
 

De case Alkmaar

Citation for published version (APA):
Smeets, J. J. A. M., & Vries, de, J. J. M. E. (1994). De case Alkmaar: het ontwikkelen van een meetsysteem in
het kader van buurtbeheer. (Stichting Interface; Vol. 12). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1994

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/b33541b2-09fb-4bd1-a021-261f7a57f16c


tiB' 
Technische Universiteit 
Eindhoven 

STICHTING 
INSTITUUT 
INTERFACE 

12 

DE CASE ALKMAAR HET ONTWIKKELEN VAN EEN 
MEETSYSTEEM IN HET KADER VAN BUURTBEHEER 

J MEETS 

Vakgroep BAUi3 
Sectie SV&B 
TU Eindhoven 

J. DE VRIES 

11 



DE CASE ALKMAAR 

HET ONTWIKKELEN VAN EEN MEETSYSTEEM 
IN HET KADER VAN BUURTBEHEER 

Opdrachtgever: 

december 1994 

Samenwerkingsorgaan voor de Volkshuisvesting in de 
gemeente Alkmaar 

Medefinanciering/ Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 
begeleiding: Rotterdam 

Opdrachtnemer: Stichting lnstituut Interface TU Eindhoven 

Uitvoering: Vakgroep Architectuur, Urbanistiek en Beheer, 
Sectie Stadsvernieuwing en Beheer 
drs. J.J.A.M. Smeets, universitair hoofddocent 
ing. J.J.M.E. de Vries, assistent onderzoeker 



CIP-GEGEVENS KONINKLUKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG 

Smeets, J.J.A.M. 

Het ontwikkelen van een meetsysteem in het kader van 
buurtbeheer: de case Alk.maar I J.J.A.M. Smeets, J.J.M.E. 
de Vries. - Eindhoven : Technische Universiteit 
Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, Stichting Instituut 
Interface. - Ill. - (Stichting Instiruut Interface ; 12) 
Onderzoek in opdracht van Samenwerkingsorgaan voor de 
Volkshuisvesting in de gemeente Alkmaar, uitgevoerd door 
Vakgroep Architectuur, Urbanistiek en Beheer, Sectie 
Stadsvemieuwing en Beheer,. - Met lit. opg., reg. 
ISBN 90-6814-051-5 
Trefw.: buurtbeheer ; Alkmaar I systeemontwerp. 

Teclinische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, 
P.C.J. Rooijakkers 
Pb. 513, 
5600 MB Eindhoven 



0 INHOUDSOPGAVE 



bladzijde 

1 INLEIDING 
1 . 1 Doelstelling en onderzoeksvragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1 .2 Beleidsevaluatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 2 
1 .3 Onderzoeksdoel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
1 .4 Begeleidingscommissie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 4 
1.5 Opbouw van de rapportage . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • • . . . . . . 5 

2 SOCIALE VERNIEUWING • BUURTBEHEER 
2.1 Sociale Vernieuwing, achtergronden . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
2.2 Sociale vernieuwing in een macro-economische perspectief . . . . . . . . . . . 9 
2.3 De nota "Opdracht en handreiking" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 10 

2.3.1 Kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 10 
2.3.2 Scholing en inkomen • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 11 
2.3.3 Vernieuwingen op sociaal-cultureel gebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

2.4 Sociale vernieuwing en buurtbeheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
2.4. 1 Buurtbeheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 12 
2.4.2 Evaluatie van de sociaal vernieuwende aspecten van buurtbeheer . . 13 

2.5 Sociale Vernieuwing in Alkmaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
2.6 Deelterreinen van de Sociale Vernieuwing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

2.6.1 Buurtbeheer, eerste beleidscirkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
2 .6.2 Onderwijs en activerend arbeidsmarktbeleid, tweede beleidscirkel . . 18 
2.6.3 Specifiek doelgroepenbeleid, derde beleidscirkel . . . . . . . . . . . . . . 20 

2.7 Evaluatie criteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 20 
2 .7.1 Algemene criteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
2. 7. 2 Specifieke criteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

2.8 Resum~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

3 GEBIEDSGERICHTE SIGNALERINGSSYSTEMEN 
3.1 Voorwaarden voor een signaleringssysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
3.2 De opzet van een signaleringssysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

3 .2.1 Gegevensverzameling . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 26 
3.2.2 Gebiedsafbakening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
3.2.3 lndicatoren en modellen voor een signaleringssysteem . . . . . . . . . 34 

3.4 Resum~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

4 EEN INFORMATIESYSTEEM VOOR HET ALKMAARSE BUURTBEHEER 

5 

4.1 Twee stappen in het Alkmaarse informatie-systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
4 .2 Stap 0: gebiedsafbakening . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 44 
4.3 Stap 1: een indicatie van de woningmarktpositie . . • . . . . . . . • . . . . . . . . 45 

4.3.1 Verhuur prestatie score (VPS) . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
4.3.2 Verhuur prestatie kosten • . . . • . . . . . • . . • . . • . . . . . • . . . . . . . 4 7 

4.4 

4 .5 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

5.5 

4.3.3 De VPS en VPK van complexen in Rak-Zuid . . . . . . • . . . . . . . . . . 50 
Stap 2: nadere inventarisatie van de vier prestatiegebieden • . . • . . • • . • . 51 
4.4.1 Statistische informatie als prmaire basisgegevens . • . . . . . . . . . . 51 
4.4.2 Kwalitatieve informatie van deskundigen als secundaire gegevens . 52 
Resum~ • . . . . . . . . • • . • . . • . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . 58 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Probleem·, doel- en vraagstelling . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . 61 
Het verzamelen van beleidsinformatie . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Effectmeting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 62 
Evaluatie . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . 64 
5.4.1 Deelvraag 1: effectiviteit . . . • . • . • . . • • • . . . . . . . . • • . . . • • • . 64 
5.4.2 Deelvraag 2: efficiency . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 65 
Slotbeschouwing . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 65 



LIJST VAN BIJLAGEN 

Bijlage 1: 
Bijlage 2: 
Bijlage 3: 
Bijlage 4: 
Bijlage 5: 
Bijlage 6: 
Bijlage 7: 

Bijlage 8: 
Bijlage 9: 
Bijlage 10: 
Bijlage 11: 

Geraadpleegde en aanbevolen literatuur 
Lijst met geinterviewde personen 
lndeling in homogene gebieden 
Sleutelpersonen-enquete 
Lijst met sleutelpersonen 
Nulmeting 
Kwaliteitsprofielen van homogene 
gebiedseenheden 
Check-list vaststellen streefnormen 
Streefnormen, werkdoelen en inspanningen 
Prestatie en inspanning: een voorbeeld 
Lijst met gebruikte afkortingen 



1 INLEIDING 



1 INLEIDING 
In het kader van de sociale vernieuwing wordt geexperimenteerd met verschillende 
vormen van buurtbeheer. In Alkmaar wordt er gewerkt met vormen van intensief 
buurtbeheer waarbij nieuwe decentrale buurtbeheerteams zijn gevormd. Buurtbeheer 
omvat hierbij het samenstel van activiteiten van de bewoners, woningbouw
corporaties, gemeente, opbouwwerk en andere betrokkenen. Buurtbeheer is gericht op 
het tegengaan van ongewenste - en het stimuleren van gewenste ontwikkelingen met 
als doel het verbeteren en behouden van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. 
De wensen en eigen verantwoordelijkheden van (groepen) van burgers is hierbij een 
belangrijk uitgangspunt. Een inventarisatie van de wensen en ideeen van bewoners 
dient dan ook de basis te zijn voor de concrete aanpak van buurtbeheer. 

1. 1 Doelstelling en onderzoeksvragen 
lnvesteringen in buurtbeheerprojecten vinden niet alleen plaats door een gewijzigde 
organisatie van het beheer, maar ook door een extra inzet van personeel en middelen. 
Deze investeringen worden gedaan vanuit het perspectief dat de investeringen in een 
aantal opzichten resultaat opleveren (van Nimwegen & Blank, 1992, p. 8). De 
belangrijkste leidraad hierbij is hierbij het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving, verhogen van de betrokkenheid van bewoners bij het beheer en het 
verminderen van onveiligheid en vandalisme. In dit kader wordt er verwacht dat de 
extra investeringen besparingen oplevert op aspecten als huurderving, mutatie
onderhoud en kosten van vandalisme. 

Voor beslissingen over het starten, continueren, bijsturen of stopzetten van buurt
beheerprojecten is nauwelijks beleidsinformatie voorhanden. Dit . heeft geleid tot een 
initiatief van het Samenwerkingsorgaan Volkshuisvesting Alkmaar voor het opzetten 
van een meetsysteem. Met behulp van dit meetsysteem willen de partijen, die 
vertegenwoordigd zijn binnen het Samenwerkingsorgaan, inzicht verkrijgen in de 
effecten van de buurtbeheerprojecten in relatie tot de vooraf geformuleerde doel
stellingen. 

Vanuit de probleemstelling zijn er twee onderzoeksvragen geformuleerd: 
1. Is het mogelijk om de effecten van buurtbeheer te meten, in termen van de 

realisatie van vooraf geformuleerde doelstellingen en in termen van kosten en 
besparingen? 

2. Is het mogelijk om in een meetsysteem directe relaties te leggen tussen beheer
maatregelen en effecten? 

1 . 2 Beleidsevaluatie 
Uitgaande van een •gemeenschappelijk belang• c.q. het bestaan van consensus over 
de inhoud en reikwijdte van buurtbeheer kunnen de eff ecten van buurtbeheer vanuit 
een •unicentrisch• perspectief worden geevalueerd. In deze benadering komt de 
meeste nadruk te liggen op de voorbereiding van het beleid. lmplementatie en 
uiteindelijk effect beoordeelt de onderzoeker vanuit de vooraf gestelde doelen. Het 
vastgestelde officiele doel is de toetssteen voor de evaluatie van het beleid. 
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Evaluatieonderzoek wordt opgevat als een doel-middelen-analyse. Het beleid dat 
getoetst wordt heeft een algemeen en een operationeel (in de vorm van een 
programma c.q. methode) karakter. Onderzoek dient zich vooral te richten op het 
operationele deel, waarbij de resultaten van het programma als feed-back kunnen 
worden gezien van het beleid. In afbeelding 1 is het proces van evaluatie onderzoek 
schematisch weergegeven (uit Edward A. Suchman. Evaluative Research, Principles 
and Practice in Public Service and Social Action Programs. New York, Russell Sage 
Foundation, 1967). In dit proces zijn de volgende zeven stappen onderscheiden: 
[ 1 ]- Waarde oordeel (value formation) 
[2)- Doelen stellen (goal setting I objectives) 
[3)- Prestaties meetbaar maken (goal measuring I criteria) 
[4)- Uitwerken plan van aanpak (identifying goal activity I program planning) 
[5)- Uitvoering (putting goal activity into operation I program operation) 
[61- Evaluatie van de resultaten (assessing the effect of this goal operation I 

program evaluation) 
[7)-[1] Waarde oordeel (value formation) 

WAAADE OOl'IDEEI. 

l!VAL1JAT11! VAH DI! 

RESULTATEN 

Urt'VOEAINO VAN HET 

Pl.AN VAN AANPAK 

UrTWERKEN "LAH VAN AANPAI( 

Afbeelding 1 Evaluatie onderzoek proces 

De beleidsobjecten die deel uit kunnen maken van een beleidsevaluatie kunnen worden 
onderscheiden in beleidsinhoud, beleidsprocessen en beleidsorganisatie enerzijds en 
beleidseffecten, beleidsefficientie en effecten op het politieke systeem anderzijds. In 
het kader van dit onderzoek zijn met name de laatste drie beleidsobjecten relevant: 
1 . analyse en evaluatie van beleidseffecten I -output; 
2. analyse en evaluatie van beleidsefficientie; 
3. analyse en evaluatie van effecten op het politieke systeem. 

ad 1.) Er kunnen vele soorten effecten onderscheiden worden: beoogde I neven-, 
voorziene I onvoorziene, bruto I netto-, interne / externe, directe I indirecte, 
primaire I secundaire effecten. 

ad 2.) Men kan echter naast de diverse effecten van het beleid ook de verhouding 
tussen de verscheidene positieve effecten en negatieve effecten evalueren. 
Deze analyse van de kostenlbaten verhouding geeft dan een beeld van de 
efficientie of doelmatigheid van beleid. 
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ad 3.) Hierbij spelen zaken als politieke eisen, machtsverhoudingen, politieke steun en 
het overheidsbeleid een centrale rol. Een belangrijk evaluatiecriterium is de 
legitimiteit van de politiek en de besluitvorming hierin. 

In dit onderzoek staan met name de beleidseffecten en in mindere mate de beleids
efficiency centraal. De effecten op het politiek systeem blijven buiten beschouwing. 

de effecten: - de beoogde effecten geformuleerd in doelstellingen; 
- de feitelijke effecten van beleid, zowel positief als negatief; 

de efficiency: - de verhouding kosten/baten, voorzover dit mogelijk is. 

De onderscheiden beleidsobjecten kunnen worden geevalueerd met behulp van criteria 
die worden afgeleid uit de doelstellingen. Daarbij staat dan de vraag centraal in 
hoeverre ze bijdragen aan bepaalde gevolgen van het beleid. 

1 .3 Onderzoeksdoel 
In dit onderzoek zijn het ontwikkelen en opzetten van een meetsysteem ten doel 
gesteld. Daarnaast zijn verschillende modules van het meetsysteem ge'implementeerd 
in een spreadsheet programma compatibel aan Lotus 1 23. Deze twee activiteiten zijn 
binnen de onderzoeksstappen zoveel mogelijk parallel naast elkaar uitgewerkt. Hierbij 
zijn de volgende onderzoeksstappen gevolgd: 

Stap 0: Opstellen van het onderzoeksvoorstel. 
Stap 1: 

Stap 2a/b: 

Ontwikkeling van een ideaaltypisch model voor de opzet van een 
meetsysteem in het kader van buurtbeheer in de ge"!1eente Alkmaar. 
Vertalen van het ideaaltypisch model naar een in de praktijk te 
gebruiken meetsysteem waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen drie 
aspecten: het meetsysteem, de intormatie en de organisatie. 

Stap 3a: 
Stap 3b: 

Zonodig aanpassen van het meetsysteem en/of het prototype. 
Uitwerken eindrapportage en implementatie van de modules van het 
meetsysteem in een spreadsheet compatibel aan Lotus 1 23. 

1 .4 Begeleidingscommissie 
Bij de start van dit onderzoek is een begeleidingscommissie in het !even geroepen. 
Deze commissie heeft de opdracht meegekregen toe te zien op de zorgvuldigheid en 
de kwaliteit van het onderzoek. Rapportages over de opzet en uitvoering van het 
onderzoek zijn per onderzoeksstap gepresenteerd en besproken. De begeleidings
commissie is opgebouwd uit de volgende personen: 

Bart van Duin, directeur woningbouwvereniging "de Voorzorg"; 
Aad Leek, coordinator stichting Bewoners Ondersteuning Alkmaar (st. BOA); 
Marianne Stolwijk, deskundige Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 
(SEV); 
Ben Schuyt, coordinator buurtbeheer in de gemeente Alkmaar; 
Hanneke Mertens, coordinatrice sociale vernieuwing in de gemeente Alkmaar. 
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1.5 Opbouw van de rapportage 
In dit hoofdstuk is inleidend ingegaan op de achtergronden van buurtbeheer in de 
gemeente Alkmaar en het daaruit voortgekomen initiatief om een onderzoek te starten 
naar de (beleids)effecten van buurtbeheer. Aansluitend is de probleemstelling van het 
onderzoek geformuleerd en zijn de onderzoeksvragen uitgewerkt. In het kart is 
vervolgens ingegaan op de evaluatie van beleidseffecten en -efficiency. Tot slot is het 
onderzoeksdoel beschreven en zijn de leden van de begeleidingscommissie 
voorgesteld. 
In hoofdstuk 2 warden de algemene doelstellingen van het sociale vernieuwingsbeleid 
in Nederland geactualiseerd en geoperationaliseerd. Vervolgens wordt ingezoomd op 
de gemeente Alkmaar en wordt het sociale vernieuwingsbeleid belicht vanuit drie deel
terreinen waaronder buurtbeheer. Tevens warden de doelstellingen van de bij de 
sociale vernieuwing betrokkenen partijen op de drie deelterreinen geoperationaliseerd. 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op gebiedsgerichte informatiesystemen en wordt de 
uitwerking van dergelijke systemen toegelicht aan de hand van praktijk situaties. 
In hoofdstuk 4 wordt een informatiesysteem voor het Alkmaarse buurtbeheer 
ontworpen en vindt een experimentele implementatie van het systeem plaats in de 
case Rak-Zuid. Er warden homogene gebieden gedefinieerd, kwaliteitsprofielen van 
deze gebieden warden gemaakt en doelstellingen warden geformuleerd. 
In hoofdstuk 5 warden de resultaten van het onderzoek samengevat. Tevens warden 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot het verdere buurtbeheertraject. 
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2 SOCIALE VERNIEUWING - BUURTBEHEER 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de achtergronden en doelstellingen van het sociale 
vernieuwingsbeleid. Allereerst wordt er ingegaan op het rapport van de commissie 
"Sociale Vernieuwing" en de nota "Sociale Vernieuwing" van het kabinet Lubbers Ill. 
Vanuit de literatuur wordt er aanvullende informatie aangedragen over de achter
gronden en haalbaarheid van de doelstellingen van de overheid. Vervolgens worden de 
beleidscirkels en de doelstellingen, zoals die door het kabinet zijn geformuleerd 
besproken. Daarnaast wordt er ingegaan op de relatie tussen sociale vernieuwing en 
buurtbeheer vanuit de problematiek van de gemeenten. 
Aansluitend wordt het sociale vernieuwingsbeleid in de gemeente Alkmaar belicht 
vanuit drie deelterreinen, die aansluiten bij de door het kabinet geformuleerde beleids
cirkels. Vervolgens worden de doelstellingen van de partners in het sociale 
vernieuwingsproces op de deelterreinen geoperationaliseerd. Tot slot worden 
algemene- en specifieke criteria aangegeven die gebruikt kunnen worden bij de 
evaluatie van het beleid. 

2.1 Sociale Vernieuwing, achtergronden 
De directe aanleiding voor de overheid om onder de noemer sociale vernieuwing 
nieuwe initiatieven te ontplooien is het rapport van de commissie "Sociale 
Vernieuwing" (ldenburg, 1989) geweest. In dit rapport wordt de sociale problematiek 
in Nederland geschetst vanuit de situatie in de grootste steden in Nederland. Een 
aantal treffende 'statements' in dit rapport zijn: 

economische en sociale herstructurering, individualisering en emancipatie; 
uitzichtloosheid, armoede, vereenzaming, vervreemding en verloedering; 
onvrede met de leefomgeving, vervuiling en aantasting van de veiligheid; 
gebrek aan sociaal vermogen; 
agressie en vandalisme. 

In het rapport formuleert de comm1ss1e "ldenburg" (ldenburg, 1989, p. 54) een 
centraal uitgangspunt voor de sociale vernieuwing: 

"Sociale Vernieuwing is in de kern gericht en gebaseerd op herijkinq en 
herschikkinq van verantwoordelijkheden: van de burger voor zijn eigen 
bestaan en toekomst; van de partijen in het maatschappe/ijk middenveld 
voor de stad als gemeenschap; van de gemeentelij'ke overheid voor de 
stad als plek om te /even, te wonen en te werken. Het is de opgave van 
de gemeentebesturen deze verantwoordelijkheden te erkennen, voor
waarden te scheppen tot ontwikkeling en realisering ervan en een beleid 
te voeren waarin ze afzonderlijk en te zamen tot hun recht komen. • 

Het begrip sociale vernieuwing is vervolgens in een stroomversnelling terechtgekomen 
nadat het kabinet Lubbers Ill het als "ideologisch boegbeeld" opnam in de regerings
verklaring (najaar 1989). In de nota "Sociale Vernieuwing" 1 , uitgebracht in maart 
1990, met als ondertitel "opdracht en handreiking", heeft het kabinet het begrip 
sociale vernieuwing verder uitgewerkt. De nota vormt een opdracht aan gemeenten 
om zich samen met maatschappelijke organisaties in te spannen om hen, die de 
aansluiting dreigen te verliezen op en sociaal-economisch gebied, een nieuw 
perspectief te bieden. Een handreiking van het kabinet om het de gemeenten 
makkelijker te maken een integraal beleid te voeren met zo min mogelijke bureau
cratische regelgeving. Een handreiking oak met in hoofdzaak reeds bestaande en 
slechts bescheiden extra financiele middelen. 

8 



De nota begint met de passage: "Hardnekkige achterstanden blijken moeizaam te 
bestrijden. Terwijl een gestage groei van de werkgelegenheid velen weer kans biedt op 
betaalde arbeid, dreigen anderen blijvend de aansluiting te missen. Vastgesteld moet 
warden dat ondanks grate inspanningen van maatschappelijke organisaties en over
heden en ondanks veel persoonlijke inzet toch grate groepen medeburgers in de zijlijn 
dreigen te geraken". Naar aanleiding van deze nota drong Hans van Mierlo er bij de 
Algemene Beschouwingen (1989) op aan het begrip sociale vernieuwing eerst maar 
eens handen en voeten te geven. De vraag werd namelijk gesteld of zeer velen al niet 
jaren bezig waren geweest met hetgeen sociale vernieuwing werd genoemd. 

In de periode tussen de regeringsverklaring in de herfst van 1989 en de publikatie van 
de nota in maart 1990 ontstond er een publiek debat in de pers, waaraan allerlei hoog
leraren deelnamen. 

2.2 Sociale vernieuwing in een macro-economische perspectief 
Een van de hoogleraren die is ingegaan op de achtergronden van het sociale 
vernieuwingsbeleid was Schuyt. In zijn boek "Op zoek naar het hart van de 
verzorgingsstaat" geeft Schuyt in het hoofdstuk "wat sociale vernieuwing zou kunnen 
zijn" in eerste instantie aan dat een beleid van sociale vernieuwing erop gericht lijkt te 
zijn om de relatie tussen de bovenkant en de onderkant van de samenleving te 
herstellen (Schuyt, 1991 ). Schuyt vraagt zich echter af wat er feitelijk wordt bedoeld 
en of sociale vernieuwing bruikbaar en toepasbaar is op het lokale niveau van de 
gemeenten (groat en klein). 
Schuyt stelt dat het van belang is eerst een analyse te maken van de belangrijkste 
sociale problemen. Van daaruit kan vervolgens warden bezien _of een gemeentelijk 
beleid van sociale vernieuwing kan warden geformuleerd en wat de inhoud van zo'n 
beleid zou kunnen zijn. Hij zegt dan ook: "Ongespecificeerd of sociaal meevoelend 
praten over personen in achterstandssituaties is niet erg behulpzaam bij het uitzetten 
van goed beleid". Schuyt ligt dit laatste vervolgens toe aan de hand van een 
voorbeeld: "Als het bijvoorbeeld waar is dat een deel van de etnische minderheden 
niet aan bod komt, niet vanwege te lage scholing, maar doordat ze in de verkeerde 
wijken zijn gaan wonen of omdat ze op subtiele wijze warden afgewezen, dan zal dat 
om een heel ander beleid vragen dan wanneer scholing en taalachterstand de grate 
handicaps zijn om via het werk maatschappelijk te integreren". 

Schuyt stelt in zijn analyse twee structurele conflicten vast, die ten tijde van zijn boek 
(1990) bij de herstructurering van de industrie en maatschappij waar te nemen zijn: 

een belangentegenstelling tussen het gemeentelijke en het centrale niveau, 
tussen stad en staat, vooral over de financiering van belangrijke sociale 
programma's: 

de onderlinge concurrentie van steden bij economische revitalisering; 
structurele concurrentieprobleem binnen de grenzen van een stad, 
bijvoorbeeld het profileringsbeleid van scholen. 

het conflict tussen economische en sociale kwesties: 
het wegvallen van de grenzen in Europa en zaken als het akkoord van 
Schengen maakt flinke inspanningen noodzakelijk voor de controle door 
politie en justitie, een publieke, sociale en gemeentelijke aangelegen
heid; 
opbrengsten van economische revitalisering komen ten goede aan het 
herstel van de groei van de welvaart, welke zich slechts met vertraging 
laat vertalen in nieuwe banen, terwijl de kosten direct op publieke 
schouders wordt gelegd van gemeente, politie en justitie. 
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Vooral bij dit laatste conflict valt een verplaatsing van de kosten van beveiliging, 
sociale binding en sociale controle te constateren van de particuliere sector naar de 
publieke sector. Dit vindt echter plaats op een moment dat de collectieve sector moet 
inkrimpen, met alle gevolgen voor controle, veiligheid en de kwaliteit van de fysieke 
stedelijke omgeving. 

Schuyt formuleert vervolgens vier soorten sociale problemen op basis van de 
hierboven geformuleerde structurele conflicten: 

de problemen die te maken hebben met de economische, fysieke en sociale 
levensomstandigheden van sociaal achtergestelde groepen: etnische minder
heden, langdurig werkelozen en WAO-ers, bijstandsgezinnen, ouden van dagen 
en zieken en gehandicapten met weinig financiele armslag; 
de problemen, die te maken hebben met het genereren en het verdelen van 
werk en inkomen, waaronder het probleem van de afstemming van onderwijs 
met de arbeidsmarkt en het vinden van nieuwe effectieve organisatievormen 
voor her-, bij- en omscholing; 
de bovenindividuele problemen van criminaliteit, verslechterende gezondheid en 
hygiene en de fysieke verpaupering van woongebieden; 
de kwaliteit van het omringende fysieke milieu als sociaal probleem. 

In de volgende paragraaf komen de hierboven geformuleerde sociale problemen terug 
bij de uitwerking van drie door het kabinet geformuleerde beleidscirkels. 

Schuyt beeindigd zijn hoofdstuk tenslotte door te stellen dat sociale vernieuwing zich 
zou moeten richten op het aanbrengen of herstellen van evenwicht tussen het 
economische en het sociale, v66rdat het verbroken wordt op grand van eenzijdige 
belangen, analyses of beslissingen. Sociale vernieuwing is eerherstel voor de sociale 
component van alle maatschappelijke activiteiten, de economie incluis. 

2.3 De nota "Opdracht en handreiking" 
In de nota met deze ondertitel stelt het kabinet een geconcentreerde actie in het 
vooruitzicht om hardnekkig achterstanden te bestrijden en de positie van mensen in 
achterstandssituaties te verbeteren. In de nota warden drie aandachtsgebieden 
benoemd, aangeduid als beleidscirkels, te weten: 

kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving; 
scholing en inkomen; 
vernieuwingen op sociaal-cultureel gebied. 

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven komen de door Schuyt geformuleerde 
sociale problemen terug in deze beleidscirkels. 

2.3.1 Kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving 
Bij de eerste beleidscirkel "leefomgeving" is het terugdringen van vandalisme en 
andere veelvoorkomende criminaliteit en het tegengaan van verloedering het 
belangrijkste doer. Deze beleidscirkel richt zich hoofdzakelijk op de problematiek in de 
dagelijkse leefomgeving van mensen. Het kabinet ziet in een aanpak op wijkniveau de 
mogelijkheid om samenwerking tot stand te brengen tussen uitvoerende instellingen en 
diensten. Daarnaast gaat het kabinet er van uit dat directe bewonersparticipatie op dit 
niveau het beste tot stand kan komen. Het kabinet stelt wel dat beheer van de leef
omgeving een structureel karakter moet hebben om te komen tot een blijvende 
verbetering van de leefbaarheid. 
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Het kabinet beschouwt het beheer van de dagelijkse leefomgeving dan ook als een 
essentieel onderdeel van de sociale vernieuwing. De verantwoordelijkheid wordt echter 
volledig op gemeentelijk niveau neergelegd en krijgt de naam "intensivering van 
ge·integreerd beheer". Het kabinet heeft een aantal inhoudelijke taken geformuleerd 
voor deze nieuwe vorm van beheer: 

herstel en onderhoud van de gebouwde omgeving; 
bestrijding van vandalisme; 
schoonhouden van de buurt; 
samenwerking met wijkagent; 
onderhoud van het groen; 
aanstellen van huismeesters en het vergroten van de veiligheid; 
gescheiden inzameling van huisvuil en het opzetten van milieuadvieswinkels; 
functioneel toezicht bij scholen en in en rondom flatgebouwen; 
samenhangend aanbod van maatschappelijke diensten. 

2.3.2 Scholing en inkomen 
Bij de tweede beleidscirkel "scholing en inkomen" is het terugdringen van de 
uitkeringsafhankelijkheid van mensen het belangrijkste doel. Er wordt aangegeven dat 
dit doel kan worden bereikt door mensen te helpen zich te scholen. Het kabinet wil 
zich inzetten om op een betekenisvolle wijze scholing aan te bieden. Er wordt echter 
een tegenprestatie gevraagd. Het kabinet stelt zich op het standpunt dat naast het 
recht op een uitkering de plicht bestaat uiteindelijk zelfstandig in een inkomen te 
voorzien. 

2.3.3 Vernieuwingen op sociaal-cultureel gebied 
Bij de derde beleidscirkel "innovaties op sociaal en cultureel terrein" is de kwaliteit van 
voorzieningen op het terrein van de zorg en educatie het belangrijkste doel. Het 
kabinet stelt zich de vraag of de bestaande voorzieningen wel voldoende aansluiten bij 
de verschillende doelgroepen die te maken hebben met een achterstandssituatie. 
Achterstandsmiddelen zouden op gemeentelijk niveau gericht moeten worden ingezet. 
Dit houdt in dat de verschillende instanties met elkaar moeten gaan samenwerken en 
op wijkniveau te komen tot een bundeling van voorzieningen. Daarnaast geeft het 
kabinet aan dat de betrokken partijen de vrijheid moeten hebben om prioriteiten te 
stellen voor de besteding van de beschikbare gelden. De volgende uitgangspunten zijn 
door het kabinet geformuleerd: 

voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor alle groepen; 
instellingen moeten hun eigen belang ondergeschikt maken aan het belang van 
zijn doelgroep (klant); 
bestaande faciliteiten moeten worden aangepast en ingezet voor de 
bevrediging van steeds veranderende behoeften; 
de afstand tussen de besluitvorming, de uitvoering en de doelgroep (klant) 
moet worden verkleind. 

De overheid geeft in haar nota "Sociale Vernieuwing" het kader aan waarbinnen de 
gemeenten hun beleid kunnen uitwerken. De sociale vernieuwing in de gemeente 
Alkmaar is in oktober 1990 officieel gestart na het ondertekenen van het convenant 
tussen het Rijk en de gemeente Alkmaar. Deze ondertekening is in Alkmaar de aanzet 
geweest voor een uitgebreide discussie van waaruit de verschillende partijen hun 
ideeen hebben uitgewerkt en hun doelstellingen hebben geconcretiseerd. Op het 
sociale vernieuwingsbeleid in de gemeente Alkmaar wordt in paragraaf 2.5 verder 
ingegaan. 
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2.4 Sociale vernieuwing en buurtbeheer 
In de publikatie "Buurtbeheer en sociale vernieuwing" (Cebeon, 1991) wordt ingegaan 
op de relatie tussen sociale vernieuwing en buurtbeheer vanuit de problematiek van de 
gemeenten. 
De problematiek waarmee de gemeenten te maken hebben wordt gezien als een 
concentratie van fysieke en maatschappelijke problemen op buurtniveau. De 
problemen uiten zich in tekorten in voorzieningen, gevoelens van onveiligheid en een 
grote behoefte aan onderhoud van de gebouwde omgeving en de openbare ruimte. 
Daarnaast wordt aangegeven dat de bewoners in de bedoelde gebieden meer dan 
gemiddeld te maken hebben met werkeloosheid, een laag onderwijsniveau en geringe 
maatschappelijke participatie. 
Vanuit de hierboven geschetste problematiek worden drie hoofddoelstellingen 
geformuleerd: 

het tegengaan van verloedering van de leefomgeving om investeringen in het 
kader van de stedelijk beheer niet verloren te laten gaan; de aanpak is gericht 
op de uiterlijke verloedering van een buurt, om een "inhaaloperatie", om 
intensief beheer; 
het bevorderen van de participatie van bewoners zodat ze ook zelf weer 
verantwoordelijkheid gaan dragen voor de omgeving waarin ze wonen en leven; 
een resocialiseringsproces waarbij tevens de kwaliteit van de leefomgeving is 
gebaat; 
het creeren van werk met doorstromingskansen ten behoeve van de buurt en 
eventueel voor de buurtbevolking. 

2.4.1 Buurtbeheer 
Buurtbeheer is een proces waarbij zowel gesignaleerde achterstanden in de woon- en 
leefomgeving worden aangepakt en teruggebracht op een beheersniveau dat continu 
kan worden vastgehouden (curatief), als een proces waarbij de inspanningen gericht 
zijn op het voorkomen van achterstanden (preventiefl. De aanpak op wijk- of buurt
niveau biedt daarbij de mogelijkheid om samenwerking (interactiel tot stand te brengen 
tussen de verschillende partijen die een rol spelen in het beheer. Het versterken van 
deze interactie (interactie katalysator) in het beheer proces kan worden bereikt door: 

participatie (bewoners I bewonersvertegenwoordiging); 
coordinatie I afstemming tussen het beleidsniveau (platform, stuurgroep, 
steungroep, klankbord etc.) en de uitvoering (onderhoudsteams, veegploegen, 
buurt-, huis of wijkmeesters etc.); 
toegankelijkheid van voorzieningen. 

Buurtbeheer is een methode van werken waarbij wordt aangesloten op ervaringen en 
initiatieven die in het verleden zijn ondernomen. Er wordt daarmee verwezen naar 
projecten die zijn uitgevoerd in het kader van het stadsvernieuwingsbeleid, van 
criminaliteitspreventie en het probleemcumulatiegebieden (PCG) beleid. 

12 



Daarnaast is er bij buurtbeheer onderscheid te maken tussen verschillende werkvelden 
die aansluiten bij de drie beleidscirkel van het sociale vernieuwingsbeleid 2

, zoals die in 
paragraaf 2.3 zijn uitgewerkt: 

fysieke maatregelen, gericht op de problematiek in de dagelijkse leefomgeving 
van mensen; 
sociale maatregelen, gericht op de bewoners, waaronder: 

sociaal-economische maatregelen, gericht op het terugdringen van de 
uitkeringsafhankelijkheid van mensen; 
sociaal-culturele maatregelen, gericht op de kwaliteit van voorzieningen 
op het terrein van de zorg en educatie. 

2.4.2 Evaluatie van de sociaal vernieuwende aspecten van buurtbeheer 
Om uitspraken te kunnen doen over het vernieuwende karakter van projecten in het 
kader van de sociale vernieuwing, in het bijzonder buurtbeheer, zullen er zowel 
algemene- als specifieke evaluatiescriteria moeten warden uitgewerkt. Zowel in deze 
paragraaf als in paragraaf 2. 7 zijn criteria opgenomen die zijn ontleend aan de 
literatuur. 

Cebeon gebruikt in haar publikatie (Cebeon, 1991) een werkdefinitie om het sociaal 
vernieuwende aspect van buurtbeheer vast te stellen. De werkdefinitie bevat de 
volgende drie criteria: 

er moet sprake zijn van een intensivering van het beheer van de leefomgeving 
in verhouding tot de uitgangssituatie; 
het particulier initiatief moet daadwerkelijk betrokken zijn bij buurtbeheer; 
buurtbeheer moet extra werk opleveren. 

Daarnaast benoemt Cebeon vier succes- en faalfactoren buurtbeheer. De volgende 
factoren warden genoemd: 

gedrevenheid van mensen; 
een door de politiek gefiatteerd afsprakensysteem; 
een integrale en wijkgerichte wijze van werken; 
herverkaveling van taken (desnoods herverkaveling van grondbezit). 

Tot slot stelt Cebeon twee voorwaarden die van belang zijn bij de uitvoering van 
buurtbeheer. De volgende voorwaarden warden gesteld: 
1 . inzicht in het gemeentelijk budget; 
2. inzicht in de verantwoordelijkheden (het gaat hierbij niet alleen om processen 

tussen gemeentelijke diensten en afdelingen, maar ook tussen de gemeente en 
verhuurders, met name corporaties). 

ad 1.) Alie participanten binnen buurtbeheer moeten inzicht hebben in de voor de 
buurt benodigde- en besteedde gelden. Deze informatie geeft duidelijkheid of er 
al dan niet sprake is van intensivering van het beheer { de reguliere inzet van 
middelen moet op niveau blijven). Budgettering van de reguliere middelen per 
buurt kan als instrument warden ingezet. 

ad 2.) Alie participanten binnen buurtbeheer moeten inzicht hebben wie de verant
woordelijkheid draagt voor de te onderscheiden onderdelen van de openbare 
ruimte. Deze informatie is onmisbaar bij het vastleggen van het werkgebied en 
de taakomschrijving van nieuw gecreeerde functies van buurt- en huis
meesters, wijkonderhoudsploegen, wijkservicebureaus etc. 
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2.5 Sociale Vernieuwing in Alkmaar 
Sociale vernieuwing in Alkmaar is in oktober 1990 gestart. De hoofddoelstelling zeals 
die bij de start is verwoord door de Daan Vrauwdeunt (GA, DW, november 1992, p. 
1). de toenmalige coordinator sociale vernieuwing, luidt: 

nhet verbeteren van de positie van mensen die een maatschappelijke 
achterstand op hebben gelopen of dreigen op te !open". 

De gemeente Alkmaar gaat in "Visie op Alkmaar" (GA, BD, december 1992, p. 16) in 
op de sociale vernieuwing. De gemeente geeft aan dat zij haar traditionele rol van 
"zorgende" ziet veranderen in die van "stimulator en voorwaarden schepper". De 
belangrijkste oorzaak van de verandering in het rollenpatroon zijn volgens de gemeente 
de ingrijpende veranderingen in de hedendaagse samenleving genoemd. Als oorzaak 
noemt de gemeente de individualisering die een vervagende traditionele binding en het 
wegvallen van sociale controle tot gevolg heeft. 
In "Visie op Alkmaar" geeft de gemeente een antwoord op de hierboven aangehaalde 
ingrijpende maatschappelijke veranderingen in de vorm van een plan van aanpak. In dit 
plan zijn de volgende stappen onderscheiden: 

aanmoedigen van individuele burgers; 
kleinschalige aanpak om de immobiel, aan huis gebonden "sociale dragers" te 
mobiliseren; 
afstemmen van de voorzieningen op de specifieke behoeften van de wijk; 
bevorderen van zelfredzaamheid en participatie voor groepen met een 
(dreigende) maatschappelijke achterstand; 
doelgroepen aanspreken op hun mogelijkheden tot emancipatie; 
benadrukken van de instroom op de arbeidsmarkt, door scholing, banenpool- en 
werkervaringsplaatsen. 

De essentie van sociale vernieuwing is volgens de stichting Bewoners Ondersteuning 
Alkmaar (BOA), een organisatie in het Alkmaarse maatschappelijke middenveld, het 
creeren van werkgelegenheid voor langdurig werklozen gekoppeld aan een verbeterde 
woonsituatie voor de laagstbetaalden. Dit alles in goede onderlinge samenhang. 
Sociale vernieuwing is voor de stichting BOA echter meer dan alleen de verbetering 
van de woon- en leefomgeving. Het gedrag van mensen dient te worden be"invloed en 
sociale netwerken moeten worden ge"introduceerd of uitgebouwd. Dit alles dient plaats 
te vinden in samenhang met andere te nemen maatregelen waarbij de mens centraal 
staat. 

2.6 Deelterreinen van de Sociale Vernieuwing 
In de gemeente Alkmaar is de sociale vernieuwing in gang gezet op drie te onder
scheiden terreinen, die aansluiten bij de door het kabinet geformuleerde beleidscirkels: 

buurtbeheer (beleidscirkel: kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving); 
onderwijs en activerend arbeidsmarktbeleid (beleidscirkel: scholing en 
inkomen); 
specifiek doelgroepenbeleid (beleidscirkel: vernieuwingen op sociaal-cultureel 
gebied). 

2.6.1 Buurtbeheer, eerste beleidscirkel 
In het kader van de sociale vernieuwing zijn er in de gemeente Alkmaar buurtbeheer
projecten gestart. De deelnemers aan activiteiten in het kader van buurtbeheer 
(bewoners, woningbouwcorporaties, gemeente, opbouwwerk en andere betrokkenen) 
hebben echter ieder hun eigen doelen geformuleerd. 
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In "Visie op Alkmaar" (GA, BD, december 1992, p. 18) gaat de gemeente in op de 
buurt- en wijkgerichte aanpak van problemen. De gemeente omschrijft buurtbeheer en 
wijkgericht werken als volgt: 

sociale - en bestuurlijke vernieuwing gaan hand in hand; 
opzet van buurtbeheer projecten in achterstandsbuurten; 
aantrekken van buurtmeesters via de banenpool; 
vormen van netwerken; 
integrale aanpak van buurt- en wijkbeheer om de schotten tussen allerlei 
regelingen, diensten en organisaties weg te nemen; 
bewoners deel laten nemen bij het beslissen en onderhandelen over diensten en 
budgetten van de gemeente. 

2.6.1.1 De gemeente 
De aandacht bij de gemeente Alkmaar voor buurtbeheer en wijkgericht werken dateert 
van 1990. In dat jaar is de startnotitie buurtbeheer (GA, DSOB, november 1990) 
uitgebracht in het kader van de sociale vernieuwing . De hoofddoelstelling in deze nota 
luidt: 

"de verbetering van de dagelijkse woon- en leefomgeving ". 

In deze startnotitie stelt de gemeente Alkmaar dat de uitwerking van de hoofddoel
stelling het meeste effect oplevert als de aanpak per wijk of buurt plaatsvindt, de 
buurtbeheermethode. De in deze startnotitie opgenomen doelstellingen zijn: 

als gevolg van het buurtbeheer moet er een gevoel van sociale veiligheid en 
betrokkenheid ontstaan; 
vervuiling en veelvoorkomende criminaliteit dient drastisch te warden terug
gedrongen. 

In de startnotitie heeft de gemeente vervolgens drie richtlijnen opgesteld die bij de 
uitwerking van de doelstellingen gevolgd dienen te warden: 
1. Het opstellen van een plan van aanpak van buurtbeheer-activiteiten. 
2. Het op elkaar afstemmen en uitvoeren van de (buurtlbeheer-activiteiten. 
3. Het integreren van bestaande plannen en ideeen. 

ad 1.) Het plan van aanpak is uit te werken in de volgende thema's: 
bestuurlijke preventieve aanpak van criminaliteit en vandalisme (graffiti-team); 
tot stand brengen van structurele samenwerkingsverbanden, onder de noemer 
buurtbeheerteam, als overleg orgaan tussen de gemeente, politie, woningbouw
corporaties, bewoner I buurtcomite's en het opbouwwerk; 
verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving: 

milieuaspecten (overlast bedrijven I afvalverwerking); 
groenvoorzieningen; 
wegbeheer en rioleringen; 
openbare verlichting; 

verhogen van de bewustwording bij bewoners. 
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Naast de hierboven genoemde richtlijnen zijn er door de gemeente een aantal uitgangs
punten geformuleerd: 

buurtbeheer is gebaseerd op samenwerking waarbij alle betrokken partijen 
inbreng hebben; 
buurtbeheer moet worden gericht op concrete problemen in de buurten; 
buurtbeheer is in de eerste plaats probleemgericht waarbij door de betrokken 
partijen actief gewerkt wordt aan het bedenken van oplossingen; 
buurtbeheer is een voortdurend zoeken naar nieuwe oplossingen waarbij de 
grenzen van bestaande structuren moeten worden afgetast en zonodig worden 
doorbroken; 
bij buurtbeheer moeten de wensen van de bewoners bespreekbaar zijn; 
alle betrokken partijen moeten bereid zijn bestaande geldstromen per wijk/buurt 
te budgetteren. 

2.6.1.2 De bewonersvertegenwoordiging 
De stichting 8ewonersondersteuning Alkmaar (st. 8.0.A.) is van mening dat beheer 
van buurten gericht moet zijn op het verbeteren van de woonkwaliteit in buurten waar 
verbetering gewenst is. In buurten waar de woonkwaliteit voldoende is zal beheer 
gericht moeten zijn op het handhaven van de kwaliteit. Gezien het feit dat het begrip 
"woonkwaliteit" een doorslaggevend aspect moet zijn, is het wenselijk dit begrip nader 
te concretiseren door criteria vast te stellen waarop die woonkwaliteit kan worden 
getoetst. Uitgangspunt daarbij moet zijn de wijze waarop de bewoners de woon
kwaliteit ervaren. De woonkwaliteit moet per buurt worden beoordeeld, omdat iedere 
buurt zijn eigen specifieke problemen kent. 
De samenhang in de aanpak van beheervraagstukken, is volgens 8.0.A. essentieel 
voor goed beheer. De woonkwaliteit wordt door veel aspecten bel'nvloed, (de aard van 
bebouwing, de kwaliteit van de woningen, de bevolkingssamenstelling, de groen
voorzieningen, de speelmogelijkheden, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, milieu
hygiene, aanwezigheid van scholen en winkels etc.) waardoor een integrale benadering 
absoluut noodzakelijk is. Daarnaast zal de gemeentelijke overheid bereid moeten zijn 
samenhang aan te brengen in de diverse beleidsterreinen. 
De belangrijkste doelstellingen zijn: 

buurtbeheer moet bijdragen tot een verbetering van de kwaliteit van de woon
en leefomgeving in buurten; 
vanuit buurtbeheer moet er aandacht zijn voor zowel fysiek- als sociaal beheer; 
buurtbeheer moet leiden tot het verbeteren van de toegankelijkheid van de 
diensten van alle partijen die betrokken zijn bij het fysiek- en sociaal beheer van 
de buurt (gemeente, corporaties, bewonersondersteuning, sociaal-cultureel 
werk etc.); 
buurtbeheer moet de betrokkenheid van zowel allochtone als autochtone 
bewoners bij het beheer van de buurt vergroten; 
buurtbeheer moet de aanzet zijn tot integratie en afstemming van de beheer
inspanningen. 

