruid 

23 sociale onveiligheid dag 

24 sociale onveiligheid 

25 a~8Päh jongeren 

26 gedrag buurtbewoners 

27 overlast huisdieren 

28 drugshandel 

29 bewonerssamenstelling 

30 schoonmaken straten 

31 onkruidbestrijding 

I 32 buurtbeheer 

: correlatie met intern imago i correlatie met gepercipieerd 
extern imago 

* p<.01; 
•• p < .001; 

17 18 19 20 

3.5 4.3 4.4 3.8 

1.15 0.91 0.88 1.01 

.30** -

.37** .36** -

.36** .26** .39** -

.33** .21** .24** .48** 

.23** .18** .14** .30** 

.32** .28** .30** .46** 

.31 ** .23** .28** .51** 

.32** .21** .29** .55** 

.33** .24** .27** .38** 

.24** .21** .17** .28** 

.28** .23** .36** .43** 

.27** .18** .21** .35** 

.22** .12** .16** .20** 

.13** .09** .08** .13** 

.24** .18** .20** .30** 

.35** .24** .28** .44** 

.26** .15** .22** .35** 

overige correlaties niet significant 
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21 22 23 24 

3.1 3.2 4.0 3.5 

1.16 1.07 0.84 .98 

-
.48** -
.37** .37** -

.42** .36** .68** -

.42** .34** .52** .57** 

.33** .27** .46** .41** 

.50** .35** .33** .32** 

.31** .22** .43** .44** 

.33** .25** .37** .37** 

.32** .46** .24** .24** 

.26** .61** .19** .19** 

.33** .35** .28** .31** 

.43** .30** .44** .45** 

.33** .20·· .33** .34** 

25 

3.6 

.98 

-
.55** 

.37** 

.40** 

.38** 

.23** 

.19** 

.29** 

.45** 

.33** 

26 

3.9 

.94 

-
.43** 

.36** 

.45** 

.20** 

.15** 

.25** 

.49** 

.36** 

27 28 

3.6 4.4 

1.12 .94 

-
.28** -
.29** .38** 

.22** .18** 

.21** .12** 

.26** .27** 

.35** .45** 

.23** .40** 

29 30 

7.3 3.1 

1.42 .89 

-
.22** -
.16** .61** 

.38** .48** 

.80** .28** 

.53** .22·· 

31 

2.9 

.88 

-
.43** 

.21 ** 

.14** 

32 

6.2 

1.19 

-
.47** 
.31 ** 
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Bijlage IX Resultaten regressie-analyses heel Eindhoven 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de regressie-analyses met betrekking tot het 'gepercipieerd extern imago ' en het 'intern imago' weergegeven. 
In deze tabel is afte lezen uit welke deelvariabelen de variabelen die in de regressie-analyse zijn opgenomen zijn samengesteld. Verder is Cronbach 's alpha van de 
samengestelde variabelen weergegeven, evenals de Pearson correlatie met de afhankelijke variabele en de regressie-coëfficiënt. 

Gepercipieerd extern Intern imago 
imago 

(N = 4313 cases) Samengevoegde Alpha Pearson Regressie Pearson Regressie Gemiddelde 
variabele correlatie coëfficiënt correlatie coëfficiënt waardering 

Bereikbaarheid winkels .05* .12** 4 ,1 
Bereikbaarheid sportvoorzieningen Bereikbaarheid 0.67 .19** -.05 .25** .03 3,7 
Bereikbaarheid bushalte voorzieningen -.05* .07** 4,0 
Bereikbaarheid centrum van Eindhoven .08** .12** 4,1 

Bereikbaarheid groenvoorziening .26** .31** 4,0 
Kwaliteit uiterlijk gebouwen, straten en pleinen .51** .53** 3,6 
Kwaliteit straatverlichting Visuele 0.73 .19** .19 .28** .11 3,7 
Kwaliteit groenvoorziening kwaliteit .31** .36** 3,6 
Kwaliteit bestrating .21** .28** 3,4 
Kwaliteit parkeervoorzieningen .19** .24** 3,4 

Overlast verkeerslawaai .22** .32** 3,3 
Overlast verkeersgevaar Verkeersoverlast 0.72 .25** .03 .34** .09 3,2 
Overlast (fout) geparkeerde auto's/fietsen .28** .36** 3,5 

Overlast stank of lawaai industrie .14** .23** 4,2 
Overlast stank of lawaai cafe's, restaurant e.d. .22** .29** 4,5 
Overlast vandalisme .38** .47** 3,7 
Overlast vervuiling Sociale overlast 0.85 .34** .20 .45** .21 3,0 
Overlast sociale onveiligheid overdag .35** .47** 4,0 
Overlast sociale onveiligheid 's avonds .37** .50** 3,5 
Overlast gedrag van jongeren .34** .48** 3,6 
Overlast gedrag van overige buurtbewoners .37** .50** 3,9 
Overlast huisdieren van anderen .24** .36** 3,5 
Overlast drugsgebruik of -handel .42** .47** 4,4 

Overlast onkruid op straat/stoep .23** .33** 3,2 
Schoonmaken straten Buurtbeheer 0.79 .23** n.s. .29** n.s . 3,1 
Onkruid-bestrijding . 16** .23** 2,9 
Rapportcijfer buurtbeheer .33** .48** 3, 1 

-
Bewonerssamenst. .54** .36 .82** .63 3,6 

. li, 

~ w p;;, 11 
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Bijlage X Resultaten regressie-analyses per huishoudtype 

In de onderstaande tabellen zijn de resultaten van de regressie-analyse van zowel het intern imago als het gepercipieerd extern imago voor de zes verschillende 
huishoudtypen weergegeven. In deze tabellen is af te lezen uit welke deelvariabelen de variabelen die in de regressie-analyse zijn opgenomen zijn samengesteld. Verder is 
Cronbach's alpha van de samengestelde variabelen weergegeven, evenals de Pearson correlatie met de afhankelijke variabele en de regressie-coëfficiënt. 

JONGEREN ZONDER KINDEREN Gepercipieerd extern Intern imago 
imago 

(409 cases) Samengevoegde Alpha Pearson Regressie Pearson Regressie Gemiddelde 
variabele correlatie coëfficiënt correlatie coëfficiënt waardering 

Bereikbaarheid winkels -0.01 0.08 4.3 
Bereikbaarheid sportvoorzieningen Bereikbaarheid 0.65 0.08 n.s 0.15* 0.06 4.6 
Bereikbaarheid bushalte voorzieningen -0.18** 0.01 4.2 
Bereikbaarheid centrum van Eindhoven 0.10 0.13* 4.2 
Bereikbaarheid groenvoorziening 0.06 0.17** 3.8 
Kwaliteit uiterlijk gebouwen, straten en pleinen 0.47** 0.52** 3.4 
Kwaliteit straatverlichting Visuele kwaliteit 0.66 0.19** .11 0.31 ** 0.18 3.7 
Kwaliteit groenvoorziening 0.26** 0.35** 3.3 
Kwaliteit bestrating 0.22** 0.38** 3.5 
Kwaliteit parkeervoorzieningen 0.01 0.18** 3.3 
Overlast verkeerslawaai Verkeersoverlast 0.76 0.21 ** n.s 0.32** 0.10 3.2 
Overlast verkeersgevaar 0.21** 0.32** 3.3 
Overlast (fout) geparkeerde auto's/fietsen 0.20** 0.35** 3.4 
Overlast stank of lawaai industrie 0.04 0.11 4.3 
Overlast stank of lawaai cafe's, restaurant e.d. 0.06 0.19** 4.3 
Overlast vandalisme 0.33** 0.43** 3.6 
Overlast vervuiling Sociale overlast 0.84 0.36** 0.28 0.51** 0.22 3.1 
Overlast sociale onveiligheid overdag 0.40** 0.49** 4.1 
Overlast sociale onveiligheid ·s avonds 0.42** 0.52** 3.6 
Overlast gedrag van jongeren 0.37** 0.49** 3.6 
Overlast gedrag van overige buurtbewoners 0.39** 0.51** 3.7 
Overlast huisdieren van anderen 0.26** 0.27** 3.6 
Overlast drugsgebruik of -handel 0.37** 0.45** 4.3 
Overlast onkruid op straaUstoep 0.29** 0.37** 3.3 
Schoonmaken straten Buurtbeheer 0.80 0.23** n.s. 0.26** n.s 3.2 
Onkruid-bestrijding 0.27** 0.30** 3.1 
Rapportcijfer buurtbeheer 0.32** 0.47** 3.1 
Rapportcijfer bewonerssamenstell ing Bewoners 0.53** 0.32 0.78** 0.56 3.5 

,;g;;i /"r 'f.•:e"'?J \\b::{( \J \ :• .. ,._ f . • .. Rt Adjusted / • . 0.34 0.70 
{;Jt 1: •• <·.'.,äJf //!'fi:·J;<'f\J" ,.,. Ji(!\{i,;... }){ .. •·. . F.waarde '>ii:UU?u10.3: . •• 191 .8 
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MIDDELBAREN ZONDER KINDEREN Gepercipieerd extern Intern imago 
imago 

(684 cases) Samengevoegde Alpha Pearson Regressie Pearson Regressie Gemiddelde 
variabele correlatie coëfficiënt correlatie coëfficiënt waardering 

Bereikbaarheid winkels -0.02 0.04 4.1 
Bereikbaarheid sportvoorzieningen Bereikbaarheid 0.66 0.14** n.s 0.18** n.s 3.7 
Bereikbaarheid bushalte voorzieningen -0.02* 0.02 4.1 
Bereikbaarheid centrum van Eindhoven 0.08 0.04 4.2 
Bereikbaarheid groenvoorziening 0.22·· 0.27** 4.0 
Kwaliteit uiterlijk gebouwen, straten en pleinen 0.49** 0.50** 3.6 
Kwaliteit straatverlichting Visuele kwaliteit 0.73 0.20·· 0.15 0.28** 0.10 3.6 
Kwaliteit groenvoorziening 0.27** 0.33** 3.6 
Kwaliteit bestrating 0.22·· 0.28** 3.5 
Kwaliteit parkeervoorzieningen 0.14** 0.23** 3.4 
Overlast verkeerslawaai Verkeersoverlast 0.78 0.15** n.s 0.34** 0.11 3.3 
Overlast verkeersgevaar 0.18** 0.32** 3.3 
Overlast (fout) geparkeerde auto's/fietsen 0.17** 0.30** 3.4 
Overlast stank of lawaai industrie 0.14** 0.20·· 4.2 
Overlast stank of lawaai cafe's, restaurant e.d. 0.21 •• 0.31 •• 4.4 
Overlast vandalisme 0.38** 0.49** 3.7 
Overlast vervuiling Sociale overlast 0.86 0.37** 0.19 0.50** 0.25 3.1 
Overlast sociale onveiligheid overdag 0.24** 0.45** 4.0 
Overlast sociale onveiligheid 's avonds 0.31 •• 0.52** 3.5 
Overlast gedrag van jongeren 0.30** 0.47** 3.5 
Overlast gedrag van overige buurtbewoners 0.34** 0.48** 3.9 
Overlast huisdieren van anderen 0.31 •• 0.39** 3.5 
Overlast drugsgebruik of -handel 0.36** 0.42** 4.4 
Overlast onkruid op straaVstoep 0.20** 0.32** 3.3 
Schoonmaken straten Buurtbeheer 0.77 0.22·· n.s 0.25** n.s 3.1 
Onkruid-bestrijding 0.09 0.17** 3.0 
Rapportcijfer buurtbeheer 0.30** 0.48** 3.1 
Rapportcijfer bewonerssamenstelling Bewoners 0.49** 0.34 0.76** 0.58 3.6 

't R2 Adjusted ' 0.31 0.68 
, . i ' F-waarde . 101.6 360.2 

BijlageX 



JONGE GEZINNEN Gepercipieerd extern Intern imago 
imago 

(942 cases) Samengevoegde Alpha Pearson Regressie Pearson Regressie Gemiddelde 
variabele correlatie coëfficiënt correlatie coëfficiënt waardering 