2.6.1.3 De corporaties 
In het jaarverslag van woningbouwvereniging Rochdale (Rochdale, 1992) worden bij 
de paragraaf over de sociale vernieuwing de volgende doelen gesteld: "Zaken die 
verder in het buurtbeheer warden aangepakt zijn openbare verlichting, bewegwijzering, 
groenonderhoud, verkeerssituaties en vandalisme" (biz. 16). Over het buurtbeheer 
project in Overdie-Oost staat het volgende geschreven: "De positieve resultaten 
warden reeds zichtbaar" (biz. 16). 
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In het jaarverslag van woningbouwvereniging Goed Wonen (Goed Wonen, 1992) 
wordt bij de paragrafen over de mutatiegraad en verhuismotieven een verband gelegd 
met de geleverde inspanningen bij buurtbeheer. Op bladzijde 1 7 staat het volgende 
geschreven over de mutatiegraad : "De daling van de mutatiegraad in Huiswaard 2 
heeft zich in 1991 niet voortgezet, dit ondanks alle inspanningen van buurtbeheer, die 
in het kader van de sociale vernieuwing zijn gedaan." Een paar pagina's verder op 
bladzijde 19 staat het volgende geschreven over verhuismotieven: "In het kader van 
de sociale vernieuwing wordt middels buurtbeheer getracht de woonomgeving te 
verbeteren en dit heeft met name in Huiswaard 2 al vruchtbare resultaten opgeleverd. 
In 1991 noemde 27% van de bewoners het onderdeel "woonomgeving" als 
voornaamste verhuismotief, tegenover ruim 40% in 1990. De wijken het Rak-Zuid en 
de Horn-Noord geven echter een ander beeld te zien. Daar is het verhuismotief "woon
omgeving" met ruim 10% toegenomen ten opzichte van 1990. lnmiddels is ook in 
deze wijken een start gemaakt met het buurtbeheer, zodat de verwachting is dat het 
verhuismotief "woonomgeving", percentueel een dalende tendens te zien zal gaan 
geven". 

In het jaarverslag van woningbouwvereniging St. Willibrordus (Willibrordus, 1992) 
warden bij de paragrafen over de sociale vernieuwing en buurtbeheer de volgende 
doelen gesteld: "Dit is een project met als doel de verbetering van het woon- en leef-
klimaat ....... ". Over het buurtbeheer project in Overdie-Oost staat geschreven dat: 
"dit project loopt goed en heeft een positieve uitstraling in de wijk" (biz. 24/25). 

In het jaarverslag van woningbouwvereniging de Voorzorg (de Voorzorg, 1992) 
warden bij de paragraaf 1.3 op bladzijde 4 over sociale vernieuwing een aantal 
resultaten en doelen geformuleerd. Als positief resultaat wordt _vermeld: "Onze huis
meesters leveren voortreffelijk werk. De complexen waar deze zijn aangesteld springen 
er duidelijk uit v.w.b. netheid van in- en uitpandige ruimten, terwijl ook de directe 
omgeving van die complexen altijd schoon gehouden wordt. ", " .... de bewonerscomites 
zijn uitermate actief" en "Ook de bewoners van de "Livingstone" hebben zich 
georganiseerd." 
In 1989 is er in opdracht van de Voorzorg een buurtbeheerplan opgesteld voor 
complex 25 in Rak-Zuid (W&G Project Team, 1989). De doelstellingen in dit plan zijn 
o.a.: 

bij buurtbeheer staat een integrale aanpak centraal waarbij gestreefd wordt 
naar samenwerking/samenhang en afstemming tussen afzonderlijke beheer
activiteiten van de betrokkenen; 
bewonersmedewerking is een voorwaarde voor buurtbeheer en de wensen en 
mogelijkheden van de bewoner moeten centraal staan; 

In het jaarverslag van woningbouwvereniging Vereniging voor Volkshuisvesting 
Alkmaar (V.V.A., 1992) wordt bij de paragraaf over sociale vernieuwing op bladzijde 9 
alleen aangegeven dat er een "banenpooler" is gedetacheerd bij de vereniging die als 
huismeester werkzaam is bij een complex met 80 flats aan de Melis Stokelaan. In het 
jaarverslag warden geen doelen geformuleerd. 

17 



In de jaarverslagen van de Algemene Nederlandse Woning Stichting (ANWS, 
199111992) wordt niet ingegaan op de sociale vernieuwing. Dit kan hoofdzakelijk 
worden verklaard doordat het werkgebied van de ANWS niet beperkt is tot Alkmaar, 
maar in heel Nederland opereert. In de inleiding van het jaarverslag van 1991 wordt op 
bladzijde 7 gesteld dat de participatie van de woonconsument essentieel is. Dit wordt 
op bladzijde 17 nogmaals aangehaald als er bij de paragraaf over huren wordt gesteld 
dat er op complexniveau vele bewonerscommissies zijn die door de regiokantoren 
begeleid en ondersteund worden. 

Door ABC Vastgoed Beheer BV zijn geen jaarverslagen ter beschikking gesteld. 
Daarnaast zijn er door deze organisatie geen doelen gesteld in het kader van buurt
beheer. 

2.6.1.4 Werkdoelen en inspanningen 
Uit een samenvatting van de voorgaande drie paragrafen zijn de volgende doel
stellingen en inspanningen overgenomen: 

buurtbeheer dient gericht te zijn op een integrale aanpak, waarbij gestreefd 
wordt naar samenwerking, samenhang en afstemming tussen afzonderlijke 
beheeractiviteiten; 
bewonersmedewerking is een voorwaarde voor buurtbeheer en de wensen en 
mogelijkheden van de te onderscheiden autochtone en allochtone bewoners 
moeten centraal staan; 
buurtbeheer moet gericht zijn op de aanpak van o.a.: 

openbare verlichting; 
bewegwijzering; 
groenonderhoud; 
verkeerssituaties; 
milieu; 
vandalisme. 

de inspanningen bij buurtbeheer moeten zich vertalen in b.v. een verlaging van 
de mutatiegraad in bepaalde complexen en/of een hogere waardering voor de 
woon- en leefomgeving; 
buurtmeesters kunnen worden ingezet om de kwaliteit van de woon- en leef
omgeving rondom de complexen te verbeteren (een schone buitenruimte 
rondom de complexen); 
huismeesters kunnen worden ingezet om de kwaliteit van het wonen in de 
complexen te verbeteren (netheid van in- en uitpandige ruimten); 
actieve bewonerscommissies; 
verbeteren van de toegankelijkheid van diensten. 

2.6.2 Onderwijs en activerend arbeidsmarktbeleid, tweede beleidscirkel 
In het kader van de sociale vernieuwing is in de gemeente Alkmaar gestart met twee 
projecten die gericht zijn op vroegtijdige schoolverlaters (GA, DW, 1991 ). De hoofd
doelstelling van deze projecten luidt: 

•tegen gaan van de aanwas van de groep ha/fopgeleide jong-volwassenen•. 

Het eerste project is gericht op het voorkomen van voortijdige schoolverlaten. Het 
tweede project is gericht op de groep jongeren die ondanks de eerdere inspanningen 
toch vroegtijdig de school hebben verlaten. 
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Bij de projecten zijn de volgende activiteiten uitgewerkt: 
invoering leerling volgsysteem; 
preventie uitval deeltijd MAVO; 
opvang verkeerde schoolkeuze; 
opvang 16-19 jarige allochtonen. 

In de beleidsnota Arbeidsmarktbeleid (GA, OW, 1991) gaat de gemeente Alkmaar in 
op doelgroepen in relatie tot de arbeidsmarkt. De hoofddoelstelling van de gemeente in 
dit kader luidt: 

"zoveel mogelijk. werk.lozen aan de betaalde arbeidsmark.t laten deelnemen". 

De gemeente tracht dit doel te bereiken door: 
extra aandacht voor ABW- en RWW uitkeringsgerechtigden; 
prioriteit doelgroepen: 

voorkomen dan wel beperken van de werkeloosheidsduur van nieuw 
werklozen, met name jongeren; 
vergroten van de uitstroom van langdurig ingeschreven werklozen in de 
leeftijdscategorie tot en met 45 jaar als de meer kansrijke groep binnen 
het werkzoekenden bestand; 
vergroten van de uitstroom van vrouwen, allochtonen en gehandicapten 
I arbeidsongeschikten. 

De gemeente geeft aan dat samenwerking en afstemming tussen de organisaties die 
zich op het snijvlak van uitkeringsverlening en begeleiding naar het arbeidsproces 
bewegen een belangrijke voorwaarde is om de doelstellingen te realiseren. 

In de beleidsnota Arbeidsmarktbeleid (GA, OW, 1991) gaat de gemeente Alkmaar in 
op scholing, doelgroepen en de Banenpool- I JWG-regeling. In het kader van de 
uitvoering van de Banenpoolregeling en de Jeugdwerkgarantiewet is de stichting 
Banenpool I JWG Noord-Kennemerland opgericht. Als werknaam wordt "Pluswerk" 
gebruikt. In februari 1991 heeft de stichting een regionaal karakter g.ekregen nadat 10 
regio-gemeenten zich bij de stichting hadden aangesloten. 
De hoofddoelstellingen van de stichting Banenpool zijn (Pluswerk, 1992, p. 2): 

het bieden van betaald werk (een additionele baan) in de collectieve sector aan 
zeer moeilijk bemiddelbare werkloze werkzoekenden ( > 3 jaar werkeloos en 
waar alle andere middelen van het arbeidsbureau niet zullen lei den naar arbeid); 
het bevorderen van werkervaring, vorming en scholing aan de werknemers ter 
versterking van hun positie op de arbeidsmarkt en de doorstroming naar ander 
werk; 
in principe is de banenpool een eindfunctie; uitstroom naar reguliere arbeid is 
daarom geen hoofddoelstelling maar word wel nadrukkelijk open gehouden; 
100% invulling. 
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De stichting tracht dit doel te bereiken door de uitvoering van de Banenpoolregeling en 
de Jeugdwerkgarantiewet. De integrale doelstellingen van de stichting zijn: 

samenwerking met de GMO en de WSW; 
creeren van werkervaringsplaatsen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
jongeren die een AA W ontvangen; 
de Alkmaarse banenpoolorganisatie dient een regionaal bestuur te hebben; 
samenwerkingsproject tussen RBA en de sector SOZA WE om te komen tot een 
een-loket-situatie; 
samenwerkingsproject tussen uitzendbureau Start en de sector SOZA WE voor 
vrouwen met een bijstandsuitkering; 
aanstellen van buurt- en huismeesters in buurtbeheer gebieden in het kader van 
de banenpoolregeling. 

2.6.3 Specifiek doelgroepenbeleid, derde beleidscirkel 
Binnen het sociaal-cultureel werk zijn er in het kader van de sociale vernieuwing een 
aantal projecten uitgewerkt gericht op ouderen en allochtonen, zoals: 

gildeproject voor ouderen; 
extra impulsen ouderenvervoer; 
maaltijdvoorzieningen; 
project "Veiligheid De Hoef", dat zich richt op het meer geschikt maken van de 
woon- en leefomgeving van ouderen; 
Op-Stap-project om allochtone ouders en hun kinderen te activeren en te 
betrekken bij de (Alkmaarse) samenleving; 
extra professionele aandacht voor migrantenjongeren; 
projecten in buurthuizen ten behoeve van kinderen, tieners en volwassenen, 
waaronder allochtonen en vluchtelingen. 

Samenwerking en afstemming tussen de buurtorganisaties (SAB), de volwassenen
educatie en migrantenorganisaties wordt aangegeven als een belangrijke voorwaarde 
om de projecten goed uit te kunnen werken. 

2. 7 Evaluatie criteria 
In paragraaf 2.4.2 is aandacht besteed aan evaluatiecriteria om uitspraken te kunnen 
doen over het vernieuwende karakter van projecten in het kader van de sociale 
vernieuwing, in het bijzonder buurtbeheer. In deze paragraaf warden deze criteria 
uitgebreid voor de situatie in de gemeente Alkmaar. 

In oktober 1990 is er in Alkmaar een ideeenmarkt georganiseerd over de sociale 
vernieuwing. Tijdens deze markt zijn er criteria opgesteld om sociale vernieuwings
projecten inhoudelijk te kunnen beoordelen (GA, OW, november 1992). Er zijn zowel 
algemene - als specifieke criteria uitgewerkt. De algemene criteria zijn van toepassing 
op alle drie de terreinen van het beleid. De specifieke criteria zijn daarentegen gericht 
op elk afzonderlijk terrein van het beleid. 

2. 7 .1 Algemene criteria 
betrokkenheid c.q. draagvlak voor een project; 
bereidheid tot samenwerking; 
baanbrekend/schotten weg tussen organisaties en regelgeving; 
kwantitatief c.q. kwalitatief meetbare resultaten. 
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2. 7 .2 Specifieke criteria 

2. 7. 2.1 Buurtbeheer, eerste beleidscirkel 
evenwichtige spreiding van projecten over de stad; 
relatie buurtbeheer/preventie criminaliteit/vandalisme; 
bijdragen derden in kosten buurtbeheer/woonomgeving. 

2. 7. 2. 2 Onderwijs en activerend arbeidsmarktbeleid, tweede beleidscirkel 
Specifieke criteria onderwijs: 

decentralisatie van rijksregels naar gemeenten; 
samenwerking bijzonder onderwijs en gemeente ten behoeve van voorkoming 
vroegtijdige schooluitval; 
specifieke onderwijsprojecten ten behoeve van achterstandsgroepen. 

Specifieke criteria arbeidsmarktbeleid: 
goede afstemming banenpoolplaats/banenpooler c.q. JWG plaats/JWG'er; 
uitzicht op structurele arbeidsplaats c.q. doorstroming naar regulier werk; 
gekoppeld aan projecten in het kader van de sociale vernieuwing; 
goede begeleiding en duidelijke plaats binnen de organisatie. 

2. 7. 2.3 Specifiek doelgroepenbeleid, derde beleidscirkel 
Specifieke criteria ouderen: 

nieuwe activiteiten en voorzieningen in Alkmaar 
preventief 
ondersteuning bij zelfredzaamheid 
clientgericht/vraaggericht 

Specifieke criteria overige projecten: 
relatie speerpunten gemeente in het kader van sociale vernieuwing; 
projectmatige aanpak; 
doelgroepen gemeentelijk welzijnsbeleid. 

2.8 Resum~ 

Uit de in dit hoofdstuk beschreven achtergronden van de sociale vernieuwing blijkt dat 
de sociale vernieuwing in de kern een opdracht aan iedereen is hardnekkige achter
standen in de maatschappij te bestrijden. Daarnaast schept het voor de gemeenten 
meer ruimte om hierbij oplossingsgericht te werken. 
Vanuit de zijlijn is echter wet aangegeven dat de sociale vernieuwing op lokaal niveau 
niet toepasbaar is als de achterstanden niet in beeld worden gebracht en de achter
gronden geanalyseerd. 
De doelstellingen van het sociale vernieuwingsbeleid zijn uitgewerkt binnen drie 
aandachtsgebieden, beleidscirkels genoemd. Zo vormen het beheer van de dagelijkse 
leefomgeving, het terugdringen van uitkeringsafhankelijkheid en de kwaliteit van 
voorzieningen op het terrain van zorg en educatie essentiele onderdelen van het beleid. 
Deze beleidscirkels zijn daarnaast vertaald naar lokaal niveau. 
In de gemeente Alkmaar is vanuit de eerste beleidscirkel specifiek aandacht besteed 
aan de "kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving", waarbij de relatie is gelegd met de 
Alkmaarse buurtbeheerprojecten. Bij deze projecten spelen verschillende partijen een 
rol in het beheer. De versterking van de interactie tussen deze partijen is een van de 
belangrijkste pijlers van het gehele beleid. 
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Noten: 
1 . 
De commissie "ldenburg" (ldenburg, 1989) definieert "sociale vemieuwing" als: 

een permanent proces waarin de vitaliteit van relaties tussen individuen, groepen en organisaties 
wordt vergroot, teneinde de kwaliteit van het bestaan van alle Rotterdammers (burgers, red.I zo te 
bevorderen dat zij in zelfstandigheid en harmonie kunnen leven; 
een breed vertakt proces dat insnijdt op de samenleving als geheel. 

De kern van het rapport van de Commissie-ldenburg (ldenburg, 1989) stelt echter dat de overheid door 
haar eigen gedrag te veranderen de burgers en de samenleving tot een meer actief gedrag moet brengen. 

Eelco Brinkman, fractievoorzitter van het CDA, definieert "sociale vernieuwing" als: 

2. 

in de eerste plaats het bevorderen van een andere geesteshouding ten opzichte van de 
samenlevingsvraagstukken van de komende jaren ( .... ), een levensstijl en een vorm van omgaan 
met elkaars persoon en goed, die zorgvuldigheid uitstralen. 

De doelstellingen gericht op een of meer werkvelden, de bouwperiode van een buurt en het 
stadsvernieuwingsverleden warden vervolgens gebruikt om zeven buurtbeheer typeringen te 
onderscheiden: 
1. vooroorlogs, stadsvernieuwing, nadruk op sociaal-culturele maatregelen; 
2. vooroorlogs, stadsvernieuwing, nadruk op fysieke maatregelen; 
3. vooroorlogs, stadsvernieuwing, nadruk op sociaal-economische maatregelen; 
4. naoorlogs, stadsvenieuwing, nadruk op fysieke maatregelen; 
5. naoorlogs, geen stadsvernieuwing, nadruk op sociaal-culturele maatregelen; 
6. naoorlogs, geen stadsvenieuwing, nadruk op fysieke maatregelen; 
7. nieuwbouw, geen stadsvernieuwing, nadruk op fysieke maatregelen. 
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3 GEBIEDSGERICHTE SIGNALERINGSSYSTEMEl'J 
In dit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de theorie en praktijk van gebieds
gerichte signaleringssystemen. Allereerst wordt ingegaan op de definiering en de 
voorwaarden van dit soort systemen. Vervolgens wordt ingegaan op de opzet van 
dergelijke systemen en warden praktijkvoorbeelden besproken die aansluiten bij de 
eerste beleidscirkel van het sociale vernieuwingsbeleid "kwaliteit van de dagelijkse 
leefomgeving". 
Aansluitend wordt de opzet van een meetsysteem voor buurtbeheer in de gemeente 
Alkmaar geschematiseerd en warden de onderdelen van dit meetsysteem in detail 
toegelicht. 

3.1 Voorwaarden voor een signaleringssysteem 
In het kader van stedelijk beheer is een signaleringssysteem een informatiesysteem dat 
actuele signalen geeft over ontwikkelingen in een gebied die een mogelijke bedreiging 
voor de leef- en woonsituatie vormen (gemeente Nijmegen, 1991 ). Een signalerings
systeem is dus een specifiek type informatiesysteem. De VNG (VNG, 1984) definieert 
een informatiesysteem als een afgebakend geheel van mensen, middelen en 
procedures voor het ten behoeve van een bepaald doel vastleggen, opslaan, verwerken 
en transporteren van informatie. Huizingh (Huizingh, 1992) ziet bovendien een 
informatiesysteem als een systeem, dat zowel beslissende als uitvoerende taken kan 
ondersteunen. Hij definieert het als een "ge"integreerd mens-computersysteem voor het 
aanbieden van informatie ter ondersteuning van uitvoerende en beslissende taken in 
een organisatie. Het systeem bestaat uit gebruikers, computer-hardware en software, 
procedures, modellen en een database". De vraag welke informatie relevant is, is 
mede afhankelijk van de taken en doelstellingen van de organisatie. Wil een informatie
systeem bovendien als gebiedsgericht signaleringssysteem kunnen functioneren dan 
moet het aan een aantal voorwaarden voldoen. In navolging van Ansoff (Ansoff, 
1982) warden meestal de volgende genoemd (gemeente Enschede, 1992): 
1 . de gegevens moeten toepasbaar zijn op een afgebakend gebiedsniveau; 
2. de gegevens moeten onderscheidend vermogen opleveren; 
3. de gegevens dienen volledig te zijn; 
4. de gegevens dienen coherent te zijn; 
5. de gegevens moeten continu'iteitswaarde hebben; 
6. de gegevens moeten snel en gemakkelijk beschikbaar zijn. 

ad 1.) Het systeem dient informatie te verstrekken op meerdere schaalniveaus. Dit 
betekent dat de informatie hoe dan ook gekoppeld moet zijn aan een gebieds
aanduiding (bijv. adres, postcode, complex, buurt enz). 

ad 2.) De gegevens moeten geschikt zijn om een uitspraak te kunnen doen over de 
mate van stagnatie of expansie. Relevante fluctuaties dienen onmiddellijk 
zichtbaar te warden. Een hulpmiddel hierbij is het werken met zorgvuldig 
gekozen normen en indicatoren, waarmee de afwijkingen ten opzichte van 
bijvoorbeeld een stedelijk gemiddelde direct zichtbaar wordt. 

ad 3.) De gegevens dienen voor alle buurtbeheergebieden beschikbaar te zijn. 
Voorkomen moet warden dat er van een bepaald buurtbeheergebied van de 
stad uitvoerige informatie beschikbaar is, terwijl de informatie over andere 
gebieden onvolledig is. 

ad 4.) Het systeem dient op meerdere aspecten betrekking te hebben. 
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ad 5.) De dataverzameling dient continu van karakter te zijn. Het zal duidelijk zijn dat 
vooraf zekerheid moet worden gegeven over het al dan niet periodiek 
beschikbaar zijn van bepaalde gegevens. 

ad 6.) Het systeem dient gebaseerd te zijn op een minimaal aantal gegevens, die op 
uniforme wijze beschikbaar moeten zijn. Elk van de gegevens moet daarom bij 
voorkeur betrokken kunnen worden van ~~n enkele leverancier. 

Volgens Ansoff moet een signaleringssysteem bovendien nog voorspellend te zijn en 
dient er een integratie plaats te vinden van probleemsignalering, aanpak en 
effectiviteitsmeting. In de praktijk wordt nog lang niet aan deze laatste twee 
voorwaarden voldaan. Is dit wel het geval dan krijgt het systeem het karakter van een 
kwaliteitsbesturingssysteem 1• 

Beheerders dienen zich bewust te zijn van de problemen die er bij de ontwikkeling van 
dergelijke systemen kunnen ontstaan. De kwaliteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid 
en toegankelijkheid van informatie kan problemen opleveren. Nieboer & Voogd 
(Nieboer & Voogd, 1990) onderscheiden in navolging van Nijkamp (Nijkamp, 1984) de 
volgende type knelpunten: 

niet actuele informatie: de noodzakelijke informatie is niet op tijd aanwezig; 
"over"-informatie: er is sprake van te veel informatie, zodat een gestructureer
de besluitvorming niet mogelijk is; 
"onder"-informatie: er is gebrek aan informatie nodig voor besluitvorming en/of 
uitvoering; 
incoherente informatie: de informatie over de diverse relevante terreinen is niet 
integraal en of op het juiste schaalniveau voorhanden; 
"mis"-informatie: een kwalitatieve discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden informatie. 

Een deel van deze problemen zijn te ondervangen door een adequate opzet van het 
informatiesysteem. 

3.2 De opzet van een signaleringssysteem 
Wat betreft de opzet van een gebiedsgericht signaleringssysteem, onderscheiden 
Schaal-Lehr e.a. (1991) de volgende elementen: 

de opslag en verwerking van gegevens (databank); 
de afbakening van gebiedseenheden; 
een model dat de kennis bevat voor het afgeven van signalen (een model dat 
zicht geeft op de effecten c.q. de mate waarin deze bereikt zijn (afwijking 
feitelijk effect, gewenst effect en grensnorm)). 

In afbeelding 2 is de opzet van een gebiedsgericht signaleringssysteem 
geschematiseerd. Wanneer binnen deze systemen het accent vooral ligt op het 
opvragen, analyseren en presenteren van gegevens dan spreken we van "gegevens
gerichte" systemen. Ligt de nadruk op het opstellen van modellen, het schatten van 
parameters en het experimenteren met modellen dan betreft het "modelgerichte" 
systemen (vergelijk Alter, geciteerd bij Huizingh, 1992). De systemen die bij 
signalering gebruikt worden zijn vooral "gegevensgericht". 

3.2. 1 Gegevensverzameling 
Gegevens zijn uit diverse bronnen te putten. Naast de in het figuur geschematiseerde 
signaleringssysteem (Bron: Schaal-Lehr e.a. 1991) genoemde databestanden kunnen 
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Afbeelding 2 Geschematiseerde opzet van een signaleringssysteem 

nag andere bronnen gebruikt warden. Globaal kan er een onderscheid gemaakt warden 
in een drietal hoofdgroepen: 

databestanden; 
sleutelfiguren; 
bewoners/gebruikers (clienten). 

In de gemeente Tilburg (gemeente Tilburg, 1991) maakt men in dit kader een 
onderscheid tussen "top-down" en "bottum-up" signalering. Bij een top-down 
benadering warden via dataverzameling de buurten op bepaalde aspecten doorgelicht. 
Bij een bottum-up benadering werkt men met sleutelfiguren en informatie van de kant 
van bewoners. 

3.2.1.1 Databestanden 
Bij databestanden gaat het om cijfermatige informatie inzake statistisch meetbare 
variabelen. Gesproken wordt oak wel over "hard knowledge" bestaande uit "harde" 
cijfers, statistisch materiaal. Dit geeft de mogelijkheid om tot objectieve indicatoren te 
komen, waarmee in het systeem de ontwikkeling van gebiedseenheden beschreven en 
onderling vergeleken kunnen warden. Deze dataverzameling is afhankelijk van de 
medewerking van een groat aantal betrokkenen. 
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Databestanden, voorzover deze binnen de gemeentelijke diensten voorhanden zijn, zijn 
relatief eenvoudig toegankelijk, zoals de woningkartotheek, het bevolkingsregister en 
het gemeentelijk kadastraal systeem. Ze kunnen als basis voor een signalerings
systeem dienen waarbij gegevens met een vaste regelmaat verzameld worden. Deze 
data zijn eventueel aan te vullen met gegevens van buiten-gemeentelijke instanties. 
Met name de bestanden van corporaties zijn van belang, zeker wanneer het opsporen 
van beheeropgaven in de woningvoorraad als doel gesteld wordt. Hierbij kunnen zich 
echter knelpunten voordoen (Nauta & Smeets, 1987). De meeste administraties van 
"externe leveranciers" zijn verschillend en autonoom ingericht. Probleem is, dat veel 
informatie met andere motieven, dan ten behoeve van een signaleringssysteem wordt 
verzameld. Gevolg daarvan is dat gegevens niet zijn afgestemd op de gemeentelijke 
procedures en verwerkingen. Ook onderling sluiten de verschillende manieren van 
registratie vaak niet op elkaar aan. Bovendien kunnen instanties weigeren om mede
werking te verlenen of zij kunnen de gegevens niet binnen de gevraagde termijn 
afleveren. Tevens kan de informatie om technische redenen niet toegankelijk zijn of 
juridisch zijn afgeschermd, in verband met de privacy-gevoeligheid van gegevens. 
Voorts kunnen er financiele drempels bestaan. 

Een nadeel van objectieve indicatoren wordt gevormd door het feit dat ze geen inzicht 
kunnen bieden in kwalitatieve aspecten. Niet geregistreerde of moeilijk meetbare 
aspecten, worden hiermee niet in beeld gebracht, terwijl deze factoren medebepalend 
zijn voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de ontwikkelingen daarin. 
Tevens geven objectieve indicatoren geen beeld van de waardering van de woon- en 
leefomgeving door de bewoners zelf. Weliswaar kunnen deze de waardering van de 
gebruiker of bewoner tot uitdrukking brengen door middel van een aantal aspecten 
(bijvoorbeeld de weigeringsgraad, de woonduur, aantal klachten, verhuisgeneigdheid 
enz.), maar zij geven geen direct inzicht in de · beoordeling -en waardering van 
kwaliteitsaspecten door bewoners. 

Deze "kwantitatieve" databestanden hebben dan ook hun beperkingen en behoeven 
aanvulling met vaak kwalitatieve informatie. Hierbij staan in principe twee wegen 
open: 

aanvulling met informatie van sleutelfiguren binnen en buiten de gemeente; 
aanvulling met survey onderzoek. 

3.2.1.2 Sleutelfiguren 
Naast databestanden bestaat er een belangrijke hoeveelheid persoonsgebonden 
informatie bij zogenaamde sleutelpersonen: personen die uit hoofde van hun beroep of 
functie instaat moeten warden geacht om, in ieder geval in vergelijkende zin, een 
kwaliteitsoordeel te kunnen uitspreken over het kwalitatief kunnen functioneren van 
bepaalde gebieden. Deze sleutelfiguren bevinden zich binnen en buiten de signalerende 
instantie. Het betreft hier de expertise bij ambtenaren, medewerkers van beherende 
instellingen, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, enz.2• Ze zijn inzetbaar 
om voor een bepaalde buurt of wijk tot een waardering te komen, waarbij de dynamiek 
van een wijk in hun beoordeling van de diverse kwaliteitsaspecten wordt betrokken. 
Daarnaast is de methodiek ook bruikbaar om meerdere buurten in beeld brengen. 
Veelal is ook de mening die bewoners over de kwaliteit hebben, te achterhalen via 
interviews met deze sleutelpersonen. Vanwege hun frequente omgang met gebruikers 
c.q. bewoners hebben zij immers inzicht in de waardering van woning en woon
omgeving. 
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De informatie van sleutelpersonen geeft dan ook een belangrijke aanvulling op de 
informatie, die verkregen is uit statistische bronnen. Door middel van onderzoek onder 
sleutelpersonen kunnen subjectieve gegevens verzameld worden, die de kwantitatieve 
gegevens aanvullen en verdiepen. 
Onderzoek onder een beperkt aantal deskundigen heeft ook als belangrijk voordeel dat 
het kosten- en tijdbesparend is. In de praktijk blijkt dat de bereidheid om mee te 
werken groot is. 

De vraag is hoe deze persoonsgebonden informatie ter beschikking komt en deze 
"geobjectiveerd" kan worden. Voorwaarde daartoe is, dat elke sleutelfiguur hetzelfde 
referentiekader gebruikt. Aangezien de sleutelpersonen afkomstig zijn van gemeente
lijke en semi-gemeentelijke instellingen, zullen zij als referentiepunt bij hun beoordeling 
relevante beleidsmatige criteria gebruiken. Zij zijn in staat om een beoordeling te 
geven, waarbij het dynamische aspect betrokken is, met andere woorden zij houden 
rekening met de ontwikkelingen binnen een wijk. 
Knelpunt is, dat de bij de sleutelpersoon veronderstelde kennis van een bepaald aspect 
nauw verbonden is met zijn werkterrein. Veelal weet hij of zij geen mening te geven 
over kwaliteitsaspecten die hier buiten vallen. Selectief gebrulk is aan te bevelen. 
Een ander knelpunt is, dat sleutelpersonen onderling verschillende referenties hanteren 
hetgeen vergelijking van hun waarderingen bemoeilijkt. Dit is te ondervangen door een 
waarderingskader aan te bieden, zoals dit bijvoorbeeld in Eindhoven gebeurt. 
Een laatste knelpunt is dat de waardering van een aantal kwaliteitsaspecten door de 
sleutelpersonen op een aantal belangrijke punten afwijkt van de mening van de 
bewoners. De verklaring hiervoor ligt in het feit, dat sleutelpersonen andere referenties 
hanteren dan bewoners (Smeets, e.a. 1991; Verkoelen, 1991 ). Zij zullen eerder 
geneigd zijn de waardering van kwaliteitsaspecten te relateren aan objectieve maat
staven en andere wijken. Het raadplegen van de bewoners, als derde bron, kan een 
oplossing bieden voor dit probleem. 

3.2.1.3 Bewoners 
Naast databestanden en sleutelfiguren kan de bewoner/gebruiker als bron voor een 
signaleringssysteem gebruikt worden. Middels vaste contactpunten, spreekuren, buurt
bijeenkomsten, klachtenregistratie en intake- en exit-interviews kan inzicht verkregen 
worden in de waardering van de diverse kwaliteitsaspecten door de direct 
betro kkenen. 
Ook kan via survey onderzoek de beleving van bewoners en hun keuzegedrag 
onderzocht worden. In diverse steden (Rotterdam, Breda, Eindhoven e.a.) zijn de 
laatste jaren waarderingsonderzoeken gedaan als onderdeel van beleidsvoorbereiding. 
Belevingsonderzoek onder de zittende bewoners revert een beeld van de waardering 
van de buurt op. Een bijkomend effect van een dergelijk onderzoek is, dat de bewoners 
nauwer betrokken kunnen raken bij de buurt en een grotere bereidheid tot participatie . 
bij buurtbeheer kunnen krijgen. Dit onderzoek past dan ook goed in een benadering 
waarin participatie en dialoog centraal staan. 
Nadeel van dit type onderzoek is dat het arbeidsintensief is en daardoor kostbaar en 
tijdrovend is. Deze werkwijze geeft bovendien vaak alleen inzicht in de waardering op 
een bepaald moment door de zittende bewoners. Dit doet weinig recht aan de 
processen die gaande zijn. Door de hoge kosten die aan dit type onderzoek zijn 
verbonden, is herhaling bijna niet mogelijk en verkrijgt men geen beeld van de 
ontwikkelingen binnen een subbuurt of wijk. Bovendien verkrijgt men met dit type 
onderzoek veelal geen beeld van de potenties van een buurt voor andere typen 
huishoudens. 
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Een verdere verdieping van dit onderzoek, door selectief vertrekkers en vestigers te 
ondervragen kan deze bezwaren deels ondervangen. Hiermee kan inzicht verkregen 
warden in de selectiviteit van migratiestromen en de orientatie van verschillende type 
huishoudens op diverse wijken (huishoudens- afhankelijke en -onafhankelijke 
voorkeuren). 
Een ander probleem is gelegen in het feit, dat de bewoners ten opzichte van elkaar 
verschillende referentiepunten hebben, waarop ze hun beleving baseren. Voor elke 
bewoner is de nabije woonomgeving, zijn eigen straat en de directe buurt daar 
omheen, de basis van zijn oordeel over een bepaald aspect. Men kan niet verwachten 
van een bewoner dat hij een overzicht heeft van de hele wijk, laat staan van andere 
wijken. 

Een en ander overziend is het aan te bevelen, de bronnen complementair te gebruiken 
of in Tilburgse termen "de top-down en bottum-up" signalering te integreren: 

databestanden als primaire basis-gegevens, mits deze gegevens voldoen aan de 
gestelde voorwaarden (makkelijk beschikbaar, gebiedsgericht, continu voor
handen, onderscheidend); deze gegevens dienen continu verzameld te warden; 
sleutelfiguren als eenvoudige en relatief goedkope methodiek om de kwaliteit 
van (delen van) de stad te bewaken; 
strategisch survey onderzoek om doelgericht informatie in te winnen rand 
buurtvoorkeuren en buurtafkeuren bij verschillende typen huishoudens. 

In de matrix op de volgende 2 bladzijden warden de verschillende aspecten van de drie 
te onderscheiden hoofdgroepen van gegevensverzameling samengevat. 

3.2.2 Gebiedsafbakening 
Signalering en analyse kan toegepast warden op verschillende gebiedsniveaus. Elke 
niveau heeft voor- en nadelen. In het verleden zijn op twee gebiedsniveaus data 
verzameld: 
1 . het adresniveau; 
2. de CBS-teleenheden. 

ad 1.) Op het adresniveau zijn veel gegevens voorhanden (woningkarthotheek, 
bevolkingsregister enz.). be actualiteit van deze gegevens laat echter vaak 
nogal te wensen over. Het niveau is bovendien voor buurtsignalering te 
gedetailleerd, nog afgezien van de privacy-problematiek. Gegevens op dit 
schaalniveau kunnen wel als basis voor aggregatie dienen. 

ad 2.) De gebiedsindeling van het CBS is ontwikkeld in het kader van de volkstelling. 
Er bestaat zowel een wijk- als buurtindeling van het CBS. Deze buurtindeling 
gaat uit van natuurlijke barrieres, spoorlijnen en hoofdverkeerswegen en vormt 
als zodanig een te globale indeling van het stedelijk gebied. Het schaalniveau is 
hoog: ze zijn vaak intern gedifferentieerd en corresponderen niet met de 
belevingswereld van de gebruikers. Bezwaar van deze indeling is, dat ook veel 
data niet op dit schaalniveau verzameld warden. Tevens verandert deze 
indeling nogal eens, waardoor longitudinale vergelijking bemoeilijkt wordt. 

Om deze nadelen te omzeilen wordt door gemeentes gezocht naar een andere gebieds
indeling. Hierbij warden in de praktijk twee wegen bewandeld: 

het gebruik van de postcode als "sleutel" voor gebiedsindeling; 
het zelf definieren van intern homogene gebiedseenheden. 
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VOORDELEN 

NADELEN 

Cijfermatige informatie inzake statisch meetbare variabelen, ·hard 
knowledge•. 

objectief 

subbuurt 
wijk 

de waardering van het woon- en le.efklimaat door de 
bewoner kunnen tot uitdrukking worden gebracht door 
een aantal kwantitatieve aspecten: weigeringsgraad, 
woonduur, aantal klachten en de verhuisgeneigdheid, 
maar zij kunnen geen direct inzicht geven in de beoor
deling en waardering van kwaliteitsaspecten 
er ken meer ·en detail. worden ingezoemd op de speci
fieke achtergronden van bepaalde problemen 

objectieve indicatoren bieden aeen inzicht in kwalitatieve 
aspect en 
objectieve indicatoren geven geen beeld van de waar
dering van het woon- en leefklimaat door de bewoner zelf 
informatie wordt "privacy-gevoeliger· bij een toenemende 
detaillering 

SLEUTELFIGUREN 

Personen die uit hoofde van hun beroep in staat moeten worden 
geacht om, in ieder geval in vergelijkende zin, een kwaliteitsoordeel te 
kunnen uitspreken over het kwalitatief functioneren van bepaalde 
gebieden. 

subjectief 

buurt I wijk 
meerdere buurten 

sleutelfiguren zijn inzetbaar om voor een bepaalde buurt 
of wijk tot een waardering te komen, waarbij de dyne· 
miek van een wijk in de beoordeling van de diverse kwali
teitskenmerken wordt betrokken 
sleutelfiguren houden rekening met de ontwikkelingen 
binnen een wijk 
sleutelfiguren hebben inzicht in de waardering van woning 
en woonomaeving door bewoners, vanwege hun frequen
te omaang met bewoners 
onderzoek onder sleutelfiguren is tijd- en kostenbesparend 
ten opzichte van onderzoek onder bewoners 
de bereidheid om mee te werken is over het algemeen 
groot 
informatie van sleutelfiguren geeft een belangrijke aan
vulling op de informatie, die is verkreaen uit statistische 
bronnen 
sleutelfiguren kunnen worden gezien een als eenvoudige 
en relatief goedkope methodiek 

sleutelfiguren hanteren onderling verschillende referenties 
hetgeen vergelijking van hun waardering bemoeilijkt 
elke sleutelfiguur dient daarom hetzelfde referentiekader 
te gebruiken, om de persoonsgebonden informatie te kun
nen "objectiveren" 
de bij een sleutelfiguur veronderstelde kennis van een 
bepaald aspect is nauw verbonden met zijn/haar werk· 
terrein, waardoor de sleutelfiguur niet of nauwelijks een 
mening ken geven over kwaliteitsaspecten die buiten 
zijn/haar werkterrein vallen 
de waardering van een aantal kwaliteitsaspecten door de 
sleutelfiguren wijkt op een aantal belangrijke punten af 
van de mening van bewoners, omdat sleutelfiguren ande
re referenties hanteren den bewoners 
sleutelfiauren zijn eerder geneigd de waardering van 
kwaliteitsaspecten te relateren aan objectieve maatstaven 
en andere wijken 

. .. . . 

BEWONERS/GEBRUIKERS 

De bewoners en gebruikers van een wijk of buurt, die een kwalitatieve 
waardering kunnen geven over het woon- en leefklimaat. 

subjectief 

woning 
wooncomplex 
nabije woonomgeving 
directe buurt 

het verkrijgen van inzicht in de waardering van diverse 
kwaliteitsaspecten en de reacties daarop 
gegevensverzameling in de vorm van een 
·belevingsonderzoek• onder de zittende bewoners levert 
een beeld van de beleving van de buurt op 
een bijkomend effect van een •betevingsonderzoek" is, dat 
de bewoners nauwer betrokken kunnen raken bij de buurt 
en een grotere bereidheid tot participatie bij buurtbeheer 
kunnen krijgen 
een verdere verdieping van een "belevingsonderzoek" kan 
inzicht verschaffen in de selectiviteit van migratiestromen 
en huishoudensafhankelijke en -onafhankelijke voorkeuren 

gegevensverzameling door middel van "surveys" is meest
al is arootschalig, tijdrovend en daarom kostbaar 
door de hoge kosten van deze vorm van gegevensverza· 
meling is replica bijna niet mogelijk en wordt er geen beeld 
verkregen van de ontwikkelingen binnen een subburt of 
wijk 
informatie geeft vaak alleen inzicht in de waardering van 
de zittende bewoners 
informatie creert geen beeld van de potenties van de buurt 
voor andere huishoudens 
bewoners hanteren onderlina van elkaar verschillende 
referentiekaders, w aarop hun beleving is gebaseerd 
voor elke bewoner is de nabije woonomgeving, zijn eigen 
street en de directe buurt daar omheen, de basis van 
zijn/haar oordeel over een bepaald aspect 
er kan niet worden verondersteld dat bewoners een over
zicht hebben van de hele wijk, laat staan van andere 
wijken 
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NADELEN 
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TiJDSINTERVAL jHrlijks 

woningkartotheek 
bevolkingsregister 
bestanden Sociale Dienst 
kadastraal systeem 

databestanden, voorzover deze binnen de gemeentelijke 
diensten voorhanden zijn, zijn relatief eenvoudig toeoan
kelijk 

databestanden els primaire basis-gegevens moeten vol
doen aan vier voorw aarden: 
1. makkelijk beschikbaar 
2. gebiedsgericht 
3. continu voorhanden 
4. onderscheidend 

woningbouwcorporaties 

informatieverzameling is afhankelijk van de medewerking 
van een groot aantal betrokkenen 
instanties kunnen weigeren om medewerking te verlenen; 
gegevens kunnen niet binnen de gevraagde termijn wor
den a:eleverd 
informatie ken om technische ·redenen niet toegenkelijk 
zijn 
informetie kan juridisch zijn afgeschermd, i.v.m. privacy
gevoeligheid 
informatie ken om finenciele redenen niet toeaankelijk zijn 
edministraties zijn meesttal autonoom ingericht, met het 
gevolg dat de gegeveos niet zijn afgestemd op gemeen· 
telijke procedures en verwerking 
verschillende registratiewijzes sluiten onderling vaak niet 
op elkaar ean 
lnformatie wordt met verschillende motieven verz ameld 
databestanden als primaire b11is-gegevens moeten vol
doen aan vier voorwearden: 
1. makkelijk beschikbaer 
2. gebiedsgericht 
3. continu voo.rhanden 
4. onderscheidend 

SLEUTELFIGUREN 

ambtenaren: 
openbare werken 
bouw- en woningtoezicht 
stadsontwikkeling 
milieudienst 
politie 
Sociale Dienst 

medewerkers beherende instellingen: 
woningbouwverenigingen 
nutsbedrijven 

medewerkers maatschappelijk middenveld: 
opbouwwerk 
buurtwerk 
vertegenwoordigers bewonersorganisaties 

andere sleutelfiguren: 
schoolhoofd 

periodiek 

beheerder sportvoorzieningen 
winkeliersverenigingen 

BEWONERsi8EaRu1KeFis >. 

beperkt 



3.2.2.1 Postcode niveau 
In een aantal gemeenten, zeals in Enschede (gemeente Enschede, 1992) wordt de 
postcode als sleutel voor een gebiedsindeling gebruikt. Het gebruik van de postcode 
biedt voordelen. In steeds meer gegevensbestanden wordt de postcode s.tandaard 
opgenomen. Ook bij markt-onderzoek wordt de postcode steeds vaker gebruikt. De 
postcode bestaat, zeals bekend, uit vier cijfers en twee letters en bevat circa twintig 
adressen. Tevens kan men door alleen de viercijferige code te gebruiken, gegevens 
aggregeren op een hoger schaalniveau. Er ontstaan dan eenheden van circa 1 500 
adressen (Brouwer, 1991 ). 

Dit laatste is gebeurd bij de vervaardiging van de zogenaamde •stadsvernieuwings
atlas", opgezet om inzicht te krijgen in de resterende stadsvernieuwingsopgave. Het is 
een ·erektronische· atlas die het mogelijk maakt middels de computer kaartbeelden te 
vervaardigen. Door het gebruik van de viercijferige postcode beschikt de Rijks 
Planologische Dienst (RPO) over ruim 1700 postcode gebieden verdeeld over 116 
gemeenten groter dan 30.000 inwoners. Van de zijde van de RPO wordt betoogd, dat 
deze gebiedskeuze adequaat is: veel data zijn op dit schaalniveau beschikbaar, de 
privacy is voldoende gegarandeerd en met name voor de grotere steden kennen de 
vier cijferige postcode gebieden een "redelijk uniforme morfologie• (van Erkel, 1992). 
Van de zijde van de gemeente Enschede, waar gewerkt wordt met een zescijferige 
postcode, wordt erop gewezen dat dit schaalniveau te hoog is (Oostveen, 1992). 
Enschede gebruikt bij de keuze van de zescijferige postcode als argument, dat de stad 
ruimtelijk versnipperd is, waardoor op zeer korte afstand van elkaar grote verschillen 
kunnen voorkomen. Men spreekt hier ook wel van een •panterver·. Veelal is er binnen 
de viercijferige postcodegebieden sprake van een grote heterogeniteit, waardoor 
achterstand niet zichtbaar wordt. Het hanteren van de Stadsvernieuwingsatlas als 
onderlegger voor de nieuwe verdeelsleutel zou een dergelijke gemeente benadelen. 