Bereikbaarheid winkels 0.05 0.19** 4.1 
Bereikbaarheid basisschool 0.11 •• 0.21** 4.1 
Bereikbaarheid sportvoorzieningen Bereikbaarheid 0.72 0.21** n.s 0.29** 0.07 3.8 
Bereikbaarheid bushalte voorzieningen 0.02 0.19** 4.1 
Bereikbaarheid centrum van Eindhoven 0.10* 0.18** 4.1 
Bereikbaarheid groenvoorziening 0.28** 0.34** 4.1 
Bereikbaarheid speelvoorzieningen 0.21** 0.27** 3.5 
Kwaliteit uiterlijk gebouwen, straten en pleinen 0.55** 0.57** 3.6 
Kwaliteit speelvoorzieningen 0.19** 0.28** 3.2 
Kwaliteit straatverlichting Visuele kwaliteit 0.76 0.20** 0.14 0.30** 0.10 3.6 
Kwaliteit groenvoorziening 0.34** 0.38** 3.6 
Kwaliteit bestrating 0.23** 0.31 •• 3.5 
Kwaliteit parkeervoorzieningen 0.17** 0.23** 3.5 
Overlast verkeerslawaai Verkeersoverlast 0.75 0.25** n.s 0.31** 0.05 3.4 
Overlast verkeersgevaar 0.26** 0.34** 3.0 
Overlast (fout) geparkeerde auto's/fietsen 0.34** 0.37** 3.5 
Overlast stank of lawaai industrie 0.15** 0.24** 4.2 
Overlast stank of lawaai cafe's, restaurant e.d. 0.29** 0.31** 4.5 
Overlast vandalisme 0.40** 0.49** 3.8 
Overlast vervuiling 0.37** 0.46** 2.9 
Overlast sociale onveiligheid overdag 0.43** 0.54** 4.1 
Overlast sociale onveiligheid 's avonds Sociale overlast 0.86 0.48** 0.31 0.59** 0.24 3.6 
Overlast gedrag van jongeren 0.42** 0.53** 3.6 
Overlast gedrag van overige buurtbewoners 0.42** 0.56** 3.9 
Overlast huisdieren van anderen 0.25** 0.38** 3.4 
Overlast drugsgebruik of -handel 0.50** 0.53** 4.4 
Overlast onkruid op straaUstoep 0.26** 0.36** 3.3 
Schoonmaken straten Buurtbeheer 0.81 0.27** n.s 0.36** n.s 3.2 
Onderhoud speel- en groenvoorzieningen 0.27** 0.31** 3.2 
Onkruid-bestrijding 0.20** 0.29** 3.0 
Rapportcijfer buurtbeheer 0.35** 0.49** 3.1 
Rapportcijfer bewonerssamenstelling Bewoners 0.55** 0.31 0.84** 0.64 3.6 

~ ·:::" /i'i ml.1,.;., . {'.\,; , < ·LR~-adjusted :c 0.40 ·• t·i F 0.78 
J . x;:i: ·r,"'•~ ·,iP\ :,i/. Ii&, f:;:waarde '1 210.6 , n.J1,, •678.9 
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OUDE GEZINNEN (alle kinderen >12jaar) Gepercipeerd extern Intern imago 
imago 

(398 cases) Samengevoegde Alpha Pearson Regressie Pearson Regressie Gemiddelde 
variabele correlatie coëfficiënt correlatie coëfficiënt waardering 

Bereikbaarheid winkels 0.10 0.17** 4.1 
Bereikbaarheid sportvoorzieningen Bereikbaarheid 0.68 0.22** n.s 0.27** 0.06 3.9 
Bereikbaarheid bushalte voorzieningen 0.01 0.09 4.1 
Bereikbaarheid centrum van Eindhoven 0.09* 0.11 4.1 
Bereikbaarheid groenvoorziening 0.31 ** 0.32** 4.1 
Bereikbaarheid speelvoorzieningen 0.18** 0.24** 3.5 
Kwaliteit uiterlijk gebouwen, straten en pleinen 0.51** 0.54** 3.6 
Kwaliteit speelvoorzieningen 0.15** 0.28** 3.6 
Kwaliteit straatverlichting Visuele kwaliteit 0.77 0.18** 0.17 0.21 ** 0.06 3.3 
Kwaliteit groenvoorziening 0.26** 0.26** 3.6 
Kwaliteit bestrating 0.17** 0.20** 3.3 
Kwaliteit parkeervoorzieningen 0.28** 0.23** 3.3 
Overlast verkeerslawaai Verkeersoverlast 0.80 0.14* n.s 0.29** 0.10 3.2 
Overlast verkeersgevaar 0.24** 0.36** 3.2 
Overlast (fout) geparkeerde auto's/fietsen 0.32** 0.28** 3.5 
Overlast stank of lawaai industrie 0.1 6** 0.22** 4.1 
Overlast stank of lawaai cafe's, restaurant e.d. 0.27** 0.32** 4.5 
Overlast vandalisme 0.34** 0.43** 3.7 
Overlast vervuiling 0.30** 0.26** 3.0 
Overlast sociale onveiligheid overdag 0.31** 0.43** 4.0 
Overlast sociale onveiligheid 's avonds Sociale overlast 0.85 0.31 ** 0.21 0.47** 0.20 3.4 
Overlast gedrag van jongeren 0.29** 0.40** 3.5 
Overlast gedrag van overige buurtbewoners 0.35** 0.46** 3.8 
Overlast huisdieren van anderen 0.25** 0.37** 3.4 
Overlast drugsgebruik of -handel 0.39** 0.43** 4.3 
Overlast onkruid op straaUstoep 0.20** 0.26** 3.2 
Schoonmaken straten Buurtbeheer 0.81 0.27** n.s 0.30** n.s 3.1 
Onderhoud speel- en groenvoorzieningen 0.20** 0.25** 3.2 
Onkruid-bestrijding 0.18** 0.26** 2.9 
Rapportcijfer buurtbeheer 0.36** 0.51 ** 3.1 
Rapportcijfer bewonerssamenstelling Bewoners 0.55** 0.39 0.83** 0.67 3.5 . ;; · R2 'Adjusted 0.38 " 0.75 

' ,· 
,., ,h• 

"' 
., 

·F-waarde 84:1 , 312.9 . 
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SENIOREN Gepercipieerd extern Intern imago 
imago 

(588 cases) Samengevoegde Alpha Pearson Regressie Pearson Regressie Gemiddelde 
variabele correlatie coëfficiënt correlatie coëfficiënt waardering 