Voordelen van de zescijferige postcodegebieden zijn: (Enschede, 1985) 
ze zijn klein van omvang; 
de postcode aanduiding is in de meeste registraties opgenomen; 
rechtstreekse verbanden tussen personen en verzamelde gegevens zijn niet 
meer aanwezig; 
deze kleine gebieden sluiten beter aan bij •het buurtgevoel" van de bewoners. 

Dit gedetailleerde postcode niveau wordt als een van de sterkste kanten van het 
Enschedese signaleringsstelsel gezien. Bovendien biedt deze werkwijze de mogelijkheid 
eigen gebieden samen te stellen, kleiner dan de CBS-buurten. Ze kunnen worden 
gevormd door een opsomming van postcodes of door een combinatie van selectie
criteria. Zo zou bijvoorbeeld een beschrijving kunnen worden gegeven van alle 
postcode gebieden waar de woningen tussen 1945 en 1955 zijn gebouwd en in 
eigendom zijn van een woningbouwvereniging. 
Nadeel van de zescijferige postcodegebieden is echter dat ook deze qua structuur 
intern verschillend kunnen zijn (bijv. naar ouderdom, eigendomsvorm e.d.). 

3.2.2.2 Functionele eenheden 
Andere gemeenten geven er dan ook de voorkeur aan, een eigen gebiedsindeling te 
maken als verfijning van de CBS-indeling. 
In Breda is voor een beperkt aantal buurten een nadere onderverdeling gemaakt van 
subbuurten, die intern homogeen zijn. Naast statistische gegevens worden ook 
enquetegegevens op dit schaalniveau geaggregeerd (Breda 1989, 1991). 
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In Eindhoven is de hele stad verder onderverdeeld in subbuurten, ook wel clusters 
genoemd, die als een eenduidig gebied kunnen worden gedefinieerd. Dit op grond van 
de ervaringen in het proefgebied Rapenland, waar bleek dat binnen de CBS-wijk 
"Rapenland" intern aanzienlijke verschillen bestonden in structuur, vorm, beheer en 
gebruik (Doevendans & Smeets, 1987). De verwachting was, dat evenals in Rapen
land, ook elders in de stad binnen dergelijke homogene "clusters" weinig 
functioneringsverschillen zullen voorkomen. 
Dergelijke clusters vormen de onderlaag van het Eindhovense signaleringssysteem. De 
statistische data die eraan ten grondslag liggen zijn echter op adresniveau beschikbaar. 
Via "stapeling" van clusters kunnen gegevens worden geaggregeerd tot het niveau 
van de CBS-buurten of hoger. 
Ook hier ziet men als extra voordeel van een dergelijke indeling, dat op stedelijk niveau 
een nadere analyse kan plaats vinden van "ogenschijnlijk" vergelijkbare clusters. 
Deze clusters corresponderen nog het meest met het z.g. "complexniveau" zoals dit bij 
beheerders als eenheid gebruikt wordt. Probleem hier is echter weer dat deze 
administratieve eenheid niet perse hoeft te corresponderen met "de fysiek-technische" 
complexen 3

• 

3.2.3 lndicatoren en modellen voor een signaleringssysteem 
De signaleringssystemen worden opgezet rond het meten van kwantitatieve en/of 
kwalitatieve gegevens ten aanzien van de stedelijke dynamiek. Via een of meerdere 
bronnen worden gegevens verzameld en geaggregeerd op een bepaald schaalniveau. 
Bij de afbakening van gebiedseenheden zijn diverse schaalniveaus mogelijk. Signalering 
is vaak aanleiding voor verdere analyse. Deze kan betrekking hebben op de 
verandering van de indicatoren in de te onderscheiden gebiedseenheden of het 
onderzoeken van verdere verbanden. 

Signalering 4 is pas zinvol wanneer naast de (ruimtelijke) objecten ook maatstaven en 
doelstellingen worden geformuleerd. Bij analyse spelen indicatoren een belangrijke rol. 
Middels een indicator probeert men object, maatstaf en doelstelling aan elkaar te 
koppelen (Kaper & Knaapen, 1991 ). Wat betreft de normen of maatstaven kunnen er 
in principe drie typen normen onderscheiden worden: 
1. historische norm (het gemiddelde); 
2. streefnorm (het gewenste); 
3. grensnorm (het minimum). 

ad 1.) Het gaat hier om een statistische norm; impliciet gaat men er vaak van uit dat 
het "gemiddelde" ook het gewenste is. Een afwijking van het gemiddelde 
wordt als "verval" gezien. 

ad 2.) Dit veronderstelt het formuleren van doelstellingen op zowel stedelijk als wijk
niveau. Bijvoorbeeld ten aanzien van kwaliteit van het woon- en leefmilieu. 
Deze streefnormen spelen vooral een rol wanneer men de evaluatiefunctie 
centraal stelt. 

ad 3.) Deze grensnorm legt de ondergrens van de toelaatbare variatie vast. Ook dit 
type norm impliceert een visie op bijv. een minimaal toelaatbare kwaliteit. Met 
name bij signaleringsystemen speelt deze grensnorm of "kritische waarde" een 
centrale rol. 
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Het operationaliseren van normen is vaak echter ingewikkeld. Zo is men bij de 
operationalisatie van het Tilburgse begrip "basiskwaliteit", voorlopig, niet verder 
gekomen dan het opstellen van een indicatorenlijst (Tilburg, 1991). Daarbij liep men 
bovendien tegen het probleem op dat de grensnorm voor zaken als geluidshinder, 
parkeren en dergelijke nog wel te kwantificeren is, voor andere kwaliteitsaspecten 
bleek dit veel moeilijker. 
Het formuleren van "normen" wordt nog ingewikkelder wanneer een differentiatie van 
kwaliteit in diverse typen wijken wenselijk geacht wordt. Hier kan het formuleren van 
verschillende streefnormen per wijk een uitkomst bieden. De afwijking tussen de 
waargenomen score en de gewenste kan dan als grondslag dienen voor signalering. 

In het kader van dit onderzoek zijn vooral modellen met betrekking tot de woon- en 
leefomgeving van belang. 

3.2.3.1 Het signaleringssysteem in Smallingerland en Gouda 
De Werkgroep '2duizend heeft zowel in de gemeente Smallingerland (Stichting 
Werkgroep '2duizend, 1989) als in gemeente Gouda (gemeente Gouda, 1992) 
meegewerkt aan de opzet van een signaleringssysteem die veranderingen in de 
kwaliteit van de woon- en leefomgeving (achteruitgang van de aantrekkelijk van het 
woonmilieu) in een vroeg stadium dient te herkennen. Het systeem wordt gedefinieerd 
als: "een informatiesysteem met als doel permanent inzicht te verschaffen in 
ontwikkelingen die bepalend zijn voor de positie van complexen woningen op de 
woningmarkt". De ontwikkelde systemen willen zich onderscheiden van andere 
ontwikkelde systemen doordat het systeem: 

gericht is op de ontwikkelingen in een buurt of sub-buurt i.p.v. op complex 
niveau; 
integraal is opgezet en wordt gevoed met reeds bestaande kwantitatieve 
informatie; 
systematisch kwalitatieve beoordelingen verwerkt. 

De ontwikkelde systemen zijn niet opgebouwd vanuit een theorie of model over 
stedelijke ontwikkeling. Dit wordt beargumenteerd vanuit het gegeven dat de theorie
vorming en het opstellen van theoretische modellen voor de ontwikkeling van een 
signaleringssysteem zich in een begin-fase bevindt. 
Verder worden er een aantal aandachtspunten genoemd die bij de ontwikkeling van 
het signaleringssysteem van belang zijn: 

het signaleringssysteem dient gericht te zijn op meerdere deelnemers; 
ten behoeve van een eenduidige de aanlevering van informatie moeten 
begrippen worden gedefinieerd; 
een signaleringssysteem gebaseerd op gegevens per complex geen trend
informatie bieden op buurt- of wijkniveau als het complex het wijkniveau 
overschrijdt; 
er dient een organisatorisch kader te worden ontwikkeld met betrekking tot de 
dataverzameling, -verwerking en -interpretatie; 
het signaleringssysteem dient in een vroegtijdig stadium informatie van 
bewoners op te nemen. 
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Bij de uitwerking van het systeem in de gemeente Smallingerland wordt gewerkt met 
een set indicatoren afkomstig uit vier groepen: 
1. indicatoren met betrekking tot de woningvoorraad; 
2. indicatoren met betrekking tot de woningmarkt; 
3. indicatoren met betrekking tot de inkomenspositie van bewoners; 
4. indicatoren met betrekking tot de fysieke en sociale woonomgeving. 

ad 1.) indicatoren met betrekking tot de woningvoorraad: 
het aantal gevallen van huurachterstand per wijk; 
het aantal gevallen van leegstand; 
de mutatie-graad per wijk; 
het aantal onderhoudsklachten aan woningen. 

ad 2.) indicatoren met betrekking tot de woningmarkt: 
het gemiddelde aantal aanbiedingen per opgezegde woning; 
het totale migratie-saldo per wijk; 
het aantal verhuizingen binnen de wijk; 
het aantal woningzoekenden dat staat ingeschreven in een bepaalde wijk; 
het totaal aantal woningzoekenden dat staat ingeschreven voor een bepaalde 
wijk. 

ad 3.) indicatoren met betrekking tot de inkomenspositie van bewoners: 
het aantal uitkeringsgerechtigden; 
het aantal bewoners met IHS; 
de verhouding tussen totaal aantal RWW-ers en het aantal RWW-ers in de 
moeilijk plaatsbare categorieen. 

ad 4.) indicatoren met betrekking tot de fysieke en sociale woonomgeving: 
aantal klachten openbare voorzieningen; 
aantal klachtmeldingen politie. 

3.2.3.2 Het signaleringssysteem in Nijmegen 
In een onderzoek in de gemeente Nijmegen (gemeente Nijmegen, 1990) is gekozen 
voor een andere benadering. Er is niet getracht inzicht te verwerven in ontwikkelingen 
die bepalend zijn voor de positie van complexen woningen op de woningmarkt. Er is 
juist geprobeerd de samenhang tussen de woon- en leefomgeving in beeld te brengen. 
De beheerproblemen zijn hierbij niet gerubriceerd naar technische, sociale en andere 
aspecten, maar de problematiek is "gefactoriseerd" 6 in vier min of meer autonome 
deelprocessen: 
1. de beheerproblematiek in relatie met de kwaliteit van de woonomgeving; 
2. de beheerproblematiek in relatie met bevolkingsontwikkelingen en voor

zieningen; 
3. de beheerproblematiek in relatie met de woningmarkt; 
4. de beheerproblematiek in relatie met de sociaal-economische positie van de 

bewoners. 

In afbeelding 3 zijn de verschillende aspecten van de woon- en leefomgeving in hun 
onderlinge relatie geschematiseerd (Bron: onderzoek wijkbeheer Nijmegen, 1990). 

Binnen elk woongebied neemt de verdeling van woonruimte de centrale plaats in. Een 
ieder die verhuist naar of van het woongebied is afhankelijk van de kenmerken van de 
te bewonen woning, van de woonomgeving en van de in de omgeving van de woning 
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Afbeelding 3 Aspecten van de woon- en leefomgeving geschematiseerd met onderlinge relaties 

aanwezige voorzieningen. Daarnaast is deze vestiger afhankelijk van de andere 
bewoners in zijn woon- en leefomgeving, hun sociale netwerken en hun gedragingen. 
Tegelijkertijd kan de verdeling van woonruimte zorgen voor stabiliteit of voor 
veranderingen in de samenstelling van de bewoners in het woongebied. Dit kan 
tegelijkertijd van invloed zijn op de populariteit van een woongebied en de daarmee 
samenhangende verhuizingen. Dit alles vindt plaats in een spiraalsgewijs proces. 
Dit spiraalsgewijze proces wordt tevens be"invloed door ontwikkelingen op een ander 
schaalniveau dan het woongebied. Dit geldt voornamelijk voor sociaal-maat
schappelijke verschijnselen op het gebied van onderwijs, arbeid, inkomen, relaties en 
de hieraan ten grondslag liggende normen en waarden. 

Bij de uitwerking van de op de vorige pagina genoemde deelprocessen zijn vier 
verklaringspatronen benoemd, die al dan niet in combinatie met elkaar inzicht kunnen 
geven in de succes- en faalfactoren in een woongebied: 
a. het woonomgevingsmodel; 
b. het demografisch/voorzieningen-model; 
c. het marktmodel; 
d. het sociaal-economisch model. 

Ad a.) Het marktmodel 
Aspecten die als bepalend worden gezien voor het ontstaan of uitblijven van beheer
problematiek zijn: 

prijs-kwaliteit verhouding; 
ligging; 
zorg/aankleding woongebouw; 
woontechnische kenmerken; 
bouwtechnische staat. 
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Als mogelijk negatieve gevolgen kunnen warden genoemd: 
leegstand; 
mutatie/weigering/daling vraagdruk; 
huurachterstand; 
selectieve verandering bevolkingsopbouw; 
vandalisme, vervuiling woonomgeving; 
geweld/criminaliteit/drugshandel. 

Ad b.) Het sociaal-economisch model 
Aspecten die hier als bepalend gezien warden voor het ontstaan dan wel uitblijven van 
beheerproblematiek zijn: 

inkomensniveau; 
opleidingsniveau; 
sociaal verband, buurt/verenigingsleven; 
gezondheid; 
stabiliteit/evenwichtigheid bevolking; 
normenstelsel bevolking. 

Als mogelijke problematiek a.g.v. minpunten t.a.v. deze aspecten warden gezien: 
botsing woon- en leefstijlen/wooncultuur; 
sociale conflicten/onrust; 
vandalisme/vervuiling woonomgeving; 
geweld/criminaliteit/drugshandel,; 
mutatie/woningweigering/daling vraagdruk; 
selectieve verandering bevolkingsopbouw. 

Ad c.) Het woonomgevingsmodel 
Aspecten die bepalend zijn voor het ontstaan of uitblijven van beheerproblematiek zijn: 

karakter bouwvorm; 
veiligheid bebouwing en woonomgeving; 
verbindingen met omliggende wijken; 
milieu- en bedrijfshinder; 
drukte, verkeersintensiteit/gevaar, parkeerdruk; 
menging woon/werk en andere functies. 

Mogelijke negatieve gevolgen zijn: 
vandalisme/ vervuiling woonomgeving; 
aanleiding tot overlast/geweldpleging; 
gevoel van onveiligheid/anonimiteit bewoners; 
verhoging inbraakrisico; 
mutatie/ woningweigering/daling vraagdruk. 

Ad d.) Het demografisch/voorzieningen model 
Aspecten die bepalend zijn voor het ontstaan of uitblijven van beheerproblematiek: 

bevolkingssamenstelling (leeftijd, huishouden); 
verschuiving in de bevolkingssamenstelling; 
voorzieningenniveau (winkels, scholen, sociaal-culturele- en gezondheids
voorzieningen); 
speel en wandelmogelijkheden; 
recreatiemogelijkheden (oudere) jeugd; 
kenmerken woningvoorraad in relatie met bevolking. 
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Mogelijke problematiek als gevolg van minpunten op deze aspecten en daarna zelf 
oorzaak van een verergering van de problematiek 

tekorten in vervulling zorgbehoefte (ouderen); 
overlast/vandalisme (bij tekort recreatieve voorzieningen); 
ontevredenheid woonsituatie/toename verhuizingen; 
woonweigering/daling vraagdruk. 

Uit een weging van de vier modellen in Nijmegen blijkt dat de meest acute beheer
problemen verband houden met de problematische marktpositie van woningen en met 
sociaal-economische gegevenheden. De geconstateerde negatieve aspecten van de 
fysieke woonomgeving en de voorzieningenstructuur hebben eerder een versterkende 
dan een veroorzakende invloed8

• 

3.4 Resume 
Op grond van de in dit hoofdstuk gepresenteerde literatuurverkenning blijkt dat de 
signaleringsmethodiek nog steeds in ontwikkeling is. Het is dan ook slechts mogelijk 
om - bij wijze van afronding - een aantal aandachtspunten aan te geven. De 
benaderingen die de revue zijn gepasseerd, hebben gemeenschappelijk dat ze allen 
nogal extensief zijn. Grote hoeveelheden informatie uit diverse bronnen vormen de 
grondslag voor een signaleringssysteem. Mogelijke verklaring daarvoor kan zijn dat 
besluitvormers en beleidmakers hun informatiebehoefte eerder overschatten dan 
onderschatten. Als uitgangspunt kan worden genomen dat het bij een signalerings
systeem niet zo zeer de nadruk ligt op het aanbieden van relevante informatie als wel 
op het elimineren van irrelevante informatie. Een reductie in de informatie is te 
bereiken door een werkwijze in twee stappen. 

Een eerste reductie kan in een eerste stap worden bereikt als volstaan wordt met een 
beperkt aantal scores, gebaseerd op relevante indicatoren. De vraag welke gegevens 
hierbij relevant zijn is mede bepaald door de doelstellingen van het systeem en de visie 
die daarbij gehanteerd wordt. Het hanteren van een adequaat model kan hierbij struc
turerend werken. 

Een tweede reductie kan in een tweede stap worden bereikt door een complementair 
en selectief gebruik van de beschikbare bronnen. De hierbij te gebruiken bronnen zijn: 

databestanden als primaire basis-gegevens, mits deze gegevens voldoen aan de 
gestelde voorwaarde (beschikbaar, gebiedsgericht, continu voorhanden, onder
scheidend); 
sleutelfiguren als eenvoudige en relatief goedkope methodiek om de kwaliteit 
van woongebieden in beeld te brengen. 

Kortom, een werkwijze in stappen, waarbij op strategische wijze een integratie van 
een "bottum-up" en "top-down" informatievoorziening plaats vindt, biedt de meeste 
perspectieven voor het ontwikkelen van signaleringssystemen in het kader van buurt
beheer. 

In het volgende hoofdstuk wordt de kennis van bestaande signaleringssystemen 
gebruikt om een op maat gesneden informatiesysteem voor het Alkmaarse buurtbeheer 
te ontwikkelen. Het systeem wordt daarna ge"implementeerd in het buurtbeheerproject 
Rak-Zuid. 

39 



No ten: 
1. 
Er is sprake van een besturingssysteem als: 

het doe! van de besturing bestemd is e.g. het op peil houden of verbeteren van een aantal 
eigenschappen van het produkt in het licht van gestelde doelen en maatstaven; 
de samenhang tussen onderdelen van het produkt bekend is bestuurde produkt bestaat; 
informatie omtrent de omgeving en de actuele toestand van het produkt bekend is; 
de capaciteit van informatieverwerking voldoende is; 
er voldoende stuurmogelijkheden zijn. 

In dat kader wordt er ook wel een onderscheid gemaakt tussen: 

2. 

toestandsvariabelen: die inzicht geven in de gesteldheid van het produkt c.q. de buurt of wijk; 
stuurvariabelen waarmee stuurmogelijkheden en consequenties zichtbaar worden; 
irreguliere variabelen, die de niet beinvloedbare externe machten meten. 

Relevante gemeentelijke afdelingen zijn: 
openbare werken, bouw- en woningtoezicht, stadsontwikkeling, milieudienst, politie, sociale 
dienst, maatschappelijk en culturele zaken, gezondheidsdienst etc. 

Niet gemeentelijke beheerders: 
woningbouwverenigingen, woningbeheerders, nutsbedrijven, etc. 

In het maatschappelijk middenveld opererende professionals: 
opbouwwerk, buurtwerk, etc. 

3. 
Deze complex-indeling past bovendien niet altijd binnen de grenzen van de door Statistiek en Onderzoek 
gehanteerde buurtindeling. In een aantal gevallen kan dit leiden tot onduidelijke verwerking van cijfers. 
Horen gegevens uit een bepaald complex nu bij de ene of bij de andere buurt7 Moeten bepaalde door de 
corporaties gescheiden geadministreerde complexen nu samengevoegd worden of blijven ze apart7 

4. 
Signalering kan in dit kader omschreven worden als het vergelijken van de geregistreerde en systematisch 
te verzamelen objectieve en subjectieve gegevens met gestelde normen, ten einde ongewenste 
ontwikkelingen te kunnen waarnemen. Aegistratie vormt dus een voorwaarde sine qua non voor de 
signalering. 

5. 
Onder probleemfactorisering wordt verstaan: het uitsplitsen van een probleem in elk min of meer oplosbare 
probleemdelen (Hoppe, 1989). 

6. 
De bevindingen uit het Nijmeegse rapport lijken niet te stroken met die van de Groningse onderzoekers. 
Deze zagen namelijk de technisch-stedebouwkundige factor als de belangrijkste. De bevindingen zijn echter 
moeilijk te vergelijken, aangezien de invalshoeken van de beide bovengenoemde benaderingen verschillend 
zijn. Het woonomgevingsmodel uit Nijmegen omvat slechts een deel van technische stedebouwkundige 
factoren. Ook in de andere submodellen zitten bovendien aspecten die in Groningen onder de technische 
invalkshoek benoemd zijn. 
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4 EEN INFORMATIESYSTEEM VOOR HET ALKMAARSE BUURTBEHEER 
Uit de literatuurstudie in hoofdstuk 3 wordt geconcludeerd dat het bij de ontwikkeling 
van een gebiedsgericht informatiesysteem niet gaat om het aanbieden van relevante 
informatie, maar juist op het elimineren van irrelevante informatie. 
Modelleren van de beheerproblematiek en selectief gebruik van complementaire 
bronnen, zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp van een gebiedsgericht 
informatiesysteem. Deze twee uitgangspunten leidden in hoofdstuk 3 tot de conclusie 
dat een stapsgewijze methode het meest effectief en efficient zal zijn. 
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe een dergelijke stapgewijze signalering er in de 
Alkmaarse situatie uitziet en wordt deze bovendien toegepast in een concreet gebied: 
Rak-Zuid. 

4. 1 Twee stappen in het Alkmaarse informatiesysteem 

Het Nijmeegse signaleringssysteem leert dat de meest acute beheerproblemen met 
name verband houden met de ongunstige marktpositie van woningcomplexen. De 
eerste stap die in een informatiesysteem gezet moet warden, is derhalve het 
onderzoeken van de marktpositie. Om de marktpositie in beeld te brengen kan gebruik 
gemaakt warden van reeds aanwezige gegevens uit het verhuurproces van 
woningbeheerders. De marktpositie wordt geoperationaliseerd in een "verhuur 
prestatie score" en in "verhuur prestatie kosten", gebaseerd op de theorie van de door 
de woningcorporatie SCW in Amersfoort ontwikkelde "verhuurbaarheidsindex" (Nauta, 
1992). 
Extensief onderzoek van meerdere gegevensbronnen is in een eerste stap niet 
wenselijk en dankzij de mogelijkheden die bestaande gegevens bieden, oak niet 
noodzakelijk. De reeds aanwezige gegevens stellen ons in staat· om snel en relatief 
eenvoudig, een indicatie van de marktpositie van complexen te verkrijgen. In latere 
fasen kan de informatie uit deze 'quick-scan' aangevuld warden met meer verklarende 
(en achterliggende) woningmarktinformatie. 
In het gebiedsgerichte informatiesysteem voor Alkmaar vindt die aanvulling van de 
woningmarktinformatie plaat.s in stap 2, samen met de inventarisatie van de drie 
overige prestatiegebieden: de woonomgeving, de voorzieningenstructuur in relatie tot 
de demografie en de sociaal-economische positie van bewoners. 
In deze tweede stap worden statistische gegevens uit verschillende databestanden van 
gemeentelijke afdelingen gecombineerd met kwalitatieve beoordelingen van 
sleutelpersonen. 

In afbeelding 4 is de opzet van het meetsysteem in Alkmaar geschematiseerd. 
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Alvarens we de twee stappen in het informatie-systeem verder uitwerken, warden in 
de valgende paragraaf de gebieden ge"intraduceerd die in de Alkmaarse case (Rak-Zuid) 
anderwerp van anderzaek zijn. Uiteraard gaat de definiering van ruimtelijke eenheden 
vaaraf aan de eerste stap in een gebiedsgericht infarmatie-systeem (afwel: stap 0). 

4.2 Stap 0: gebiedsafbakening 
Een belangrijke vaarwaarde bij de definiering van ruimtelijke eenheden is de interne 
hamageniteit van de gebieden. Grenzen van ruimtelijke eenheden dienen zadanig 
gekazen te warden dat de variatie binnen de gebieden die zij amsluiten beperkt is. 
Hiermee wardt vaarkamen dat antwikkelingen in een gebied niet warden gesignaleerd 
amdat er binnen het gebied nivellering aptreedt: pasitieve antwikkelingen in een deel 
van het gebied campenseren negatieve antwikkelingen in een ander deel. 
Het buurtbeheergebied Rak-Zuid is te heterageen (zawel huur- als kaapwaningen, 
zawel eengezins- als meergezinswaningen etc.), zadat apdeling in kleinere gebieden 
naadzakelijk is. 
Als uitgangspunt vaar de afbakening van ruimtelijke eenheden wardt de wijk
buurtindeling van de gemeente Alkmaar genamen (gemeente Alkmaar, BD, O&S, 
1992). Criteria bij de indeling in hamagene gebieden zijn: 

waningvaarraad: eengezins-/meergezinswaningen; 
eigendamsvarm: huur-/kaapwaningen: 

huurwaningen waningbauwvereniging; 
huurwaningen particulier. 

bauwperiade: vaaroarlags/naaarlags 
naaarlagse waningen kunnen vervalgens warden anderscheiden in de 
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perioden: 1946-1964, 1965-1975 en 1976-1993. 
stedebouwkundiqe uitleq: 
bestaande qrenzen: 

( ontslu itings) wegen/straten/paden; 
sloten/waterpartijen; 
groenstroken/bossages. 

De criteria dienen voor minimaal 80 % van de woningen in het homo gene gebied te 
gelden. Gemengde gebieden, b.v. 60% huur- en 40% koopwoningen, zijn mogelijk 
indien de gebieden toch een duidelijke stedebouwkundige eenheid vormen of indien de 
gebieden te klein warden. 

Het buurtbeheergebied Rak-Zuid (statistische buurt 60) is opgedeeld in negen 
homogene gebieden. 
De drie belangrijkste criteria die bij het bepalen van homogeniteit gebruikt zijn, zijn de 
eigendomsvorm, de stedebouwkundige uitleg en de bestaande grenzen: 

4 gebieden ( 1, 2, 6, en 7) bestaan voor 100% uit koopwoningen; deze 
gebieden hebben ieder een unieke stedebouwkundige uitleg en warden 
gescheiden door bestaande grenzen; 
3 gebieden (3, 4 en 8) bestaan voor bijna 100% uit huurwoningen; per gebied 
zijn de woningen in bezit van maar een eigenaar/beheerder; ook deze gebieden 
hebben ieder een unieke stedebouwkundige uitleg en warden gescheiden door 
bestaande grenzen; 
2 gebieden (5 en 9) zijn te typeren als gemengd (verhouding 40 - 60%) en 
bestaan zowel uit huur- als koopwoningen; toch vormen deze gebieden een 
stedebouwkundige eenheid door een unieke stedebouwkundige uitleg en 
bestaande begrenzingen. 

In bijlage 3 is de indeling van Rak-Zuid in homogene gebieden weergegeven. Tevens is 
een aantal statistische gegevens (de eigendomsvorm, de eigenaar, het woningtype) in 
deze bijlage opgenomen. 

4.3 Stap 1: een indicatie van de woningmarktpositie 

4.3.1 Verhuur prestatie score (VPS) 
Bij de SCW in Amersfoort is een verhuurbaarheidsindex (VBI) ontwikkeld waarmee de 
verhuurbaarheid van woningcomplexen meetbaar wordt gemaakt. Voor het Alkmaarse 
buurtbeheer is deze verhuurbaarheidsindex uitgebreid. We spreken daarom van een 
verhuur prestatie score (VPS) en daaraan gekoppelde verhuur prestatie kosten (VPK). 
De verhuur prestatie van woningen op complex-niveau wordt gebaseerd op gegevens 
uit het verhuurproces. 
Hiertoe warden in het verhuurproces vier fasen onderscheiden: 

de orientatiefase; 
de aanbiedingsfase; 
de woonfase; 
de vertrekfase. 

In alle vier de fasen komen gegevens beschikbaar die, indien op de juiste wijze 
bewerkt, bijdragen aan een beeld van de verhuurbaarheid. Deze gegevens warden 
(verhuur)procesindicatoren genoemd. Deze indicatoren zijn zowel kwantitatief als 
kwalitatief. 
De VPS van complexen wordt gemeten met een index, die is samengesteld uit alle 
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procesindicatoren. De VPS geeft een indicatie van de mate waarin inspanningen 
benodigd zijn om de woningen in het complex te verhuren. Er geldt: hoe hoger de VPS, 
hoe meer moeite het kost om de woningen te verhuren. 
De VPS wordt samengesteld uit vier procesindicatoren: 
1. de aanbiedingsgraad in de aanbiedingsfase; 
2. de leegstandsgraad in de woonfase; 
3. de mutatiegraad in de vertrekfase; 
4. inschrijvingsgraad in de woon-, orientatie- en vertrekfase. 

ad 1.) De aanbiedingsgraad 
Het aantal aanbiedingen dat moet worden gedaan om een woning te verhuren kan een 
indicatie zijn voor de waardering van de woon- en leefomgeving. Bij een hoge 
aanbiedingsgraad is het aanbod voor potentiele huurders groot waardoor het vrij 
gemakkelijk is om aan woonruimte te komen, of wacht de potentiele huurder op betere 
woonruimte. 
De aanbiedingsgraad is het aantal aanbiedingen als percentage van het aantal 
beschikbaar gekomen woningen. In formulevorm: 

aantal aanbiedingen I aantal beschikbaar gekomen woningen * 100% 

ad 2.) De leegstandsgraad 
Als bij een gegeven mutatiegraad de leegstand tot nul nadert, dan kan dat een 
indicatie zijn dat de woning direct weer verhuurd kan worden. De leegstandsgraad 1 is 
het werkelijke aantal dagen leegstand als percentage van het aantal verhuurbare 
dagen. In formulevorm: 

aantal leegstandsdagen I aantal verhuurbare dagen * 100% 

ad 3.) De mutatiegraad 
Het aantal huurders dat de huur heeft opgezegd kan een indicatie zijn voor de 
waardering van de woon- en leefomgeving. De mutatiegraad is het aantal vertrekkende 
huurders als percentage van het aantal woningen. In formulevorm: 

aantal huuropzeggingen I aantal woningen * 100% 

ad 4.) De verhuisgeneigdheid 
Het aantal huurders dat wenst te verhuizen kan een indicatie zijn van de mate waarin 
de woning, de woonvorm en/of de woonomgeving niet meer voldoet aan de wensen 
van de huurders. 
De verhuisgeneigdheid is het aantal huishoudens dat kunnen worden gedefinieerd als 
actief woningzoekende2 in een complex als percentage van het aantal huishoudens. In 
formulevorm: 

aantal actief woningzoekende huishoudens I aantal huishoudens * 100% 
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De waarden van de procesindicatoren vormen de basis voor de berekening van de 
verhuur prestatie score (VPS). Om een referentiekader te bepalen worden voor elke 
indicator normen gekozen. Voor de case-studie Rak-Zuid is bij het bepalen van de 
normen gebruik gemaakt van de ervaringsgetallen van de Alkmaarse woningbouw
verenigingen en woningbeheerders (uit het jaar 1991 ). De volgende normen zijn 
gehanteerd: 

voor de aanbiedingsgraad: 250%; dit betekent dat een huurwoning gemiddeld 
2,5 keer wordt aangeboden; 
voor de leegstandsgraad: 0,27%; dit betekent dat een huurwoning per jaar 
gemiddeld 1 dag leeg staat; 
voor de mutatiegraad: 10,4%; dit betekent dat er per 100 huurwoningen 
jaarlijks 10,4 verhuringen zijn; 
voor de inschrijvingsgraad: 10%; dit betekent dat van elke 100 bewoonde 
huurwoningen er 1 0 huishoudens zijn die als actief woningzoekende staan 
ingeschreven. 

De waarden van de procesindicatoren worden vergeleken met de normen en 
ge"indexeerd. Vervolgens worden de ge"indexeerde indicatoren gewogen en 
gesommeerd. Met wegingsfactoren wordt uitgedrukt in welke mate een indicator de 
verhuurbaarheid voorspelt. Hoe hechter het verband tussen een indicator en de 
verhuurbaarheid (ofwel in statistische termen: hoe groter de correlatie tussen deze 
variabelen), hoe hog er de wegingsfactor. 
In het onderhavige onderzoek is er voor gekozen om alle wegingsfactoren wegens het 
ontbreken van kennis over de correlatie tussen indicatoren en de verhuurbaarheid in de 
Alkmaarse situatie (overigens moet opgemerkt worden dat daarover in het algemeen 
nog weinig bekend is). De vier procesindicatoren krijgen in de case-studie dus 
wegingsfactor 1. 
De verhuur prestatie score (VPS) wordt dan als volgt berekend: 

( mutati6graad) • weg/ng1 • ( fee(Jstandsgraad). weglng2 •( aanbiedingsgraad) • W6(Jlng3 • ( lnsdlrljvfngsgraad) • WflfJ/ng4 
VPS~ nonn% nomf.4 norm".4 nom1% 100 

(weging1 • weglnfll. • wegin{/J• weging4) 

(1 I Formule voor de berekening van de verhuur prestatie score (VPS) 

Als alle indicatoren de waarde van de normen aannemen, is de verhuur prestatie score 
(VPS) gelijk aan de waarde 1 00. 

4.3.2 Verhuur prestatie kosten (VPK) 
Aan de in de vorige paragraaf uitgewerkte verhuur prestatie score (VPS) worden 
verhuur prestatie kosten (VPK) gekoppeld. Analoog aan de methodiek van de VPS 
worden de verhuur prestatie kosten van woningen op complex-niveau gebaseerd op 
gegevens uit het verhuurproces. 
De verhuur prestatie kosten (VPK) op complex niveau worden samengesteld uit vier te 
onderscheiden kostenposten: 
1. de transaktiekosten per huuropzegging in de vertrek- en aanbiedingsfase; 
2. de leegstandkosten (huurderving) in de vertrek- en aanbiedingsfase; 
3. de verhuringskosten (mutatie) van een leeggemelde woning in de vertrek- en 

aanbiedingsfase; · 
4. de inschrijvingskosten van een woningzoekende in de woon- en orientatiefase. 
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ad 1.) De transaktiekosten 
De transaktiekosten zijn de kosten van de inspanning die door de verhuurder gepleegd 
wordt vanaf het moment van de huuropzegging (afschouwing I afrekening) tot het 
moment dat de woning opnieuw verhuurd is (aanbieding leeggemelde huurwoning). 

ad 2.) De leegstandskosten 
De leegstandskosten zijn de kosten (negatieve huuropbrengst) die de verhuurder maakt 
doordat een huurwoning niet verhuurd is. 

ad 3.) De verhuringskosten (mutatiekosten) 
De verhuringskosten zijn de kosten van de inspanning die door de verhuurder gepleegd 
wordt om een leeggemelde woning verhuurbaar te maken (mutatieonderhoud). 

ad 4.) De inschrijvingskosten 
De inschrijvingskosten zijn de kosten van de inspanning die door de sector Volkshuis
vesting gepleegd wordt woningzoekenden centraal te registreren, te informeren en te 
adviseren. 

De theoretische kosten van de kostenposten vormen de basis voor de berekening van 
de verhuur prestatie kosten (VPK) . Om de totale kosten vast te kunnen stellen zijn 
voor elke kostenpost theoretische kosten vastgesteld. Deze theoretische kosten zijn 
gebaseerd op ervaringsgetallen van de Alkmaarse woningbouwverenigingen en 
woningbeheerders. De theoretische kosten warden vervolgens vermenigvuldigd met 
het aantal aanbiedingen, leegstandsdagen etc. om zodoende de totale verhuur 
prestatie kosten te krijgen. 
De volgende theoretische kosten zijn aangehouden bij de inventarisatie van de verhuur 
proces kosten van de complexen in Rak-Zuid: 

als theoretische kosten voor de transactie vanaf het moment van de huur
opzegging (afschouwen I afrekening) tot het moment dat de woning opnieuw 
verhuurd is (aanbieding leeggemelde huurwoning I ondertekening huurcontract) 
is een bedrag van f 275,-· aangehouden; dit bedrag is gebaseerd op de in de 
volgende tabel uitgewerkte analyse van de gemiddelde inspanning per 
transactie per huurwoning. 
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TRANSACTIEKOSTEN PER AANBIEDING 

Afhandelen Aanbieding 2 TOTAAL 
AFDELING huuropzegging (aanname gemiddeld 2 

aanbiedingen per 
Aanbieding 1 leeggemelde 

huurwoning) 

lnspanning in minuten 

Administratie 35 10 45 

Ba lie 25 10 35 

Verhuur 150 60 210 

Technische dienst 120 ••••• 120 

T otaal inspanning in minuten 410 

Gemiddelde inspanningsprijs per 60 minuten f BO,-

Gemiddelde transactiekosten f 275,-
per aanbieding 

als theoretische kosten voor een leegstandsdag is een bedrag van f 30,
aangehouden; dit bedrag is gebaseerd op een aan de leegstandsgraad 
gekoppelde huurderving van 1 dag per jaar bij een subsidiabele maandhuurprijs 
van f 900,-; 
als theoretische kosten voor onderhoud bij een verhuring (mutatieonderhoud) is 
een bedrag van f 1000,- aangehouden; dit bedrag is gebaseerd op ervarings
getallen over het jaar 1991; in de praktijk dient rekening te warden gehouden 
dat in een aantal gevallen de kosten (gedeeltelijk) kunnen warden verhaald op 
de huurder; 
als theoretische kosten voor een inschrijving is geen bedrag aangehouden 
omdat wordt aangenomen dat de kosten voor de centrale registratie warden 
gedekt door de bijdrage in de administratiekosten verbonden aan de 
inschrijving. 

De verhuur prestatie kosten (VPK) wordt tenslotte met de volgende formule berekend: 

I 
121 Formule voor de berekening van de verhuur prestatie kosten (VPK) 
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4.3.3 De VPS en VPK van complexen in Rak-Zuid 
Voor het verzamelen van de benodigde data is contact opgenomen met de hoofden 
verhuurzaken van de woningbouwverenigingen De Voorzorg en Goed Wonen en van 
de woningbeheerder ABC Vastgoed BV. Daarnaast is contact opgenomen met de 
sector Volkshuisvesting van de gemeente Alkmaar. 

De hoofden verhuurzaken is gevraagd de volgende beschikbare data aan te leveren: 
het aantal verhuringen en leegstandsdagen over 1991; 
het aantal verhuringen en leegstandsdagen over de eerste drie kwartalen van 
1992; 
het aantal verhuringen, leegstandsdagen en aanbiedingen over het vierde 
kwartaal van 1992 en het eerste kwartaal van 1993. 

De sector Volkshuisvesting is gevraagd de volgende data beschikbaar te stellen: 
het aantal aanbiedingen voor de woningen van de woningbouwverenigingen de 
Voorzorg en Goed Wonen over 1991 en de eerste drie kwartalen van 1992. 
het aantal aanbiedingen voor de woningen van ABC Vastgoed BV over 1991, 
1992, de vier kwartalen van 1992 en het eerste kwartaal van 1993. 
het aantal personen in de te onderscheiden homogeen gebied die als woning
zoekende staan ingeschreven geselecteerd op de volgende criteria: 

woningzoekende dient woonachtig te zijn in een huurwoningen in een 
van de homogene gebieden; 
"tijdstip gewenste toewijzing" (rubriek nummer 51) dient als code te 
!open van 0000 "zo spoedig mogelijk" tot 9312 "uiterlijk de maand 
december in het jaar 1993"; 
"huidige woonsituatie van de woningzoekende" (rubriek 33) dient als 
code de waarde 1 te hebben met de betekenis "hoofdbewoner 
huurder"; 

Bij het verzamelen van de data is gebleken dat de woningbouwverenigingen de 
registratie van het aantal aanbiedingen dat moet worden gedaan om een woning te 
verhuren, de aanbiedingsgraad, zijn gestart in augustus 1992. Daarvoor werd deze 
informatie alleen door de sector Volkshuisvesting van de gemeente Alkmaar 
geregistreerd. De woningbeheerder ABC Vastgoed BV heeft daarentegen geen inzicht 
in het aantal aanbiedingen dat door de sector Volkshuisvesting moet worden gedaan 
om een van de woningen van ABC in de wijk Rak-Zuid te verhuren. 

In bijlage 6 wordt een voorbeeld gegeven van de wijze waarop de gegevens uit het 
verhuurproces worden bewerkt tot een VPS en VPK van woningcomplexen in Rak
Zuid. 
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4.4 Stap 2: nadere inventarisatie van de vier prestatiegebieden 

4.4.1 Statistische informatie als primaire basis-gegevens 
Met behulp van reeds aanwezige statistische gegevens uit gemeentelijke 
databestanden, wordt een beeld gekregen van de woningvoorraad in de negen 
homogene gebieden van Rak-Zuid alsmede van het gebruik van de woningvoorraad. 
Dergelijke gegevens warden produktindicatoren genoemd. Ze geven een globaal beeld 
van de specificaties van de 'buurtbeheerprodukten': de gebouwde omgeving en de 
gebruikers ervan. 
In de bestanden van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de Bestuursdienst van de 
gemeente Alkmaar zijn een aantal gegevens met betrekking tot de woningvoorraad en 
de bevolkingssamenstelling voorhanden: 

aantal woningen; 
percentage een- en meergezinswoningen; 
percentage huur- en koopwoningen; 
gemiddelde woningbezetting; 
aantal inwoners; 
percentage 1-, 2- en meerpersoonshuishoudens; 
burgelijke staat; 
leeftijdsopbouw; 
nationaliteit. 

In bijlage 7 zijn de data vertaald naar buurtprofielen van de negen homogene gebieden. 
Onder het tweede kopje "BOVZ" zijn de gegevens met betrekking tot de 
bevolkingssamenstelling vergeleken met die gegevens van de gehele gemeente 
Alkmaar. Onder het tweede kopje "WOMA" is de woningvoorraad van het gebied 
(summier) in beeld gebracht. 
Opmerkelijk is de hoge woningbezetting in gebied 60-01: 4, 76 (bijna twee keer zo 
hoog als gemiddeld). In dit gebied staan uitsluitend eengezinswoningen in de 
koopsector. Er wonen aanzienlijk meer kinderen dan gemiddeld in Alkmaar, wat de 
hoge gemiddelde woningbezetting grotendeels verklaard. Dit gebied lijkt een grate 
aantrekkingskracht op gezinnen uit te oefenen. Hetzelfde geldt, in mindere mate, voor 
drie andere gebieden in Rak-Zuid: 60-06, 60-07 en 60-09. 
In gebied 60-03 valt op er relatief weinig gehuwden en relatief veel ex-gehuwden 
wonen. Het percentage gescheiden mensen is meer dan twee keer zo groot als 
gemiddeld. In dit gebied staan voornamelijk meeregezinswoningen in de sociale 
huursector. Het is niet uitzonderlijk dat in dit type woningen veel 1- en 2-
persoonshuishoudens aangetroffen warden. Vaak is dit mede het gevolg van de regels 
van het woonruimteverdelingssysteem. 
In gebied 60-08 is het percentage mensen van buitenlandse afkomst bijna twee keer 
zo groat als gemiddeld. Ook in dit complex zijn relatief veel mensen ongehuwd en 
gescheiden. 
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4.4.2 Kwalitatieve informatie van deskundigen als secundaire-gegevens 
Om een integraal kwalitatief beeld van de ontwikkelingen in een buurtbeheergebied te 
krijgen wordt een methode gebruikt waarmee persoonsgebonden kennis van 
deskundigen vertaald kan worden in bruikbare informatie. 
Kwalitatieve informatie is om meerdere redenen onontbeerlijk. De belangrijkste reden is 
wel dat de buurtbeheerproblematiek niet alleen met kwantitatieve gegevens kan 
worden gemeten omdat sommige problemen niet kwantificeerbaar, maar wel voelbaar 
en zichtbaar zijn. Een voorbeeld is de veiligheid in de openbare ruimte: het is niet 
ondenkbeeldig dat uit databestanden van de politie blijkt dat in een bepaalde buurt het 
aantal delicten aanzienlijk geringer is dan gemiddeld, terwijl er onder bewoners een 
grotere angst leeft dan elders. De gevoelde onveiligheid kan immers te maken hebben 
het bestaan van plekken die onveilig lijken. Dergelijke informatie komt alleen boven 
water als we personen interviewen of enqueteren die zowel het gebied als de 
problematiek kennen. 

4.4.2.1 Prestatiegebieden en aspecten 
De benodigde kwalitatieve informatie wordt gecategoriseerd naar de eerdergenoemde 
vier prestatiegebieden: 
1 . kwaliteit van de woonomgeving; 
2. relatie tussen bevolkingsontwikkelingen en voorzieningen; 
3. woningmarkt; 
4. sociaal-economische positie van bewoners. 

Per prestatiegebied bestaat er een aantal aspecten waarvan de kwalitatieve 
beoordeling door deskundigen (sleutelpersonen genoemd, vanwege de sleutelrol die zij 
spelen in het gebiedsgerichte informatiesysteem) gemeten moet worden. 
Met betrekking tot de kwaliteit van de woonomgeving gaat het om de volgende 
aspecten: 

stedebouwkundig karakter van de bouwvormen; 
technische kwaliteit bestrating; 
technische kwaliteit openbare verlichting; 
technische kwaliteit groenvoorzieningen; 
technische kwaliteit speelvoorzieningen; 
kwaliteit openbare ruimte; 
veiligheid openbare ruimte; 
be"invloeding wonen/verkeer; 
milieu-hinder bedrijven; 
sociale veiligheid; 
aandacht van politie; 
fysiek ruimtelijke kwaliteit. 
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De relatie tussen bevolkingsontwikkelingen en voorzieningen wordt geoperationaliseerd 
in een elftal aspecten: 

winkelvoorzieningen; 
onderwijsvoorzieningen; 
voorzieningen voor kinderopvang; 
sport-voorzieningen; 
recreatie-voo rzieningen; 
sociaal-culturele voorzieningen; 
functionele kwaliteit bestrating; 
functionele kwaliteit openbare verlichting; 
functionele kwaliteit groenvoorzieningen; 
functionele kwaliteit speelvoorzieningen; 
parkeer mogelijkheden en -moeilijkheden. 