Bereikbaarheid winkels 0.15** 0.21 ** 4.1 
Bereikbaarheid bushalte Bereikbaarheid 0.66 -0.06 n.s 0.08 n.s 3.9 
Bereikbaarheid centrum van Eindhoven voorzieningen 0.13** 0.19** 4.0 

Bereikbaarheid groenvoorziening 0.30** 0.37** 4.0 
Kwaliteit uiterlijk gebouwen, straten en pleinen 0.49** 0.47** 3.6 
Kwaliteit straatverlichting Visuele kwaliteit 0.76 0.22** 0.14 0.28** 0.12 3.6 
Kwaliteit groenvoorziening 0.32** 0.42** 3.7 
Kwaliteit bestrating 0.22** 0.28** 3.3 
Kwaliteit parkeervoorzieningen 0.23** 0.24** 3.5 

Overlast verkeerslawaai Verkeersoverlast 0.77 0.22** 0.08 0.27** 0.09 3.2 
Overlast verkeersgevaar 0.31** 0.33** 3.3 

Overlast (fout) geparkeerde auto's/fietsen 0.29** 0.36** 3.5 
Overlast stank of lawaai industrie 0.16** 0.23** 4.2 
Overlast stank of lawaai cafe's, restaurant e.d. 0.15** 0.19** 4.5 
Overlast vandalisme 0.40** 0.44** 3.8 
Overlast vervuiling Sociale overlast 0.85 0.37** 0.24 0.42** 0.18 3.0 
Overlast sociale onveiligheid overdag 0.42** 0.43** 4.0 
Overlast sociale onveiligheid 's avonds 0.43** 0.42** 3.5 
Overlast gedrag van jongeren 0.40** 0.48** 3.5 
Overlast gedrag van overige buurtbewoners 0.43** 0.50** 3.9 
Overlast huisdieren van anderen 0.25** 0.34** 3.5 
Overlast drugsgebruik of -handel 0.42** 0.44** 4.5 
Overlast onkruid op straat/stoep 0.28** 0.33** 3.0 
Schoonmaken straten Buurtbeheer 0.78 0.29** n.s 0.25** n.s 3.0 
Onkruid-bestrijding 0.21 ** 0.19** 2.8 
Rapportcijfer buurtbeheer 0.38** 0.48** 3.1 

Rapportcijfer buurtbewoners Bewoners 0.57** 0.37 0.83** 0.67 3.7 

,\;e ,> .;xi1+ "li:Yr<li:l\:./wJ<•/• ·;;1~ - R~ Adjusted .0.42 0.75 r , •. ff 

\, ,,:.:' F:waarde t;?" '•;Sk106.9 339.9. 
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OUDEREN Gepercipieerd extern Intern imago 
imago 

(966 cases) Samengevoegde Alpha Pearson Regressie Pearson Regressie Gemiddelde 
variabele correlatie coëfficiënt correlatie coëfficiënt waardering 

Bereikbaarheid winkels 0.18** 0.21·· 4.0 
Bereikbaarheid bushalte Bereikbaarheid 0.68 0.05 0.05 0.06 n.s 3.9 
Bereikbaarheid centrum van Eindhoven voorzieningen 0.19** 0.14** 3.9 

Bereikbaarheid groenvoorziening 0.35** 0.36** 4.0 
Kwaliteit uiterlijk gebouwen, straten en pleinen 0.50•• o.50** 3.7 
Kwaliteit straatverlichting Visuele kwaliteit 0.71 0.17** 0.23 0.24** 0.12 3.8 
Kwaliteit groenvoorziening 0.34** 0.34** 3.8 
Kwaliteit bestrating 0.17** 0.20** 3.4 
Kwaliteit parkeervoorzieningen 0.25** 0.26** 3.6 

Overlast verkeerslawaai Verkeersoverlast 0.80 0.20** n.s 0.29** 0.04 3.3 
Overlast verkeersgevaar 0.26** 0.34** 3.3 

Overlast (fout) geparkeerde auto's/fietsen 0.32** 0.39** 3.6 
Overlast stank of lawaai industrie 0.27** 0.31 ** 4.4 
Overlast stank of lawaai cafe's, restaurant e.d. 0.26** 0.27** 4.5 
Overlast vandalisme 0.35** 0.44** 3.8 
Overlast vervuiling Sociale overlast 0.86 0.29** 0.21 0.41** 0.19 3.1 
Overlast sociale onveiligheid overdag 0.33** 0.42** 4.0 
Overlast sociale onveiligheid 's avonds 0.30** 0.39** 3.5 
Overlast gedrag van jongeren 0.35** 0.48** 3.7 
Overlast gedrag van overige buurtbewoners 0.41** 0.51** 4.0 
Overlast huisdieren van anderen 0.26** 0.40** 3.7 
Overlast drugsgebruik of -handel 0.39** 0.40** 4.5 
Overlast onkruid op straaUstoep 0.21** 0.32** 3.1 
Schoonmaken straten Buurtbeheer 0.79 0.19** -0.08 0.27** n.s 3.1 
Onkruid-bestrijding 0.15** 0.22** 2.8 
Rapportcijfer buurtbeheer 0.29** 0.44** 3.1 

Rapportcijfer buurtbewoners Bewoners 0.59** 0.41 0.83** 0.67 3.7 
f}i;t/;?.''i)§<': )f><::0\\· .f!·•· ,x1;:tH+:/ +< F< • i't ··- cH ~.Adjusted , ··•· .. / 0.43 · ·<x+ ·•·0:73· 
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Bijlage XI Resultaten regressie-analyses op buurtniveau 

Voordat de regressie-analyse voor het intern imago en het gepercipieerd extern imago op buurtniveau zijn 
uitgevoerd is er een onderverdeling gemaakt van buurten. Hiertoe zijn allereerst een aantal buurten met 
een zeer laag respectievelijk zeer hoog gepercipieerd extern imago geselecteerd. In de onderstaande 
tabellen zijn deze buurten weergegeven. Vervolgens zijn de regressie-analyses voor het intern imago en 
het gepercipieerd extern imago voor de twee soorten buurten uitgevoerd. Op de volgende pagina's zijn de 
resultaten daarvan weergegeven. In de tabellen is te zien uit welke deelvariabelen de variabelen die in de 
regressie-analyse zijn opgenomen zijn opgebouwd. Verder is Cronbach's alpha van de samengestelde 
variabelen weergegeven, evenals Pearson correlatie met de afhankelijke variabele en de regressie
coëfficiënt. 