De aspecten van de woningmarkt moeten worden beschouwd als een aanvulling en 
een verbreding van de berekende VPS en VPK in de eerste onderzoeksstap. Daarom 
hebben die aspecten zowel betrekking op de kwaliteit van de woningen als op de 
procesgegevens met betrekking tot de particuliere huursector en de koopsector: 

bouwkundige kwaliteit van de woningen; 
bouwkundige kwaliteit van de openbare gebouwen; 
be"invloeding van het wonen; 
verkoopbaarheid van de eigen woningen; 
verhuurbaarheid van de huurwoningen; 
populariteit van de woningen en het gebied; 
beeldvorming. 

De sociaal-economische positie van bewoners wordt onderscheiden in negen 
indicatoren, te weten: 

werkloosheid; 
arbeidsongeschiktheid; 
afhankelijkheid van overdrachtsinkomsten; 
samenstelling van de bewoners; 
woonlasten en betalingsproblemen huur/belastingen; 
invloed van het wonen op de gezondheid; 
behoefte aan professionele bewonersondersteuning; 
doel- en taakstelling van het buurtwerk; 
woongedrag van bewoners. 

Om de bovengenoemde aspecten {kwalitatief) meetbaar te maken, dienen ze te 
warden geoperationaliseerd in referentie- en beoordelingskaders. Bijlage 4 laat dat 
zien. De aspecten warden in die bijlage toegelicht en per aspect zijn er vijf 
prestatieniveaus geformuleerd waarmee de prestatie van gebieden kan warden 
gemeten. De prestatieniveaus warden gevormd door een stelling (kwalitatief oordeel) 
en een bijbehorende score. Aan de sleutelpersonen wordt gevraagd om te beoordelen 
welke stelling van toepassing is op de verschillende gebieden. 
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4.4.2.2 Samenstelling van de groep sleutelpersonen 
Bij de samenstelling van de groep sleutelpersonen (het buurtbeheer-panel) is het vooral 
van belang dat de eerdergenoemde aspecten bij de drie prestatiegebieden warden 
afgedekt door de (beroepsmatige) deskundigheid van de verschillende personen. 
Daarnaast is uiteraard de betrokkenheid bij Rak-Zuid een voorwaarde. 
Er zijn 60 sleutelpersonen benaderd voor deelname aan het sleutelfigurenonderzoek. 
Deze sleutelpersonen zijn onderverdeeld in vijf groepen (zie ook bijlage 5): 
1 . De gemeente: 

11 ambtenaren van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer (S.0.8.); 
7 ambtenaren van de dienst Welzijn; 
1 ambtenaar van de Bestuursdienst; 
1 politie-ambtenaar; 
1 ambtenaar van de GG&GD; 
2 directeuren van scholen voor basis onderwijs. 

2. De beherende instellingen: 
2 medewerkers van de woningbouwvereniging De Voorzorg; 
2 medewerkers van de woningbouwvereniging Goed Wonen; 
3 medewerkers van ABC Vastgoed BV (beheerder van woningen van het ABP); 

3. Het opbouwwerk: 
1 medewerker van wijkvereniging 't Rak; 
1 buurthuiswerker van de Samenwerkende Alkmaarse Buurthuizen (S.A.B.); 
1 opbouwwerker van de Alkmaarse Huurders Overkoepeling (A.H.0.); 
de buurtmeester. 

4. De bewonersorganisaties: 
25 vertegenwoordigers van de bewonerscommissie Complex 25 (wbv. de 
Voorzorg), de bewonerscommissie ABC en andere delen van de wijk; 

5. Derden: 
de directeur van een makelaarskantoor in Rak-Zuid. 

De ambtenaren van de diensten S.0.B. en Welzijn zijn in eerste instantie niet direct 
benaderd. In plaats daarvan is gekozen voor een informatieronde binnen het overleg 
van sector-hoofden (managementteam = M.T.) van de twee diensten. Hiertoe is een 
informatiepakket met tekst en uitleg over de opzet van het meetsysteem en de te 
hanteren methodiek ingebracht binnen het M.T. Vervolgens is de sector-hoofden 
gevraagd een lijst van medewerkers op te stellen waarvan kan warden verondersteld 
dat zij expertise bezitten over de wijk Rak-Zuid. Tegelijkertijd is gevraagd de 
geselecteerde medewerkers op de hoogte te stellen van de enquete. Uiteindelijk heeft 
elke medewerkers een persoonlijke brief en een enqueteformulier ontvangen. 

De medewerkers van de beherende instellingen zijn deels direct en deels indirect 
benaderd. De hoofden bewonerszaken van de beherende instellingen hebben een 
informatiepakket ontvangen dat in een persoonlijk gesprek is toegelicht. Vervolgens is 
hen gevraagd een lijst van medewerkers op te stellen waarvan ook weer kan worden 
verondersteld dat zij expertise bezitten over de wijk Rak-Zuid. Tegelijkertijd is gevraagd 
de geselecteerde medewerkers op de hoogte te stellen en een persoonlijke brief en een 
enqueteformulier te overhandigen. 

De medewerkers van de opbouworganisaties en de vertegenwoordigers van bewoners
organisaties zijn direct benaderd. Tijdens een vergadering van het buurtbeheerteam 
heeft iedereen een informatiepakket ontvangen en is er een toelichting gegeven op de 
methodiek. Een persoonlijke brief en een enqueteformulier is later aan huis afgegeven. 

De directeur van het makelaarskantoor is direct benaderd. In een persoonlijk gesprek is 
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hij ge"lnformeerd over de opzet van het meetsysteem en de te hanteren methodiek. Na 
afloop is hem een persoonlijke brief en een enqueteformulier overhandigd. 

De respons op de enquete onder sleutelpersonen was hoog. Van de 60 uitgezette 
enquetes zijn er 51 geretourneerd (85 %). 
De non-respons van 9 personen komt zowel uit groep 1 als uit groep 3. In groep 1 
heeft 1 ambtenaar van de dienst SOB, 5 ambtenaren van de dienst Welzijn, 1 
ambtenaar van de Bestuursdienst en 1 ambtenaar van de Politie niet gereageerd. In 
groep 3 heeft de secretaris van de wijkvereniging 't Rak niet gereageerd. 
De medewerkster van de GG&GD gaf aan dat zij niet instaat is een antwoord te geven 
op de vraagstelling voor de 9 homogene gebieden. Zij schrijft als toelichting echter het 
volgende: "Melding van stankoverlast uit een bedrijf in de wijk, geen inzicht op 
buurtniveau, klachten over stank treden periodiek op, o.a. bij schoonmaken leidingen. 
Er bestaat onrust over de aantasting van de gezondheid." 

4.4.2.3 Resultaten van de sleutelpersonen-enquete 
De antwoorden van de sleutelpersonen op de hun voorgelegde vragen (de kwalitatieve 
beoordelingen) zijn als bijlage 6 opgenomen in dit rapport. Op iedere pagina zijn de 
scores voor een homogeen gebied genoteerd. In het eerste verticale vak zijn de 
sleutelpersonen uitgezet. In het eerste horizontale vak zijn de afkortingen van de 
beoordelingaspecten uitgezet. In de matrix zijn vervolgens de scores genoteerd. In het 
onderste horizontale vak zijn de gemiddelde scores voor alle respondenten per aspect 
uitgerekend. Door dit te doen wordt de ordinale antwoordschaal beschouwd als een 
intervalschaal. 

Het is echter belangrijk aan te geven dat de scores per aspect en per homogeen gebied 
hetzelfde zouden moeten zijn. De sleutelpersonen hebben immers hetzelfde referentie/ 
beoordelingskader gekregen. Toch blijkt uit de data van de geretourneerde enquetes 
dat er belangrijke verschillen zijn in de scores van de verschillende respondenten voor 
een aspect in een en hetzelfde homogene gebied. Deze verschillen treden zowel op 
binnen de vijf te onderscheiden groepen sleutelpersonen als tussen de groepen 
onderling. Hieronder zijn de belangrijkste verschillen in scores aangegeven, waarbij de 
respondent, het aspect en het homogene gebied warden vermeld: 

bij de beoordeling van het aspect womg 7 "Veiligheid openbare ruimte" scoren 
de respondenten SOB 2 (wegen) (gebied 4, 5, 6, 7 en 9) en SOB 3 
(technische dienst) (gebied 1, 4, 5, en 8) afwijkend ten opzichte van de scores 
van de andere respondenten; de scores wijken af in twee richtingen; 
bij de beoordeling van aspect bovz 8 "Kwaliteit bestrating" scoort respondent 
SOB 2 (wegen) (gebied 1, 2 en 7) afwijkend ten opzichte van de scores van de 
andere respondenten; de scores wijken af in een richting (negatief); 
bij de beoordeling van aspect bovz 1 2 "Parkeermogelijk- en moeilijkheden" 
scoort respondent SOB 5 (verkeer) (gebied 1, 2, 4, 5, 6, 8 en 9) afwijkend ten 
opzichte van de scores van de andere respondenten; de scores wijken af in een 
richting (positief); 
de respondent SOB 7 (alle gebieden) scoort bij de beoordeling van de aspecten 
womg 6, womg 7 en woma 4 afwijkend ten opzichte van de scores van de 
andere respondenten; de scores wijken af in een richting (negatief); 
de respondent SOB 10 (Volkshuisvesting) (alle gebieden) scoort bij de 
beoordeling van aspecten womg 8, womg 9, womg 12, woma 1, woma 2, 
woma 5, woma 6, woma 8 afwijkend ten opzichte van de scores van de 
andere respondenten; de scores wijken af in een richting (positief); 
de respondent Verhuurder 1 (gebied 3; de Voorzorg)) scoort bij de aspecten 
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womg 10, bovz 6, woma 2, woma 7, woma 8, soec 8 afwijkend ten opzichte 
van de scores van de andere respondenten; de scores wijken af in een richting 
(positief); 
de respondent Verhuurder 1 (gebied 8 en 9; Goed Wonen) scoort bij de 
aspecten womg 8, womg 9, womg 12, bovz 10, bovz 11, bovz 12, woma 7 
en soec 1 O afwijkend ten opzichte van de scores van de andere respondenten; 
de scores wijken af in een richting (negatief); 
de respondenten buurtwerker en buurtmeester (alle gebieden) scoren bij veel 
aspecten afwijkend ten opzichte van de scores van de andere respondenten; de 
scores wijken af in twee richtingen. 

Om uiteindelijk een score per aspect per homogeen gebied te krijgen dienen de sleutel
personen onderling zoveel mogelijk overeenstemming te bereiken over de score; het is 
dan ook aan te bevelen de sleutelpersonen uit te nodigen voor een panel bijeenkomst; 
door de sleutelpersonen bij elkaar te brengen kunnen de onderlinge verschillen in 
scores warden toegelicht en beargumenteerd. In de slotbeschouwing van hoofdstuk 5 
wordt hierap nader ingegaan. 

Vooralsnog dienen we ons te beperken tot het berekenen van de gemiddelde scores 
per aspect. Als we uitgaan van die gemiddelde waarden, dan kunnen de volgende 
conclusies met betrekking tot de homogene gebieden warden getrokken (zie ook 
bijlage 7: de kwaliteitsprofielen van de negen gebieden): 

de gebieden 60-02 en 60-03 scoren slecht ten aanzien van de veiligheid in de 
openbare ruimte; op nogal wat plaatsen in deze gebieden is de veiligheid 
onvoldoende, maar volgens de sleutelpersonen zijn er geen ingrijpende 
maatregelen nodig om de veiligheid te verbeteren; 
in dezelfde gebieden is de kwaliteit van speelvoorzieningen door een van de 
sleutelpersonen onvoldoende bevonden, waardoor de gemiddelde score 
beneden het gemiddelde prestatieniveau (3) uitkomt; 
in gebied 60-03 gaat het bestaan van onveilige plekken gepaard met klachten 
van bewoners over onveiligheid in de openbare ruimte; bovendien is er in deze 
buurt sprake van een negatieve uitstraling van de bebouwing en onvoldoende 
verlichting; de prablematiek is terug te zien in de relatief slechte 
verhuurbaarheid van de sociale huurwoningen, de matige beeldvorming, de 
geringe populariteit van de buurt en de relatief grate behoefte aan ·prafessionele 
bewonersondersteuning; 
gebied 60-04 behoeft extra aandacht van de politie, vanwege het relatief grate 
aantal delicten dat er voorkomt; ook in dit gebied is de kwaliteit van de 
speelvoorzieningen volgens de sleutelpersonen onvoldoende; een 
bovengemiddeld aantal bewoners is afhankelijk van een overdrachtsinkomen 
(bijstand); 
in gebied 60-05 is er geregeld sprake van overlast van bedrijven (in de vorm 
van stank en lawaai); de gemiddelde score die de sleutelpersonen aan de 
aspecten "functionele kwaliteit van de bestrating" en "functionele kwaliteit van 
de verlichting" hebben toegekend, is onvoldoende: met name de verlichting is 
onvoldoende; 
ook in gebied 60-06 bestaat een bovengemiddelde hinder van bedrijven, 
hoewel in mindere mate; in dit gebied lijkt er bovendien een tekort aan een 
aantal voorzieningen te bestaan: de afstand tot winkels en een 
kinderdagverblijf is grater dan gemiddeld, terwijl er soms een tekort is aan 
parkeerplaatsen; 
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de afstand tot de dichtstbijzijnde kinderopvang is ook groter dan gemiddeld 
voor de bewoners in gebied 60-07; juist in dit gebied en in 60-06 wonen zeer 
veel gezinnen; 
het gebied 60-08 scoort op een groot aantal aspecten lager dan 3: de 
woningen zijn relatief moeilijk verhuurbaar, het gebied is niet erg populair bij 
woningzoekenden, de beeldvorming is slecht, er wonen relatief veel huurders 
die een huurbetalingsachterstand hebben (veel bewoners leven van een 
bijstandsuitkering) en de verlichting van de openbare ruimte (en, daarmee 
samenhangend: de veiligheid en het gevoel van veiligheid) is onvoldoende; 
in gebied 60-09 is de verhuurbaarheid slechter dan gemiddeld, komt 
huurbetalingsachterstand iets vaker voor dan gemiddeld en zijn relatief gezien 
veer mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering. 

4.4.2.4 Streefnormen, werkdoelen en inspanningen 
In overleg met de partijen binnen het buurtbeheerproject zijn de resultaten van de 
sleutelpersonen-enquete ('de nulmeting') gebruikt om streefnormen vast te stellen en 
om de werkdoelen te formuleren. De werkdoelen zijn vervolgens vertaald naar 
inspanningen. 
Daarnaast zijn een aantal aspecten waarvan de scores niet als acceptabel zijn ervaren, 
in detail ge"inventariseerd. Vanuit de inventarisatie is vervolgens in het plan van aanpak 
aangegeven op welke manier en met welke inspanningen het aspect kan worden 
verbeterd. Aansluitend valt in het buurtbeheerteam het besluit of de inspanningen 
zullen word en geleverd. 

In bijlage 8 is een check-list opgenomen die gebruikt is om de streefnormen voor de 
kwaliteitsniveaus binnen de prestatiegebieden vast te stellen en om werkdoelen te 
formuleren. 
Bij de opzet van de check-list worden 3 categorieen onderscheiden: 

kwaliteitsaspecten die boven het normale/gemiddelde niveau scoren; 
kwaliteitsaspecten die QQ het normale/gemiddelde niveau scoren; 
kwaliteitsaspecten die onder het normale/gemiddelde niveau scoren. 

In bijlage 9 zijn zoveel mogelijk de vastgestelde streefnormen en de geformuleerde 
werkdoelen opgenomen zoals die zijn uitgewerkt door de bij het buurtbeheer betrokken 
partijen. 

In het verlengde hiervan kunnen de resultaten van de sleutelpersonen enquete voor de 
partijen binnen het buurtbeheer een aanzet vormen om te komen tot de ontwikkeling 
een integrate visie op de buurt en de wijk. Volgens Van der Krogt en Jongedijk (1994), 
moet een wijkvisie aan de volgende uitgangspunten voldoen: 

een integrale wijkvisie moet meerwaarde hebben boven sectorale beleidsvisies 
van de verschillende partijen; 
de visie behoort volledige instemming te hebben van de deelnemende partijen; 
daarnaast is een zo groot mogelijk economisch en maatschappelijk draagvlak 
van belang; 
het strategische deet van de wijkvisie behoort door te werken in de strategiebe
paling van de afzonderlijke partijen; 
de visie geeft een koers aan, maar daarbinnen moet er voldoende flexibiliteit 
zijn; 
de visie moet wervend zijn (de winst is voor alle partijen duidelijk); 
de visie moet status hebben en behoort derhalve bestuurlijk vastgesteld te 
word en. 
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4.5 Resume 
Het meetsysteem in het kader van buurtbeheer in de gemeente Alkmaar is gebaseerd 
op een stapsgewijze benadering waarbij de informatie zowel van 'beneden' als van 
'boven' afkomstig is. Het meetsysteem maakt gebruik van informatie over de bewo
ners, de woningen en de woon- en leefomgeving. Het meetsysteem is zo opgezet dat 
het bruikbaar is op wijk-en buurtniveau. Daarnaast is het mogelijk om verschillen 
tussen de buurten in een wijk in beeld te brengen. 
In de eerste stap wordt gebruik gemaakt van de verhuur prestatie score (VPS) en de 
hieraan verbonden verhuur prestatie kosten (VPKl op complex-niveau. De gegevens 
van de VPS en de VPK zijn gebaseerd op gegevens uit het verhuurproces. 
In de tweede stap wordt zowel gebruik gemaakt van statistische kerngegevens uit 
databestanden en van kwalitatieve informatie van sleutelpersonen. Voor het verzame
len van kwalitatieve informatie bij deskundigen is een panel van sleutelpersonen sa
mengesteld aan wie de enquete is voorgelegd. De databestanden geven ender andere 
informatie over de bevolkingsopbouw in de wijk en over de verhuisgeneigdheid van de 
huidige bewoners. De sleutelpersonen geven informatie over de kwaliteit van het 
wonen en over het functioneren van de wijk. lnformatie van sleutelpersonen kan be
staan uit kennis bij ambtenaren, medewerkers van woningbouwverenigingen en 
beheerorganisaties, opbouwwerkers, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en 
andere in de wijk aanwezige bedrijven, instellingen en organisaties. Van de sleutel
personen wordt verwacht dat zij de positieve en negatieve veranderingen van een wijk 
in hun beoordeling meenemen. 
De informatie van sleutelpersonen en de informatie uit databestanden vullen elkaar 
aan. 
De resultaten van de twee stappen vormen de zogenaamde 'nulmeting' die vervolgens 
door de partijen in het buurtbeheer is gebruikt om streefnormen vast te stellen en om 
de werkdoelen te formuleren en deze te vertalen naar inspanningen. 
Door de 'nulmeting' jaarlijks te laten volgen door een 'nameting' kunnen de geformu
leerde werkdoelen aan de hand van de vastgestelde streefwaarden worden geevalu
eerd op hun effectiviteit en de geleverde inspanningen op hun efficientie. 

No ten: 
1. 
Het aantal leegstandsdagen is de som van de aanvangsleegstand en de leegstandsdagen als gevolg van 
mutatieonderhoud. Bij het samenstellen van een verhuur prestatie score levert de uitsplitsing in een 
aanvangsleegstandsgraad en een mutatieleegstandsgraad een hoger onderscheidend vermogen. 

aantal aanvangsleegstandsdagen I aantal verhuurbare dagen • 100% 

aantal mutatieleegstandsdagen I aantal verhuurbare dagen • 100% 

In de uitwerking van de VPS is gebruik gemaakt van het totaal aantal leegstandsdagen zonder uitsplitsing. 

2. 
Bij inschrijving of verlenging van de inschrijving als woningzoekende bij de Centrale Registratie 
Woningzoekenden Alkmaar (CRWA) wordt door de woningzoekende een gewenste toewijzingsdatum 
ingevuld. De woningzoekende kan daarbij gebruik maken van drie mogelijkheden: "zo spoedig mogelijk", 
het aangeven van een kwartaal of jaartal of "voorlopig niet". De gewenste toewijzingsdatum maakt het zo 
mogelijk onderscheid te maken tussen "actieve" en "passieve" woningzoekenden. Woningzoekenden die 
"zo spoedig mogelijk" of binnen een jaar na de peildatum willen verhuizen wworden door de dienst 
Volkshuisvesting gedefinieerd als "actief". Woningzoekenden die "voorlopig niet" of meer dan en jaar na de 
peildatum een woningaanbieding willen worden gedefinieerd als "passief". 
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

5.1 Probleem-, doel- en vraagstelling 
Doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een meetsysteem in het kader van 
buurtbeheer. Buurtbeheer is een van de aandachtsgebieden bij sociale vernieuwing. De 
"eerste beleidscirkel" van dit programma betreft de "kwaliteit van de dagelijkse 
leefomgeving". 
Als probleemstelling werd geconstateerd dat " ... voor beslissingen over het starten, 
continueren, bijsturen of stopzetten van buurtbeheerprojecten nauwelijks 
beleidsinformatie voorhanden is". 
Vanuit deze probleemstelling zijn vervolgens de doelen van het onderzoek vastgesteld: 

verzamelen van beleidsinformatie over het starten, continueren, bijsturen of 
stopzetten van buurtbeheerprojecten; 
verkrijgen van inzicht in de effecten van de buurtbeheerprojecten in relatie tot de 
vooraf geformuleerde doelstellingen en in termen van kosten en besparingen. 

Doel van het onderzoek was dus tweeledig: 
1 . Het ontwikkelen van een methodiek waarmee op een adequate wijze 

beleidsinformatie verzameld kan worden. 
2. Deze informatie zodanig verzamelen dat effectmeting mogelijk is. 

5.2 Het verzamelen van beleidsinformatie 
In hoofdstuk 3 werd aan de hand van enkele exemplarische signaleringssystemen in 
verschillende Nederlandse gemeenten, ingegaan op de wijze waarop gebiedsgerichte 
informatie verzameld wordt. Naast statistische informatie bleek ook·de persoonsgebonden 
informatie van deskundigen (sleutelpersonen) bruikbaar als beleidsinformatie. 
Tevens werd geconstateerd dat veel signaleringssystemen nogal extensief zijn opgezet. 
Geopteerd werd voor een aanpak die leidt tot een reductie van informatie. Om deze 
reductie te bereiken werd de volgende werkwijze voorgesteld : 

een modellering van de processen die relevant zijn bij buurtbeheer; 
een stapsgewijze aanpak. 

In navolging van de gemeente Nijmegen werd de beheerproblematiek onderverdeeld in vier 
submodellen (zie ook afbeelding 3 in hoofdstuk 3): 
1 . het marktmodel; 
2. het woomgevingsmodel; 
3. het demografisch voorzieningenmodel; 
4. het sociaal-economisch model. 

Voordeel van dit model is dat het met name de 'conjuncturele' processen op buurt- en 
wijkniveau modelleert. 'Structurele' problemen zoals de stedebouwkundige kwaliteit, of 
beter gezegd het gebrek aan stedebouwkundige kwaliteit (primaat van functie boven 
vormgeving), wordt in dit model onvoldoende belicht. Desondanks is het geschikt als 
onderlegger voor monitoring. 
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In de eerste stap van het Alkmaarse informatiesysteem wordt het marktmodel gedeeltelijk 
uitgewerkt. Uit het Nijmeegse signaleringssysteem bleek immers dat de meest acute 
beheerproblemen in een buurt verband houden de marktpositie van de aanwezige 
woningen. De marktpositie van woningcomplexen wordt gemeten met twee indexen, de 
verhuurbaarheidsscore (VPS) en de verhuurbaarheidskosten (VPK), naar analogie van de 
verhuurbaarheidsindex die door woningbouwvereniging SCW uit Amersfoort ontwikkeld 
werd. 
De indexen zijn samengesteld uit de gegevens die het verhuurproces van 
woningbeheerders genereert. In de VPS zijn de mutatiegraad, de leegstandsgraad, de 
aanbiedingsgraad en de inschrijvingsgraad opgenomen. De VPK is gebaseerd op de kosten 
voor de verhuurder die met mutaties, leegstand en inschrijving gepaard gaan. 

In de tweede stap worden voor alle vier de modellen indicatoren ontwikkeld. 
Bij het meten daarvan worden twee bronnen gebruikt: statistische data en 
sleutelpersonen. De informatie is zodanig verzameld dat het mogelijkheden voor 
effectmeting biedt. De indicatoren worden namelijk geformuleerd in termen van prestaties 
(of output). 

5.3 Effectmeting 
Het essentiele van de prestatiegerichte werkwijze is het denken in termen van resultaten 
in plaats van middelen. Belangrijkste voorwaarde is de kwantificeerbaarheid en 
verifieerbaarheid van de resultaten. Het werken vanuit de prestatie-filosofie stelt dan ook 
hoge eisen aan de gebruikte meetmethode. 
In principe is de prestatiegerichte werkwijze ook geschikt om een beter inzicht te krijgen 
in de afstemming tussen de aanwezige prestaties en de gewenste prestaties (van de 
zittende bewoners en eventueel van specifieke doelgroepen). De aanwezige prestaties 
worden ook wel de geboden prestaties genoemd: de kwaliteit die door de 
woningbeheerders en de beheerders van de· openbare ruimte geboden worden. Overigens 
dragen de zittende bewoners eveneens bij aan de geboden prestaties. Het woongedrag, 
een belangrijk prestatieaspect van buurten, wordt immers uitsluitend door de zittende 
bewoners bepaald. 

Centraal in dit rapport staan de geboden prestaties. De geboden prestaties in het kader 
van buurtbeheer en sociale vernieuwing zijn gerubriceerd naar vier prestatiegebieden. Per 
prestatiegebied zijn aspecten onderscheiden, die telkens in vijf prestatieniveaus zijn 
uitgewerkt (zie paragraaf 3.4 en bijlage 4): 
1. woonomgeving, onderscheiden naar 12 aspecten (WOMG 1-12); 
2. bevolkingsontwikkelingen en voorzieningen, onderscheiden naar 12 aspecten 

(80VZ1-12); 
3. woningmarkt, onderscheiden naar 8 aspecten (WOMA1-8); 
4. sociaal-economische positie van bewoners, onderscheiden naar 1 0 aspecten 

(SOEC1-10). 

De prestaties kunnen niet alleen met behulp van statistische gegevens gemeten worden. 
Andere bronnen zullen moeten worden geraadpleegd. Gekozen is voor de methodiek van 
het sleutelpersonen-onderzoek. In hoofdstuk 3 is uitgebreid ingegaan op gebiedsgerichte 
meetsystemen met behulp van o.a. sleutelpersonen. 
Om de kennis van sleutelpersonen onderling vergelijkbaar te maken is per aspect een 
referentie- en beoordelingskader ontworpen dat aan de sleutelpersonen wordt voorgelegd. 
Een referentiekader bestaat uit een toelichting waarin het aspect is omschreven en waarin 
wordt aangegeven waarop het aspect dient te worden beoordeeld. Daarnaast zijn er vijf 
mogelijke situaties beschreven, in de vorm van stellingen en een bijbehorende score. Een 
voorbeeld (met betrekking tot de woonomgeving): "in de buurt komen regelmatig delicten 
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voor, soms veroorzaakt door de buurtbewoners zelf en soms gelegen in de aard van de 
woningen/woonomgeving; extra politie-aandacht is nodig". lndien deze stelling van 
toepassing is op een bepaalde buurt, dan wordt daaraan de score 2 toegekend. Score 1 
hoort bij de meest negatieve en score 5 bij de meest positieve beoordeling. Score 3 bete
kent 'normaal' of 'gemiddeld'. 

Op deze manier is een uitgebreide meetlat ontstaan, waarmee prestaties kunnen worden 
ge"inventariseerd. In het onderhavige onderzoek is dat gebeurd in de buurt Rak-Zuid. 
Vanwege de grote heterogeniteit van de buurt, is Rak-Zuid ingedeeld in negen gebieden 
die ieder op zich een grote mate van homogeniteit bezitten wat betreft woningtype, 
eigendomsvorm, bouwperiode en stedebouwkundige structuur. Daarnaast zijn de 
aanwezige ruimtelijke begrenzingen (doorgaande wegen met name) zoveel mogelijk 
aangehouden. 

Aan meer dan 50 deskundigen, zowel professionals als leden van bewoners- en of 
huurderscommissies, is gevraagd hoe zij de buurt Rak-Zuid als geheel en de afzonderlijke 
homogene gebieden. Sleutelpersonen worden geacht deskundig te zijn op een of meerdere 
aspecten behorende bij een of meer prestatiegebieden. Deze deskundigheid is 
verondersteld omdat de sleutelpersoon 6f tijdens het werk in contact komt met de buurt 
en/of de buurtbewoners 6f omdat de sleutelpersoon zichzelf en/of andere bewoners 
vertegenwoordigt in de buurt. Zo is verondersteld dat de ambtenaar die bij de gemeente 
verantwoordelijk is voor het verkeer in de stad een betrouwbare uitspraak kan doen over 
de verkeersveiligheid in Rak-Zuid. In dit onderzoek is aan iedere deskundige gevraagd om 
alleen dfe aspecten van buurten te beoordelen waar hij of zij kennis van heeft. ledere 
deskundige heeft zodoende over een of meer aspecten een oordeel gegeven. 

De onderzoekers hebben in overleg met de coordinatoren buurtbeheer en sociale ver
nieuwing in Alkmaar vastgesteld over welke aspecten en in welke homogene gebieden 
de kennis van de sleutelpersonen betrekking heeft. Elk van de negen homogene gebieden 
is op ieder aspect tenminste door een sleutepersoon beoordeeld. In sommige gevallen 
waren er meerdere sleutelpersonen deskundig. Dit betekent dat aan een aspect van een 
homogeen gebied meerdere scores zijn toegekend. Het is mogelijk dat de ene sleutel
persoon een andere mening is toegdaan dan de andere sleutelpersoon. In onderling 
overleg dienen de sleutelpersonen zoveel mogelijk tot een beoordeling te komen. Waar dit 
niet mogelijk bleek, werd een verschillend inzicht toegestaan onder de voorwaarde dat de 
twee scores niet meer dan 1 punt afweken. 

De kennis van de sleutelpersonen is op drie manieren gepresenteerd: 
1. Een matrix waarin per homogeen gebied per aspect en per sleutelpersoon de 

scores zijn aangegeven. In de matrix is ook een totaalscore per homogeen gebied 
en per aspect opgenomen. Dit is de eenduidige score indien de sleutelpersonen tot 
een beoordeling komen of in ieder ander geval het gemiddelde van de scores van 
de verschillende sleutelpersonen op een aspect. 

2. Een buurtprofiel waarbij zichtbaar is gemaakt op welke aspecten het homogene 
gebied scoort dan wel functioneert. Door deze manier van presenteren is in een 
oogopslag een indruk van de "kwaliteit van een homogeen gebied" te geven en 
zijn de verschillende homogene gebieden in een buurt met elkaar te vergelijken. 

3. Een confrontatie van de gemeten prestaties met gewenste prestaties. lndien een 
gemeten prestatie als onacceptabel wordt ervaren, dan wordt er een indicatie 
gegeven van de inspanningen die benodigd zijn om de prestatie te verbeteren. 
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De resultaten van de sleutelpersonen-enquete vormen samen met statistische kern
gegevens en gegevens uit het verhuurproces de zogeheten 'nulmeting'. Deze nulmeting 
wordt vervolgens door de partijen in het buurtbeheer gebruikt om streefnormen vast te 
stellen en om de werkdoelen te formuleren en deze te vertalen naar inspanningen. 
Door de nulmeting periodiek te laten volgen door een 'nameting' kunnen de resultaten van 
de inspanningen in het buurtbeheer project worden geevalueerd. Hierbij dienen de 
vastgestelde streefwaarden als referentie. Daarnaast kunnen veranderingen in het 
functioneren van de woon- en leefomgeving worden gesignaleerd. De nameting is 
vervolgens weer te gebruiken om de streefnormen opnieuw vast dan wel bij te stellen en 
om opnieuw werkdoelen te formuleren en te vertalen in inspanningen. 

5.4 Evaluatie 
Aan het informatiesysteem dat in het onderhavige onderzoek is ontwikkeld, werd ten doel 
gesteld de effecten van buurtbeheerprojecten te kunnen meten in termen van: 

de realisatie van vooraf geformuleerde doelstellingen; 
de kosten en besparingen. 

In het eerste geval gaat het dus om de vraag of de effectiviteit van buurtbeheer gemeten 
kan warden en het tweede geval om de vraag of de efficiency meetbaar is. In de volgende 
twee paragrafen warden deze vragen beantwoord. 

5.4.1 Deelvraag 1: effectiviteit 
Op de vraag of de effecten van buurtbeheer te meten zijn in termen van vooraf gefor
muleerde doelstellingen, kan in principe bevestigend beantwoord worden. Probleem waar 
de onderzoekers echter tegen aan liepen was dat de opdracht voor de opzet van een 
evaluatiesysteem in een te vroeg stadium van het buurtbeheerproces in Alkmaar heeft 
plaatsgevonden. Het denken over buurtbeheer is nag onvoldoende uitgekristalliseerde met 
name op het punt van de operationalisatie van de doelstellingen. De algemene 
hoofddoelstelling "het verbeteren van de dagelijkse woon- en leefomgeving" bleek bij de 
bij het buurtbeheer betrokken partijen onvoldoende uitgewerkt in operationele doelen. 
Wei zijn de partijen zich bewust van de noodzaak om doelstellingen te operationaliseren 
in voor prestatiemeting zinvolle termen. Het feit dat de partijen reeds in een vroeg stadium 
bij het buurtbeheer betrokken zijn, heeft daartoe zeker bijgedragen. Bovendien heeft dit 
de communicatie tussen partijen aanzienlijk bevorderd. 

Door het ontbreken van meetbare doelstellingen, verschoof het accent in het onderhavige 
onderzoek van een daadwerkelijke effectmeting naar de ontwikkeling van een 
informatiesysteem waarmee dit plaats zou kunnen vinden. 
De onderzoekers zijn van mening dat het ontwikkelde systeem voldoende mogelijkheden 
biedt om de effectiviteit van buurtbeheer te meten. De nulmeting, resulterend in 
buurtprofielen, hieraan gekoppelde streefnormen, geformuleerde werkdoelen en 
inspanningen moet daartoe warden gevolgd door meerdere metingen tijdens het 
beheerproces. 
Vanzelfsprekend moet dan hetzelfde meetinstrument warden gebruikt. Gebleken is dat 
het meetinstrument en de daaraan ten grondslag liggende methodiek door zowel de 
bewonersvertegenwoordigers als de professionals in het buurtbeheerteam Rak-Zuid, 
positief is ontvangen. 

64 



5.4.2 Deelvraag 2: efficiency 
In het licht van de verschuiving in de doelstelling van het onderzoek is de vraag of het 
mogelijk is om de effecten van buurtbeheer te meten in termen van kosten en bespa
ringen, slechts indicatief beantwoord. De onderzoekers bieden de opdrachtgever wel een 
aanzet voor een mogelijke oplossing van deze onderzoeksvraag. 

Prestaties zijn het resultaat van inspanningen. lnspanningen zijn verbonden met kosten. 
Om de prestaties aan kosten te kunnen relateren, moeten de benodigde inspanningen om 
een bepaalde prestatie te halen nauwkeurig omschreven worden. Oat dit niet eenvoudig 
is, blijkt al uit het volgende: 
In de eerste plaats is het een arbeidsintensieve taak, maar bovendien erg gecompliceerd 
in die gevallen waarin de prestaties het resultaat zijn van meerdere inspanningen tegelijk. 
In het meetsysteem zitten zowel 'enkelvoudige' als 'samengestelde' aspecten. 
Voorbeelden van de eerste zijn de kwaliteit van de bestrating, de kwaliteit van de 
openbare verlichting en de kwaliteit van de groenvoorzieningen. De kwaliteit van de 
openbare ruimte wordt o.a. bepaald door deze drie aspecten en is dus een goed voorbeeld 
van een samengesteld aspect. De kosten van verbetering van de kwaliteit van de 
openbare ruimte kunnen moeilijk worden vastgesteld. Leidt verbetering van de 
groenvoorzieningen tot verbetering van de openbare ruimte, of is daarvan pas sprake als 
ook de verlichting wordt verbeterd? En indien dit laatste het geval is: kunnen de kosten 
van beide inspanningen worden opgeteld of betekent het tegelijk uitvoeren van deze 
maatregelen tot kostenreductie? 
Overigens is de enkelvoudigheid van een aspect als de bestrating ook maar relatief. De 
prestatie wordt niet alleen bepaald door inspanningen van de sectie Wegbeheer van de 
gemeente, maar ook door bijvoorbeeld medewerkers van de PTT. Het is immers de vraag 
hoe zij de bestrating herstellen, na deze opengebroken te hebben vo.or aanleg of reparatie 
van kabels. 

Een voorbeeld van de uitwerking van inspanningen is te zien in bijlage 10. Deze bijlage 
geeft een indruk van de inspanningen (uitgedrukt in manuren) die aan de orde komen bij 
verbetering van de prestatie van het aspect "kwaliteit groenvoorziening". 

5.5 Slotbeschouwing 
Buurtbeheer kan beschouwd worden als een cyclisch proces, waarbij een zevental 
stappen relevant zijn. Deze stappen sluiten aan de doel-middelen-analyse zoals die in 
paragraaf 1.2 is uitgewerkt (zie ook afbeelding 1 ): 
1. Signalering (leidt tot een waardeoordeel); 
2. Vaststelling van referentienormen (leidt tot doelstellingen); 
3. Beschrijving van inspanningen (koppeling van prestaties aan kosten); 
4. Prioriteitsstelling bij verdeling van budget (planning en programmering van 

inspanningen); 
5. Plan van aanpak (realisatie van benodigde inspanningen); 
6. Terugkoppeling (evaluatie van de resultaten); 
7. Signalering (leidt tot een nieuw waardeoordeel en wellicht tot het opnieuw 

doorlopen van de cyclus). 

Voor de doelstellingen die het resultaat zijn van de tweede stap en de beschrijving van 
inspanningsprioriteiten in de derde stap, is een breed draagvlak noodzakelijk. De 
inspanningen moeten immers door verschillende partijen worden geleverd. 
Een belangrijk deel zal op de schouders van bewoners rusten. Bovendien is de invloed van 
bewoners op de effectiviteit van inspanningen waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn, 
onmiskenbaar. Overeenstemming met een meerderheid van de zittende bewoners is een 
voorwaarde voor het slagen van buurtbeheeractiviteiten. 
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De participatie van bewoners in het informatie-systeem en de uitwerking ervan, zal 
daarom verder moeten gaan dan in de case-studie Rak-Zuid het geval was. 

De conclusies uit het onderhavige rapport zouden kunnen warden ingebracht in de 
discussie met bewoners. Methodisch gezien kan het sleutelfigurenonderzoek dan 
bijvoorbeeld beschouwd warden als een onderdeel van de LENS-methode (Attema, 1991 ). 
In deze methode wordt op een gestructureerde wijze de levensvatbaarheid van een buurt, 
wijk of dorp geanalyseerd. De methode gaat uit van consensusvorming tussen alle 
betrokken partijen bij de analyse van de mogelijkheden tot veranderingen en 
verbeteringen. 

De LENS-methode onderscheidt vijf duidelijk gescheiden onderzoeksfasen. Een groat deel 
van de activiteiten in de eerste twee fasen (voorbereiding en inventarisatie) is verricht in 
het onderhavige onderzoek. De samenstelling van de groep betrokkenen, een belangrijk 
onderdeel van de eerste fase, heeft reeds plaats gevonden. De LENS-methode gaat uit 
van een panel van ca. 40 personen. 
De nulmeting die in het onderhavige onderzoek plaats vond, voorziet grotendeels in de 
resultaten die de inventarisatiefase op zou moeten leveren. In deze fase van de LENS
methode warden objectieve gegevens en subjectieve beoordelingen van terrein- en 
gebiedsdeskundigen (met territoriale en sectorale kennis) ge"inventariseerd. 
Niet alleen de huidige situatie zou in beeld moeten warden gebracht, ook inschattingen 
van toekomstige ontwikkelingen en ideeen voor veranderingen en verbeteringen dienen 
in de inventarisatiefase aan de orde te komen. 
Het onderhavige rapport beperkt zich tot het in beeld brengen van de huidige situatie, met 
behulp van zowel kwantitatieve informatie uit databestanden als kwalitatieve informatie 
uit gestructureerde interviews met sleutelpersonen. Sterke en zwakke punten van de 
verschillende homogene gebieden in Rak-Zuid zijn gesignaleertl. Cumulaties van 
knelpunten warden duidelijk. Problemen zijn concreet benoemd en gekwantificeerd, zodat 
deze in de afwegingsfase van de LENS-methode communiceerbaar zijn. Bovendien wordt 
al enigszins duidelijk welke organisaties (gemeentelijke afdelingen, woningcorporatie, 
maatschappelijk werk, bewonersorganisaties) betrokken zijn bij de oplossing van proble
men. 

Een verschil met de LENS-methode is het feit dat er geen open interviews zijn gehouden. 
Voordeel hiervan is dat de subjectiviteit van kwalitatieve beoordelingen wordt vervangen 
door een zekere 'intersubjectiviteit' (tussen verschillende sleutelpersonen). Ook is hierdoor 
een vervolgmeting in de toekomst mogelijk, eventueel met andere sleutelpersonen. Een 
ander voordeel van de sleutelpersonen-enquete is de mogelijkheid die het biedt voor het 
maken van 'prestatie-afspraken' tussen diverse betrokkenen bij het buurtbeheer. In 
hoofdstuk 4 van het onderhavige onderzoek is daartoe een aanzet gedaan, middels het 
f ormuleren van streefnormen (het gewenste of noodzakelijk geachte prestatieniveau dat 
een bepaald aspect in een bepaalde homogene gebiedseenheid dient te bezitten). 
Een beperking van de sleutelpersonen-enquete is het ontbreken van argumenten die schuil 
gaan achter de beoordelingen van sleutelpersonen. Bovendien is er in het 
sleutelpersonenonderzoek niet gevraagd naar verwachtingen ten aanzien van toekomstige 
ontwikkelingen en naar voorstellen over hoe de zwakke punten kunnen warden aangepakt 
en hoe sterke punten daarbij kunnen warden gebruikt. 
In de LENS-methode wordt aan deze twee zaken reeds in de inventarisatiefase aandacht 
besteed. In de daarop volgende fasen van de LENS-methode (de afwegingsfase, de 
constructiefase en de afrondingsf ase) wordt gediscussieerd over de beoordelingen, de 
achterliggende argumenten, de verwachtingen en de voorstellen met betrekking tot 
verbetering van de leefbaarheid. In de constructiefase warden de verschillende voorstellen 
die resulteren uit de afwegingsfase, vertaald in concrete maatregelen. Daarnaast warden 
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consequenties van maatregelen ingeschat en worden scenario's opgesteld, waarin 
verschillende uitgangspunten tot verschillende implementaties van maatregelen leiden. 

Kortom, de LENS-methode en het informatiesysteem dat in het onderhavige onderzoek 
werd ontwikkeld (de sleutelpersonen-enquete en de indicering van de marktpositie via de 
VPS en VPK), kunnen als complementair worden beschouwd. 
Door beiden methoden toe te passen, worden de sterke punten van de afzonderlijke 
onderzoeksmethoden uitgebuit en worden de beperl<ingen door de ander geneutraliseerd. 
Het informatiesysteem biedt een snel inzicht in de uitgangssituatie, biedt mogelijkheden 
voor evaluatie en biedt een heldere onderlegger voor de communicatie tussen betrokken 
partijen. De LENS-methode biedt een kader voor het verdere communicatieproces, waarin 
betrokkenen tot de formulering van concrete maatregelen (inspanningen) komen. 
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Beheermaatschappijen 
ABC Vastgoedbeheer 
Mieke van Oers, medewerkster verhuurderszaken 

Makelaardij 
van der Borden, assurantien en makelaardij og 
Pieter van der Borden, makelaar 

Broekman en Bokma, makelaardij 
P.A.J. Broekman 

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM 
Brita Kuthe, medewerkster afdeling makelaars-dienstencentrum * * 

* * Deze personen zijn telefonisch benaderd 



BIJLAGE 3: 

I ndeling in homogene 
gebieden 





PC Nr.! PC Lt. ,STRAATNAAM jE/O 1Nr. laag Nr. hoog ;Aant. won. 'H/K !Beheer 
I i I ] ! 