Buurten met zeer laag gepercipieerd extern imago 
gep.ext. intern aantal 

imago imago cases 
223 Tivoli 2,1 5,9 66 
225 Kruidenbuurt 2, 1 5,9 85 
302 De Lakerlopen 2,4 5,9 106 
402 Hemelrijken 2,4 6,1 100 
420 't Groenewoud 1,9 5,5 47 
624 De Bennekel 2,1 5,7 50 

"'450 

Buurten met zeer hoog gepercipieerd extern imago 
gep. ext. intern aantal 

imago imago cases 
205 Tuindorp 4,5 7,7 70 
244 Eikenburg 4,5 8,3 100 
324 Koudenhoven 4,7 8,3 48 
463 Blixembosch West 4,5 8,3 89 
482 Oude Gracht Oost 4,4 8,2 132 
485 De Luytelaer 4,5 8,2 113 
820 Kerkdorp Acht 4,4 8,0 96 

"'650 
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BUURTEN MET HOOG GEPERCIPIEERD Gepercipieerd extern Intern imago 

EXTERN IMAGO imago 

(N = 397) Samengevoegde Alpha Pearson Regressie Pearson Regressie Gemiddelde 
variabele correlatie coëfficiënt correlatie coëfficiënt waardering 

Bereikbaarheid winkels 0.11 0.12 3,9 
Bereikbaarheid sportvoorzieningen Bereikbaarheid 0.60 0.11 n.s 0.28** n.s 3,8 
Bereikbaarheid bushalte voorzieningen 0.06 0.05 3,7 
Bereikbaarheid centrum van Eindhoven 0.20** 0.15* 3,9 

Bereikbaarheid groenvoorziening 0.18** 0.29** 4,3 
Kwaliteit uiterlijk gebouwen, straten en pleinen 0.34** 0.39** 4,2 
Kwaliteit straatverlichting 0.10 0.23** 3,8 
Kwaliteit groenvoorziening Visuele kwaliteit 0.71 0.13* 0.16 0.32** 0.21 4,0 
Kwaliteit bestrating 0.15* 0.23** 3,6 
Kwaliteit parkeervoorzieningen 0.19** 0.34** 3,7 

Overlast verkeerslawaai 0.15* 0.28** 3,8 
Overlast verkeersgevaar Verkeersoverlast 0.72 0.15** n.s 0.28** 0.14 3,6 
Overlast (fout) geparkeerde auto's/fietsen 0.17** 0.34** 4,0 

Overlast stank of lawaai industrie 0.18** 0.21 ** 4,4 
Overlast stank of lawaai cafe's, restaurant e.d. 0.17** 0.17** 4,7 
Overlast vandalisme 0.14* 0.24** 4,2 
Overlast vervuiling 0.22** 0.37** 3,7 
Overlast sociale onveiligheid overdag 0.22** 0.26** 4,4 
Overlast sociale onveiligheid 's avonds Sociale overlast 0.81 0.25** 0.18 0.33** 0.14 4,0 
Overlast gedrag van jongeren 0.17** 0.32** 4,0 
Overlast gedrag van overige buurtbewoners 0.20** 0.39** 4,3 
Overlast huisdieren van anderen 0.20** 0.33** 3,9 
Overlast drugsgebruik of -handel 0.12** 0.21** 4,9 

Overlast onkruid op straaUstoep 0.18** 0.25** 3,5 
Schoonmaken straten Buurtbeheer 0.79 0.11 n.s 0.26** n.s 3,5 
Onkruid-bestrijding 0.13* 0.21** 3, 1 
Rapportcijfer buurtbeheer 0.20** 0.34** 3,3 

Rapportcijfer bewonerssamenstelling Bewoners 0.29** 0.19 0.68** 0.56 4,0 
;::- , + R2 Adjusted 0.16 0.59 
{ " .F-waarde +. 24 140 
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BUURTEN MET LAAG GEPERCIPIEERD Gepercipieerd extern Intern imago 
EXTERN IMAGO imago 

(N = 253) Samengevoegde Alpha Pearson Regressie Pearson Regressie Gemiddelde 
variabele correlatie coëfficiënt correlatie coëfficiënt waardering 

Bereikbaarheid winkels 0.05 0.16* 4,0 
Bereikbaarheid sportvoorzieningen Bereikbaarheid 0.70 0.10 n.s. 0.28** .11 3,4 
Bereikbaarheid bushalte voorzieningen 0.05 0.27** 4, 1 
Bereikbaarheid centrum van Eindhoven 0.11 0.16* 4,0 
Bereikbaarheid groenvoorziening -0.01 0.14 3,6 
Kwaliteit uiterlijk gebouwen, straten en pleinen 0.38** 0.48** 2,9 
Kwaliteit straatverlichting Visuele kwaliteit 0.71 0.18** n.s. 0.29** n.s. 3,5 
Kwaliteit groenvoorziening 0.21 ** 0.25** 3, 1 
Kwal iteit bestrating 0.20** 0.33** 3,3 
Kwaliteit parkeervoorzieningen 0.02 0.20** 3,2 
Overlast verkeerslawaai 0.25** 0.33** 2,9 
Overlast verkeersgevaar Verkeersoverlast 0.75 0.18** n.s. 0.30** n.s. 2,7 
Overlast (fout) geparkeerde auto's/fietsen 0.21 ** 0.29** 2,9 
Overlast stank of lawaai industrie 0.07 0.24** 4,1 
Overlast stank of lawaai cafe's, restaurant e.d. 0.16* 0.26** 4,2 
Overlast vandalisme 0.41** 0.44** 3,0 
Overlast vervuil ing 0.35** 0.42** 2,2 
Overlast sociale onveiligheid overdag Sociale overlast 0.83 0.27** .27 0.47** .23 3,5 
Overlast sociale onveiligheid 's avonds 0.38** 0.52** 2,8 
Overlast gedrag van jongeren 0.30** 0.45** 3,0 
Overlast gedrag van overige buurtbewoners 0.30** 0.47** 3,3 
Overlast huisdieren van anderen 0.23** 0.20** 3,0 
Overlast drugsgebruik of -handel 0.37** 0.44** 3,2 
Overlast onkruid op straaUstoep 0.36** 0.32** 2,9 
Schoonmaken straten Buurtbeheer 0.77 0.20** .17 0.22** n.s. 2,9 
Onkruid-bestrijding 0.29** 0.28** 2,8 
Rapportcijfer buurtbeheer 0.40** 0.57** 2,8 
Rapportcijfer bewonerssamenstelling Bewoners 0.39** .17 0.83** .68 2,8 
~ i ,i ·<.'-'• <t U/ X",.,,i ·v °';;:f fik R2 Adjusted $'. 

,, 
.25 .74 
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In de onderstaande figuur zijn de gemiddelde waardering voor bepaalde kenmerken van de woonomgeving 
voor zowel de buurten met een hoog als een laag gepercipieerd extern imago weergegeven. De waardering 
voor de weergegeven kenmerken zijn significant verschillend. De grootste verschillen doen zich voor bij 
'bewonerssamenstelling', 'drugsoverlast', 'overlast vervuiling ' en 'uiterlijk van de buurt'. 
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■ Buurten met laag (gep.ext.) 
irrago 

lffil Buurten met hoog (gep.ext.) 
irrago 

A Bewonerssamenstelling 
B Overlast onkruid op stoep 
C Buurtbeheer 
D Onkruidbestrijding 
E Schoonmaken straten 
F Drugsoverlast 
G Overlast huisdieren 
H Gedrag overige buurtbewoners 
1 Gedrag jongeren 
J Sociale onveiligheid 's avonds 
K Sociale onveiligheid overdag 
L Vervuiling 
M Vandalisme 
N Stank/lawaai horeca 
0 Stank/lawaai industrie 
P (fout) Geparkeerde auto's/fietsen 
Q Verkeersgevaar 
R Verkeerslawaai 
S Kwaliteit parkeervoorzieningen 
T Kwaliteit bestrating 
U Kwaliteit groenvoorzieningen 
V Kwaliteit straatverlichting 
W Kwaliteit uiterlijk buurt 
X Bereikbaarheid groenvoorzieningen 
Y Bereikbaarheid bushalte 
Z Bereikbaarheid sportvoorzieningen 



-------------------------------------------------- ~ ·-----

Bijlage XII Resultaten regressie-analyses Tivoli 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de regressie-analyses met betrekking tot het 'gepercipieerd extern imago' en het 'intern imago' voor Tivoli 
weergegeven. In deze tabel is af te lezen uit welke deelvariabelen de variabelen die in de regressie-analyse zijn opgenomen zijn samengesteld. Verder is Cronbach's 
alpha van de samengestelde variabelen weergegeven, evenals de Pearson correlatie met de afhankelijke variabele en de regressie-coëfficiënt. 

TIVOLI Gepercipieerd extern Intern imago 
imago 

(N = 50) Samengevoegde Alpha Pearson Regressie Pearson Regressie Gemiddelde 
variabele correlatie coëfficiënt correlatie coëfficiënt waardering 

Bereikbaarheid winkels -.13 .15 3,8 
Bereikbaarheid bushalte Bereikbaarheid 0.81 -.06 n.s .24 n.s 4,2 
Bereikbaarheid centrum van Eindhoven voorzieningen -.09 .10 3,7 
Bereikbaarheid groenvoorziening -.03 .14 4,3 
Kwaliteit uiterlijk gebouwen, straten en pleinen .33 .48** 2,9 
Kwaliteit straatverlichting Visuele kwaliteit 0.78 .41* n.s .29 n.s 3,7 
Kwaliteit groenvoorziening .24 .28 3,7 
Kwaliteit bestrating .21 .35* 3,5 
Kwaliteit parkeervoorzieningen -.07 .31 3,5 
Overlast verkeerslawaai .26 n.s .25 n.s 3,1 
Overlast verkeersgevaar Verkeersoverlast 0.76 .32 .27 2,7 
Overlast (fout) geparkeerde auto's/fietsen .29 .44** 3,1 
Overlast stank of lawaai industrie Stank/lawaai 0.73 -.14 n.s -.06 n.s 4,4 
Overlast stank of lawaai cafe's, restaurant e.d. .05 .06 4.5 
Overlast vandalisme .53** .41* 3,0 
Overlast vervuiling .29 .43** 2,1 
Overlast sociale onveiligheid overdag .39* .44** 3,5 
Overlast sociale onveiligheid 's avonds Sociale overlast 0.82 .50** 0.55 .43** 0.38 2,8 
Overlast gedrag van jongeren .46** .43** 3,0 
Overlast gedrag van overige buurtbewoners .34* .59** 3,3 
Overlast huisdieren van anderen .37* .42* 2,6 
Overlast drugsgebruik of -handel .21 .31 3,3 
Overlast onkruid op straat/stoep .08 .21 2,9 
Schoonmaken straten Buurtbeheer 0.76 .10 n.s .13 n.s 2,9 
Onkruid-bestrijding .01 .13 2,9 
Rapportcijfer buurtbeheer .41 * .53** 2,9 
Rapportcijfer bewonerssamenstelling Bewoners .32 n.s .68** 0.55 5,7 

2
,: dtu.~ted 
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Bijlage XIII Correlatie-matrix onafhankelijke variabelen 
'veldonderzoek' 

In de onderstaande tabel zijn het gemiddelde en de standaarddeviatie voor de onafhankelijke 
variabelen uit het veldonderzoek weergegeven. Daarnaast zijn de correlaties van de onafhankelijke 
variabelen onderling weergegeven evenals de correlaties met de afhankelijke variabele 'extern imago 
van Tivoli'. 

Gemiddelde 

Standaard deviatie 

1 groenvoorziening 

2 speel voorziening 

3 bestrating 

4 parkeergelegenheid 

5 straatverlichting 

6 onderhoud 

7 8~81Itn8Îfü bewoners 

8 bereikb. winkels 

9 bereikb . scholen 

10 groenvoorziening 

11 speelvoorziening 

12 bushalte 

13 centrum 

14 uiterlijk 

15 woningtype 

16 differentiatie 

17 onderhoudsstaat 

18 inkomen 

19 werklozen 

20 allochtonen 

21 stank/lawaaioverlast 

22 verkeersgevaar/law. 