1825:BC 1Valkenierstraat IE 2i 241 12 K 
1825'BD IValkenierstraat /E 26 46 1 11 IK 
1825;BC IValkenierstraat /0 I 11 23 i 12 K 
1825BD 1valkenierstraat /0 ! 251 45 ! 11 JK 

1Complex:Type woning tGEBIED WON 

I 
I 
i 

IEENGEZIN 
!EENGEZIN 
jEENGEZIN 
IEENGEZIN 

1 

1 / 
1 i 46 

I i _J ! L- I I 
·-Ta25 :-13B-r~~fandemakerstraat ! E--r--2°1 f~---=-6 :,.,..K~ji------;1---r-i E=Ec:-N=G=E=z=1N-;-t--....,2o+-- -• 

1825 BB jMandemakerstraat tO I 1j 131, 7jK iEENGEZIN 21 13 
I ! ! I I 

1825,BW JBreeuwerstraat E 32i 381 41K I iEENGEZIN 3 
1825,BW Breeuwerstraat 10 31 j 37i 4 K ! EENGEZIN 3 
1825;BR /Glazenierstraat IE I 21 12! 61H IVZ I 25 EENGEZIN 3 
182s;BA!Glazenierstraat JO 13; 39 · 14:H IVZ 25 1EENGEZIN 3 
1825;BE lmkerstraat IEE 2 j 12·;-1 -----06~i """'H--+l"'""V=z--~, --2=5=-'"1 =E1"""s"""1E;:------+---~3"-1 --i 

1825;BG /lmkerstraat 14l 26 ; t [H!vz I 25 iE/S/E 3! 
1825.BH ilmkerstraat JE 28 i 48 i 111H IVZ 25 iE/S/E 31 
1825: BE lmkerstraat jO 1 13: 7i H /VZ 25 E/S/E 31 
1825;BG !lmkerstraat 10 151 27 [ 71H !VZ 25 '. E/S/E 3' 
1825iBH !lmkerstraat 0 291 49J 11 :H VZ 25 ;E/S/E 3 
18251Dc Koperslagerstraat E 21 24 12 H 1vz 25.E/S/E 3 
1825!DD IKoperslagerstraat IE 261 34 ! 5 H IVZ i 25 ,E/S/E 31 
18251 DD I Koperslagerstraat i E 361 36 ! ! i i I 3\ 

18251DD iKoperslagerstraat IE I 38 1 421 3 H !VZ 25 E/S/E 3: 
1825 DE IKoperslagerstraat IE I 441 52 ' 5 H 1vz 25 E/S/E ! 3; 
1825DC I Koperslagerstraat i 0 11 25 13 H 1 VZ I 25 : E/S/E / 3; 
,--g25015 IKoperslagerstraat !O I 271 43 9~H--'"'1 v-z----+-1 --2~5-E=1=s~1E=-----+-1 ---3'-; __ , 

1825 DE iKoperslagerstraat 10 1 45 1 5·31 5.H :vz ! 25 E/S/E 3, 
1--1~8-2~5 ~B-M--1L-e~id_e_k-ke~rs~t-ra_a_t_~i=E-).__ _ _ 2~1 --1~2-. ---._6~1 ~H_-_~~:~v_z=~---_-_-_-+~: -:=._-:=._-:=._-:=2~- 5~S=E=N~l~O=R--+-1 __ ~31-+-----< 
-18258L ileidekkerstraat JO I 1 f 43 22 ,H J V~ I 25 .SENIOR 1 31 

1825 BJ /Pottenbakkerstraat !E J 21 101 5 H :VZ---+---2-5-i E~t-=-s1=E ___ l,__ __ 3_,----1 

,--a25·9J ! Pottenbakkerstraat IE I 121 12 1 

[ 1- i I 3 
1825isJ jPottenbakkerstraat IE I 141 20 4 , ~H~1-v=z---+i ---=-25"""':=E~/S~/=E---+l---3-, ---< 

- 1825 BK i Pottenbakkerstraat IE I 22 j 42 : 11: H rvz I 25 1 E/S/E I 3 
1825:BJ!Pottenbakkerstraat lo I 11 5: 3,H 1vz 1 25 1E/S/E I 31 
~25: 8J IPottenbakkerstraat 10 7-1 ---7~, ____ __,l ___ -+1--__,l ____ _,_1 ___ 3_._I _ __, 

1825' BJ [Pottenbakkerstraat !O_J 9< ~ 71H VZ 25 iE/S/E 31 
1825'BK ff>ottenbakkerstraat lo I 23: 43; 11 ;H 1 vz:---+i--~2-5""'1=E~/S~/E=----+l --~3+1 --l 

1825:--EfS !Rietdekkerstraat IE 21 8. 4}f! vz 1 25 .E/S/E 31 
18-25 BS I Rietdekkerstraat j E I 1 O! 1 Oi : ! l 3: 

1825:sS:Flietdekkerstraat IE I 121 22 1 6 H 1VZ J 25 ;EtS/E I 31 
1825 'BT ! Rietdekkerstraat ! E 1 24 '. 481 13 H ! VZ ! 25 ! E/S/E I 3 

'-11f2Ns ! Rietdekkerstraat I 0 I 11 23 12 _H_...,..i v-z--~! --2~5-+'. E=/~S-/E ___ ! ---3-~: _ __. 

1825 BT !Rietdekkerstraat !O I 25 ! 47i 12:H ;VZ ! 25 ,E/S/E 3 
~~BN----JScheepmakerstraat IE I 21 24: 12 'H j v:z---+1---2~51'""'E~/S~/=E---+,--~3,.+; ---< 

1825;BP jScheepmakerstraat E I 261 46 11 iH Jvz I 25 ,E/S/E i 3 ' 
1825;BN Scheepmakerstraat 0 1 23 ' 12,H :vz 25 E/S/E 3: 
1825'BP 'Scheepmakerstraat 0 I 25 45 i 11 !H VZ 25 .E/S/E 3i 291 

1825 AL 
1825 AM 
1825 AN 
1825'AL 
1825 AM 
1825 AN 
1825 AC 
1825.AD 
1825iAA 
1825 AB 
1825:AB 
1825'AB 
18251AF 
1825 AH 
1825 AJ 
1825 AK 
1825.AH 

18251AK 

Houtdraaierstraat E 
Holitdraaierstraat E 
Houtdraaierstraat E 
Houtdraaierstraat 0 
Houtdraaierstraat 0 
Houtdraaierstraat 0 
Hovenierstraat E 
Hovenierstraat E 
Hovenierstraat 0 
Hovenierstraat 0 
Hovenierstraat 0 
Hovenierstraat O 
Hovenierstraat 0 
Klokkengieterstraat E 
Klokkengieterstraat E 
Klokkengieterstraat E 
Klokkengieterstraat 0 
Klokkengieterstraat 0 
Klokkengieterstraat 0 

2 
24 
42 

23 ' 
43 

2 
52 

45 
47 
49 1 

79 
2 

22 
42 

21 
41 

22 
40 
52 
21 
41 
51 
50 

100 
43 
45 
47 
77 

117 
20 1 
40 
44 
19 
39 
45 

11 jH ABP/ABC 
9 H ASP/ABC 
61H ABP/ABC 

11 H ABP/ABC 
10fH ABP/ABC 
5 H ABP/ABC 

25 H ABP/ABC 
251H ASP/ABC 
22 H ABP/ABC 

1 H ASP/ABC 

15 H ASP/ABC 
20 H ASP/ABC 
10 K ABP/ABC 
10 K ASP/ABC 
2 K ASP/ABC 

10 K ABP/ABC 
10 K ABP/ABC 
3 K ABP/ABC 

730 i EENGEZIN 41 
730 1 EENGEZIN 4 
730 \EENGEZIN 4 

4 
4 

730 !EENGEZIN 4 
730 EENGEZIN 4 
730 1EENGEZIN 4 
7301 EENGEZIN 4 
730 EENGEZIN 4 

4 
730 jEENGEZIN 4 

=-=~-+----c+----1 
730 iEENGEZIN 4 
730 !EENGEZIN 4 
730 EENGEZIN 4 
730 EENGEZIN 4 
730 IEENGEZIN 4 
730 EENGEZIN 4 
730 EENGEZIN 4 



1825·AG ! Klompenmakerstraa~ E I 21 321 161K jABP/ABC 730 .EENGEZIN I 4 ' 
1825AE '. Klompenmakerstraa~ 0 I 11 31 I 16iK ABP/ABC 730 EENGEZIN 4 237 

I ! Laan van Brussel 
I I I 

-1825,GR f E 2; 481 24IK /SEW EENGEZIN 5 I 

1825,DV ; Marskramerstraat IE 21 1 O! 51H /ASP/ABC 724 EENGEZIN 5, 
_ 1825

1 
l?V i Marskramerstraat 0 1 9 51H fABP/ABC/ 724 EENGEZIN 5 

1825 DX i Orgelmakerstraat iE 2 44! 2iH JABP/ABC 72_~_l!=ENGEZIN 5 
H,-3·25: DZ i Orgelmakerstraat ,E 46 88 j 22 ·H !ABP/ABC 7241EENGEZIN 5 

1825, OW iOrgelmakerstraat !O 3' 33, 16'H !ABP/ABC 724 EENGEZIN 5! 
----:r825: EB i Pruikenmakerstraat E 2 42 j 21 jK BNG EENGEZIN 5' 

1825,EA jPruikenmakerstraat ·o 1 31 16,K IBNG EENGEZIN 5 
1825IEA Pruikenmakerstraat 0 33 471 8!H A BP/ABC 724 'EENGEZIN 5 
18251 EE Slotenmakerstraat E 21 46 \ 23IK BNG EENGEZIN 5 
1825!EC I Stotenmakerstraat 0 1 331 17/K BNG I EENGEZIN 5 
1825!ED Slotenmakerstraat 0 35 j 751 21 K iBNG EENGEZIN 5 j 
18251DA I Steenhouwerstraat IE 2 j 61 31H GW 29iEENGEZIN 51 
18251DA Steenhouwerstraat i 0 1 51 3:H jGW I 291EENGEZIN I 5! 
18251DP . Stempelmakerstraat IE 2j 18[ 9,H jABP/ABC I 724 EENGEZIN 5 
1825 DP i Stempelmakerstraat E 20 j 20 \ ! I I 5 __ _,_ 
1825 DR ! S tempelmakerstraat IE 22 j 32 ! 6H IABP/ABC I 724:EENGEZIN I 5: 
1825'DP I Stempelmakerstraat !O 11 17 9:H IABP/ABC 724 EENGEZIN 5 
1 825 DP!Stempelmakerstraat I 0 I 19 19 51 

18251 DR I Stempelmakerstraat lo 21 i 31 ! 6H IABP/ABC 1 724 ;EENGEZIN 51 
I I 

1825 OS I Tinnegieterstraat IE 2 121 6 H iABP/ABC ! 724;EENGEZIN 51 
1825 OT j f inn egieterstraat I ~ I 14: 30 j 9 H IABP/ABC ! 724 iEENGEZIN 5 

1825"os J Tinnegieterstraat I 11 11 j 6 H IABP/ABC 1 724: EENGEZIN 51 I 

~2~T ; Tinnegieterstraat '0 i 13' 29. 9,H [ABP/ABC i 724: EENGEZIN I Si 
I 

1825,DM ;weverstraat 'E I 2: 61 3H fABP/ABC i 724iEENGEZIN 51 
1825;DM ;weverstraat :E I 8 Bi I ' I I I 5 
1825 OM Weverstraat ;E I 10\ 18! 5;H IABP/ABC I 724; EENGEZIN 5 ' 

_ 1 _~3._5...;. D~--~everstraat ;E i 24] 301 4 jH ABP/ABC I 724 !EENGEZIN 5 
____!5l~.?.Ll?M i Weverstraat 10 I 11 5 3H jABP/ABC I 724 ~ EENGEZIN I 5 

1825.DM jWeverstraat iO : 7j 9: I ! 5\ 
1825.DM /Weverstraat 10 I 11 I 19 5H jABP/ABC i 724!EENGEZfN ! 5; 
1825,DN iWeverstraat 10 231 29 , 4H IABP/ABC I 724 . EENGEZIN I 51 

"1825.DL /Wolkammerstraat !E ! 21 40 i 20 H iABP/ABC! 724 ;EENGEZIN 51 
1825.DL 1 Wolkammerstraat IE 42i 42 l I ! I 51 
1825.DK i Wolkammerstraat 0 11 43; 22 'H IABP/ABC 1 7241EENGEZIN 51 332 

I I ! I i I i I 
18l2°5'EJ ; Graveurstraat IE 2! 60 j 30 K !BNG i 1EENGEZIN I 6! 

1825.EG ! Graveurstraat 10 1! 43, 22 K fSNG I !EENGEZIN 61 
1825;EH i Graveurstraat [O 45: 791 18.K [BNG !EENGEZIN 6 

- 1825iGM : Laan van Brussel !O 1 1 : I 
I IEENGEZIN I 61 ' ' . --+-

1825 , G_~~aan van Brussel 10 3, 351 17 .~~-EW i 'EENGEZIN I 6 '. 
18251EM j Postiljonstraat f E 21 40i 2o ;K jBNG I EENGEZIN I 6 ' 

--:r82st-EN ! Postiljonstraat E 421 74! 17!K jBNG iEENGEZIN 6· I 
1825. EK:"Postiljonstraat :o 1 31 I 16,K /BNG I iEENGEZIN 61 
1825iEL j Postiljonstraat JO 33i 55! 12,K jBNG !EENGEZIN 6; 152 

I 
1825;CJ I Schoenrnakerstraat E 1241 156 17!K I 'EENGEZIN 7 j 
1825!CX Stratenmakerhof IE 2 j 14 7 jK I EENGEZIN 7 j 
1825!cx Stratenmakerhof E 16 18 7 
1825ICX Stratenmakerhof E 201 24 3K EENGEZIN 7 
1825iCX Stratenmakerhof 0 1 31 16 K iEENGEZIN 7 43 

I 
1825:cR Bakkerstraat E 2 48 24 H GW 291EENG/SEN 8 
1825.CS Bakkerstraat IE 50 88 20 H GW 29 EENG/SEN 8 
1825!CT Bakkerstraat E 90 140 261H GW 29 :EENG/SEN 81 
1825JCM Bakkerstraat 0 1 19\ 10,H GW 29 jEENG/SEN 8 
18251CM Bakkerstraat 0 21 21 8 
1825 CM Bakkerstraat 10 23 43 11 H GW 29 !EENG/SEN 81 
1825'CN Bakkerstraat 0 45 81 1 19'H GW 29:EENG/SEN 8 
182s!cP Bakkerstraat 0 83 95 7H GW 29;EENG/SEN 8 
1825'CP Bakkerstraat 0 97 99 8 
1825:CP Bakkerstraat 0 101 105 31H GW 29 EENG/SEN 8 
1825iDG Schipperstraat E 2 18 9lH GW 29 E/S/E 8 
1825lDH Schipperstraat E 20 32 7H GW 29,E/S/E 8 
1825!DJ Schipperstraat E 34 50! 9H GW 29 E/S/E I 8 



1825,DG 1Schipperstraat 0 1 171 9H iGW 29.E/S/E 8j 
1825.DH :Schipperstraat 0 191 311 7,H !GW I 29,E/S/E 81 
1825 DJ [Schipperstraat 0 33 ! 49 j 9;H iGW 29,E/S/E 8 
1825!CE 1Schoenmakerstraat iE I 2i 28 1 14,H GW I 29,E/S/E 8: 

1--1~8~2='5·--c--G~+I S~c~h-o_e_n_m-akerstraat E j 30i 72 i 221H GW 29 ,E/S/E 8i 

1825' CG Schoenmakerstraat IE 74 j 74 1 I I I I BJ 
'1825;CH ISchoenmakerstraat !E I 88 ! 114! 14 H iGW ! 29,E/S/E I a: 

1825,CJ :Schoenmakerstraat jE I 1161 1221 4 H 1GW ! 29 ,E/S/E I 8, 
1825. CC : Schoenmakerstraat 0 i 61 1 99 ; 20.~H~-~, G=w~--i -~2'-=-9~E/S/E I 8 

,__1_8-25~.-c-o-~,s~c_h_o-en_m_a_k_e-rs-tr-aa-t~l-0=-1~-1-o-1 ~j --1~39 ; 20 H 1GW ! 29.E/S/E 8 

-1825 cw iSmidstraat iE I 21 32 ! 16 H 1GW ! 29 E/S/E ! 8; 
~18~2~5~1 c=v~-1--s-m~id~s-tr-aa~t----r10-~+1 --1,--+:--=2 -,-1_,1 ___ 11:H !GW I 29.E/S/E i 8[ 

1825: CK : Zadelmakerstraat IE I 2: 20, 1 o H 'GW 2'-9"~. E=1=s1=E~--+--I. --8=',--' 
--~~--------~------1 825 CL 'Zadelmakerstraat IE ! 22 1 32 1 6 H ! GW ! 29 E/S/E f 8

1 

~-1~8~25=',--c~K~~: Zadelmakerstraat IO ! 1 ! 19, 16-H ! GW 1 29 E/S/E i 8, 
1825.CL ',Zadelmakerstraat id : 21 : 31 1 6 H !GW i 29 .E/S/E 1 8; 323 

I ! I I I ' I I I 

1825:GK !Zeepziederstraat E 2 101 5;H GW I 30 EENGEZIN 9 
1825;GK Zeepziederstraat 0 1 13! 7JH GW I 301EENGEZIN 9 
1825)GK Zeepziederstraat 0 15 171 I I 9 
1825jGK Zeepziederstraat 0 19 331 8;H GW 30 ;EENGEZIN 9 212 

I I ! I I 
I I I I 16491 I I 1649 



BIJLAGE 4: 

Sleutelpersonen enquete 



,, 
KARAKTER BOLJWV6RM EN 

,•,·- _,- ,, .. ,_:. 

:'L : '=· ····· ···· · '.t'.;·:~'.'' ·····~> .·.• ; f • < ,·· ·c: :. :/ <·· WOMG 1 " .· . . " ,• · ... , · ··.· .. ·,. . " ,,. 

Toelichting: Bij het beoordelen van het karakter van de bouwvormen wordt gekeken 
naar de uitstraling van woningen/gebouwen en de openbare ruimte. 
Daarnaast zijn ook de mogelijkheden tot identificatie met en de identiteit 
van een buurt het gevolg van het karakter van de bouwvorm. Aangezien 
de identificatie moeilijk is te beoordelen wordt er alleen gekeken naar de 
identiteit van de buurt. 
Aspecten bij de beoordeling van het karakter van de bouwvorm zijn: 
fysiek-morfologische karaktervormende elementen zoals afwijkende 
woningtypen, - bouwvolume, - inrichting van de openbare ruimte, -
samenstelling van woningtypen etc. 

Kwalitatief Het karakter van de bouwvorm geeft de buurt een negatieve identiteit. neg. 
oordeel 

Het karakter van de bouwvorm geeft de buurt een gematigde 
negatieve identiteit. 

Het karakter van de bouwvorm geeft de buurt een 
hormale identiteit. 

Het karakter van de bouwvorm geeft de buurt 
een gematigde positieve identiteit. 

Het karakter van de bouwvorm geeft de pos. 
buurt een positieve identiteit. 

Score 1 2 3 4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



WOMG 2 · .. KWALiTEITBESTRA"flNG .(tEichnisch) 

Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bestrating wordt gekeken naar 
de technische aspecten van de bestrating en niet naar de functionele 
aspecten. 
Aspecten bij de beoordeling van de kwaliteit van de bestrating die het 
dagelijks beheer bepalen zijn: de inspanning die geleverd moet worden 
voor het reguliere onderhoud, voor reparaties en voor vervanging (de 
kosten per keer en de frequentie). 

Het in stand houden van de kwaliteit van de bestrating op een accep
tabel niveau vereist een zeer hoge inspanning, als gevolg van het 
huidige gebruik, ouderdom en incidenteel misbruik. In specifieke 
gevallen is zelfs vervanging noodzakelijk. 

Het in stand houden van de kwaliteit van de bestrating op een 
acceptabel niveau vereist een hoge inspanning als gevolg van 
het huidige gebruik, ouderdom en incidenteel misbruik. In 
incidentele gevallen is zelfs vervanging noodzakelijk. 

Het in stand houden van de kwaliteit van de bestrating 
op een acceptabel niveau, als gevolg van het huidige 
gebruik, gemiddelde ouderdom en incidenteel misbruik, 
is mogelijk op basis van normaal onderhoud. 

Het in stand houden van een hoge aanvangs
kwaliteit van de bestrating behoeft naast het 
normale onderhoud extra incidentele aandacht, 
als gevolg van het huidige gebruik. 

neg. 

Het in stand houden van een hoge aan- pos. 
vangskwaliteit van de bestrating, als 
gevolg van het huidige gebruik, is moge-
lijk op basis van normaal onderhoud. 

2 3 4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 

03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



' • ••• •• :----··.:·:· .. ' .;,>; • • ·.:.::::·:·.:-:::::: ;;~;··-:- • • ~:· :·:-:; ... 

WOMG 3 .KWALITEIT OPEN BARE VERLICHTING (technisch) '"'>:,;..r ···.. ~ 

Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van verlichting van de openbare ruimte 
wordt gekeken naar de technische aspecten van de openbare verlichting 
en niet naar de functionele aspecten. 
Aspecten bij de beoordeling van de kwaliteit van de openbare verlichting 
die het dagelijks beheer bepalen zijn: de inspanning die geleverd moet 
worden voor het reguliere onderhoud, voor reparaties en voor vervanging 
(de kosten per keer en de frequentie). 

Het in stand houden van de kwaliteit van de openbare verlichting op neg. 
een acceptabel niveau vereist een zeer hoge inspanning, als gevolg van 
het huidige gebruik, ouderdom en incidenteel misbruik. In specifieke 
gevallen is zelfs vervanging noodzakelijk. 

Het in stand houden van de kwaliteit van de openbare verlich
ting op een acceptabel niveau vereist een hoge inspanning als 
gevolg van het huidige gebruik, ouderdom en incidenteel mis
bruik. In incidentele gevallen is zelfs vervanging noodzakelijk. 

2 

Het in stand houden van de kwaliteit van de openbare 
verlichting op een acceptabel niveau, als gevolg van het 
huidige gebruik, gemiddelde ouderdom en incidenteel 
misbruik, is mogelijk op basis van normaal onderhoud. 

3 

Het in stand houden van een hoge aanvangs
kwaliteit van de openbare verlichting behoeft 
naast het normale onderhoud extra incidentele 
aandacht, als gevolg van het huidige gebruik. 

Het in stand houden van een hoge aan- pos. 
vangskwaliteit van de openbare verlich-
ting, als gevolg van het huidige gebruik, 
is mogelijk op basis van normaal onder-
houd. 

4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



WOMG 4 KWALITEIT Gf!OENVOORZIENING (technisch) • 

Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van het 'green' in de openbare ruimte 
wordt gekeken naar de technische aspecten van de groenvoorzieningen en 
niet naar de functionele aspecten. 
Aspecten bij de beoordeling van de kwaliteit van de groenvoorzieningen 
die het dagelijks beheer bepalen zijn: de inspanning die geleverd moet 
worden voor het reguliere onderhoud, voor reparaties en voor vervanging 
(de kosten per keer en de frequentie). 

Het in stand houden van de kwaliteit van de groenvoorziening op een 
acceptabel niveau vereist een zeer hoge inspanning, als gevolg van het 
huidige gebruik, ouderdom en incidentele misbruik. In specifieke 
gevallen is zelfs vervanging noodzakelijk. 

Het in stand houden van de kwaliteit van de groenvoorziening 
op een acceptabel niveau vereist een hoge inspanning, als 
gevolg van het huidige gebruik, ouderdom en incidentele mis
bruik. In incidentele gevallen is zelfs vervanging noodzakelijk. 

Het in stand houden van de kwaliteit van de groenvoor
ziening op een acceptabel niveau, als gevolg van het 
huidige gebruik, gemiddelde ouderdom en incidentele 
misbruik, is mogelijk op basis van normaal onderhoud. 

Het in stand houden van een hoge aanvangs
kwaliteit van de groenvoorziening behoeft naast 
het normale onderhoud extra incidentele aan
dacht, als gevolg van het huidige-gebruik. 

neg. 

Het in stand houden van een hoge aan- pos. 
vangskwaliteit van de groenvoorziening, 
als gevolg van het huidige gebruik, is 
mogelijk op basis van normaal onder-
houd. 

2 3 4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 



WOMG' 5 ; kWALITEIJ SPEELVOORZIENING (te.chnis~h) w,~<3' T ·t·· · :: 

Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van 'speelwerktuigen' in de openbare 
ruimte wordt gekeken naar de technische aspecten van de speelvoorzienin
gen en niet naar de functionele aspecten. 
Aspecten bij de beoordeling van de kwaliteit van de speelvoorzieningen die 
het dagelijks beheer bepalen zijn: de inspanning die geleverd moet worden 
voor het reguliere onderhoud, voor reparaties en voor vervanging (de 
kosten per keer en de frequentie). 

Het in stand houden van de kwaliteit van de speelvoorziening op een 
acceptabel niveau vereist een zeer hoge inspanning, als gevolg van het 
huidige gebruik, ouderdom en incidentele misbruik. In specifieke 
gevallen is zelfs vervanging noodzakelijk in verband met slijtage. 

Het in stand houden van de kwaliteit van de speelvoorziening 
op een acceptabel niveau vereist een hoge inspanning, als 
gevolg van het huidige gebruik, ouderdom en incidentele mis
bruik. In incidentele gevallen is zelfs vervanging noodzakelijk in 
verband met slijtage. 

Het in stand houden van de kwaliteit van de speelvoor
ziening op een acceptabel niveau, als gevolg van het 
huidige gebruik, gemiddelde ouderdom en incidentele 
misbruik, is mogelijk op basis van normaal onderhoud . 

Het in stand houden van een hoge aanvangs
kwaliteit van de speelvoorziening behoeft naast 
het normale onderhoud extra incidentele aan
dacht, als gevolg van het huidige gebruik. 

neg. 

Het in stand houden van een hoge aan- pos. 
vangskwaliteit van de speelvoorziening, 
als gevolg van het huidige gebruik, is 
mogelijk op basis van normaal onder-
houd. 

2 3 4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 



KWALITEll-OPENBARE RUIMTE' 
'''i · "" •-:· < .-<;. :: -- >K:.'';iL H.:'~::::;":·'-~'·:,'\).'.!' i:{_;_ ,, :'':'-> WOMG6 :· 

Toelichting: Bij de beoordeling van de kwaliteit van de openbare ruimte wordt gekeken 
naar de staat van onderhoud van de openbare ruimte en de voor het 
onderhouden van de openbare ruimte benodigde inspanning. 
Aspecten bij de beoordeling van de staat van onderhoud van de openbare 
ruimte zijn: de benodigde reinigingsfrequentie en de noodzaak van onder-
houd van de openbare ruimte als gevolg van vernieling/vervuiling en naar 
aanleiding van klachten. 

Kwalitatief Normale reinigingsfrequentie is onvoldoende om de openbare ruimte in neg. 
oordeel een acceptabele staat van onderhoud te houden. Dit geldt voor de 

gehele buurt. 

Normale reinigingsfrequentie is feitelijk onvoldoende door 
regelmatig terugkerende problemen (graffiti/vandalisme en/of 
klachten). De problemen doen zich voor in delen van de buurt. 

Normale reinigingsfrequentie is voldoende, ondanks 
specifiek klachtenonderhoud. lncidenteel moet graffiti 
worden verwijderd of schade ten gevolge van vandalis-
me worden gerepareerd. 

Normale reinigingsfrequentie is voldoende, on-
danks incidenteel klachtenonderhoud. 

Normale reinigingsfrequentie is voldoen- pos. 
de. Er is geen sprake van vernieling/ver-
vuiling of van klachten. 

Score 1 2 3 4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

·· + .•...... 
Bij de beoordeling van de veiligheid van de openbare ruimte wordt gekeken 
naar de fysieke aspecten van de openbare ruimte. Gevoelens van onveilig
heid, sociale veiligheid, worden apart behandeld. 
Aspecten bij de beoordeling van de veiligheid van de openbare ruimte zijn: 
(stede)bouwkundige ontwerpfouten waarbij de bouwvorm de oorzaak kan 
zijn van onveilige - en onbeheerbare plaatsen in de buurt, hinder veroorza
kende groenvoorzieningen en een beperkte aanwezigheid en uitstraling van 
de openbare verlichting. 

De veiligheid van de openbare ruimte is structureel onvoldoende. Het 
verwijderen van hinder veroorzakende groenvoorzieningen en het 
aanbrengen van extra openbare verlichting zijn niet voldoende om de 
situatie te verbeteren. lngrijpende maatregelen (afsluiten van semi
openbare ruimten) zijn noodzakelijk. 

neg. 

1 

De veiligheid van de openbare ruimte is op nogal wat plaatsen 
onvoldoende. Het verwijderen van hinder veroorzakende groen
voorzieningen en het aanbrengen van extra openbare verlichting 
zijn voldoende om de situatie te verbeteren. 

2 

De veiligheid van de openbare ruimte is in de meeste 
gevallen voldoende. Op een paar plaatsen dient aan
dacht te worden besteed aan hinder veroorzakende 
groenvoorzieningen en/of beperkte aanwezigheid van de 
open bare verlichting. 

3 

De veiligheid van de openbare ruimte is in de 
hele buurt voldoende. 

De veiligheid van de openbare ruimte is in pos. 
de hele buurt voldoende en heeft daar-
naast een positieve invloed op het ge-
bruik en de waardering van de openbare 
ruimte. 

4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



WOMG .8 ·. BE"iNVLOEDINGWONENNERKEER 1 

Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van de be'invloeding van verkeer op het wonen, worden 
de nadelige effecten van verkeer voor buurtbewoners gemeten. Er wordt 
niet gekeken naar de functionele aspecten van de wegenstructuur. 
Overlast kan bestaan uit: conflict tussen gebruik door verkeersdeelnemers 
en aanwezige scheiding van verkeersstromen (auto-, fiets- en voetgangers 
verkeer), aanwezigheid van objecten op of aan de openbare weg (gepar
keerde auto's, vrachtwagens of andere objecten) die de doorstroom van en 
het overzicht op het verkeer verminderen en verkeersovertredingen (snel
heid) binnen de leefomgeving/woonerf, die een bedreiging vormen voor de 
veiligheid van de aan het verkeer deelnemende bewoners. Daarnaast kan 
geluidsoverlast veroorzaakt door het verkeer en de verkeersdeelnemers 
voor bewoners overlast veroorzaken. 
Aspecten bij de beoordeling van de be'invloeding van verkeer op het wonen 
zijn: verkeerssituaties, verkeersgedrag en geluidsoverlast. 

In de buurt doen zich ~ veel verkeersonveilige situaties voor. 

In de buurt doen zich veel verkeersonveilige situaties voor. 

In de buurt doen zich gemiddeld verkeersonveilige situa
ties voor. 

In de buurt doen zich weinig verkeersonveilige 
situaties voor. 

neg. 

In de buurt doen zich heel weinig ver- pos. 
keersonveilige situaties voor. 

2 3 4 5 nvt 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



.sE:ir-.JVLOEDING w0NENfVERkEEF(2 ,.:: .. 2:-y.- . 
. _, .. ,:::::, ..... ·-~,. - ~Y >F ·· 

WOMG9 .,: > .. ····"· .. 
Toelichting: Bij de beoordeling van de be'invloeding van verkeer op het wonen, warden 

de nadelige effecten van verkeer voor buurtbewoners gemeten. Er wordt 
niet gekeken naar de functionele aspecten van de wegenstructuur. 
Overlast kan bestaan uit: conflict tussen gebruik door verkeersdeelnemers 
en aanwezige scheiding van verkeersstromen (auto-, fiets- en voetgangers 
verkeer), aanwezigheid van objecten op of aan de openbare weg (gepar-
keerde auto's, vrachtwagens of andere objecten) die de doorstroom van en 
het overzicht op het verkeer verminderen en verkeersovertredingen (snel-
heid) binnen de leefomgeving/woonerf, die een bedreiging vormen voor de 
veiligheid van de aan het verkeer deelnemende bewoners. Daarnaast kan 
geluidsoverlast veroorzaakt door het verkeer en de verkeersdeelnemers 
voor bewoners overlast veroorzaken. 
Aspecten bij de beoordeling van de beinvloeding van verkeer op het wonen 
zijn: verkeerssituaties, verkeersgedrag en geluidsoverlast. 

Kwalitatief In de buurt ondervinden heel veel buurtbewoners geluidsoverlast van neg. 
oordeel het verkeer. 

In de buurt ondervinden veel buurtbewoners geluidsoverlast 
van het verkeer. 

In de buurt ondervinden een gemiddeld aantal buurtbe-
woners geluidsoverlast van het verkeer. 

In de buurt ondervinden weinig buurtbewoners 
geluidsoverlast van het verkeer. 

In de buurt ondervinden heel weinig pos. 
buurtbewoners geluidsoverlast van het 
verkeer. 

Score 1 2 3 4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



WOMG 10 MILIEU-HINDER BEDRIJVEN ._ 1 

Toelichting : 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van bedreigingen voor de volksgezondheid (milieuveilig
heid) door industriele (milieu-hinderlijke) bedrijven wordt gekeken naar de 
aantasting van de gezondheid van de bewoners die direct of indirect wordt 
veroorzaakt door het produktieproces. 
Overlast van industriele bedrijven kan zich uiten in de vorm van: risico van 
calamiteiten, uitstoot van voor de volksgezondheid gevaarlijke gas
sen/vloeistoffen en stank- en geluidsoverlast. 
Aspecten bij de beoordeling van bedreigingen voor de volksgezondheid 
zijn: de vorm van overlast, de mate van overlast en de ernst van de 
overlast en de invloed op de aantasting van de gezondheid (zowel op korte 
als op lange termijn). 
Omdat het per buurt veelal slechts om ~~n enkel bedrijf gaat, bepaalt de 
overlast van dit bedrijf het oordeel. 

Stank- en geluidsoverlast van industriele bedrijven voor de buurtbe
woners komt vaak voor. 

Stank- en geluidsoverlast van industriele bedrijven voor de 
buurtbewoners komt geregeld voor. 

De stank- en geluidsoverlast van industriele bedrijven 
voor de buurtbewoners is als normaal te beschouwen. 

Stank- en geluidsoverlast van industriele bedrij
ven voor de buurtbewoners komt zelden voor. 

neg. 

Stank- en geluidsoverlast .van industriele pos. 
bedrijven voor de buurtbewoners komt 
nooit voor. 

2 3 4 5 nvt 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 

' 09 x 



wor-~1G ':f1 - -MILIEU-HINDER BEDRiJVEN 2 

Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van bedreigingen voor de volksgezondheid (milieuveilig
heid) door industriele (milieu-hinderlijke) bedrijven wordt gekeken naar de 
aantasting van de gezondheid van de bewoners die direct of indirect wordt 
veroorzaakt door het produktieproces. 
Overlast van industriele bedrijven kan zich uiten in de vorm van: risico van 
calamiteiten, uitstoot van voor de volksgezondheid gevaarlijke gas
sen/vloeistoffen en stank- en geluidsoverlast. 
Aspecten bij de beoordeling van bedreigingen voor de volksgezondheid 
zljn: de vorm van overlast, de mate van overlast en de ernst van de 
overlast en de invloed op de aantasting van de gezondheid (zowel op korte 
als op lange termijn). 

. Omdat het per buurt veelal slechts om een enkel bedrijf gaat, bepaalt de 
overlast van dit bedrijf het oordeel. 

De aantasting van de gezondheid van de bewoners is M.fil groot. 

De aantasting van de gezondheid van de bewoners is groot. 

De aantasting van de gezondheid van de bewoners is 
normaal. 

De aantasting van de gezondheid van de bewo
ners is klein. 

neg. 

De aantasting van de gezondheid van de pos. 
bewoners is M.fil klein. 

2 3 4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 

02 

03 

04 

05 x 
06 x 
07 

08 

09 x 



woMG 12 s6c1ALE vE1udAE16'.:\· ·. · 

T oelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van de sociale veiligheid van de openbare ruimte wordt 
gekeken naar de wijze waarop de bewoner de openbare ruimte beleeft 
( positief /negatief). De positieve- en negatieve belevingsaspekten kunnen 
zowel structureel (veroorzaakt door permanente kenmerken van de buurt) 
als niet-structureel van aard zijn (veroorzaakt door een tijdelijke aanwezig
heid van bedreigende personen/groepen of een tijdelijke onveilige situatie). 
Aspecten bij de beoordeling van de sociale veiligheid zijn: het aantal 
klachten over gevoelens van onveiligheid en de aard van de klachten. 

Buurtbewoners klagen vaak over het feit dat men zich onveilig voelt op neg. 
bepaalde structureel onveilige plekken in de buurt. 

Buurtbewoners klagen geregeld over het feit dat men zich 
onveilig voelt op bepaalde structureel onveilige plekken in de 
buurt. 

2 

Buurtbewoners klagen incidenteel over het feit dat men 
zich onveilig voelt op bepaalde veelal niet-structureel 
onveilige plekken in de buurt. 

3 

Buurtbewoners klagen zelden over het feit dat 
men zich onveilig voelt. 

Buurtbewoners klagen nooit over het feit pas. 
dat men zich onveilig voelt. 

4 5 nvt 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



· . ..;. . .· ·:·:/·: .... ···\,w' .. '/' we ··.· 'j( !·:·::"': . ::r worVfc{f3 AAND,<\CHTVANPOLITIE ' 
.•·· ':~ ·:· 

: :. .. 

Toelichting: Bij de beoordeling van de aandacht van de politie voor een buurt wordt 
gekeken naar de mate waarin de politie preventief- dan wel handelend 
optreedt en de inspanning die hier voor de politie mee gemoeid is. 
Aspecten bij de beoordeling van de aandacht van de politie voor de buurt 
zijn: het aantal delicten, de oorzaken van de delicten, de ernst van de 
delicten en de intensiteit van de politie-inzet. 

Kwalitatief In de buurt komen veel delicten voor, soms veroorzaakt door de neg. 
oordeel buurtbewoners zelf en soms gelegen in de aard van de wonin-

gen/woonomgeving. Speciale politie-aandacht is nodig. 

In de buurt komen regelmatig delicten voor, soms veroorzaakt 
door de buurtbewoners zelf en soms gelegen in de aard van de 
woningen/woonomgeving. Extra politie·aandacht is nodig. 

Het aantal delicten in de buurt is normaal. De intensiteit 
van de politie-inzet is normaal. 

In de buurt komen weinig delicten voor, waarbij 
de oorzaken veelal extern zijn en dus niet bij de 
bewoners .i:elf of bij de aard van de woning/ 
woonomgeving. De politie-inzet is gering. 

In de buurt komen zelden delicten voor. pos. 
Surveillance is haast overbodig. 

Score 1 2 3 4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



WOMG 14 FYSIEK HUIMTELiJKEkWALITEIT ·. 

Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij het definieren van de buurten is zoveel mogelijk gestreefd naar een 
homogene eenheid. Toch is het mogelijk dat bepaalde gebouwen of 
bepaalde onbebouwde terreinen de eenheid aantasten. Deze aantasting 
kan vervolgens beheerbaarheidsproblemen (leegstand/kraakpanden, illegale 
vuilstort, dumpplaats sloopauto's, verzamelplaats opgeschoten jongeren) 
veroorzaken en de uitstraling van de buurt nadelig be'invloeden. 
Aspecten bij de beoordeling van de fysiek-ruimtelijke kwaliteit is de mate 
waarin een buurt duidelijk 'at' is. 

De buurt vormt helemaal geen homogene eenheid. Er is geen samen
hang en er dient grootschalig te worden geherstructureerd (stadsver
nieuwing) om beheerbaarheidsproblemen op te lossen. 

De buurt vormt geen homogene eenheid. Er is weinig samen
hang en er dient kleinschalig te worden geherstructureerd 
(inbreien, partiele sloop) om beheerbaarheidsproblemen op te 
lossen. 

De buurt vormt een gemiddelde homogene eenheid. Er 
is voldoende samenhang en er dient niet te worden 
geherstructureerd. 

De buurt vormt een homogene eenheid. Er is 
samenhang die zo mogelijk nog wordt versterkt 
door de aanwezigheid van beeldbepalende ele
menten. 

neg. 

De buurt vormt helemaal een homogene pos. 

2 3 4 

eenheid. Er is veel samenhang die zo 
mogelijk nog wordt versterkt door het 
hoogwaardige karakter van de bebou-
wing. 

5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



sovz 1 .w.iNKEL\i ci"ORzi""ENiNGEN 

Toelichting: Bij de beoordeling van de aanwezigheid van winkelvoorzieningen voor de 
dagelijkse levensbehoeften wordt gekeken naar de bereikbaarheid van deze 
voorzieningen voor de buurtbewoners (over- of onderverzorgende positie). 
De beoordeling is echter mede afhankelijk van de mobiliteit van de buurt
bewoners en kan per huishouden of zelfs binnen een huishouden verschil
len. 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Aspecten bij de beoordeling van de aanwezigheid van winkelvoorzieningen 
zijn: de afstand van de woning tot de voorzieningen en het aangeboden 
assortiment. 

Het merendeel van de woningen ligt buiten een straal van 1000 [ml 
van de winkelvoorzieningen die in het dagelijkse levensonderhoud 
voorzien. De buurt is onderverzorgd. 

Het merendeel van de woningen ligt buiten een straal van 1000 
[ml van de winkelvoorzieningen die in het dagelijkse levenson
derhoud voorzien. De buurt is onderverzorgd. De onderverzor
gende positie wordt opgevangen door een rijdende winkel of 
door de mobiliteit van de buurtbewoners. 

Het merendeel van de woningen ligt binnen een straal 
van 1000 [ml van de winkelvoorzieningen die in het 
dagelijkse levensonderhoud voorzien. 

Het merendeel van de woningen ligt binnen een 
straal van 500 [ml van de winkelyoorzieningen 
die in het dagelijkse levensonderhoud voorzien. 

neg. 

Winkelvoorzieningen die in het dagelijkse pos. 
levensonderhoud voorzien liggen in de 
buurt, dan wel in de onmiddellijke nabij-
heid. 

2 3 4 5 nvt 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



8ovz:2 <.:./'6NDEBWIJSVdORZIENIN(3EN; 

Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van de aanwezigheid van onderwijsvoorzieningen voor 
het basisonderwijs wordt gekeken naar de bereikbaarheid van deze voor
zieningen voor de buurtbewoners. De beoordeling is echter mede afhanke
lijk van de mobiliteit van de buurtbewoners en kan per huishouden of zelfs 
binnen een huishouden verschillen. 
Aspecten bij de beoordeling van de aanwezigheid van onderwijsvoorzienin
gen zijn: de afstand en ligging van de onderwijsvoorzieningen ten opzichte 
van het merendeel van de woningen in de buurt. 

Het merendeel van de woningen ligt buiten een straal van 1000 !ml 
van de dichtstbijzijnde basisschool. 

Het merendeel van de woningen ligt binnen een straal van 
1000 !ml van de dichtstbijzijnde basisschool. 

Het merendeel van de woningen ligt binnen een straal 
van 500 [ml van de dichtstbijzijnde basisschool. 

Het merendeel van de woningen ligt op minder 
dan 500 [ml van de dichtstbijzijnde basisschool. 

neg. 

De dichtstbijzijnde basisschool ligt in de pos. 
buurt of in de onmiddeliijke nabijheid. 

2 3 4 5 nvt 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 

j 



Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van de aanwezigheid van voorzieningen voor kinderop
vang wordt gekeken naar de bereikbaarheid van deze voorzieningen voor 
de buurtbewoners. De beoordeling is echter mede afhankelijk van de 
mobiliteit van de buurtbewoners en kan per huishouden of zelfs binnen een 
huishouden verschillen. 
Aspecten bij de beoordeling van de aanwezigheid van voorzieningen voor -
kinderopvang zijn : de afstand en ligging van de voorzieningen voor kinder
opvang ten opzichte van het merendeel van de woningen in de buurt. 

Het merendeel van de woningen ligt buiten een straal van 1000 [m) 
van het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf. 

Het merendeel van de woningen ligt binnen een straal van 
1 000 [m) van het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf. 

Het merendeel van de woningen ligt binnen een straal 
van 500 [m) van het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf. 

Het merendeel van de woningen ligt op minder 
dan 500 [ml van het dichtstbijzijnde kinderdag
verblijf. 

neg. 

Het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf ligt pos. 
in de buurt of in de onmiddellijke nabij-
heid. 

2 3 4 5 nvt 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van de aanwezigheid van voorzieningen voor de beoefe
ning van sport (sportvelden, -hallen, -zalen en -verenigingen) wordt 
gekeken naar de bereikbaarheid van deze voorzieningen voor de buurtbe
woners. De beoordeling is echter mede afhankelijk van de mobiliteit van de 
buurtbewoners en kan per huishouden of zelfs binnen een huishouden 
verschillen. 
Aspecten bij de beoordeling van de aanwezigheid van voorzieningen voor -
kinderopvang zijn: de afstand en ligging van de voorzieningen voor de 
beoefening van sport ten opzichte van het merendeel van de woningen in 
de buurt en de diversiteit van mogelijke sportbeoefeningen. 

De buurt behoort tot een wijk, die geen enkele voorziening heeft. 

De buurt behoort tot een wijk met voorzieningen, waar slechts 
een klein aantal sportbeoefeningen mogelijk zijn. 

De buurt behoort tot een wijk met voorzieningen, waar 
een breed scala van sportbeoefeningen mogelijk zijn. 

De buurt behoort tot een wijk met voorzieningen 
die een bovenwijkse-functie heeft voor de beoe
fening van sport. 

neg. 

De buurt behoort tot een wijk die voor de pos. 
beoefening van sport in de stad een 
dominante functie heeft. 

2 3 4 5 nvt 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 

03 

04 

05 

06 x 
07 x 
08 

09 x 
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Toelichting: Bij de beoordeling van de aanwezigheid van voorzieningen voor recreatie 
(caf~s, societeit, bibliotheek, videotheek etc.) wordt gekeken naar de 
bereikbaarheid van deze voorzieningen voor de buurtbewoners. De beoor-
deling is echter mede afhankelijk van de mobiliteit van de buurtbewoners 
en kan per huishouden of zelfs binnen een huishouden verschillen. 
Aspecten bij de beoordeling van de aanwezigheid van voorzieningen voor -
recreatie zijn: de afstand en ligging van de voorzieningen voor recreatie ten 
opzichte van het merendeel van de woningen in de buurt. 

Kwalitatief Het merendeel van de woningen ligt buiten een straal van 1000 [ml neg. 
oordeel van de dichtstbijzijnde recreatieve voorziening. 

Het merendeel van de woningen ligt binnen een straal van 
1000 [ml van het dichtstbijzijnde recreatieve voorziening. 

Het merendeel van de woningen ligt binnen een straal 
van 500 [ml van het dichtstbijzijnde recreatieve voorzie-
ning. 

Het merendeel van de woningen ligt op minder 
dan 500 [ml van het dichtstbijzijnde recreatieve 
voorziening. 

II 
Het dichtstbijzijnde recreatieve voorzie- pos. 
ning ligt in de buurt of in de onmiddellijke 
nabijheid. 

Score 1 2 3 4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 

03 

04 

05 

06 x 
07 x 
08 

09 x 



Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van de sociaal-culturele voorzieningen staat de aanwe
zigheid van een buurthuis centraal en wordt gekeken naar de mate waarin 
de bewoners de noodzaak van een buurthuis aangeven en er gebruik van 
maken. Daarnaast wordt gekeken naar de bereikbaarheid van een buurt
huis voor de verschillende doelgroepen. 
Aspecten bij de beoordeling van sociaal-culturele voorzieningen zijn: de 
aanwezigheid van een buurthuis, de door de bewoners geuite behoefte aan 
een buurthuis, de uitstraling van een buurthuis in de wijk en de afstand 
van een buurthuis ten opzichte van het merendeel van de woningen in de 
buurt. 