23 vandalisme 

24 vervuiling 

25 drugshandel 

26 sociale onveiligheid 

27 gedrag bewoners 

28 geschiktheid 

29 ~În~t>Sep1waarde 

30 buurtcohesie 

correlatie met afhankelijke 

* p<.01; 
** p < .001; 

variabele 

1 

2.7 

0.83 

-
.38** 

.35** 

.36** 

.14 

.30* 

.35** 

.10 

.28* 

.46** 

.28* 

.26* 

.31 * 

.40** 

.31* 

.35** 

.15 

.26* 

.02 

.21 

.20 

.23 

.21 

.26* 

.13 

.23 

.24 

.20 

.26* 

.01 

.32** 

overige correlaties niet significant 

2 

3.3 

0.79 

-
.21 

.21 

.13 

.12 

-.04 

.04 

.12 

.27* 

.63** 

.07 

.17 

.07 

.04 

.21 

.33** 

.21 

-.05 

-.02 

.05 

.09 

.05 

.10 

.08 

.10 

.00 

.26* 

.18 

.00 

.09 

3 4 5 6 

3.1 3.0 3.3 2.7 

0.68 0.80 0.61 0.82 

-
.37** -
.20 .37** -
.16 .17 -.16 -
.25* .11 .17 .30* 

.24 -.00 .16 .07 

.28* .01 -.04 .07 

.22 .03 .06 .12 

.13 .11 -.01 .02 

.15 .18 .02 .04 

.10 .06 .02 .17 

.23 .29* .33** .19 

.12 .32* .25* .27* 

.19 .35** .20 .15 

.17 .23 .40** .24 

.12 .26* .29* .23 

.03 -.15 -.13 .09 

.15 .05 .00 .09 

.03 -.10 -.04 .13 

-.03 .11 .12 .05 

.22 .14 .14 .08 

.25* .00 .13 .41** 

.19 .27* .20 .14 

.25 .27* .24 .13 

.24 .28* .30* .02 

.03 .04 .09 .06 

.25* .32* .21 .16 

.03 .16 .20 .09 

.23 .17 .16 .18 

7 8 9 10 11 12 13 14 

2.6 3.7 3.7 3.4 3.5 3.6 3.8 2.5 

0.77 .74 .64 .83 .72 .79 0.63 0.74 

-
-.01 -
-.04 .74** -
.08 .46** .49** -
-.19 .28* .41** .60** -
-.03 .34** .28* .36** .20 -
-.04 .41** .40** .46** .28** .53** -
.22 -.05 -.12 .15 .02 .07 .06 -
.25* -.07 -.13 .08 -.10 -.01 -.01 .69** 

.25* .13 .13 .16 .06 .08 .12 .51** 

.30* -.07 -.17 -.04 .08 -.02 .03 .49** 

.29* -.01 -.09 .05 .00 .03 -.02 .25* 

.01 -.08 -.14 -.03 -.11 .05 -.19 .09 

.22 .14 .14 .27* .10 .07 .05 .19 

.23 -.02 .01 .15 .02 -.05 -.09 .17 

.12 .07 -.01 .13 .07 .03 -0.01 .26* 

.34** .05 .01 .10 -.07 .10 .06 .23 

.50** .04 .01 .21 .02 .02 .02 .29* 

.33* .03 -.06 -.04 .03 -.01 -.13 .23 

.26* .03 .01 .11 .01 .01 -.12 .26* 

.35** -.03 .03 .01 -.16 .00 .05 .20 

.16 .13 .11 .15 .11 .01 .08 .29* 

.23 -.05 -.04 .05 .06 .07 -0.3 .42•· 

.09 .19 .07 .10 .04 .02 .23 .19 

.31** -.01 .01 .01 -.05 -.01 .16 .41** 
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15 ; 
2.6 i 

0.76 I 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-
.55** 

.52** 

.35** 

.21 

.24 

.17 

.28* 

.26* 

.22 

.18 

.26* 

.16 

.26** 

.43** 

.14 
1 

.36** i 



vervolg correlatiematrix 

1 

1 

Gemiddelde 

1 
Standaard deviatie 

r 1 groenvoorziening 

2 speelvoorziening 

3 bestrating 

4 parkeergelegenheid 

5 straatverlichting 

6 onderhoud 

7 8mlll1f\8\fü bewoners 

8 bereikb. winkels 

9 bereikb. scholen 

10 groenvoorziening 

11 speelvoorziening 

12 bushalte 

13 centrum 

14 uiterlijk 

15 woningtype 

16 differentiatie 

17 onderhoudsstaat 

18 inkomen 

19 werklozen 

120 allochtonen 

121 stank/lawaaioverlast 

122 verkeersgevaar/law. 

123 vandalisme 

124 vervuiling 

125 drugshandel 

126 sociale onveiligheid 

127 gedrag bewoners 

128 geschiktheid 

129 ~fil.~öbfwaarde 

I 30 buurtcohesie 

I correlatie met afhankelijke 
variabele 

* p< .01 ; 
** p < .001 ; 

16 

2.4 

.79 

-
.36** 

.27* 

.03 

.25* 

.05 

.23 

.25 

.11 

.33* 

.32* 

.28* 

.38** 

.38** 

.21 

.38** 

overige correlaties niet significant 
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17 18 19 20 

2.8 2.0 2.7 2.2 

.79 .50 .96 .70 

-
.38** -
-.07 .18 -
.07 .27** .24 -
.14 .00 .13 .25 

.23 .07 .13 .15 

.24 .05 .12 .27* 

.26* .17 .14 .25 

.12 .25 .10 .35** 

.26* .20 .04 .19 

.30* .14 -.06 .12 

.17 .28* .12 .22 

.25* .50** .15 .35** 

.23 .05 -.01 .02 

.33** .27* .02 .20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

3.0 2.9 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 1.5 1.9 3.7 

.79 0.72 0.73 0.69 0.70 0.73 0.66 0.60 0.55 0.75 

-
.49** -
.40** .42** -
.45** .26* .53** -
.13 .19 .25 .29* -
.19 .22 .43** .28* .56** -
.18 .21 .48** .33* .34** .50** -

.24 .38** .27** .33* .35** .33* .27* -

.02 .08 .14 .22 .39** .21 .11 .29* -

.06 .22 .18 .19 .03 .13 .26* .05 .02 -

.14 .28* .48** .39** .29* .39** .40** .36** .31 * .13 



Bijlage XIV Zekerheidsanalyse 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de analyse met betrekking tot 'zekeren ' en 'onzekeren' weergegeven. In de tabel is Cronbach 's alpha, de 
correlatie met de afhankelijke variabele, de regressie-coëfficiënt en de gemiddelde waardering per kenmerk van de woonomgeving terug te vinden. 

uiterlijk bebouwing 
woningtype 
differentiatie bebouwing 
onderhoudsstaat bebouwing 
stank/lawaaioverlast 
overlast verkeersgevaar/lawaai 
overlast vandalisme 
overlast sociale onveiligheid 
overlast gedrag bewoners 
inkomen bewoners 
geschiktheid kinderen 
overlast drugshandel 
verkoopwaarde woningen 
onderhoud bewoners 
overlast vervuiling 
kwaliteit groenvoorziening 

kwaliteit speelvoorziening 
kwaliteit bestrating 
kwal iteit parkeergelegenheid 
kwal iteit straatverlichting 

onderhoud gemeente 
bereikbaarheid centrum 

percentage allochtonen 

buurtcohesie 

~;\'.'~1/lS F~waarde 

* p < .01; 
•• p< .001; 
overige correlaties niet significant 
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Samengevoegde 
variabele 

bebouwing 

fysieke overlast 

sociale overlast 

sociale 
omgeving 

beheer 

n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t. 

'zekeren' 
(N = 32) 

Cronbach's Pearson regressie-
alpha correlatie coëfficiënt 

.40 
.88 .45* -

.39 
.46* 
.38 

.79 .54* .41 
.56* 

.83 .59** .34 
.42 
.28 

.63 .64** .37 
.47* 
.38 

.70 .13 -
.40 
.28 -
.42 -
.33 -
.17 -
.18 -
.12 -
.30 -
.28 -
.28 -

·" . .46 
'i g '-,_···· 

'onzekeren' 

(N =29) 
gemiddelde Cronbach's Pearson regressie- gemiddelde 
waardering alpha correlatie coëfficiënt waardering 

2.4 .08 2.6 
2.7 .76 .20 - 2.7 
2.4 .29 2.7 
2.8 .24 2.6 
3.0 .27 3.1 
3.0 .77 .72** .52 2.8 
2.5 .68** 2.6 
2.5 .50 .10 - 2.7 
2.6 .62* 2.8 
2.0 .10 2.1 
1.5 .57 .15 - 1.4 
2.6 -.10 2.7 
1.8 .08 1.9 
2.6 .67 .40 - 2.5 
2.6 .49 2.7 
2.6 n.v.t. .36 - 2.9 
3.1 n.v.t. -.22 - 3.1 
2.9 n.v.t. .07 - 3.2 
2.8 n.v.t. .21 - 3.3 
3.3 n.v.t. .05 - 3.3 
2.6 n.v.t. .29 - 2.8 
4.0 n.v.t. .09 - 3.7 
2.3 n.v.t. -.24 - 2.2 
3.7 n.v.t. .10 - 3.6 

·\," >23,_, ' 
,·, 6 ,, 





Bijlage XV Analyse doorstromers en vestigers 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de analyse met betrekking tot 'vestigers ' en 'doorstromers' weergegeven. In de tabel is Cronbach 's alpha, de 
correlatie met de afhankelijke variabele, de regressie-coëfficiënt en de gemiddelde waardering per kenmerk van de woonomgeving terug te vinden. 

uiterlijk bebouwing 
woningtype 
differentiatie bebouwing 
onderhoudsstaat bebouwing 
stank/lawaaioverlast 
overlast verkeersgevaar/lawaai 
overlast vandalisme 
overlast sociale onveiligheid 
overlast gedrag bewoners 
inkomen bewoners 
geschiktheid kinderen 
overlast drugshandel 
verkoopwaarde woningen 
onderhoud bewoners 
overlast vervuiling 
kwaliteit groenvoorziening 
kwaliteit speelvoorziening 
kwaliteit bestrating 
kwaliteit parkeergelegenheid 
kwaliteit straatverlichting 
onderhoud gemeente 
bereikbaarheid centrum 
percentage allochtonen 
buurtcohesie 

~ 
. R

2

,adju~:~~ Il ,. F-waa 

• p < .01 ; 
•• p<.001; 
overige correlaties niet significant 
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Samengevoegde 
variabele 

bebouwing 

fysieke overlast 

sociale overlast 

sociale 
omgeving 

beheer 

n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

'doorstromers' 
(N = 68) 

Cronbach's Pearson regressie-
alpha correlatie coëfficiënt 

.33* 
.41 •• -
.47** 
_35•• 

.20 

.29 .29 
_55•• 
.45•• .43 
.32 
.26 

.37** -
.34* 
.30* 
.33* -
.40•· 

.26 -

.09 -

.15 -

.18 -

.13 -

.23 -

.19 -
.31 * -
.18 -

ii .28 '." 

.,· 11 'it,· " 

'vestigers' 
(N = 28) 

gemiddelde Cronbach's Pearson regressie- gemiddelde 
waardering alpha correlatie coëfficiënt waardering 

2.6 _54•• 2.2 
2.7 .13 - 2.5 
2.5 .05 2.4 
2.8 .32 2.8 
3.0 -. 12 3.0 
3.0 .26 - 2.7 
2.5 .27 2.6 
2.6 .25 - 2.6 

.28 2.7 
2.1 .33 2.0 
1.5 .35 - 1.4 
2.6 .15 2.7 
1.9 .44 1.8 
2.8 .26 - 2.7 
2.7 .31 2.4 
2.9 .35 - 2.2 
3.3 .12 - 3.3 
3.1 .66** .65 3.0 
3.1 .03 - 2.8 
3.3 .33 - 3.4 
2.8 -.09 - 2.4 
3.9 .10 - 3.6 
2.2 -.25 - 2.0 
3.6 -.04 - 3.7 

,, 
.40 

J 4 
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