In de wijk is geen buurthuis aanwezig, terwijl daar volgens de bewo
ners wel behoefte aan bestaat. In de huidige behoefte wordt voorzien 
door een buurthuis in een andere (aangrenzende) wijk. De afstand van 
het buurthuis ten opzichte van het merendeel van de woningen of de 
onbekendheid met de andere wijk vormt echter een onoverkomelijke 
barri~re voor veel buurtbewoners. 

In de wijk is geen buurthuis aanwezig, terwijl daar volgens de 
bewoners wel behoefte aan is. In de huidige behoefte wordt 
voorzien door een buurthuis in een andere (aangrenzende) wijk. 
De afstand van het buurthuis ten opzichte van het merendeel 
van de woningen is een bezwaar. 

In de wijk is een buurthuis aanwezig. Het buurthuis 
heeft een functie voor de gehele wijk (bewoners uit de 
hele wijk doen mee aan activiteiten). 

In de wijk is een buurthuis aanwezig. Het buurt
huis heeft een functie voor een dee( van de wijk 
(bewoners uit een deel van de wijk doen mee 
aan activiteiten). 

neg. 

In de wijk is een buurthuis aanwezig. Het pos. 

2 3 4 

buurthuis heeft een buurtfunctie (alleen 
bewoners uit de buurt doen mee aan 
activiteiten). 

5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

I Wiik I so I I x 



Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van de sociaal-culturele voorzieningen staat de aanwe
zigheid van een jongerencentrum centraal en wordt gekeken naar de mate 
waarin de jongeren de noodzaak van een jongerencentrum (speciale 
activiteiten voor jongerenl aangeven en er gebruik van maken. Daarnaast 
wordt gekeken naar de bereikbaarheid van een jongerencentrum voor de 
verschillende doelgroepen bij de jongeren. 
Aspecten bij de beoordeling van sociaal-culturele voorzieningen zijn: de 
aanwezigheid van een jongerencentrum, de door de jongeren geuite 
behoefte aan voorzieningen, de uitstraling van een jongerencentrum in de 
wijk en de afstand van een jongerencentrum ten opzichte van het meren
deel van de woningen in de buurt. 

In de wijk is geen jongerencentrum (speciale activiteiten voor jongerenl neg. 
aanwezig, terwijl daar volgens de jongeren wel behoefte aan is . In de 
huidige behoefte wordt voorzien door een jongerencentrum in een 
andere (aangrenzende) wijk. De afstand van het jongerencentrum ten 
opzichte van het merendeel van de woningen of de onbekendheid met 
de andere wijk vormt echter een onoverkomelijke barri~re voor veel 
jongeren . 

....-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---! 

In de wijk is geen jongerencentrum (speciale activiteiten voor 
jongeren) aanwezig, terwijl daar volgens de jongeren wel be
hoefte aan bestaat. In de huidige behoefte wordt voorzien door 
een jongerencentrum in een andere (aangrenzende) wijk. De 
afstand van het jongerencentrum ten opzichte van het meren
deel van de woningen is een bezwaar. 

2 

In de wijk is een jongerencentrum (speciale activiteiten 
voor jongeren) aanwezig. Het jongerencentrum heeft 
een functie voor de gehele wijk. 

3 

In de wijk is een jongerencentrum (speciale 
activiteiten voor jongeren) aanwezig . Het jonge
rencentrum heeft een functie voor een deel van 
de wijk. 

In de wijk is een jongerencentrum (speci- pas. 
ale activiteiten voor jongeren) aanwezig. 
Het jongerencentrum heeft een buurt-
functie. 

4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 



BOVZ 8 . KV\/AUTEIT BEST~ATING (fondtidrieel) 

Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bestrating wordt gekeken vanuit 
de verschillende functionele aspecten zoals: de intensiteit van verkeers
stromen (auto-, fiets- en voetgangers verkeer), scheiding van verkeersstro
men (straat, fietspad, voetpad etc.), verschillen in functie (trottoir, woon
erf, parkeerplaats etc.) en verschillend in materiaal en kleurgebruik (asfalt, 
stenen, tegels etc.). 
Aspecten bij de beoordeling van de kwaliteit van de bestrating zijn: het 
materiaalgebruik, kleurgebruik, de functie of verandering van functie en de 
leeftijd van de bestrating. 

De kwaliteit van de bestrating is helemaal niet in overeenstemming met neg. 
de benodigde functionele aspecten (zeer negatieve uitstraling) en dient 
te worden verbeterd/herbestraat. 

De kwaliteit van de bestrating is niet in overeenstemming met 
de functionele aspecten (negatieve uitstraling) en dient in 
specifieke gevallen te worden verbeterd/herbestraat. 

2 

De kwaliteit van de bestrating is gemiddeld in overeen
stemming met de functionele aspecten (normale uitstra
ling) en dient overeenkomstig de normale onderhouds
planning te worden verbeterd/herbestraat. 

3 

De kwaliteit van de bestrating is in overeenstem
ming met de functionele aspecten en er is op de 
korte termijn geen verbetering/herbestrating 
noodzakelijk (gedeeltelijke herbestrating na 
1985). 

De kwaliteit van de bestrating is heiemaal pos. 
in overeenstemming met de functionele 
aspecten en er is op de korte termijn 
geen verbetering/herbestrating noodzake-
lijk (volledige herbestrating na 1985). 

4 5 nvt 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de openbare verlichting wordt 
gekeken vanuit de verschillende functionele aspecten zoals: de grootte van 
het te verlichten gebied, de benodigde lichtintensiteit (lichtopbrengst), de 
kleur van het licht, verschillen in functie (verlichting van straat, trottoir, 
woonerf, parkeerplaats, openbare - en semi-openbare ruimten etc.) en ver
schillen in vormgeving, materiaal en kleurgebruik van de verlichtingsarma
turen. 
Aspecten bij de beoordeling van de kwaliteit van de openbare verlichting 
zijn: de vormgeving en het materiaalgebruik van de armatuur, lichtintensi
teit, verlichtingskleur, de functie of verandering van functie en de leeftijd
van de armatuur en de bijbehorende electrische installaties. 

De kwaliteit van de openbare verlichting is helemaal oie_t in overeen
stemming met de benodigde functionele aspecten (zeer negatieve 
uitstraling) en dient te warden verbeterd/aangepast. 

De kwaliteit van de openbare verlichting is niet in overeenstem
ming met de functionele aspecten (negatieve uitstraling) en 
dient in specifieke gevallen te warden verbeterd/aangepast. 

2 

De kwaliteit van de openbare verlichting is gemiddeld in 
overeenstemming met de functionele aspecten (normale 
uitstraling) en dient overeenkomstig de normale onder
houdsplanning te warden verbeterd/aangepast. 

3 

De kwaliteit van de openbare verlichting is in 
overeenstemming met de functionele aspecten 
en er is op de korte termijn geefl verbetering/an
passing noodzakelijk (gedeeltelijke verbete
ring/aanpassing openbare verlichting na 1985). 

4 

De kwaliteit van de openbare verlichting 
is helemaal in overeenstemming met de 
functionele aspecten en er is op de korte 
termijn geen verbetering/aanpassing 
noodzakelijk (volledige verbetering/aan
passing openbare verlichting na 1985). 

5 I nvt I 

neg. 

pas. 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van het structureel groen wordt geke
ken naar de functionele aspecten van het 'groen'. Gazons, plantsoenen, 
tuinen, perken, bomen etc . dienen om er te spelen, er te tuinieren, er te 
wandelen, er te zitten, er naar te kijken etc. Verschillende doelgroepen 
gebruiken het 'groen' ieder op hun eigen manier en stellen verschillende 
eisen aan de functionaliteit van het 'groen'. Daarnaast is er ook nog 
'groen' dat slechts dient als begrenzing of als accent (gebruikt als stede
bouwkundig instrument) . 
Aspecten bij de beoordeling van de kwaliteit van het structureel groen zijn: 
de functie als 'kijkgroen', de speelfunktie en de afstand en ligging van het 
structureel groen ten opzichte van het merendeel van de woningen in de 
buurt. 

Het groen in de buurt dient slechts als 'kijkgroen'. Het groen heeft 
meer een stedebouwkundig dan een gebruiksfunctie. 

neg. 

1 

Het groen in de buurt dient als 'kijkgroen' en heeft voor kinde
ren beperkte speelmogelijkheden . 

2 

Het groen in de buurt dient als 'kijkgroen' en heeft voor 
kinderen beperkte speelmogelijkheden . Een park of 
plantsoen ligt binnen een straal van 500 [ml van het 
merendeel van de woningen. 

3 

Het groen in de buurt dient als 'kijkgroen' en 
heeft voor alle leeftijdsklassen uitgebreide speel
mogelijkheden. Een park of plantsoen ligt binnen 
een straal van 500 !ml van het merendeel van 
de woningen. 

De buurt is rijk aan hoogwaardig 'kijk- pos. 
groen' en heeft voor alle doelgroepen 
uitgebreide gebruiksmogelijkheden in de 
buurt of in de nabije omgeving. 

4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 
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Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de speelvoorzieningen wordt geke
ken naar de functionele aspecten van de voorzieningen voor de verschillen
de doelgroepen (voornamelijk jongeren in verschillende leeftijdsklassen). 
Aspecten bij de beoordeling van de kwaliteit van de speelvoorzieningen 
zijn: de inrichtings kwaliteit van de speelvoorzieningen en de afstand van 
de voorziening ten opzichte van het merendeel van de woningen in de 
buurt. 

In de buurt is een tekort aan speelvoorzieningen voor alle doelgroepen. 
De dichtstbijzijnde speelvoorzieningen bevinden zich buiten een straal 
van 250 [ml van het merendeel van de woningen. 

In de buurt is een tekort aan speelvoorzieningen voor een van 
de doelgroepen. De dichtstbijzijnde speelvoorzieningen voor 
deze doelgroep bevindt zich buiten een straal van 250 [ml van 
het merendeel van de woningen. 

In de buurt of in de directe nabijheid zijn speelvoorzie
ningen voor alle doelgroepen. De inrichtings kwaliteit is 
echter niet optimaal. 

In de buurt of in de directe nabijheid zijn speel
voorzieningen voor alle doelgroepen. De inrich
tings kwaliteit is in incidentele gevallen niet opti
maal. 

neg. 

In de buurt of in de directe nabijheid zijn pos. 

2 3 4 

speelvoorzieningen voor alle doelgroepen 
aanwezig. De inrichtings kwaliteit is opti-
maal. 

5 J nvt J 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



8bvz1·2y< ~AAkEERM0<3EU.Ji<HEl1EN EN ~MoEi1LUi<~i:bEN / · ... ·. 

Toelichting: Bij de beoordeling van parkeermogelijkheden en -moeilijkheden wordt 
alleen gekeken op het niveau van de buurt. 
Aspecten bij de beoordeling van parkeermogelijkheden en -moeilijkheden 
zijn: het aanwezige aantal parkeerplaatsen (officiele parkeerplaatsen), de 
gevolgen van een tekort aan parkeerplaatsen ( parkeermoeilijkheden) en de 
beschikbare ruimte voor een eventuele toenemende parkeerbehoefte. 

Kwalitatief In de buurt is er vaak (structureel) een tekort aan parkeerplaatsen. De neg. 
oordeel parkeerdruk leidt vaak tot parkeermoeilijkheden (fout parkeren, files, 

conflicten) 

In de buurt is regelmatig een tekort aan parkeerplaatsen. De 
parkeerdruk leidt geregeld tot parkeermoeilijkheden. 

In de buurt is er normaal geen tekort aan parkeerplaat-
sen en zijn er normaal ook geen parkeermoeilijkheden .. 

In de buurt is zelden een tekort aan parkeerplaat-
sen en er is ruimte beschikbaar voor een eventu-
ele toenemende parkeerbehoefte. 

Er zijn nooit parkeerproblemen en er is pos. 
ruimte beschikbaar voor een eventuele 
toenemende parkeerbehoefte. 

Score 1 2 3 4 5 I nvt I 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

De bouwkundige kwaliteit van de woningen wordt beoordeeld vanuit de 
bouwtechnische situatie. 
Aspecten bij de beoordeling van de bouwkundige kwaliteit van woningen 
zijn: leeftijd (bouwjaar), staat van onderhoud aan de woning, bouwtechni
sche kwaliteit (dak, gevel, kozijnen) en de grootte van de woning in relatie 
tot de functie/gebruik van de woning. 

De bouwkundige kwaliteit is over het algemeen slecht, waarbij eventu
eel grootschalige vervangende nieuwbouw noodzakelijk is. 

neg. 

1 

Er zijn clusters van woningen die om verbetering vragen, waar
bij woningen incidenteel gesloopt moeten worden. 

2 

De bouwkundige kwaliteit van de woningen is over het 
algemeen voldoende in relatie tot de functie/gebruik, 
waarbij incidenteel behoefte aan woningverbetering 
bestaat. 

3 

De buurt bestaat uit kwalitatief gelijkwaardige 
woningen van het niveau voldoende of goed en 
de woningen zijn ouder dan 20 jaar. 

De buurt bestaat uit kwalitatief gelijk- pos. 
waardige woningen van het niveau vol-
doende of goed en de woningen zijn niet 
ouder dan 20 jaar. 

4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

De bouwkundige kwaliteit van de woningen wordt beoordeeld vanuit de 
bouwfysische situatie. 
Aspecten bij de beoordeling van de bouwfysische kwaliteit van woningen 
zijn: leeftijd (bouwjaar) en de staat van onderhoud van de aanwezige 
technische installaties (sanitair/verwarming/ventilatie) en de bouwfysische 
kwaliteit (dak, gevel, kozijnen etc.) gericht op het reguleren van water 
(vocht), wind, warmte (isolatie) en licht (glasoppervlak). 

De bouwfysische kwaliteit is over het algemeen slecht, waarbij eventu- neg. 
eel grootschalige vervanging/aanpassing noodzakelijk is. De 

1 

Er zijn clusters van woningen die om verbetering vragen, waar
bij vervanging/aanpassing noodzakelijk is. 

2 

De bouwfysische kwaliteit van de woningen is over het 
algemeen voldoende, waarbij incidenteel behoefte aan 
vervanging/aanpassing bestaat. 

3 

De buurt bestaat uit bouwfysisch gezien kwali
tatief gelijkwaardige woningen van het niveau 
voldoende of goed. De technische installaties 
zijn ouder dan 10 jaar. 

De buurt bestaat uit bouwfysisch gezien pos. 
kwalitatief gelijkwaardige woningen van 
het niveau voldoende of goed. De tech-
nische installaties zijn niet ouder dan 10 
jaar. 

4 5 nvt 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 
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Toelichting: De bouwkundige kwaliteit van openbare gebouwen van de gerneente of 
aan de gerneente gelieerde instellingen wordt gebruikt of beheerd (buurt-
huizen, wijkcentra, scholen) wordt beoordeeld vanuit de bouwtechnische 
situatie. Ouderdorn is een belangrijke indicator voor de kans op toekornsti-
ge bouwtechnische gebreken aan openbare gebouwen. 
Orndat er per buurt een gering aantal van dergelijke gebouwen bestaan, 
bepalen sorns individuele gebouwen het oordeel. 
Aspecten bij de beoordeling van de bouwkundige kwaliteit van openbare 
gebouwen zijn: ouderdorn, functie/gebruik. 

Kwalitatief E~n of rneerdere gebouwen behoeven dusdanig ornvangrijke bouwtech- neg. 
oordeel nische verbeteringen, waarbij sloop/vervangende nieuwbouw nood-

zakelijk is. 

E~n of rneerdere gebouwen behoeven grate bouwtechnische 
verbeteringen. 

De kwaliteit van de openbare gebouwen is over het 
algerneen voldoende, waarbij incidenteel behoefte be-
staat aan enkele kleine bouwtechnische verbeteringen. pos. 

In de buurt bevinden zich uitsluitend openbare 
gebouwen van het niveau voldoende of goed en 
de gebouwen zijn ouder dan 20 jaar. 

In de buurt bevinden zich uitsluitend 
openbare gebouwen van het niveau vol-
doende of goed en de gebouwen zijn niet 
ouder dan 20 jaar. 

Score 1 2 3 4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van de be'invloeding van niet-woonfuncties op het 
wonen, wordt de overlast voor buurtbewoners gemeten. Als mogelijke 
bron van overlast worden beschouwd: caf~s, buurthuizen, wijkcentra, 
jongerencentra en sport- of speelvoorzieningen. 
Overlast kan bestaan uit: lawaai, vernieling van priv~-eigendom, aantasting 
van de privacy. 
Aspecten bij de beoordeling van de be'invloeding van niet-woonfuncties op 
het wonen zijn: het aantal klachten over overlast, het aantal overlast 
bezorgende voorzieningen en de mate van overlast. 

Door bewoners wordt heel veel geklaagd over overlast van Mn of 
meerdere voorzieningen. De overlast is vaak hinderlijk. 

Door buurtbewoners wordt veel geklaagd over overlast van Mn 
of meerdere voorzieningen. De overlast is geregeld hinderlijk. 

Door buurtbewoners wordt gemiddeld geklaagd over 
overlast van Mn of meer voorzieningen. De overlast is 
normaal. 

Door buurtbewoners wordt weinig geklaagd over 
overlast van ~~n of meer voorzieningen. De 
overlast is zelden hinderlijk. 

Door buurtbewoners wordt heel weinig 
geklaagd over overlast van ~~n of meer 
voorzieningen. De overlast is nooit hin-
derlijk . 

neg. 

pos. 

....-~~....--~~~~~~~~~~~~~~ 

5 I nvt I 2 3 4 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 
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Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

..... ·. 
VERKOOPBAARHEib .. 

De verkoopbaarheid van een koopwoning kan worden gemeten aan de 
hand van vier variabelen: gemiddelde prijzen, transacties, gemiddelde 
verkooptijd in dagen en verschil vraagprijs/transactieprijs. 
Bij de beoordeling van dit aspect wordt niet gevraagd naar exacte cijfers. 
De beoordeling dient gebaseerd te zijn op een persoonlijke inschatting van 
een ervaren deskundige. Het oordeel betreft het totale koopwoningen 
bestand in de buurt. (er dient echter we/ rekening te worden gehouden 
met de ontwikkeling per woningmarktsegment waartoe de woningen 
behoren; uiteraard dienen ook externe invloedsfactoren als conjunctuur, 
inflatie, rentestand e.d. te worden meegenomen in de beoorde/ing) 
Aspecten bij de beoordeling van de verkoopbaarheid zijn: gemiddelde 
prijzen, transacties, gemiddelde verkooptijd en verschil vraagprijs/transac
tieprijs. 

Lage verkoopprijzen, weinig transacties, lange verkooptijden en een 
groot verschil tussen vraag- en transactieprijs. 

Verkoopprijzen, aantal transacties, verkooptijden en het verschil 
tussen vraag- en transactieprijs liggen Q!lQfil het gemiddelde. 

Gemiddelde verkoopprijzen, gemiddeld aantal transac
ties, gemiddelde verkooptijd en een gemiddeld verschil 
tussen vraag- en transactieprijs. 

Verkoopprijzen, aantal transacties, verkooptijden 
en het verschil tussen vraag- en transactieprijs 
liggen Q.QYfill het gemiddelde. 

Hoge gemiddelde verkoopprijzen, veel 
transacties, korte verkooptijd en een 
klein verschil tussen vraag- en transac-
tieprijs . 

neg. 

pos. 

.--~---,.--~~~~~~~~~~--L~~--' 

5 I nvt I 2 3 4 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 
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Toelichting: De verhuurbaarheid van een huurwoning kan warden gemeten aan de hand 
van drie variabelen uit het verhuurproces: aanbiedingsgraad (aantal aanbie-
dingen per vrijgekomen woning in de aanbiedingsfase), leegstandsgraad 
(aantal leegstandsdagen in de woonfase) en mutatiegraad (aantal huurop-
zeggingen). 
Bij de beoordeling van de verhuurbaarheid wordt niet gevraagd naar exacte 
cijfers. De beoordeling dient gebaseerd te zijn op een persoonlijke inschat-
ting van een ervaren deskundige. Het oordeel betreft het totale non-profit 
huurwoningen bestand in de buurt. 
Aspecten bij de beoordeling van de verhuurbaarheid zijn: aanbiedingsgraad, 
leegstandsgraad en mutatiegraad. 

Kwalitatief Hoge aanbiedingsgraad (veel woningweigeringen), leegstandsgraad neg. 
oordeel (grate leegstand) en mutatiegraad (veel mutaties). 

Aanbiedingsgraad, leegstandsgraad en mutatiegraad liggen 
boven het gemiddelde. 

Aanbiedingsgraad, leegstandsgraad en mutatiegraad 
liggen op het gemiddelde. 

Aanbiedingsgraad, leegstandsgraad en mutatie-
graad liggen onder het gemiddelde. 

Lage aanbiedingsgraad (weinig woning- pos. 
weigeringen), leegstandsgraad (bijna 
geen leegstand) en mutatiegraad (weinig 
mutaties) 

Score 1 2 3 4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



;., .. ; ... 

w0MA f PCJPULARITEIT 

Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

De populariteit van een buurt kan warden gemeten aan de hand van twee 
variabelen uit het verhuur- of verkoopproces: inschrijvingsgraad (aantal 
inschrijvingen voor een complex in de orientatiefase) en verhuisgeneigd
heid (aantal verhuisgeneigden in de woonfase). 
Bij de beoordeling van dit aspect wordt niet gevraagd naar exacte cijfers. 
De beoordeling dient gebaseerd te zijn op een persoonlijke inschatting van 
een ervaren deskundige. Het oordeel betreft zowel het totale non-profit 
huurwoningen bestand als het totale koopwoningen bestand in de buurt. 
Aspecten bij de beoordeling van de populariteit zijn: inschrijvingsgraad en 
verhuisgeneigdheid. 

Erg onaantrekkelijke buurt, lage inschrijvingsgraad en veel verhuisge
neigden. 

.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-i 

Onaantrekkelijke buurt, de inschrijvingsgraad ligt onder het 
gemiddelde en het aantal verhuisgeneigden ligt boven het 
gemiddelde. 

Normale buurt, de inschrijvingsgraad en het aantal 
verhuisgeneigden ligt op het gemiddelde. 

Aantrekkelijke buurt, de inschrijvingsgraad ligt 
boven het gemiddelde en het aantal verhuisge
neigden ligt Q!!Qfil het gemiddelde. 

neg. 

Erg aantrekkelijke buurt, hoge inschrij- pos. 
vingsgraad en weinig verhuisgeneigden. 

2 3 4 5 nvt 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van de beeldvorming van een buurt wordt gekeken naar 
de identiteit van de buurt, vanuit het oogpunt van de gemiddelde Alkmaar
der. 
Aspekten bij de beoordeling van de beeldvorming zijn: de associatie van de 
buurt met problemen die zich in de buurt voordoen of met toekomstige 
negatieve danwel positieve ontwikkelingen. 

De beeldvorming is heel slecht. De buurt wordt geassocieerd met 
problemen. 

neg. 

1 

r--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--4 

De beeldvorming is slecht. De buurt wordt geassocieerd met 
negatieve ontwikkelingen. 

2 

De beeldvormihg is redelijk. 

3 

De beeldvorming is goed. De buurt wordt geas
socieerd met positieve ontwikkelingen. 

De beeldvorming is heel goed. De buurt pos. 
wordt geassocieerd met een ideaal beeld. 

4 5 nvt 

BUURT 60, RAK-ZUIO 

Buurt! 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



.SOEC :1 

Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Werkeloosheid is in de eerste plaats een individueel probleem. Het is 
echter ook een maatschappelijk probleem dat groter en belangrijker wordt 
indien werkeloosheid zich in een bepaald gebied concentreert. 
De werkeloosheid kan daarnaast van wezenlijke invloed zijn op het woon
milieu van een buurt door verschillen in levensritme en invulling van de 
vrije tijd. 
Aspecten bij de beoordeling van werkeloosheid zijn: het aantal mensen met 
een werkeloosheidsuitkering, de duur van werkeloosheid en de eventuele 
sociaal-maatschappelijke problemen die het gevolg zijn van werkeloosheid. 

In de buurt wonen, relatief gezien, heel veel mensen met en werke- neg. 
loosheidsuitkering; heel veel mensen zijn reeds langdurig werkeloos; de 
langdurige werkeloosheid leidt in specifieke gevallen vaak tot sociaal
maatschappelijke problemen . 

In de buurt wonen, relatief gezien, veel mensen met en werk
eloosheidsuitkering; veel mensen zijn reeds langdurig werk
eloos; de langdurige werkeloosheid leidt in specifieke gevallen 
geregeld tot sociaal-maatschappelijke problemen. 

In de buurt wonen, relatief gezien, een gemiddeld aantal 
mensen met en werkeloosheidsuitkering; een gemiddeld 
aantal mensen zijn reeds langdurig werkeloos; de lang
durige werkeloosheid leidt in specifieke gevallen gemid
deld tot sociaal-maatschappelijke problemen. 

In de buurt wonen, relatief gezien, weinig men
sen met en werkeloosheidsuitkering; weinig 
mensen zijn reeds langdurig werkeloos; de lang
durige werkeloosheid leidt in specifieke gevallen 
zelden tot sociaal-maatschappelijke problemen. 

In de buurt wonen, relatief gezien, heel pos. 
weinig mensen met en werkeloosheids- I 
uitkering . 

.-------.------------~~~------L------'' 

1 2 3 4 5 II nvt I 

BUURT 60, RAK-ZUID 
' 

Buurt 01 

02 II 
I 

03 I I 

04 

05 

I 06 
I 

07 I 

08 

09 I 



SOEC 2 .·_ ARBEIDSONGESCHIKTHEID __ , 

Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Arbeidsongeschiktheid is in de eerste plaats een individueel probleem. Het 
is echter oak een maatschappelijk probleem dat grater wordt naarmate het 
aantal arbeidsongeschikten zich in een bepaald gebied concentreert. 
De arbeidsongeschiktheid kan daarnaast van wezenlijke invloed zijn op het 
woonmilieu van een buurt door uitzichtloosheid, verschillen in levensritme 
en invulling van de vrije tijd. 
Aspecten bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid zijn: het aantal 
arbeidsongeschikten, de duur van de arbeidsongeschiktheid en de eventue
le sociaal-maatschappelijke problemen die het gevolg zijn van de arbeids
ongeschiktheid. 

In de buurt wonen, relatief gezien, heel veel arbeidsongeschikten en neg . 
deze arbeidsongeschiktheid leidt in specifieke gevallen vaak tot sociaal
maatschappelijke problemen. 

In de buurt wonen, relatief gezien, veel arbeidsongeschikten en 
deze arbeidsongeschiktheid leidt in specifieke gevallen geregeld 
tot sociaal-maatschappelijke problemen . 

2 

In de buurt wonen, relatief gezien, een gemiddeld aantal 
arbeidsongeschikten en deze arbeidsongeschiktheid leidt 
in specifieke gevallen gemiddeld tot sociaal-maatschap
pelijke problemen. 

3 

In de buurt wonen, relatief gezien, weinig ar
beidsongeschikten en deze arbeidsongeschikt
heid leidt in specifieke gevallen zelden tot soci
aal-maatschappelijke problemen. 

In de buurt wonen, relatief gezien, heel pas. 
weinig arbeidsongeschikten. 

4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 



Toelichting : 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

De afhankelijkheid van een uitkering ingevolge de bijstandswet is in de 
eerste plaats een individueel probleem. Het is echter ook een maatschap
pelijk probleem dat groter en belangrijker wordt indien huishoudens die 
afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering zich in een bepaald gebied 
concentreert. 
De afhankelijkheid van huishoudens van een uitkering kan daarnaast van 
wezenlijke invloed zijn op het woonmilieu van een buurt door stigmati
sering, uitzichtloosheid en structurele problemen met het nakomen van 
financiele verplichtingen. 
Aspecten bij de beoordeling van de afhankelijkheid van een bijstandsuitke
ring zijn: het aantal huishoudens dat afhankelijk is van een bijstandsuitke
ring, de duur van deze afhankelijkheid en de eventuele sociaal-maatschap
pelijke problemen die het gevolg zijn van deze afhankelijkheid. 

In de buurt wonen, relatief gezien, heel veel mensen die afhankelijk zijn neg. 
van een bijstandsuitkering en deze afhankelijkheid leidt in specifieke 
gevallen vaak tot sociaal-maatschappelijke problemen. 

In de buurt wonen, relatief gezien, veel mensen die afhankelijk 
zijn van een bijstandsuitkering en deze afhankelijkheid leidt in 
specifieke gevallen geregeld tot sociaal-maatschappelijke pro
blernen. 

2 

In de buurt wonen, relatief gezien, een gemiddeld aantal 
mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering en 
deze afhankelijkheid leidt in specifieke gevallen gemid
deld tot sociaal-maatschappelijke problemen. 

3 

In de buurt wonen, relatief gezien, weinig men
sen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering 
en deze afhankelijkheid leidt zelden tot sociaal
maatschappelijke problemen. 

In de buurt wonen, relatief gezien, heel pos. 
weinig mensen die afhankelijk zijn van 
een bijstandsuitkering. 

4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 
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Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

neg . 
....--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---! 

pos. 

2 3 4 5 I nvt I 



SOEC 5 

Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van de mate waarin de huishoudens in de buurt in staat 
zijn hun financiele verplichtingen jegens de verhuurder te voldoen wordt 
gekeken naar structurele problemen met het betalen van de huren. 
Aspecten bij de beoordeling van betalingsproblemen zijn: het aantal huur
ders dat huurachterstand heeft en de huurachterstand uitgedrukt in gefds
waarde. 

In de buurt wonen relatief heel veel huurders die een betalingsachter
stand hebben. 

In de buurt wonen relatief veel (boven het gemiddelde) huur
ders die een betalingsachterstand hebben. 

2 

In de buurt hebben een gemiddeld aantal huurders een 
betalingsachterstand. 

3 

In de buurt wonen relatief weinig (onder het 
gemiddelde) huurders die een betalingsachter
stand hebben. 

4 

In de buurt wonen heel weinig huurders 
die een betalingsachterstand hebben. 

5 I nvt I 

neg. 

pos. 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 
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Toelichting: Bij de beoordeling van de mate waarin de huishoudens in de buurt in staat 
zijn hun financiele verplichtingen jegens de gemeentelijke overheid te 
voldoen wordt gekeken naar structurele problemen met het betalen van de 
gemeentelijke belastingen. 
Aspecten bij de beoordeling van betalingsproblemen zijn: het aantal 
huishoudens dat betalingsachterstanden heeft en de betalingsachterstand 
uitgedrukt in geldswaarde. 

Kwalitatief In de buurt wonen relatief heel veel huishoudens die een betalingsach- neg. 
oordeel terstand hebben. 

In de buurt wonen relatief veel (boven het gemiddelde) huishou-
dens die een betalingsachterstand hebben. 

In de buurt hebben een gemiddeld aantal huishoudens 
een betalingsachterstand. 

In de buurt wonen relatief weinig (onder het 
gemiddelde) huishoudens die een betalingsach-
terstand hebben. 

In de buurt wonen heel weinig huishou- pos. 
dens die een betalingsachterstand heb-
ben. 

Score 1 2 3 4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 



SOEC7 /<;t° GEZONDHEID' 

Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van de gezondheidssituatie van de bewoners in de buurt 
wordt gekeken naar structurele gezondheidsklachten die in specifieke 
gevallen warden veroorzaakt door de woonsituatie (bodemverontreiniging, 
gebrekkige kwaliteit van de woningen, troosteloosheid van de woningen 
en de woonomgeving, sociale isolatie, woonlasten etc.). 
Aspecten bij de beoordeling van de gezondheid zijn: het aantal mensen 
met gezondheidsklachten waarbij de vermoedelijke oorzaak van de klach
ten te herleiden is tot de woonsituatie. 

In de buurt wonen relatief heel veel mensen met gezondheidsklachten, 
waarbij het vermoeden bestaat dat de oorzaak direct verband houdt 
met de woonsituatie. 

In de buurt wonen relatief veel mensen met gezondheidsklach
ten, waarbij het vermoeden bestaat dat de oorzaak direct 
verband houdt met de woonsituatie. 

In de buurt woont een gemiddeld aantal mensen met ge
zondheidsklachten, waarbij het vermoeden bestaat dat 
de oorzaak direct verband houdt met de woonsituatie. 

In de buurt wonen relatief weinig mensen met 
gezondheidsklachten, waarbij het vermoeden 
bestaat dat de oorzaak direct verband houdt met 
de woonsituatie. 

neg. 

In de buurt wonen relatief heel weinig pas. 
mensen met gezondheidsklachten, waar-
bij het vermoeden bestaat dat de oorzaak 
direct verband houdt met de woonsitua-
tie. 

2 3 4 5 nvt 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



Toelichting: Bij de beoordeling van de behoefte aan bewonersondersteuning bij het 
oplossen van problemen in de buurt dienen twee kanten te worden belicht. 
Aan de ene kant kan door deskundigen de noodzaak van ondersteuning 
worden aangegeven. Aan de andere kant kan door bewoners om onder
steuning worden gevraagd. 

Kwalitatief 

Aspecten bij de beoordeling van de behoefte aan professionele bewoners
ondersteuning zijn: de mate waarin zowel de deskundigen als de bewoners 
de noodzaak zien voor professionele ondersteuning bij het oplossen van 
problemen in de buurt. 

In de buurt bestaat heel veel behoefte aan professionele ondersteu- neg. 
oordeel ning. 

Score 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

In de buurt bestaat veel behoefte aan professionele onder
steuning . 

2 

x 

x 

.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--t 

In de buurt bestaat een gemiddelde behoefte aan pro
fessionele ondersteuning. 

3 

x 
x 
x 

In de buurt bestaat een geringe behoefte aan 
professionele ondersteuning. 

In de buurt bestaat een zeer geringe be- pos. 
hoefte aan professionele ondersteuning. 

4 5 I nvt I 

x 
x 

x 

x 
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Toelichting: Bij de beoordeling van de doel- en taakstelling van het buurtwerk wordt 
gekeken naar de behoefte van bewoners aan activiteiten die gericht zijn op 
het oplossen van sociaal-maatschappelijke problemen in relatie tot de 
woonsituatie (versterken van buurtnetwerken, voorlichting over de woon-
en leefomgeving, verbeteren van het uiterlijk van de buurt etc.) 
Aspecten bij de beoordeling van de doel- en taakstelling van het buurtwerk 
zijn: de mate waarin activiteiten warden georganiseerd gericht op het 
oplossen van sociaal-maatschappelijke problemen. 

Kwalitatief De activiteiten van het buurtwerk zijn vaak gericht op het oplossen van neg. 
oordeel sociaal-maatschappelijke problemen in de buurt. 

De activiteiten van het buurtwerk zijn geregeld gericht op het 
oplossen van sociaal-maatschappelijke problemen in de buurt. 

De activiteiten van het buurtwerk zijn gemiddeld gericht 
op het oplossen van sociaal-maatschappelijke problemen 
in de buurt. 

De activiteiten van het buurtwerk zijn zelden ge-
richt op het oplossen van sociaal-maatschappelij-
ke problemen in de buurt. 

De activiteiten van het buurtwerk zijn pos. 
nooit gericht op het oplossen van sociaal-
maatschappelijke problemen in de buurt. 

Score 1 2 3 4 5 I nvt I 
BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 

03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 
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s0Ec '10 ., .wooNGEDRAG 

Toelichting: 

Kwalitatief 
oordeel 

Score 

Bij de beoordeling van het woongedrag van buurtbewoners wordt met 
name gekeken naar de verschillende normstellingen van buurtbewoners en 
de mate waarin overschrijding van normen leidt tot irritatie of overlast . 
Aspecten bij de beoordeling van het woongedrag zijn: klachten over 
overlast door het gedrag van medebewoners in de buurt en klachten over 
overlast veroorzaakt door de directe buren. 

Door relatief zeer veel mensen wordt geklaagd over het gedrag van 
buurtbewoners en over burenoverlast. 

neg. 

1 

Door relatief veel mensen wordt geklaagd over het gedrag van 
buurtbewoners en over burenoverlast. 

2 

Door een relatief gemiddeld aantal mensen wordt ge
klaagd over het gedrag van buurtbewoners en over 
burenoverlast. 

3 

Door relatief weinig mensen wordt geklaagd 
over het gedrag van buurtbewoners en over 
burenoverlast. 

Door relatief zeer weinig mensen wordt pos. 
geklaagd over het gedrag van buurtbewo-
ners en over burenoverlast. 

4 5 nvt 

BUURT 60, RAK-ZUID 

Buurt 01 x 
02 x 
03 x 
04 x 
05 x 
06 x 
07 x 
08 x 
09 x 



BIJLAGE 5: 

Lijst met sleutelpersonen 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE RAK-ZUID GEMEENTE 

GEMEENTE NAAM FUNCTIE AD RES POSTCODE PLAATS TEL CODE 

Dienst S.O.B. Gerard Henneberque bureauhoofd ruimtelijke ordening Keetgracht 1 1811 AM Alkmaar 072-142434 SOB 1 
Dienst S.0.B. Hans Groot sectie-chef wegbeheer Keetgracht 1 1811 AM Alkmaar 072-142434 SOB2 
Dienst S.O.B. Cees Franzen sectie-chef technische voorzieningen Keetgracht 1 1811 AM Alkmaar 072-142434 SOB3 
Dienst S.0.B. Theo Mensch afdelingshoofd nat. en st. green Keetgracht 1 1811 AM Alkmaar 072-142434 SOB4 
Dienst S.0.B. Rene Meyer afdelingshoofd verkeer Keetgracht 1 1811 AM Alkmaar 072-142434 SOB 5 
Dienst S.O.B. Rolf Scheltes afdelingshoofd milieubeheer Keetgracht 1 1811 AM Alkmaar 072-142434 SOB6 
Dienst S.0 .B. Menno Haga beleidsmedewerker Keetgracht 1 1811 AM Alkmaar 072-142434 SOB? 
Dienst S.0.B. Kees Kraakman afdelingshoofd economische zaken Keetgracht 1 1811 AM Alkmaar 072-142434 SOB 8 
Dienst S.0.B. Gerard Bakker bureauhoofd technisch beheer Keetgracht 1 1811 AM Alkmaar 072-142434 SOB9 
Dienst S.0.B. Herman Batelaan sectorhoofd Volkshuisvesting Keetgracht 1 1811 AM Alkmaar 072-142434 SOB10 
Dienst S.O.B. Ben Schuyt coordinator buurtbeheer Keetgracht 1 1811 AM Alkmaar 072-142434 SOB 11 
Dienst S.0.B. Jan Kant afdelingshoofd afvalstof.reiniging Keetgracht 1 1811 AM Alkmaar 072-142434 SOB12 

Dienst Welzijn Henk Reinders stafm. sector onderwijs en educatie Helderseweg 8 1815 AB Alkmaar 072-184284 WELZIJN 1 
Dienst Welzijn C.H.M. Potter sectorhoofd sport en beheer Terborchlaan 3011815 AB Alkmaar 072-128724 WELZIJN 2 
Dienst Welzijn Rick van de Broeke Helderseweg 8 1815 AB Alkmaar 072-184284 WELZIJN 3 
Dienst Welzijn Gerrit Prins Helderseweg 8 1815 AB Alkmaar 072-184284 WELZIJN 4 
Dienst Welzijn Willem Braak bureauhoofd werk en welzijn Helderseweg 8 1815 AB Alkmaar 072-184284 WELZIJN 5 
Dienst Welzijn NiekGalema beleidsmedewerker Helderseweg 8 1815 AB Alkmaar 072-184284 WELZIJN 6 
Dienst Welzijn Evert Middelbeek beleidsmedewerker Helderseweg 8 1815 AB Alkmaar 072-184284 WELZIJN 7 

Bestuursdient E. Verhagen bureauhoofd belastingen Breedstraat 50 1811 HG Alkmaar 072-142434 BD 1 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE RAK-ZUIDDERDEN 

ORGANISATIE NAAM FUNCTIE AD RES POSTCODE PLAATS llJ... CODE 

GG&GD Noord-Kennemerland L. Wit Defever arts alg. gezondh.zorg Hertog Aalbrechtweg 2 1823 DL Alkmaar 072-662662 GG&GD 
Buurthuis 't Ambacht Stet Scholtus sociaal-cult. werker Glazenierstraat 1 a 1825 BR Alkmaar 072-620970 BUURTWERKER 
Wijkvereniging 't Rak Rob Glas secretaris Glazenierstraat 1 1825 BR Alkmaar 072- 620970 WIJKVERENIGING 
Buurtbeheerteam Rak-Zuid G. van Veen buurtmeester Glazenierstraat 1 a 1825 BR Alkmaar 072-640940 BUURTMEESTER 
Alkmaarse Huurders OverkoepellngMarcel de Jongh opbouwwerker Geesterweg 21 1815 GS Alkmaar 072-127330 AHO 
Gemeente Poltie Alkmaar John de Jong wijkagent Mallegatsplein 2 1815AG Alkmaar 072-181632 POLITIE 
Gemeensch. medische dlenst N. Westerval arts Wognumsebuurt 2 Alkmaar 072-493601 
SKOWA Else de Wit medewerkster Laat 17 Alkmaar 072-119789 
Broekman en Bokma, makelaardij P.A.J. Broekman makelaar Europaboulevard 425 1825 RN Alkmaar 072-625544 MAKEL AAR 
De Burijn J. Teriele directeur v/d Burijn Stempelmakerstraat 20 1825 DP Alkmaar 072-616433 BEWONER 5-4 
de Troubadour M. Moor, directie directeur v/d Troubadour Stempelmakerstraat 19 1825 DP Alkmaar 072-613233 BEWONER 5-4 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE RAK-ZUID BEWONERS 

WIJK NAAM AD RES POSTCODE PLAATS TEL GEBIED CODE 

Rak-Zuid Joop Mutters Valkenierstraat 18 1825 BC Alkmaar 072- 1 BEWONER 1 
Rak-Zuid Astrid Schiphof Mandemakerstraat 4 1825 BB Alkmaar 072-619200 2 BEWONER 1 
Rak-Zuid D. van Wijk Mandemakerstraat 11 1825 BB Alkmaar 072-615144 2 BEWONER 2 
Rak-Zuid Adriaan Roselaar Leidekkerstraat 43 1825 BL Alkmaar 072-617388 3 BEWONER 2 
Rak-Zuid Ron van Looy Leidekkerstraat 39 1825 BL Alkmaar 072-620812 3 BEWONER 1 
Rak-Zuld Eric Luken Hovenierstraat 48 1825 AC Alkmaar 072-644937 4 BEWONER 2 
Rak-Zuid Mieke van Oers Hovenierstraat 117 1825 AF Alkmaar 072-616240 4 BEWONER 4 
Rak-Zuid Francien Limbach Hovenierstraat 3 1825 AA Alkmaar 072-612955 4 BEWONER 1 
Rak-Zuid A. Sijm Houtdraaierstraat 9 1825 AC Alkmaar 072-643887 4 BEWONER3 
Rak-Zuid Marieken Visser Weverstraat 1 1825 OM Alkmaar 072-616078 5 BEWONER 1 
Rak-Zuid John de Jong Mallegatsplein 2 1815 AG Alkmaar 072-181632 
Rak-Zuid ·Co Slokker Marskramerstraat 6 1825 DV Alkmaar 072-617228 5 BEWONER2 
Rak-Zuid Marianne de Vroomen Marskramerstraat 1 1825 DV Alkmaar 072-616462 5 BEWONER 3 
Rak-Zuid Peter van Looy Graveurstraat 73 1825 EH Alkmaar 072-621050 6 BEWONER 1 
Rak-Zuid Anja de Graaf Graveurstraat 59 1825 EH Alkmaar 072-620456 6 BEWONER 3 
Rak-Zuid M. Molenaar Postiljonstraat 41 1825 EL Alkmaar 072-629889 6 BEWONER2 
Rak-Zuid A. van de Kaaij Stratenmakerhof 19 1825 ex Alkmaar 072-619455 7 BEWONER 2 
Rak-Zuid Erna Koolvoort Stratenmakerhof 29 1825 ex Alkmaar 072- 7 BEWONER 1 
Rak-Zuid Carla Hartmans Bakkerstraat 89 1825 CP Alkmaar 072-618805 8 BEWONER2 
Rak-Zuid D. Steider Bakkerstraat 93 1825 CP Alkmaar 072-613771 8 BEWONER 1 
Rak-Zuid J. Sala Bakkerstraat 34 1825 CR Alkmaar 072-619976 8 BEWONER3 
Rak-Zuid Gerard Opstal Sleperstraat 17 1825 GC Alkmaar 072-619942 9 BEWONER4 
Rak-Zuid N. Pijper Sleperstraat 36 1825 GC Alkmaar 072-623342 9 BEWONER 2 
Rak-Zuid J.A. Rosien Looierstraat 3 1825 GT Alkmaar 072-620195 9 BEWONER 3 
Rak-Zuid Elly van Zwet Vleeshouwerstraat 7 1825 GG Alkmaar 072-624313 9 BEWONER 1 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE RAK-ZUID VERHUU ADER 

VERHUURDER NAAM FUNCTIE AD RES POSTCODE PLAATS TEL ~ 

Wbv. de Voorzorg Hans Kroger hoofd bewonerszaken Bannewaard 164 1824 EG Alkmaar 072-610950 VERHUURDER 3-1 
Wbv. de Voorzorg Paul Dt,Jyn rayonopzichter Bannewaard 164 1824 EG Alkmaar 072-610950 VEHHUURDER 3-2 
Wbv. de Voorzorg L. Peperkamp onderhoudsmedewerker Bannewaard 164 1824 EG Alkmaar 072-610950 VERHUURDER 3-3 

Wbv. Goed Wonen Rob Bakker chef verhuurzaken van de Waalsstraat 2 1821 BT Alkmaar 072-116860 VERHUURDER 8/9-1 
Wbv. Goed Wonen N. Torkar woningopzichter van de Waalsstraat 2 1821 BT Alkmaar 072-116860 VERHUURDER 8/9-2 

ABC Vastgoedbeheer M. van Oers hoofd bewonerszaken Drechterwaard 100 1824 DX Alkmaar 072-618484 VERHUURDER 4/5-1 
ABC Vastgoedbeheer J.B.L. Levering woning opz.ichter Drechterwaard 100 1824 DX Alkmaar 072-618484 VERHUURDER 4/5-3 
ABC Vastgoedbeheer W.D. Fons bureau directeur Drechterwaard 100 1824 DX Alkmaar 072-618484 VERHUURDER 4/5-2 
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.., 

-
Kwaliteit van de woonomgeving 

--- --- ------------···---~--Karakier bouwvorm_e_n-- ··- alle subbuurten G. Henneberque. SOB Ruimtelijke ordening 

-= ci.~Vcio!~!g -=- ABc-vaSigoed -- JA8Cvast9-6ecr--f Goed Wonen- GoedWonen 
Kwaliteit bestrating (technisch) alle subbuurten HansG-ro-iiCSOB-Seciie-chel wegen 

------- - - - --

---- ------ ----- ----- --- - -- -- --- --
Kwaliteit openbare verlichting (technisch) alle subbuurten Cees Franzen. SOB Sectie-chef technische dienst 
KwaliteTi groenvoorzieningen (technisch) 

-- - ---
The() Mensc~SOB Aldelingshoold natutirenstedeJl}k groen (Piel Drommel - bomenr-

----------
alle subbuurten 

Kwaliteit speelvoorzieningen (technisch) 
·- Theo Mensch. SOB Afdeimgs-hoofd natuur en-Siedell)k-groen ------------ ----- - - ---

alle subbuurten 

Kwaliteit openbare-ruimte (technisch) alle subbuurten ?. SOBAfdeli~.Q_S~~ofd-reiiilgln~ -- - - - -·- -
- ·----·-

alle sleutelfiguren van de DlenstSOB 
·---

alle subbuurten 

Veiligheid openbare ruimte (technisch) alle subbuurten ·alle sleutelflgurenvan de DiensCSOB 
-~-

de Voorzorg ABC Vastgoed -- ABC Vastgoed Goed Wonen Goed Wonen 
Joop Mutters Astrid Schiphof Adriaan Roselaar Eric Luken --- Marfekiln Visser Peter van Looy A. van de Kaaij Carla Hartman~ Gerard Opstal 

D. van Wijk Ron van Looy Mieke van Oers John de Jong Anja de Graaf Erna Koolvoort D. Steider - ~Pljper ----
--

FrancienLimbilcll co·s101<ker---- f;;f Molenaar-
- ·- -·-

T.Sala J7>.--:-Rosien-
A.Sijm 

·-
Mariannede-Vroomen El!Yvailde Zwei 

de BurijnfTroubadour 
Be'invloeding wonen/verkeer 1 alle subbuurten Rene-Meyer.SdifAldelingshoofd verkeer 

--

de Voorzorg-'Asc-viiSfgoed- ABCVastgoed Goed Wonen Goed Wonen--
Joop Mutters Astrid Schiphof A drlaan-Roselaar ErFLuken Marieken Visser Peter van Looy A. van de Kaalj Carla Hartman~ Gerard bpstal 

D. van Wijk - Ron van Looy - - "Mlei<-e van Oers John de Jong- Anja de Graaf Erna Koolvoort D. Steider N. Pijper 
--~-----

Francien Limbach Co Slokker M. Molenaar J. Sala J.A. Rosien 
A.Sfjm Marianne de Vroomen Elly van de Zwet 

---------
de BurijnfTroutiadour--

Be'invloeding wonen/verkeer 2 
-- ---

ReneMeyffi.SOBAldelingshoofd verkeer alle subbuurten 
--

FiOlf Scheites.-SOB-Sectie mirreu--
--

alle subbuurten 
-- deVoorzorg-- ABC-Vaslgoecr- ABC- Vastgoed Goed Wonen Goed Wonen 

Joop Mutters Astrid Schiphof AdrlaanRoseraar Eric Luken ___ -Marieken.Vlsser Peter van Looy A. van de Kaaij Carla Hartmam -Gerard Opstal 
D. van Wijk·--Ron vanlooy- - Mleke van Oers JohildeJong -- A-nia de Graaf Erna Koolvoort D. Steider N. Pijper 

Francien Limbach Co Slokker ____ M.MOlenaar J. Sala J.A. Rosien 
----· 

A.Sijm 
- - ----

Elly van de Zwet Marianne de Vrooman 
- de-Burijn!Troubadour _ __ _ 

-----·------· 
Milieu-hinder bedrijven 1 alle subbuurten ROlfScheltes. SOB-Sectie milieu 

de Voorzorg ABC-Vastgoed - ABC Vastgoed- Goed Wonen ~GoedWon~ 
Joop Mutters Astrid Schiphof Adriaan Roselaar ErlCTuken- ManekenVisser Peter van Looy A. van de Kaaij Carla Hartniam 'Gerard Ops~ 

D. van Wijk Ron van Looy Mieke van oers- John de Jon-g - · Anja de Graaf Erna Koolvoort D. Steider N. Pijper 
-- - - - ---

Francien Limbach CoSlokker M. Molenaar J. Sala J.A. Rosien 
·- A-:Sl)m----·- Marianne d0Vr6omen Elly van de Zwet 

cfeBurijnfTroubadour -
----

Milieu-hinder bedrijven 2 alle subbuurten ROli-scfieltes. SOB Sectie milieu -- GGiGD __ =t ______ 
alle subbuurten 

~e Voorzorg - ]l;BC_l,.'astgoed = ABC Vastgoed . Goed Wonen Goed Wonen 
Sociale veiligheid alle subbuurten Menno Haga. SOB Beleidsmedewerker 

·------
John de Jong. Gemeente Politie wijkagent alle subbuurten 

de Voorzorg ABC VastgoEi'd--'AlfCVastgoed - · Goed Wonen Goed Wonen 
Joop Mutters Astrid Schiphol AdriaanRoselaar Eric Luken-- Marieken\iisser Peter van Looy A. van de Kaaij Carla Hartmani Gerard Opstal-

D. van Wijk Ron van Looy -- Mieke van Oers John de Jong Anja de Graaf Erna Koolvoort D. Steider N. Pijper 
Francien Limbach Co Slokker M. Molenaar J. Sala J.A. Rosian 
P.--:-Sijm 

- ----- ·-·---
Elly van de Zwet Marianne de Vroomen 

--- de BurijnfTroubadour-- - ---
--------

Menno-Raga-:-soose1eidsmedewer-ker Aandacht van politie alle subbuurten 

alle subbuurten - Jotin de Joiig:Gemeeritil Po1ffTewiik<iQ8n1 



Bevolkingsontw. en voorz. 
"W...-in7k-el~v-oo~r-z~ie-n~in_g_e_n----------1-al.,..le_s_u-bb_u_u-rte-n-+------+--------------·----tReneBrouwer.-soB-Se-c-to-r7h-oo-1~d-g_r_o_n_d~b-e_d_r 'i1~·1 ----+------+-------- --------

alle subbuurten - Rees- Kraakman. ·sos ·Economische ziike_n_~-----·+-----·--+-------·------ --
' bnderwijsvoorzieningen 
Voorzieningen voor kinderopvang 
Sport-voorzieningen 
Recreatie-voorzieningen 
Sociaal-culturele voorzieningen 1 

---- - - +-------+-------·-+--·- - ---
- >------ --'----- ·-·------+---------+------- - ·--·--·--f-------+----------t--------

Sociaal-culturele voorzieningen 2 
Kwaliteit bestrating (function-ee-'1-c-) -----+-cal.,..le_s_u...,bb_u_u-rte-n-+------+-- ----+---

-d_e7V-oo·-r-z--or-g---+ABC Vastgoed ABCVastgoed Go0d Wonen Goed Wonen 
Joop Mutters Astrid Schiphor AcfriaanRosefiiar Enc Lui«in _ __ ivfariekeilVlsser Peter van Looy A. van de Kaaij Carla Hartmam Gerard Opsfal·· 

D. van Wijk "Flon van Looy Mieke van Oers JOhnde Jong Anja de Graaf Erna Koolvoort D. Steider N. Pijper 
1-----------------+-----1------+---~--+-----~--Franci~~~oS~kkm M . M~ena~ J.S~a JA. Ros~n 

-- .iCSijm Marianne de Vroomen Elly van de Zwet 
· -------deBurijnffroubadour 

1~K7w_a_l~ite-it.,..o_p_e_n7b-a-re_v_e-rl~ic7h-ti-ng~(f-u-nc.,..t-c-io_n_e_el~)-+-al-le-s-ub.,..b_u_u-rte-n-+------~------+------·------C---~--------i------+------+-------1------~ 

de Voorzorg Al3C-Vastgoed- ABC Vastgoed Goed Wonen GoecPNonen 
Joop Mutters Astrid Schiphof AdriaanRoseiaar Eric Luken ___ Marleken\i~is-s--er-'"'P-e-te_r_v_a_n_L_o_o_y.+A-. v- a-n- de Kaaij Carla Hartmani GeraidOpStal 

•- --- - -------------+---- - 1------- D. van Wljk-- Ffon-vanlooy ·-- Mleke van Oers John de Jong Anja de Graaf Erna Koolvoort D. Steider N. Pl]per 
--- ------------- FranelenTiriibaeh COSiOkker-- K;f-Mofenaar J. Sala TA-:-Ros~ 

__ ,__ ________ -- A Sijm Marianne de Vroom en Elly van de Zwet 
1----------------+----__,,______ _ ______ ~~rij~O"_r:~ut:i~?ur_____ _________ --

Kwaliteit groenvoorzieningen (functioneel) 
l----=-------''-_c_---~-+------11------i -------- · 

de VoorzoiQ- ABC vastgoed !'-~~~'.:'tgoed Goed wonen Goe<r wone;;--
Astrid SchiphOf Adriaan Roselaar Eric Luken Marieken V~is·-s-er·->-=P-e-te_r_v_a_n-Looy A. van de .Kaalf cailaHait~ -GerardOpstai 

alle subbuurten 

Joop Mutters 
•----------------+----___,,__ _ ___ __,.b. van Wijk Ron van Looy Mieke van oers- Johnde Jong-- Anja de Graaf Erna Koolvoort D. Steider N. Pijper 

- ·-- Franclen Limb-ach Co Slokker -- M-:-M'.-o'l'e--na_a_r--+------ J. Sala JA ROSlen--
-·-----A.Si]rn---··-Marianne de Vroomen Ellivari de Zwet 

1----------------+-- - - --1>-------+-------+--------- de Burijnffroubadour ____ __ __ _ 
•=~~--~-~--~---.,,.--+--,-,-----1t--------->-------1---- - - - ------- ---- -----
Kwaliteit speelvoorzieningen (functioneel) alle subbuurten 

de Voorzorg __ _ AB-CVastgoed - XBC VasiQoed- - Goed Wonen Goed Wonen 
Joop Mutters Astrid SChipho( Adr(aanRosefaar EncLUken ____ MaMkerlVisser Peter van Looy A van de Kaaij Carla Hartmam Gerard-Opstal 

i----------------+------1t--------~o.· van- Wijk ___ Ron vanLoOY- Mleke-itan Oers John de Jong Anjade-Graai- Erna Koolvoort D. Steider N.Pl]Per--
.. -- Francien Limbach Co SiokkeT ____ ·r;.r-Molenaar J. Sala JA Rosien 

A. Sijm·-----·- Mananne.deVrOCimen Elly van de Zwei 
- Cle8unfnrrroubadour -~------+------1-----~ 

'-=p~a-rk~e-e-rm_og_e_l=ijk~h-e·-d-en_e_n--m-o-ei=liJ~.kThed~e-n--+a-11-e-su_b_b-uu_rt_e_n-+-c-----t-------- >-·-- ·------.------------------i-------+---- ---1-------1--- - -- -

alle subbuurten 
·- de Voorzorg ABC Vastgoe?_ ABC _'!ast~oed Goed Won en Goed Wonen 

1----------------+-------+~Jo_o_p_M~u~tte_r_s __ hA~s7ff7~Ts•c~h-~~h~o~f~A~d-ria_a_n-=Ros~aME~L~en MM~MV~sITT P~ITT~nLooy AvMdeKa~ CarlaHartmam~~ 

D. van Wi]k-- 'Ron-itan Looy --'Mlel<evanbers John de Jong Anja de Graaf Erna Koolvoort D. Steider N. Pijper 
1----------------+---- --1>-------+--- - ·-··- - 1------FrailcrenITmbach- 'Co Slokker M. -Molenaar J. Sala JA Rosian 

A Sijm ·-M-a~ria_n_n.-e-d--e-v~r-o-o~m-e-n-----+------+------i-E~l-ly_v_a_n __ d_e_Z_w_ei 
1----------------+- --- __,i-------r-------i--------,-deslinjnrrroubacfour ----·----- r --
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Bouwkundige kwaliteit woningen 1 alle subbuurten G. Henneberque. SOB Ruimtelijke ordening 
Bouwkundige kwaliteit woningen 2 alle subbuurten --·<--- -----+-H-e-rriiansateiaan-:-SoEfl51ensfv-o-lk-sh--u- is._v_e_s_tin-g---+-------+-------+----- - ---< 
- - --'-------"--------f-------+------+---- -- de Voorzorg ABC Vastgoed --'ABC Vastgoed Goed Wonen Goed Wonen 

Joop Mutters Astrid Schiphof AdnaanROseraai l:fiCIUken ___ Marieken\ilSser Peter van Looy A. van de Kaatj Carla Hartman{ Gerard Opstal 
-----------------+------+------r-D~.-v_a_n Wijk- Ron van Looy Mieke van bers John de Jong- Ali]ade" =G-ra-a~f-+-E~-r-n-a~K~oo~lv_o_o_rt-+=D-. =s-te-ld_e_r--•~N-. =p-ijp_e_r _ __ , 

r---··- - - - Francien DmbacFI CoSTokker_. _ _ °M. Molenaar J. Sala J.A. R'_o_s,...ie-n--1 

-----------------+------+------t------- A. Slim·· Marianne de Vroom_e_n-- ---+-------+------+=E-lly_v_a_n_d_e- zw___,et 

Bouwkundige kwaliteit openbare gebouwen alle subbuurten 
de ~~r!jnffrouba~~~- _L 

--------+G·-erard Bakker. SOB Sectorhoofd grond'be- d'r.,.,ijf.---1-------+------+-- -----; 
-- Herman Batelaan. ·soB-Dienst VoikShuisvesting 

- - - ci-evoorzorg ABC Vastgoed AEfc-v--as·-t-g·o- e-d--------+----- -+-G.oed Wonen Goed Wonen 
Be"invloeding wonen/niet-wonen alle subbuurten 

Joop Mutters ·- Astrid Schipho( Acfiiaan Fioselaar Eric Luken Marieken VlSSm Peter van Looy A. van de Kaaij Carla Harirnani -GerardOpstal 
----------------f-------+-~----D~.-v_a_n~w~~~---1~R-o_n_v_a_n~L-o-~~~~~~IB J~ndeJ~ ~~deG~ EmaK~~rtb. ~~ N. ~fil 

Francien Limbach Co Slokker M. Molenaar J. s·ala J.A. Rosian 
-----------------1-------+------l--------t--------+A~.-S~ilffi-·----- Marianne de Vroomen 

de BufljnltroUbacfOLir·-------- - ·- - - - - --<1------+-------+------• 
Verkoopbaarheid alle subbuurten - -- ---------+ ·H~e-r-rrianBatefaan-:-soiH51enst Volkshuisvesting 
---'--------------+-------+:M~a,...ke_,1-aar_s _ _,r.M~a~k-e~la-a-rs- :=:J:Makeiaaffi- ]Make-la-a-rs--~M--ak_e_la_a_r_s __ , _____ _._ ____ _ 

Verhuurbaarheid alle subbuurten Herman Batelaan. SOODTeriStVolkshuisvesiing 
de Voorz~rg --~BCV~tg~~~BC Vastgoed==i=--~--+------+:.G~o-e~d~W~on-e·-n---1Goed Wonen 

Populariteit alle subbuurten -----+---- Herman Batelaan. SOB Dienst Volkshuisvesting ·-
-----------------+---·---+------+----·--- d~- Voorzorg ABC Vastgo-ed_----i-ABC ~~~?_. ed _ · 

Makelaars Makelaars ==1.~akelaars ...,.M~a-k-e-la_a_r_s_-+_M_a_k-el-a-ar_s _ __,._ __ ___ -+-------1 

Herman Batelaan. SOBDTensfVolkshu-,i-sv_e_s-_,ti-ng- - -f------+-------+-------
-- d0VOOrz-or-g---+A7°'BCvastgoed ABC Vastgoed 

alle subbuurten 

Elly van de Zwet 

Goed Wonen Goed Wonen 

Beeldvorming 
Goed Wonen Goed Wonen 

Makelaars Makelaars ·---- Makelaars Makelaars Makelaars 
Joop Mutters Astrid Schlphof Adriaan Roselaar Eric Luken Marieken Visser Peter van Looy A,.-_-v_a_n-d'e_,K_,.a-a"""ij'+c=-ar~la_,...H,-a-crt-m_a_n+-,, Gerard Opstal 

--------------~-t-------+----·--+ .. o-. -va-·n-.W~k-- Ron van Looy Mieke van Oers John de Jong Anja de Graaf Erna Koolvoort D. Steider N. P·iwe;---
Francien LimbachCOSlOkl<er _ __ M. Molenaar J. Sala J.A. Rosien 

---- A-:-s~--Marlanne de Vroomen - Elly van de Zwet 
---- ---------- --1------+-------t- -----+--------de.Burijnffroubadour 



$.goQ8bliiliNhsJ$i$egc'fl.'' i <> :: 
Sociaal-economische positie bew. ------f----- --+--·--- --· ---------, · ·---·-------- ~---------+--------+------~------
:r~~~~;:;:~~hiktheid ----- ------ - --------- - - - - - j 
Afhankelijkheid overdrachtsink.: bijstand :=l--·----l-------t-------1-------- - 1 

Bewonerssamenstelling alle subbuurten Herman Batelaan. SOB Dienst Volkshu-~is_v_e-st'~in-g---l-------t-------+------

deVoorzorg ABC\rastgoed~Alll: V"tgOM . ~- - - Good Woooo Good Woooo 
Astrid Schipiiof~ ~drl~n-R~~Taar ~ric Luke_n - - ~a~~ke~-~sser__ Pe_t_e_i:._van Looy ~e"KaaiT C-ariaHart~'Ger_ard OpStal 

,__ _______________ ,_ ____ ---+------+-.D~.-v-a-n~W~~ij"k-- Aon van Looy Mteke van Oers John de Jong Anja de Graaf Erna Koolvoort D. Steider N. Pijper 
- - -----Bancien Limbach Co Slokkef- --1 M:-Molenaar J. Sala J.~A-. -R~-o-si_e_n __ _ 

•------ ------- - --+--------+------+--·- ---- - A~-Sijrn- --- Marianne de Vroomen -- Elly van de Zwet 
---- ------- -----+------+--------+------+-- --- - ----CfeBunjnlTroubadour·--- ---- r ----- --

Herman· 8aTeiaan-:-soBD1enst Volkshuisvesting ·-

Joop Mutters 

Woonlasten : betalingsproblemen huur alle subbuurten 

~----~~-~~-~~---+------+-------1-·-----+d_e_v __ o-_o-r~z_o_r_g _ __,_~~c-vaS19oea-- ABCVastgae~ ---· Goed Wonen Goed Wonen 
Woonlasten : betalingsprobl. gem. bel. GG/G_D ____ _,__ _____ _ 
·Gezondheid alle subbuurten 

alle subbuurten --------- c:i-ezondheidscentrum Schoenmakerssfr-a-a"""t - - - --i------r------f-------
-- dV _ ______ -c-----d-- ABCV . >P.d~ ·t-------l-G~o-e-d~Wonen Goed Wonen 

>------------------+-----1-------~--~--··- -~- ~~zo_r9_ ~-Vastgo~-----~-s_t_~o~ __ _ _____ _ 
Joop Mutters Astrid Schiphof Adr.iaan Roselaar Eric-Lu-ken Marieken Viss~r P-et_e __ r van Looy A. van de Kaaij Carla Hartmam Gerard Opstal 

D. vanWljk ___ Ron vaillooy - - Mleke vanOers John de Jong . Anja de-Graaf Erna Koolvoort- o-:- sTeicter- N--:-Pi~-
~----------------+------11--------1--- ·--·--- -- ---- --- FrancTen Limbach Co- Slokk.er-- M-.--MoTenaar J. Sala J.A.-Ffosre;;--
, ________________ __, _____ __,,__ ____ -+-- - ·- ---- A. sl]m- - --- MananiieCI0Vroomen - -- EiiYvan d~ zwet 

- - deEiurijnlTroubadour - ~· 
alle subbuurten ··----- --- Marcel -de Jongh--:-Affb - -+-------+----- -+-- ---· r------ -- --Behoefte aan prof. bewonersonderst. 

------------ ----+-a-lle_s_u_b-bu-u--rt-en-+----- -+--- ·----· ---- - - --'SteTScholtil&-SAB ----

Joop Mutters 'Astrid Schiphol Adriaan Rosefaar Ericl.uken - -··· t\..fariekenVisser- Petervanlooy-Avan de Kaaij Carla Hartmam Gerard OpsTal 
i--- --------- ----+------1r------- o.van Wijk-- RO-ri-vanTc10y- f.llTeke-van- beis- - JOfirideJ0·119- - Anja de Graaf Erna Koolvoort D. Steider N. Pijper 

-- ·-- - -- - Francien LimbaChCo Slokker-- ;.,;r Molenaar J. Sala J.A. R-o-si-en- --< 
f-- ---------------+------11-------J---·--·- - r-----·-----A:-SI]m _____ Mariann-e de Vroomen Elly van de Zwet 

~-- de BurijnlTroubadour·----
=o-o-el---e-n-ta-a~k-s-te~lli-n-g~b-u_u_rtw-e~rk _ _ ___ ,_a_lle_s_u_b-bu-u-rt-en-+------+----·--- -------r.;.;a-rcel .deJongh:AHO~------+--·----t-------l------+------

alle subbuurten --- -------- SteiSchoite5. SAB 
1 ~w.,..,.-oo_n_g_e_d~ra-g-----------~a-1-1e-s-ub~b-u-ur-te-n-t'H'e-rm-an-.;B~a"""te'la-a~n-.~S~O~B'D=-ienstV0Tkshuisvesting·--

CfeVoorzorg--AEfC Vastgoea-- ABC Vastgoed Goed Wonen Goed Wonen 
Joop Mutters Astrid Sctil phof A driaan -Raselaar E-ncluken·- - Marrekeil\i'lss& Peter van Looy A. van de Kaaij Carla Hartmam GerardOpstal 

- --------- ----------+--------+---- D. van Wijk _ __ -Ron vanT ooy ____ Mieke van Oers John de Jong -- Ai)JacteGraai - Erria Koolvoort D. Steider --N.Pi]per __ _ 
- ------- - FrandenLimbacfl COSiOl<ker ·- - M. Molenaar J. Sala J.A. Rosien 

1-------------- ---+------+------r-------- A. Sijm MariannecteVrOOmen Elly van de Zwet 
de BurijnlTroubadour -----~ 



BIJLAGE 6: 

Nulmeting 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUID 

BUURT 60 KWALITEIT VAN DE WuuNOMGEVING BEVOLKINGSONTWIKKELINGEN EN VuuRZIENINtiEN 

GEBIED 01 W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 wofo W01f wcr12 W013 WO 14 BV 1 Bv 2-sv 3-- "Eiv 4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV 10 BiTff BV12 

Bewoner 1 5 5 !) 4 4- 4 5 5 4 2 3 -
Bewoner2 

·- -

Bewoner3 
.. 

Bewoner4 
SOB 1 3 3 4 
SOB2 5 5 4 3 
SOB3 3 3 2 2 
SOB4 
SOBS 5 5 5 
SOB6 5 5 
SOB7 5 5 5 sf--- - · 
SOBS 3t----

SOB9 
~- ---

SOB10 5 5 
·-. 

5 
SOB 11 
Welzijn 1 5 4 
Verhuurder 1 
Verhuurder 2 
Verhuurder 3 

.. 

Makelaar 5 5 5 4 3 4 2 1 1 1 5 4 5 2 
Politie 
AHO 5 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 3 
Wijkvereniging 
Buurtwerker 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 
Buurtmeester 5 5 5 5 5 3 1 5 
GG&GD 

4,0 5,0 3,0 1111111111 lllfllllll 4,3 4,0 4,7 5,0 4,5 llDIV/O! 4,6 s.o - 4.s 3,0 4,5 3,0 1,0 1,0 3,8 1,0 4,6 4,0 4,0 3,7 3,3 

BUURT 60 blad 1 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUID 

BUURT 60 KWALITEIT VAN DE wuuNOMGEVING BEVOLKINGSONTWIKKELINGEN EN VOORZIENINGEN 

GEBIED 02 WOl W02 W03 W04 was W06 W07 woa W09 W010 W011 woff Wo13 iN014 av 1 !iv 2 BV3 BV4 BVS BV6 BV7 BV8 BV9 BV 10 BV 11 BV12 

Bewoner 1 3 3 3 4 4 4 4 4 3 1 2 
Bewoner2 2 2 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 
Bewoner 3 
Bewoner4 
SOB 1 2 1 2 
SOB2 3 
SOB3 3 3 2 2 
SOB4 

-
SOBS s s s 
SOB6 3 5 
SOB7 3 3 5 ·-y -

SOBS 3 
SOB9 
SOB10 s s 5 
SOB 11 

·-· 
Welzijn 1 s s ---
Verhuurder 1 

·--- - ·--·-----·-
Verhuurder 2 

·-----· 
Verhuurder 3 

-------
Makelaar 
Politi a 
AHO 4 3 3 3 4 3 2 4 s 3 4 3 

- . . 

Wijkvereniging 
Buurtwerker 1 2 4 4 3 4 1 s 4 

~----
Buurtmeester 5 3 1 4 
GG&GD 

- · 

3,0 1111111111 3,0 1111111111 1111111111 3,0 2,1 3,6 3,9 4,2 llDIV/O! 4,0 5,0 2,0 3,0 5.0 s.o 11#11## ##### 3,8 1,3 4,0 3,5 3,3 2,7 3,3 

BUURT 60 blad 2 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUID 

BUURT 60 KWALITEIT VAN DE WuuNOMGEVING BEVOLKINGSONTWIKKELINGEN EN VOORZIENINGEN 

GEBIED 03 W01 W02 W03 W04 wos W06 W07 woa W09 WO 10 WO 11 WO 12 WO 13 WO 14 BV1 BV2 BV3 BV4 BVS BV6 BV7 BV8 BV 9 BV10 BV 11 BV12 

Bewoner 1 3 4 3 3 2 4 1 4 2 5~ -~ 
Bewoner 2 2 3 4 2 3 4 2 4 1 3 2 3 
Bewoner 3 
Bewoner 4 
SOB 1 2 2 2 
SOB2 4 4 2 3 
S063 3 4 2 2 
SOB4 
SOBS 3 3 5 
SOB6 3 4 
SOB7 2 2 2 1 
'sos s 3 -
SOB9 3 3 
SOB10 4 3 3 
SOB 11 
Welzijn 1 5 4 
Verhuurder 1 1 4 3 4 2 5 1 3 1 2 2 4 
Verhuurder 2 3 4 4 3 2 3 3 1 3 5 
Verhuurder 3 
Makelaar 
Politie 
AHO 1 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 
Wijkvereniging 

~ 

Buurtwerker 2 3 3 2 1 4 1 2 4 3 
Buurtmeester 1 4 3 4 3 3 1 4 

GG&GD 
--f--· 

1,5 4,0 3,0 1111111111 111111#11 3,3 2,1 3,6 3,2 3, 1 #DIV/O! 2,3 1,0 2,0 3,0 5,0 4,0 1111### ##1111# 4,0 1,2 3,3 1,8 3,0 2,8 4,0 

BUURT 60 blad 3 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUID 

BUURT 60 KWALITEIT VAN DE WuuNOMGEVING BEVOLKING:suNTWIKKELINGEN EN vuuRZIENINGEN 

GEBIED 04 W01 W02 W03 W04 W05 W06 WO? woa W09 WO 10 WO 11 wo-12 WO 13 W014 BV 1 BV2 BV3 BV4 BVS BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 BV 11 BV12 

Bewoner 1 3 3 5 5 2 4 2 4 3 4 2 3 
Bewoner 2 4 5 4 5 4 5 3 3 3 2 5 
Bewoner 3 3 4 5 5 4 3 1 3 3 2 1 5 
Bewoner 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 
SOB1 3 2 j 

SOB2 4 4 2 3 
SOB3 3 4 1 1 
SOB4 

-
SOBS 4 4 5 
SOB6 3 4 
SOB 7 2 2 ·~ 2 --
SOB8 3 --
SOB9 
SOB10 5 3 4 - -
SOB 11 
Welzijn 1 5 4 
Verhuurder 1 3 3 2 4 3 

-----
3 3 2 1 j 

Verhuurder 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 
Verhuurder 3 3 3 2 -3 4 2 3 3 2 3 
Makelaar 
Politie 

t----

AHO 3 4 4 2 4 3 3 4 3 -3 2 4 
Wijkvereniging 
Buurtwerker 4 4 3 3---~ 4 1 4 4 3 
Buurtmeester 3 4 3 4 3 3 1 4 

--
GG&GD 

3,0 4,0 3,0 ####II 11#### 3,3 2,9 3,8 3,2 4,0 #DIV(Of ~3.3 2.0 3.0 3,0 5,0 4,0 ##### 111111## 3,8 1,3 2,9 2,9 3,0 1,9 3,8 

BUURT 60 blad 4 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUID 

BUURT 60 KWALITEIT VAN DE WuuNOMCiEVINCi BEVOLKINGSONTWIKKELINCiEN EN VooRZIENINCiEN 

GEBIED 05 W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 woe W09 WO 10 W011 WO 12 WO 13 WO 14 BV 1 BV2 -BV3-~BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 BV 11 BV12 

Bewoner 1 3 4 5 1 4 3 2 3 2 5 4 5 
Bewoner 2 3 2 4 3 2 5 2 3 2 3 4 3 
Bewoner 3 3 2 3 2 4 

-
4 1 2 2 2 3 4 

Bewoner 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 
SOB1 3 4 
SOB2 3 4 2 3 
SOB3 3 4 4 2 
SOB4 
SOB5 3 3 4 
SOB6 3 2 5 
SOB 7 2 3 2 1 
SOBS 3 
SOB9 2 3 
SOB10 5 3 4 
SOB 11 
Welzijn 1 5 3 
Verhuurder 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
Verhuurder 2 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 
Verhuurder 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 
Makelaar 

-
Politie 
AHO 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4~ 
Wijkvereniging 
Buurtwerker 3 3 3 1 2 4 1 3 4 4 

-
Buurtmeester 3 4 4 3 4 3 1 4 
GG&GD 

3,0 3,0 3,0 ##### ##### 3,0 2,8 3,2 3,4 -2:1 5,0 3,3 1,0 3,5 3,0 5,0 3,0 ##### ##### 3,9 1,4 2,8 2,4 3,0 3,3 3,4 

BUURT 60 blad 5 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUID 

BUURT 60 KWALITEIT VAN DE WuuNOMGEVING BEVOLKINGSONTWIKKELINGEN EN VOORZIENINGEN 
-

GEBIED 06 WOl W02 W03 W04 wos W06 W07 woa W09 W010 woff WO f2 wo13 WO 14 B\t 1- BV2 8V3- BV4 BVS BV6 BV7 BV8 BV9 ,_13\! fo BV 11 BV 12 

Bewoner 1 1 3 3 2 3 4 3 2 4 3 1 
Bewoner2 3 3 3 2 2 

~· 

3 1 2 2 3 3 3 
Bewoner 3 3 4 3 2 4 4 5 5 2~4 2 i 
Bewoner4 
SOB 1 3 3 4 
SOB2 3 4 2 3 
SOB3 3 4 4 2 

----· - --
SOB4 
SOBS 3 3 4 
SOB6 3 2 5 
SOB7 3 4 4 4 
SOBS 3 

-- ··--- --
SOB9 
SOB 10 4 3 5 
SOB 11 
Welzijn 1 5 2 

·.-- ----
Verhuurder 1 
Verhuurder 2 I 

Verhuurder 3 
Makelaar 3 3 5 4 2 3 1 1 2 1 2 4 2 4 3 
Politie 
AHO 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 
Wijkvereniging 
Buurtwerker 2 3 3 1 4 4 1 4 4 3 
Buurtmeester 4 5 5 3 4 

-
3 1 4 

GG&GD 
3,0 3,0 3,0 ##### ##### 3,7 2,9 3,4 3,3 2,4 5,0 3,7 4,0 3,5 2,5 4,0 1,5 1,0 2,0 3,7 1,8 3,1 2,7 3,3 3,0 2,3 

BUURT 60 blad 6 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUID 

BUURT 60 KWALITEIT VAN DE WuuNOMGEVING BEVOLKINGSONTWIKKELINGEN EN VuuRZIENINGEN 

GEBIED 07 W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 woa W09 WO 10 Wo1f w-012 W013 Wo1,f sv 1-=13v2sv 3 Bvr BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV 10 BV 11 BV12 
---

Bewoner 1 4 4 5 5 3 4 4 3 4 5 
Bewoner 2 
Bewoner 3 
[Bewoner 4 
SOB 1 4 3 5 
SOB2 3 4 2 3 
SOB3 3 4 4 2 
SOB4 
SOBS 4 4 5 
SOBS 4 5 
SOB 7 5 5 5 5 --
SOBS 

---t-· 
3 

SOB9 
SOB10 5 5 5 

---
SOB 11 
Welzijn 1 -5- 3 

t-

Verhuurder 1 
Verhuurder 2 

--~ 

Verhuurder 3 
Makelaar 5 4 5 4 

_,___ 3 
4 1 1 2 1 5 4 4 3 -

Politie 
AHO 5 3 4 5 2 4 3 4 4 5 4 3 
Wijkvereniging 
Buurtwerker 3 4 4 2 2 4 1 2 3 5 
Buurtmeester 4 5 5 5 5 3 1 4 
GG&GD 

4,5 3,0 3,0 ##### ##### 4,3 3,5 4,4 4,5 4,0 #DIV/O! 4,0 5,0 4,0 3.0 4,5 2,0 1,0 2,0 3,7 1,0 4,0 3,0 3,8 4,3 4,0 

BUURT 60 blad 7 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUlD 

BUURT 60 KWALITEIT VAN DE WuuNOMCiEVINCi BEVOLKING::,uNTWIKKELINGEN EN VuuRZIENINut:N 

GEBIED 08 W01 W02 W03 W04 was W06 W07 W08 W09 WO 10 WO 11 W012 W013 WO 14 BV1 BV2 81/3 'Bii4 BVS BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 BV 11 BV 12 

Bewoner 1 2 2 4 1 4 4 4 4 2 3 3 5 
Bewoner 2 3 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 
Bewoner3 2 4 5 4 2 4 4 3 1 4 4 3 --
Bewoner 4 
SOB 1 3 2 

---
4 

--

SOB2 3 4 2 3 
SOB3 3 4 4 2 
SOB4 --
SOBS 3 3 --s 
SOB6 5 5 
SOB7 2 3 2 1 
SOBS 

---· 
3 

·-- · ---
SOB9 
SOB10 5 5 3 --
SOB 11 

-
Welzijn 1 5 4 
Verhuurder 1 3 2 2 4 1 5 3 2 2 1 2 
Verhuurder 2 3 2 2 5 3 2 2 3 2 2 
Verhuurder 3 
Makelaar 
Politie 

- ~-

AHO 2 3 3 4 3 3 2 4 2 4 3 3 
Wijkvereniging 
Buurtwerker 4 3 4 3 2 4 1 4 3 5 
Buurtmeester 2 4 4 5 3 3 1 4 
GG&GD 

2,5 3,0 3,0 ##### ##### 3,3 2,8 3,2 3,9 3,9 #DIV/O! 2,8 1,0 3,0 3,0 5,0 4,0 ##### ##### 4,0 2,8 3,0 2,3 3,3 3,1 3,4 -

BUURT 60 blad 8 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUID 

RT 60 KWALITEIT VAN DE WuuNOMGEVING BEVOLKIN~SONTWIKKELINGEN EN VOORZIENINGEN 

IED 09 W01 W02 W03 W04 W05 W06 WO? woa W09 Wo10 wcnT 'Wo 12 WO 13 WO 14 BV 1 Eiv 2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 BV 11 BV12 
-~ 

>ner 1 3 4 4 5 4 3 3 5 3 3 2 4 
>ner 2 3 4 5-5 4 

-· 
2 4 5 4 3 

>ner 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 4 3 
>ner 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 
1 3 3 4 
2 3 4 2 3 
3 3 4 4 2 
4 
5 3 3 5 
6 4 5 
7 4 4 3 3 
8 4 
9 
10 5 5 4 
11 
ijn 1 5 5 
uurder 1 3 2 2 5 1 5 3 2 2 1 1 
uurder 2 3 2 3 5 2 2 4 4 2 3 
uurder 3 
ilaar 2 3 5 4 3 4 1 1 2 1 5 4 4 4 3 
e 

4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 2 
rereniging ----
twerker 5 3 4 3 3 4 1 4 3 5 
tmeester 4 5 5 5 5 3 1 4 

GD 
3,5 3,0 3,0 lflflflflf lflflflflf 4,0 3.4 3,3 3,7 4,1 2.0 ~· 3,5 3,0 3,5 3,5 4,5 3,0 1,0 2,0 3,7 1,6 3,4 3,1 3,7 3,3 3,1 

BUURT 60 blad 9 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUID 

IURT 60 KWALITEIT VAN DE WuuNOMGEVING BEVOLKINGSONTWIKKELINGEN EN VOORZIENINGEN 
~ 

W01 W02 W03 W04 W05 W06 WO? woa- 'Wo 9 Wo10 WOTf Wb12 WO 13 W014 BV 1 BV2 BV3 8V4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 BV 11 BV12 
---- - - -

:BIED 01 4,0 5-,0 3,0 It#### ##### 4,3 4,0 4,1 ~:o 4,5 #DIV/O! 4,6 5,0 4,5 3,0 4,5 3,0 1,0 1,0 3,8 1,0 4,6 4,0 4,0 3,7 3.3 
:BIED 02 3,0 ##### 3,0 ####II 111111/tll 3,ci 2,1 3,6 3-.-9 - 4:-2 #bli/70i -~b ,__---s.o ~.-0 - 3;0 ~ci r--5-;-o 11111111# lllf#llll 3,8 1,3 4,0 3,5 3,3 iJ - 3,3 
:BIED 03 1,5 4,0 3,0 #1111/t/t 1111#11# 3,3 2, 1 3-;6 ~-.2 - 3 :1 7rb1V70! - D ~ro.~:o -3~0 - 5-:-o ,_•r:o lfli#if# '####II 4,0 1,2 3,3 1,8 3,0 ~2.8 - 4Jj 
:BIED 04 3,0 4,0 3,0 11#/t#ll 1111#11# 3,3 -2.9 3,8 3.-2 -~(o ITDIViO! - 3-;-3 - - - --f---- - -3-:0 >---s:o 4,0 ###1111 ####Ii ,_3-:S --;-:3 2,9 2.-9 - -3;0 ,_C9 ~ -~o:_~~ 
:BIED 05 3,0 3,0 3,0 /tit### #II### 3,0 2,8 -3:2 r-3,4 2,1 5:0 --3-;-3 1,0 3,5 ~.o ~s-:--o 3,0 #11#11# /t/t##ll 3,9 ---,;4 2,8 2,4 3,0 3,3 - 3:;i 
:BIED 06 3,0 3,0 3,0 ##1111# #lt#IHI 3,7 2,9 3.4 3.-3 ~:4 - -5] --:f? .___<t:o ~5 2.5 4,0 1,5 1,0 2,0 3,7 1,8 3,1 2,7 3,3 3,0 ~ 
:BIED 07 4,5 3,0 3,0 #/tll#ll 11/t##lf 4,3 3,5 4,4 4,5 4,0 #DIViO! --.ro t---s-:-o -~Ci -3:-0 ·-•rs 2,0 1,ci >--2.ci 3,7 1,0 4,0 3,0 3,8 ,__(3 - 4:0 
:BIED 08 2,5 3,0 3.0 ###II# 11#/t/t/t 3,3 2,8 3,2 3.9~3.9i71l51Wo! - 2:s --(0 ~-.-<> --3.0 - s:o ~b -###Ifft #1111## 4,0 2,8 3,0 2,3 3,3 3,1 3.4 
:BIED 09 3,5 3,0 3,0 11#11/t/t /tll/tllll 4,0 3,4 3.3 ~3,7 -T1 ~2:0 - 3.5 ~3:0 ~3-;5 - 3:s ~4.5 - 3,0 1,0 2,0 3,7 (6 3,4 3, 1 3,7 3,3 3, 1 

~-f------

IURT 60 3, 1 ###II# 3,0 /tll#/tll 1111/t/t# 3,6 2,9 3,7 3.8 3,6 #DIV/O! 3,5 3.0 3,2 3,0 4,7 3,3 11111111# 1111##11 3,8 1,5 3,5 2,9 3,4 3,1 3.4 

BUURT 60 blad 10 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUID 

BUURT 60 WONINGMARKT ISU\;IAAL-E\;UNOMISCHE POSITIE VAN BEWONERS 

GEBIED 01 WM1 WM2 WM3 WM4 WMS WMG WM7 WM8 SE 1 SE2 SE 3 SE4 SES SE 6 SE7 SE8 SE 9 SE 10 

Bewoner 1 2 s s s s 5 -
Bewoner 2 
Bewoner 3 
Bewoner 4 
SOB 1 
SOB2 
SOB3 
SOB4 
SOBS 
$086 s 
SOB7 s 5 5 
SOB8 5 
SOB9 
SOB10 5 s s 5 5 s 5 5 
SOB 11 

-

Welzijn 1 
Verhuurder 1 
Verhuurder 2 
Verhuurder 3 
Makelaar 5 s s 3f--- 5 s 5 
Politie 
AHO 4 5 5 5 5 5 
Wijkvereniging 
Buurtwerker 5 5 5 5 
Buurtmeester 5 
GG&GD 

5,0 4,0 # #### 5,0 4,3 ##### 5,0 ~5.0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### 5,0 5,0 5,0 5,0 

BUURT 60 blad 11 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUID 

BUURT 60 WONING MARKT 1su1.;IAAL-ECONOMl:s1.;HE Pu:>ITIE VAN BEWONERS 

GEBIED 02 WM1 WM2 WM3 WM4 WMS -- WM7 - WMB SE 1 -"SET- SE3--SE4 -S-E 5 SE6 'SE 7 SE 8 SE9 SE10 WM6 

Bewoner 1 5 4 4 5 
Bewoner 2 4 4 5 4 
Bewoner3 
-Bewoner 4 

'SOB 1 
SOB2 
SOB3 
SOB4 
SOBS 
SOBS 
SOB 7 5 5 

--~-
5 

SOBS 4 --SOB9 
SOB10 5 5 5 5 5 5 5 5 

---
SOB 11 
Welzijn 1 
Verhuurder 1 
Verhuurder 2 
Verhuurder 3 
Makelaar 
Politie 
AHO 4 3 4 5 5 5 
Wijkvereniging 
Buurtwerker 3 4 4 
Buurtmeester 
GG&GD 

5,0 4,7 If lflfltlt 4,2 4,5 lflllflllf 5,0 4,2 lflflflflf #111111# lflllf 1111 lflflflflf 1111##11 1111111111 4,8 4.5 #11#1111 4,8 

BUURT 60 blad 12 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUID 

BUURT 60 WONINGMARKT ISOCIAAL-E(;UNOMIS(;HE PUSITIE VAN BEWONERS 

GEBIED 03 WM1 WM2 WM3 WM4 WMS WM6 WM? WMS SE 1 SE2 SE3 SE4·- SES SE 6-- SE 7 SES SE 9 SE10 

Bewoner 1 3 4 2 4 3 2 
Bewoner 2 2 4 2 3 3 3 
Bewoner 3 
Bewoner 4 
SOB 1 
SOB2 
SOS3 
SOB4 
SOBS 
SOB6 4 
SOB? 1 2 3 
SOBS 

-
SOB9 5 

-
SOB10 3 3 4 3 2 3 3 4 3 
SOB 11 
Welzijn 1 
Verhuurder 1 4 4 2 3 4 2 s 3 
Verhuurder 2 5 3 3 2 4 3 
Verhuurder 3 
Makelaar 
Polilie 
AHO 3 2 1 2 1 1 
Wijkvereniging 
Buurtwerker 1 3 1 2 
Buurtmeester 1 2 3 
GG&GD 

4,0 3,0 5,0 3,1 1111111111 2,5 2,5 2,1 11#11#11 ###II# 11##1111 ####II 2,5 1111### 3,4 2,3 2,0 2,6 

BUURT 60 blad 13 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUID 

BUURT 60 WONING MARKT SOCIAAL-E~uNOMISCHE POSITIE VAN BEWONERS 

GEBIED 04 WM1 WM2 WM3 WM4 WMS WM6 WM7 WM if ~SE 1 SE2 SE 3 SE4 SE 5 SE 6 SE 7 SE 8 SE 9 $E10 

Bewoner 1 2 3 3 3 4 5 
Bewoner 2 2 4 3- --- ---

5 4 4 
Bewoner3 1 5 j f---- ---

5 5 4 
Bewoner 4 4 3 3--- ,_____ 

5 3 4 
SOB1 
SOB2 
SOB3 
SOB4 
SOBS 
SOB6 - - 4 
SOB 7 1 2 3 
SOBS 

- -

SOB9 
--~-~-- --

SOB10 5 5 4 3~ 4 4 5 5 
SOB 11 - --~-
Welzijn 1 

. f---- - - · 

Verhuurder 1 4 j 3 3 3 4 5 3 4 
Verhuurder 2 3 4 4 3 5 3 
Verhuurder 3 3 4 3 3 3 5 3 
Makelaar 
Politie 
AHO 2 4 3 2 3 3 

-
Wijkvereniging 
Buurtwerker 3 4 4 3 
Buurtmeester 1 3 4 
GG&GD 

3,7 3,1 ##### 3,4 ##### 3,0 3,0 3,0 ##### ##### ##### ##### 3,7 ##### 4,4 3,3 3,0 3,8 

BUURT 60 blad 14 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUID 

BUURT 60 WONING MARKT Su1,;IAAL-ECONOMl::.1,;HE Pu::.ITIE VAN BEWONERS 

GEBIED 05 WM1 WM2 WM3 WM4 WMS WM6 WM? WMS SE 1 si: r SE3 se:·4 SE 5 SE 6 SE 7 SE a SE 9 SE10 

Bewoner 1 2 4 4 2 3 4 
Bewoner2 3 4 3 4 3 3 
Bewoner3 4 4 4 4 3 
Bewoner4 3 
SOB 1 

-

SOB2 
SOB3 
'°SOB4 
SOBS 
SOB6 3 
SOB? 2 3 4 
SOB 8 3 

---· 

SOB9 5 
SOB10 5 5 4 3 3 4 4 5 5 
SOB11 

-->--· 

Welzijn 1 
Verhuurder 1 4 3 3 3 3 4 -·-5 --3 4 
Verhuurder 2 3 4 4t-- ---t--· 

3 5 3 
Verhuurder 3 3 4 . 3 ~3- 3 5 3 

-
Makelaar 
Politie 

t-- - - ~-

AHO 3 3 3 3 3 3 
Wijkvereniging -- - · Buurtwerker --2 3 3 3 -
Buurtmeester 3 3 4 
GG&GD -

3,7 3,6 5,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,2 1111111111 1111111111 11111111# '1111111111 3,7 1111111111 3,9 3,0 3,0 3,7 

BUURT 60 blad 15 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUID 

BUURT 60 WONING MARKT SOCIAAL-ECONOMISCHE POSITIE VAN BEWONERS 

GEBIED 06 WM1 WM2 WM3 WM4 WMS WM6 WMi-WMS sE 1 ~sE2 sE-3 si:~ SES SE 6 SE 7 SE 8 SE 9 SE 10 
--

Bewoner 1 s 5 -- --
3 

--- s s 3 
Bewoner2 4 4 - ---- - --4 --- s s 3 
Bewoner 3 3 3 4- - s 4 4 
Bewoner 4 
SOJ3 1 
SOB2 

--

-- -SOB3 
SOB4 
SOBS 

---- -SOB6 3 
SOB 7 4 4 s 

-- --- --- -
SOB8 3 

--- ---- ----
SOB 9 

------ f--- · 

~SOB 10 5 s s 5 s s - - - - - s s 
--- - --

SOB 11 
-------- ---- - -

Welzijn 1 
-------~------ -- -

Verhuurder 1 
- -- ~--- --

Verhuurder 2 
·-

Verhuurder 3 
Makelaar 3 3 -- -5 ~ 3 

~-

3 3 
----- ------------>-----

Politie 
AHO 4 3- ---4 1----

3 3 3 - -------Wijkvereniging 
Buurtwerker 

----3 --- ---
4 3 4 

Buurtmeester 3 3 s 
~---

GG&GD 
4,0 4,0 ##### 4,1 3,7 ##### 4,0 3.81 ##### ##### ##### ##### ##### ##### 4,3 3,8 3,0 3,9 

BUURT 60 blad 16 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUID 

BUURT 60 WONING MARKT Soc;IAAL-ECONOMISCHE POSITIE VAN BEWONERS 

GEBIED 07 WM1 WM2 WM3 WM4 WMS WM6 WM? WM8 SE 1 SE2- "SE 3 SE4 SES SE S SE 7 SE 8 SE 9-- SE 10 
-

Bewoner 1 s 4 4 s s 4 
Bewoner 2 

-
Bewoner3 
Bewoner4 
SOB 1 
SOB2 
SOB3 
SOB4 
SOBS 
SOB6 4 
SOB 7 5 5 5 
SOB8 s -
SOB9 

--f----

S0810 5 5 5 s -5- 5 s s 
SOB 11 
Welzijn 1 

- - --
-- - -- -- ----

Verhuurder 1 
·-

Verhuurder 2 
Verhuurder 3 
Makelaar s s s 3 s 4 5 
Politie --
AHO s 4 s s s s 
Wijkvereniging _,_ - - ~---

Buurtwerker 1 4 2 2 
Buurtmeester 

·- ---·- I----- s 
'GG&GD 

·---- -
S,O S,O ##### 4,6 4,3 ##### S,O 4,0 ##### ##### //#### ##### ###H7f ##### 4,6 4,0 s.o 4,3 

BUURT 60 blad 17 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUID 

BUURT 60 WONING MARKT :suCIAAL-ECONOMl:sl;HE POSITIE VAN BEWONERS 

GEBIED 08 WM1 WM2 WM3 WM4 WMS WM6" WM ? WMS se1-=~2 SE3 SE4. SE 5 SE 6 SE? SES SE 9 SE 10 ,___ - ----~-

Bewoner 1 4 3 2 
--·--· 

4 3 3 
Bewoner2 4 4 ~ -- ·--~- - -- - -

5 4 5 
·aewoner 3 4 3 ·3 --I---·-

4 4 3 -
Bewoner4 

.. 

SOB 1 - -
·soB2 

t---~- --·- · 

~SOB3 

SOB4 
-

SOBS 
I-

SOB6 
-

4 
SOB 7 1 

---1-
2 3 

SOBS 
-

SOB9 
~-

SOB10 3 3 4 1 1 2 
-'--
1 3 2 

SOB 11 -
Welzijn 1 
Verhuurder 1 4 5 21--- 2 ·~ 

,____ - ---- - ·· '-
2 5 3 3 

Verhuurder 2 3 4 2 
·--

4 2 
. ...----~-

,__ __ 
~ 

Verhuurder 3 
·- -

Makelaar 
--

Politie 
AHO 3 3 2 2 2 2 
Wijkvereniging 

-----~--· 
Buurtwerker 1 3 1 2 
~Buurtmeester --,__ 

1 2 3 
GG&GD 

3,0 3,6 ##### 3.4 ##### 1,5 1,5 2, 1 ##### ##### ##### ##### 1.5 ##### 3,8 2,6 2,0 2,8 
- - +- ·-

BUURT 60 blad 18 



SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUID 

BUURT 60 WONING MARKT iSUl;IAAL-ECONOMISCHE POSITIE VAN BEWONERS 
- -- -

GEBIED 09 WM1 WM2 WM3 WM4 w~.rs WM6 -WM? WMS SE 1 SE2 SE3 SE4 SES SE6 SE7 SES SE 9 SE10 -----

Bewoner 1 3 s 3 s s s -Bewoner 2 4 4 s s s 4 
Bewoner 3 4 4 4 4 4 3 
Bewoner 4 4 5 4 s 4 4 
SOB 1 
SOB2 
SOB3 
-~ros 4 
SOBS 
SOB 6 4 
'Sos 1 3 4 4 
SOBS 4 
'SOB 9 
SOB10 s s s s s s 3 s s 

-
SOB 11 
Welzijn 1 
Verhuurder 1 4 s 2- 2 3 2 s 3 3 
Verhuurder 2 4 4 4 s 5 
Verhuurder 3 

,_ ---- ·-- - I-

Makelaar s 4 s 3 4 4 
~-

4 
Politie 

,___ ---· 

AHO 4 4 
-- ~-

4 4 4 4 
Wijkvereniging 

t--·-c--- --- f--
Buurtwerker 3 3 3 
Buurtmeester 

~- s 5 5 
GG&GD 

- -~ 

S,O 4,0 ##### 4,4 4,0 2:0 - 3.7 - 3--:g T#### ##### #111111"# 1111##11 2,S #11#1111 4,7 4, 1 s.o 4, 1 
--
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SLEUTELPERSONEN ENQUETE 'T RAK-ZUID 

BUURT 60 WONING MARKT ISOCIAAL-ECONOMISCHE POSITIE VAN BEWONERS 
-- ---

WM1 WM2 WM3 WM4 WMS WM6 WITT WMS ~SE 1- SET SE"3 ~SE4 SES SE 6 SE7 SES 'SE 9-- SE10 
·-f--· -->----- r--·-

GEBIED 01 S,O 4,0 11###11 S,O 4.3 11#11## S,0 S,O m1t11 ##111111 1111##11 111111#11 ##### 7iil##ll s.o S,O s.o s.o 
GEBfED 02 S,0 4,7 ##### 4,2 4,S #11### 5,0 4,2 ##11#7i lf##-lilt 11###11 1111### 1111##11 ####7i -.rs -4-:-s ####II 4,8 
GEBIED 03 4,0 3,0 S,O 3, 1 ##### 2,S 2,S 2,1 11#### ####7i 7iil### ##### 2,S ##### 3,4 2,3 2,0 2,6 
GEBIED 04 3,7 3, 1 ##### 3,4 ##### 

~--- -~6 3,0 3,0 ##### ##### 7i###li ####-# 3,7 ##### 4,4 3.3 3,0 3,8 
GEBIED 05 3,7 3,6 s.6 3,5 3,0 3,0 3,0 3~2 7i#### ##### ##### ##11## 3-.7 ##11## 3,9 3,0 3,0 3,7 
GEBIED 06 4,0 4,0 ##### 4,1 3,7 ##### 4,0 3,8 ####II 1111##11 11111111# ##il7i7i 7i###7i 11###7i ~-;-3 3,8 3,0 3,9 
GEBIED 07 5,0 S,0 ##### 4,6 4,3 ##### -S.d 4,0 ##### ###1111 11###7i ~#11### #1111## 11#11## 4,6 4,0 S,O 4,3 
GEBIED 08 3,0 3,6 ##### 3,4 ###llii ,_ Ts -r;-5 -u 1r##1tt1 #717i## ##If## lflflflllf --u lttt### - 3.8 2,6 2,0 2,8 
GEBIED 09 S,0 4,0 ####If 4,4 (0 ~o -3--:? - 3-,9 lflflflflf 7t##lllf T1t111111 11#/lli# ~5 fflf#li 4,7 4, 1 s.o 4.1 -

BUURT 60 4,3 3,9 ##1111# 4,0 ###If# ##### ~ -3;5 m## #lf#fll 7111### 7r#1tli# 11###11 #11##7i 4,3 3,6 1111111111 3,9 
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VERHUUR PRESTATIE SCORE 

VERHUUR PRESTATIE GEGEVENS 
1991 1992 1993 1993 1993 1993 1993 

1 ste kwt. 2de kwt. 3de kwt. 4de kwt. 

WEEGFACTOR AANBIEDINGSGRAAD 1 1 1 1 1 1 1 
LEEGSTANDSGRAAD 1 1 1 1 1 1 1 
MUTATIEGRAAD 1 1 1 1 1 1 1 
INSCHRIJVINGSGRAAD 1 1 1 1 1 1 1 

%ALKMAAR AANBIEDINGSGRAAD 250,0% 250,0% 250,0% 250,0% 250,0% 250,0% 250,0% 
LEEGSTANDSGRAAD 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 
MUTATIEGRAAD 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 
INSCHRIJVINGSGRAAD 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

PRIJS PER AANBIEDING FLO FLO FL275 FL275 FL275 FL275 FL275 
LEEGSTANDSDAG Fl.26 Fl.28 Fl.30 FL30 FL30 FL30 Fl.30 
VERHURING (MUTATIE) FL 1.000 Fl.1.000 Fl.1.000 FL 1.000 FL 1.000 FL 1.000 Fl.1.000 
INSCHRIJVING 

I 

VERHUUR PRESTATIE SCORE 
1991 1992 1993 1993 1993 1993 1993 

1 ste kwt. 2de kwt. 3de kwt. 4de kwt. 

GEBIED 3 AANT AL WONINGEN 283 283 283 283 283 283 283 
AANBIEDINGEN 36 29 25 90 

DE VOORZORG AANBI EDINGSGRAAD 276,9% 290,0% 192,3% #DIV/O! 250,0% 
COMPLEX 25 % CORPORATIE 200,0% 200,0% 200,0% 200,0% 200,0% 200,0% 200,0% 

VERHUURDAGEN 103295 103578 25824 25824 25824 25824 103295 
LEEGSTANDSDAGEN 277 34 162 105 301 
LEEGSTANDSGRAAD 0,27% 0,13% 0,63% 0,41% 0,00% 0,29% 
% CORPORATIE 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 
VERHUURINGEN 37 39 13 10 13 36 
MUTATIEGRAAD 13,1% 13,8% 18,4% 14,1% 18,4% 0,0% 12,7% 
% CORPORATIE 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 
INSCHRIJVINGEN 40 40 40 40 40 40 
INSCHRIJVINGSGRAAD 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 
% CORPORATIE 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

VPS CORPORATIE 105 116 119 157 133 #DIV/O! 119 
VPS ALKMAAR 126 124 119 156 136 #DIV/O! 118 

VERHUUR PRESTATIE PRIJS 
1991 1992 1993 1993 1993 1993 1993 

1ste kwt. 2de kwt. 3de kwt. 4de kwt. 

TOT AAL PRIJS AANBIEDINGEN FLO FLO Fl.13.708 FL11.564 FL6.611 #DIV/O! FL30.938 
LEEGSTANDSDAGEN FLO Fl.7.728 FL 1.006 Fl.4.795 FL3.108 FLO Fl.8.910 
VERHUURINGEN FL37.000 FL39.000 FL 13.000 FL 10.000 Fl.13.000 FLO Fl.36.000 
INSCHRIJVINGEN Fl.O FLO Fl.O Fl.O Fl.O Fl.O Fl.O 

VPP TOTAAL FL37.000 FL46.728 FL27.714 FL26.359 FL22.719 #DIV/O! Fl.75.847 

BUURT 60 (60·03) blad 1 



VPSNORMSC 

VERHUUR PRESTATIE GEGEVENS 
1991 1992 1993 1993 1993 1993 1993 

1ste kwt. 2de kwt. 3de kwt. 4de kwt. 

WEEGFACTOR AANBIEDINGSGRAAD 2 2 2 2 2 2 2 
LEEGSTANDSGRAAD 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
MUTATIEGRAAD 1 1 1 1 1 1 1 
INSCHRIJVINGSGRAAD 2 2 2 2 2 2 2 

%SCW AANBIEDINGSGRAAD 250,0% 250,0% 250,0% 250,0% 250,0% 250,0% 250,0% 
LEEGSTANDSGRAAD 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 
MUTATIEGRAAD 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 
INSCHRIJVINGSGRAAD 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

PRIJS PER AANBIEDING Fl.O Fl.O FL275 FL275 Fl.275 FL275 FL275 
LEEGSTANDSDAG FL26 FL28 Fl.30 FL30 FL30 FL30 FL30 
VERHURING (MUTATIE) FL 1.000 Fl.1 .000 FL 1.000 FL 1.000 Fl.1.000 Fl.1.000 Fl.1 .000 
INSCHRIJVING 

VERHUUR PRESTATIE SCORE 
1991 1992 1993j 1993 1993 1993 1993 

1ste kwt. 2de kwt. 3de kwt. 4de kwt. 

GEBIED 3 AANTAL WONINGEN 283 283 283 283 283 283 283 
AANBIEDINGEN 36 29 25 90 

DE VOORZORG AANBIEDINGSGRAAD 276,9% 290,0% 192,3% #DIV/O! 250,0% 
COMPLEX25 % CORPORATIE 200,0% 200,0% 200,0% 200,0% 200,0% 200,0% 200,0% 

VERHUURDAGEN 103295 103578 25824 25824 25824 25824 103295 
LEEGSTANDSDAGEN 277 34 162 105 301 
LEEGSTANDSGRAAD 0,27% 0,13% 0,63% 0,41% 0,00% 0,29% 
% CORPORATIE 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 
VERHUURINGEN 37 39 13! 10 13 36 
MUTATIEGRAAD 13,1% 13,8% 18,4% 14,1% 18,4% 0,0% 12,7% 
% CORPORATIE 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 
INSCHRIJVINGEN 40 40 40 40 40 40 
INSCHRIJVINGSGRAAD 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 
% CORPORATIE 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

VPS CORPORATIE 105 120 120 158 130 #DIV/O! 122 
VPS SCWNORM 131 98 107 108 100 #DIV/O! 97 

VERHUUR PRESTATIE PRIJS 
1991 1992 1993 1993 1993 1993 1993 

1 ste kwt. 2de kwt. 3de kwt. 4de kwt. 

TOT AAL PRIJS AANBIEDINGEN FLO FLO FL 13.708 FL 11 .564 FL6.611 #DIV/O! FL30.938 
LEEGSTANDSDAGEN FLO FL7.728 Fl.1.006 Fl.4.795 Fl.3.108 Fl.O FL8.910 
VERHUURINGEN Fl.37.000 FL39.000 Fl.13.000 FL 10.000 FL 13.000 FLO FL36.000 
INSCHRIJVINGEN FLO FLO FLO FLO FLO Fl.O FLO 

VPP TOTAAL Fl.37.000 FL46.728 Fl.27.714 FL26.359 FL22.719 #DIV/O! FL75.847 

BUURT 60 (60-03) blad 1 



BIJLAGE 7 

K waliteitsprofielen van de 
homogene gebiedseenheden: 



Bijlage 7: Wijk- en buurtprofielen 

De profielen zijn opgebouwd uit een titel en vier informatieblokken, waarbij ieder van 
de blokken identiek is opgebouwd: 
1. een titel 
2. een informatieblok met daarin de scores op de kwalitatieve beoordelingsaspec

ten uit de sleutelpersonen enquete; 
3. een informatieblok met daarin de statistische kerngegevens over de opbouw 

van de bevolking in het homogene gebied; 
4. een informatieblok met daarin de statistische kerngegevens over de woning

voorraad in het homogene gebied; 
5. een informatieblok met daarin de verhuur prestatie score van de in het homoge

ne gebied aanwezige complexen met huurwoningen en de gemiddelde woning
bezetting. 

ad 1.) In de titel zijn de volgende gegevens opgenomen: 
de aanduiding buurtprofiel; 
de naam van de statistische buurt; 
het nummer van de statistische buurt gecombineerd met het nummer van het 
homogene gebied. 

ad 2.) Het informatieblok met daarin de scores op de kwalitatieve beoordelingsaspec
ten uit de sleutelpersonen enquete is op de volgende manier opgebouwd: 
een kolom met daarin de afkortingen van de vier prestatiegebieden: 

WOMG = kwaliteit van de woonomgeving; 
BOVZ = bevolkingsontwikkelingen en voorzieninger-i; 
WOMA = woningmarkt; 
SOEC = sociaal-economische positie van bewoners. 

een kolom met daarin de nummers van de kwalitatieve beoordelingsaspecten; 
de scores zijn de gemiddelde scores voor alle respondenten per aspect per 
homogeen gebied; 
een kolom met daarin de omschrijving van de kwalitatieve beoordelingsaspec
ten en de kwantitatieve ; 
een kolom met daarin de scores van kwalitatieve beoordelingsaspecten en de 
kwantitatieve; de aanduiding #DIV/O! betekent dat de score niet bekend is; 
een kolom met daarin de door de partijen in het buurtbeheer aangegeven 
streefnorm; 
een score tabel met onderling gelijke afstanden, die loopt van 1 tot 5; 
een arcering die de score op een kwalitatief beoordelingsaspect aangeeft; 
een verticale zwarte balk die de door de partijen in het buurtbeheer aangegeven 
streefnorm aangeeft; 



ad 3.) Het informatieblok met daarin de statistische kerngegevens over de opbouw 
van de bevolking en over de woningvoorraad in het homogene gebied is op de 
volgende manier opgebouwd: 
een kolom met daarin de afkortingen van twee van de vier prestatiegebieden: 

BOVZ = bevolkingsontwikkelingen en voorzieningen; 
WOMA = woningmarkt; 

een kolom met daarin de statistische kerngegevens over de opbouw van de 
bevolking en de woningvoorraad in het homogene gebied; 
een kolom met daarin de statistische kerngegevens over de opbouw van de 
bevolking en de woningvoorraad in de gemeente Alkmaar; de aanduiding #DIV
/0! betekent dat de kerngegevens niet bekend zijn op het niveau van het homo
gene gebied; 
een score tabel met onderling gelijke afstanden, die loopt van 0 tot 100%; 
een arcering die de waarde van het statistische kerngegeven in het homogene 
gebied aangeeft; 
een verticale zwarte balk die de waarde van het statistische kerngegeven in de 
gemeente Alkmaar aangeeft; 

ad 4). zie ad 3.) 

Ad 5.) Het informatieblok met daarin de verhuur prestatie score van de in het homoge
ne gebied aanwezige complexen huurwoningen en de gemiddelde woningbezet
ting is op de volgende manier opgebouwd: 
een kolom met daarin de afkortingen van een van de vier prestatiegebieden: 

WOMA = woningmarkt; 
een kolom met daarin de statistische kerngegevens over de gemiddelde wo
ningbezetting in het homogene gebied en de verhuur prestatie score van de in 
het homogene gebied aanwezige complexen met huurwoningen; 
een kolom met daarin de statistische kerngegevens over de gemiddelde wo
ningbezetting in de gemeente Alkmaar en de normwaarde voor de verhuur 
prestatie score; 
een score tabel met onderling gelijke afstanden, die loopt van 0 tot 4 voor de 
gemiddelde woningbezetting en van 50 tot 150 voor de verhuur prestatie sco
re; 
een arcering die de waarde van het statistische kerngegeven over de gemiddel
de woningbezetting in het homogene gebied en de verhuur prestatie score van 
de in het homogene gebied aanwezige complexen huurwoningen aangeeft; 
een verticale zwarte balk die de waarde van het statistische kerngegeven in de 
gemeente Alkmaar en de normwaarde voor de verhuur prestatie score aan
geeft. 



BUURTPROFIEL 'T RAK-ZUID GEBIED 60-01 

Score Norm 2 3 4 5 

WOMG 1 Karakter bouwvormen 4,0 4,0 
2 Kwaliteit bestrating (technisch) 5,0 5,0 

3 Kwaliteit openbare verlichting 3,0 3,0 
4 Kwaliteit groenvoorzieningen #DIV/0' #DIV/O! 

5 Kwaliteit speelvoorzieningen #DIV/O! #DIV/O! 
6 Kwaliteit openbare-ruimte 4,5 4,0 
7 Veiligheid openbare ruimte 4,0 4,0 
8 Be'invloeding wonen/verkeer 1 4,7 4,0 
9 Be'invloeding wonen/verkeer 2 5,0 5,0 

10 Milieu-hinder bedrijven 1 4,5 4,0 
11 Milieu-hinder bedrijven 2 #DIV/O! #DIV/O! 
12 Sociale veitigheid 4,6 4,0 

13 Aandacht van politie 5,0 5,0 
14 Fysiek ruimtelijke kwaliteit 4,5 4,0 

BOVZ 1 Winkelvoorzieningen 3,0 3,0 
2 Onderwijsvoorzieningen 4,5 4,0 
3 Voorzieningen voor kinderopvang 3,0 3,0 

4 Sport-voorzieningen 1,0 1,0 
5 Recreatie-voorzieningen 1,0 1,0 

6 Sociaal-culturele voorzieningen 1 3,8 3,0 
7 Sociaal-culturele voorzieningen 2 1,3 1,0 
8 Kwaliteit bestrating (functioneel) 4,6 4,0 
9 Kwaliteit openbare verlichting 4,0 4,0 

1 0 Kwaliteit groenvoorzieningen 4,0 4,0 
11 Kwaliteit speelvoorzieningen 3,7 3,0 
12 Parkeermogelijk- en -moeilijkheden 3.3 3,0 

WOMA 1 Bouwkundige kwaliteit woningen 1 5,0 5,0 
2 Bouwkundige kwaliteit woningen 2 4 ,0 4,0 
3 Bouwkundige kwaliteit openbare geb. #DIV/O! #DIV/O! 
4 Be'invloeding wonen/niet-wonen 5,0 5,0 
5 Verkoopbaarheid 4,3 4,0 
6 Verhuurbaarheid #DIV/O! #DIV/O! 
7 Populariteit 5,0 5,0 
8 Beeldvorming 5,0 5,0 

SOEC 1 Werkeloosheid #DIV/0' #DIV/O! 
2 Arbeidsongeschiklheid #DIV/0' #DIV/01 

3 Afhankelijkheid overdrachtsink. : bijstand 5,0 #DIV/O! 
4 Bewonerssamenstelling #DIV/O! #DIV/O! 
5 Woonlasten : betalingsproblemen huur #DIV/O! #DIV/O! 
6 Woonlasten : betalingsprobl. gem. bel. #DIV/O! #DIV/O! 
7 Gezondheid 5,0 5,0 
8 Behoefte aan prof. bewonersonderst. 4,5 5,0 
9 Dael- en taakstelling buurtwerk 4,5 5,0 

10 Woongedrag 5,0 5,0 

60-01 Alkmaar 0 2 5 50 75 100 "A 

BOVZ 1-PERS.HUISH. 28,8% 
2-PERS.HUISH. 31,5% 
3- EN MEER PERS.HUISH. 39,7% 
0-19 JAAR 35,2% 26,3% 
20-64 JAAR 62,6% 62,0% 
65 JAAR EN OUDER 2,3% 11,7% 
NEDERLANDSE NATIONALITEIT 95,9% 93,7% 
NIET NEDERL. NATIONALITEIT 4, 1 o/o 6,3% 
ONGEHUWD 44,3% 46,7% 
GEHUWD 53,0% 41 ,9% 
WEDUWSTAAT 0,9% 5, 1 o/o 
GESCHEIDEN 1,8% 6,4% 

~ 
WOMA EENGEZINSWONINGEN 100,0% 67,9% 

MEERGEZINSWONINGEN 32,1% 
HUURWONINGEN WBV. 40,6% 
HUURWONINGEN PART. 17,8% 
KOOPWONINGEN 100,0% 41,6% 

1 ,0 2 .o 3 ,0 

WOMA GEM. WONINGBEZETTING 4,76 2,46 

~~~ Verhuur Prestat ie Score (VPS) 100 
7 5 100 1 25 



BUURTPROFIEL 'T RAK-ZUID GEBIED 60-02 

Score Norm 2 3 4 5 

WOMG 1 Karakter bouwvormen 3,0 3,0 
2 Kwaliteit bestrating (technisch) #DIV/QI #DIV/O! 
3 Kwaliteit openbare verlichting 3,0 3,0 
4 Kwaliteit groenvoorzieningen #DIV/O! #DIV/O! 
5 Kwaliteit speelvoorzieningen #DIV/O! #DIV/O! 
6 Kwaliteit openbare-ruimte 3.3 3,0 
7 Veiligheid openbare ruimte 2, 1 4,0 
8 Be'invloeding wonen/verkeer 1 3,6 3,0 
9 Be"invloeding wonen/verkeer 2 3,9 3,0 

1 0 Milieu-hinder bedrijven 1 4,2 4,0 
11 Milieu-hinder bedrijven 2 #DIV/O! #DIV/O! 
12 Sociale veiligheid 4,0 4,0 
13 Aandacht van politie 5,0 5,0 
14 Fysiek ruimtelijke kwaliteit 2.0 2,0 

BOVZ 1 Winkel·voorzieningen 3,0 3,0 
2 Onderwijsvoorzieningen 5.0 5,0 
3 Voorzieningen voor kinderopvang 5,0 5.0 
4 Sport-voorzieningen 2,0 #DIV/O! 
5 Recreatie-voorzieningen #DIV/O! #DIV/O! 
6 Sociaal-culturele voorzieningen 1 3,8 3,0 
7 Sociaal-culturele voorzieningen 2 1,5 1,0 
8 Kwaliteit bestrating (functioneel) 4,0 4,0 
9 Kwaliteit openbare verlichting 3,5 3,0 

10 Kwaliteit groenvoorzieningen 3,3 3,0 
11 Kwaliteit speelvoorzieningen 2,7 3.0 
12 Parkeermogelijk- en -moeilijkheden 3,3 3,0 

WOMA 1 Bouwkundige kwaliteit woningen 1 5,0 5.0 
2 Bouwkundige kwaliteit woningen 2 4,7 4,0 
3 Bouwkundige kwaliteit openbare geb. #DIV/O! #DIV/O! 
4 Be"invloeding wonen/niet-wonen 4,2 4,0 
5 Verkoopbaarheid 4,5 4,0 
6 Verhuurbaarheid #DIV/O! #DIV/O! 
7 Populariteit 5.0 5,0 
8 Beeldvorming 4,2 4,0 

SOEC 1 Werkeloosheid #DIV/O! #DIV/O! 
2 Arbeidsongeschiktheid #DIV/O! #DIV/O! 
3 Afhankelijkheid overdrachtsink.: bijstand 5,0 #DIV/O! 
4 Bewonerssamenstelling #DIV/O! #DIV/O! 
5 Woonlasten : betalingsproblemen huur #DIV/Ol #DIV/O! 
6 Woonlasten : betalingsprobl. gem. bel. #DIV/O! #DIV/O! 
7 Gezondheid 4,8 4,0 
8 Behoefte aan prof. bewonersonderst. 4,0 4,0 
9 Dael- en taakstelling buurtwerk 4,0 #DIV/O! 

10 Woongedrag 4,8 4,0 

60-02 Alkmaar 0 2 5 50 7 5 100'\l 

BOVZ 1-PERS.HUISH. 28,8% 
2-PERS.HUISH. 31,5% 
3- EN MEER PERS.HUISH. 39,7% 
0-19 JAAR 37,5% 26,3% 
20-64 JAAR 62,5% 62,0% 
65 JAAR EN OUDER 0,0% 11,7% 
NEDERLANDSE NATIONALITEIT 100,0% 93,7% 
NIET NEDERL. NATIONALITEIT 0,0% 6,3% 
ONGEHUWD 45,8% 46,7% 
GEHUWO 50.0% 41,9% 
WEDUWSTAAT 4,2% 5,1% 
GESCHEIDEN 0,0% 6,4% 

~ 
WOMA E ENGEZINSWONINGEN 100,0% 67,9% 

MEERGEZINSWONINGEN 32,1% 
HUURWONINGEN WBV. 40,6% 
HUURWONINGEN PART. 17,8% 
KOOPWONINGEN 100,0% 41,6% 

1 ,0 2 ,0 3 ,0 

WOMA GEM. WONINGBEZETIING 1,84 2,46 

~' 
I 

VPS 100 
7 5 1 00 1 # 



BUURTPROFIEL 'T RAK-ZUID GEBIED 60-03 

Score Norm 2 3 4 5 

WOMG 1 Karakter bouwvormen 1,5 1,Q 
2 Kwaliteit bestrating (technisch) 4,Q 4,Q 
3 Kwaliteit openbare verlichting 3,Q 3,Q 
4 Kwaliteit groenvoorzieningen #DIV/Q! #DIV/Q! 
5 Kwaliteit speelvoorzieningen #DIV/Q! #DIV/Q! 
6 Kwaliteit openbare-ruimte 3,Q 3,Q 
7 Veiligheid openbare ruimte 2, 1 4,Q 
8 Be'invloeding wonen/verkeer 1 3,6 3 ,Q 
9 Be'invloeding wonen/verkeer 2 3,2 3,Q 

1 Q Milieu-hinder bedrijven 1 3,1 3,Q 
11 Milieu-hinder bedrijven 2 #DIV/QI #DIV/Q! 
12 Sociale veiligheid 2,3 4 ,Q 
13 Aandacht van politie 1,Q 3,Q 
14 Fysiek ruimtelijke kwaliteit 2,Q 2,Q 

BOVZ 1 Winkelvoorzieningen 3,Q 3,Q 
2 Onderwijsvoorzieningen 5,Q 5,Q 
3 Voorzieningen voor kinderopvang 4,Q 4,Q 
4 Sport-voorzieningen 1.Q #DIV/Q! 
5 Recreatie-voorzieningen #DIV/QI #DIV/Q! 
6 Sociaal-culturele voorzieningen 1 4,Q 4,Q 
7 Sociaal-culturele voorzieningen 2 1,3 1,Q 
8 Kwaliteit bestrating (functioneel) 3.3 3,Q 
9 Kwaliteit openbare verlichting 1,8 3,Q 

1 Q Kwaliteit groenvoorzieningen 3,Q 3.Q 
11 Kwaliteit speelvoorzieningen 2,8 3,Q 
12 P arkeermogelijk- en -moeil ijkheden 4,Q 3,Q 

WOMA 1 Bouwkundige kwaliteit woningen 1 4 ,Q 4,Q 
2 Bouwkundige kwaliteit woningen 2 3,Q 3 ,Q 
3 Bouwkundige kwaliteit openbare geb. 5,Q 5,Q 
4 Be'invloeding wonen/niet-wonen 3,1 3,Q 
5 Verkoopbaarheid #DIV/Q! #DIV/Q! 
6 Verhuurbaarheid 2.5 2,Q 
7 Populariteit 2.5 3,Q 
8 Beeldvorming 2.1 3,Q 

SOEC 1 Werkeloosheid #DIV/Q! #DIV/Q! 
2 Arbeidsongeschiktheid #DIV/Q! #DIV/Q! 
3 Afhankelijkheid overdrachtsink.: bijstand 2,Q #DIV/QI 
4 Bewonerssamenstelling #DIV/O! #DIV/Q! 
5 Woonlasten : betalingsproblemen huur 2,7 3 ,Q 
6 Woonlasten : betalingsprobl. gem. bel. #DIV/Q! #DIV/Q! 
7 Gezondheid 3,4 3,Q 
8 Behoefte aan prof. bewonersonderst. 2,4 3,Q 
9 Doel- en taakstelling buurtwerk 3,Q 3,Q 

1 Q Woongedrag 2,6 3,Q 

6Q-Q3 Alkmaar 0 2 5 50 75 100 • ., 

BOVZ 1-PERS.HUISH. 28,8% 
2-PERS.HUISH. 31.5% 
3- EN MEER PERS.HUISH. 39,7% 
Q-19 JAAR 28,8% 26,3% 
20-64 JAAR 6Q,6o/o 62,QO/o 
65 JAAR EN OUDER lQ,6% 11,7% 
NEDERLANDSE NATIONALITEIT 92,2% 93,7% 
NIET NEDERL. NATIONALITEIT 7,8% 6,3% 
ONGEHUWD 53,1% 46,7% 
GEHUWD 28, 1% 41,9% 
WEDUWSTAAT 4,7% 5,1% 
GESCHEIDEN 14, 1% 6,4% 

~I 
WOMA E ENG EZI NSWONINGEN 19,2% 67,9% 

MEERGEZINSWONINGEN 8Q,8% 32,1% 
HUURWONINGEN WBV. 97,3% 4Q,6% 
HUURWONINGEN PART. Q,QO/o 17,8% 
KOOPWONINGEN 2,7% 41,6% 

1 ,0 2 .o 3 ,0 

WOMA GEM. WONINGBEZETIING 2,13 2,46 

~"F I VPS lQQ 
75 100 1 25 



BUURTPROFIEL 'T RAK-ZUID GEBIED 60-04 

WOMG 1 Karakter bouwvormen 
2 Kwaliteit bestrating (technisch) 
3 Kwaliteit openbare verlichting 
4 Kwaliteit groenvoorzieningen 
5 Kwaliteit speelvoorzieningen 
6 Kwaliteit openbare-ruimte 
7 Veiligheid openbare ruimte 
8 Be'invloeding wonen/verkeer 1 
9 Be'invloeding wonen/verkeer 2 

1 Q Milieu-hinder bedrijven 1 
11 Milieu-hinder bedrijven 2 
12 Sociale veiligheid 
13 Aandacht van politie 
14 Fysiek ruimtelijke kwaliteit 

BOVZ 1 Winkelvoorzieningen 
2 Onderwijsvoorzieningen 
3 Voorzieningen voor kinderopvang 
4 Sport-voorzieningen 
5 Recreatie-voorzieningen 
6 Sociaal-culturele voorzieningen 1 
7 Sociaal-culturele voorzieningen 2 
8 Kwaliteit bestrating (functioneel) 
9 Kwaliteit openbare verlichting 

1 Q Kwaliteit groenvoorzieningen 
11 Kwaliteit speelvoorzieningen 
12 Parkeermogelijk- en -moeilijkheden 

WOMA 1 Bouwkundige kwaliteit woningen 1 
2 Bouwkundige kwaliteit woningen 2 
3 Bouwkundige kwaliteit openbare geb. 
4 Be'invloeding wonen/niet-wonen 
5 Verkoopbaarheid 
6 Verhuurbaarheid 
7 Populariteit 
8 Beeldvorming 

SOEC 1 Werkeloosheid 

BOVZ 

WOMA 

WOMA 

2 Arbeidsongeschiktheid 
3 Afhankelijkheid overdrachtsink.: bijstand 
4 Bewonerssamenstelling 
5 Woonlasten : betalingsproblemen huur 
6 Woonlasten : betalingsprobl. gem. bel. 
7 Gezondheid 
8 Behoefte aan prof. bewonersonderst. 
9 Doel- en taakstelling buurtwerk 

1 Q Woongedrag 

1-PERS.HUISH. 
2-PERS.HUISH. 
3- EN MEER PERS.HUISH. 
0-19 JAAR 
20-64 JAAR 
65 JAAR EN OUDER 
NEDERLANDSE NATIONALITEIT 
NIET NEDERL. NATIONALITEIT 
ONGEHUWD 
GEHUWD 
WEDUWSTAAT 
GESCHEIDEN 

EENGEZINSWONINGEN 
MEERGEZINSWONINGEN 
HUURWONINGEN WBV. 
HUURWONINGEN PART. 
KOOPWONINGEN 

GEM. WONINGBEZETTING 
VPS 

Score Norm 
3,Q 1,Q 
4,Q 4,Q 
3,Q 3,Q 

#DIV/Q! #DIV/Q1 

#DIV/Q! #DIV/Q! 
3,3 3,Q 
2,9 4,Q 
3,8 3,Q 
3,2 3,Q 
4,Q 3,Q 

#DIV/Q! #DIV/O! 
3,3 4,0 
2,0 3,Q 
3,Q 2,0 
3,Q 3,0 
5,Q 5,0 
4,Q 4,Q 
1,0 #DIV/O! 

#DIV/O! #DIV/O! 
3,9 4,0 
1,4 1,0 
2,9 3,Q 
2,9 3,Q 
3,Q 3,Q 
1,9 3,Q 
3,8 3,0 
3,7 4,0 
3,1 3,Q 

#DIV/QI 5,0 
3,4 3,0 

#DIV/Q! #DIV/Q! 
3,Q 2,Q 
3,Q 3,Q 
3,0 3,0 

#DIV/O! #DIV/Q! 
#DIV/Q! #DIV/O! 

2,Q #DIV/O! 
#DIV/QI #DIV/O! 

4,Q 3,Q 
#DIV/Q! #DIV/Q! 

4,4 3,Q 
3 ,3 3,Q 
3,5 3,0 
3,8 3,0 

6Q-Q4 Alkmaar 
28,8% 
31,5% 
39,7% 
26,3% 
62,0% 
11,7% 
93,7% 

23,7% 
69,9% 

6,3% 
92,2% 

7,8% 
48,5% 
4Q,5% 

1,8% 
9,2% 

6,3% 
46,7% 
41,9% 

5,1% 
6,4% 

1 QQ,0% 67,9% 
Q,QO/o 
Q,Q% 

1 QQ,Qo/o 
Q,Qo/o 

2,06 
112 

32,1% 
40,6% 
17,8% 
41,6% 

2,46 
100 

0 

2 3 4 5 

25 50 7 5 100 Of< 

, ,0 2 ,0 3 ,0 

76 100 , 2' 



BUURTPROFIEL 'T RAK-ZUID GEBIED 6Q-Q5 

WOMG 1 Karakter bouwvormen 
2 Kwaliteit bestrating (technisch) 
3 Kwaliteit openbare verlichting 
4 Kwaliteit groenvoorzieningen 
5 Kwaliteit speelvoorzieningen 
6 Kwaliteit openbare-ruimte 
7 Veiligheid openbare ruimte 
8 Be'invloeding wonen/verkeer 1 
9 Be'invloeding wonen/verkeer 2 

1 Q Milieu-hinder bedrijven 1 
11 Milieu-hinder bedrijven 2 
12 Sociale veiligheid 
13 Aandacht van politie 
14 Fysiek ruimtelijke kwaliteit 

BOVZ 1 Winkelvoorzieningen 
2 Onderwijsvoorzieningen 
3 Voorzieningen voor kinderopvang 
4 Sport-voorzieningen 
5 Recreatie-voorzieningen 
6 Sociaal-culturele voorzieningen 1 
7 Sociaal-culturele voorzieningen 2 
8 Kwaliteit bestrating (functioneel) 
9 Kwaliteit openbare verlichting 

1 Q Kwaliteit groenvoorzieningen 
11 Kwaliteit speelvoorzieningen 
12 Parkeermogelijk- en -moeilijkheden 

WOMA 1 Bouwkundige kwaliteit woningen 1 
2 Bouwkundige kwaliteit woningen 2 
3 Bouwkundige kwaliteit openbare geb. 
4 Be'invloeding wonen/niet-wonen 
5 Verkoopbaarheid 
6 Verhuurbaarheid 
7 Populariteit 
8 Beeldvorming 

SOEC 1 Werkeloosheid 

BOVZ 

WOMA 

WOMA 

2 Arbeidsongeschiktheid 
3 Afhankelijkheid overdrachtsink.: bijstand 
4 Bewonerssamenstelling 
5 Woonlasten : betalingsproblemen huur 
6 Woonlasten : betalingsprobl. gem. bel. 
7 Gezondheid 
8 Behoefte aan prof. bewonersonderst. 
9 Doel- en taakstelling buurtwerk 

1 Q Woongedrag 

1-PERS.HUISH. 
2-PERS.HUISH. 
3- EN MEER PERS.HUISH. 
Q-19 JAAR 
2Q-64 JAAR 
65 JAAR EN OUDER 
NEDERLANDSE NATIONALITEIT 
NIET NEDERL. NATIONALITEIT 
ONGEHUWD 
GEHUWD 
WEDUWSTAAT 
GESCHEIDEN 

EENGEZINSWONINGEN 
MEERGEZINSWONINGEN 
HUURWONINGEN WBV. 
HUURWONINGEN PART. 
KOOPWONINGEN 

GEM. WONINGBEZETTING 
VPS 

Score Norm 
3,Q 3,Q 
3,Q 3,Q 
3,Q 3,Q 

#DIV/Q! #DIV/QI 
#DIV/Q! #DIV/QI 

3,Q 3,Q 
2,8 4,Q 
3,2 3,Q 
3,4 3,Q 
2,1 4,Q 
5,Q 5,Q 
3,3 4,Q 
1,Q 4,Q 
3,5 3,Q 
3,Q 3,Q 
5,Q 5,Q 
3,Q 3,Q 
2,Q #DIV/Q! 

#DIV/Q! #DIV/Qt 
3,9 3,Q 
1,5 1,Q 
2,8 3,Q 
2,4 3,Q 
3,Q 3,Q 
3,3 3,Q 
3,4 3,Q 
3,7 3,Q 
3.6 3,Q 
5,Q 5,Q 
3,5 3,Q 
3,Q 3,Q 
3,Q 3,Q 
3,Q 3,Q 
3,2 3,Q 

#DIV/QI #DIV/Q! 
#DIV/Q! #DIV/Q! 

3,Q #DIV/Q! 
#DIV/Q! #DIV/Q! 

3,8 3,Q 
#DIV/Q! #DIV/Qt 

3,9 3,Q 
3,Q 3,Q 
3,5 3,Q 
3,7 3,Q 

6Q-Q5 Alkmaar 
28,8% 
31,5% 
39,7% 
26,3% 
62,Q% 
11,7% 
93,7% 

39,3% 
58,4% 

2,3% 
92,7% 
7,3% 

52,1% 
41,4% 

1,3% 
5,2% 

1QQ,Q% 
Q,Q% 
Q,Q% 

61,4% 
38,6% 

2,9Q 
121 

6,3% 
46,7% 
41,9o/o 

5,1% 
6,4% 

67,9% 
32.1% 
4Q,6% 
17,8% 
41,6% 

2,46 
1QQ 

2 3 4 5 

0 25 50 75 100'11 

1 ,0 2 ,0 3 ,0 

I 
7 5 1 00 1 2' 



BUURTPROFIEL 'T RAK-ZUID GEBIED 6Q-Q6 

Score Norm 2 3 4 5 

WOMG 1 Karakter bouwvormen 3,Q 3,Q 
2 Kwaliteit bestrating (technisch) 3,Q 3,Q 
3 Kwaliteit openbare verlichting 3,Q 3,Q 
4 Kwaliteit groenvoorzieningen ltDIV/Q1 ltDIV/Q! 
5 Kwaliteit speelvoorzieningen ltDIV/Q! ltDIV/Q! 
6 Kwaliteit openbare-ruimte 3,5 3,Q 
7 Veiligheid openbare ruimte 2.9 4,Q 
8 Be'lnvloeding wonen/verkeer 1 3,4 3,Q 
9 Be'invloeding wonen/verkeer 2 3,3 3,Q 

1 Q Milieu-hinder bedrijven 1 2,4 4,Q 
11 Milieu-hinder bedrijven 2 5,Q 5,Q 
12 Sociale veiligheid 3,7 4,Q 

13 Aandacht van politie 4,Q 4,Q 

14 Fysiek ruimtelijke kwaliteit 3,5 3,Q 

BOVZ 1 Winkelvoorzieningen 2,5 3,Q 
2 Onderwijsvoorzieningen 4,Q 4,Q 
3 Voorzieningen voor kinderopvang 1,5 3.Q 
4 Sport-voorzieningen 1,Q 1,Q 
5 Recreatie-voorzieningen 2,Q 2,Q 
6 Sociaal-culturele voorzieningen 1 3,7 3,Q 
7 Sociaal-culturele voorzieningen 2 1,8 1,Q 
8 Kwaliteit bestrating (functioneel) 3,1 3,Q 
9 Kwaliteit openbare verlichting 2,7 3,Q 

1 Q Kwaliteit groenvoorzieningen 3.3 3,Q 
11 Kwaliteit speelvoorzieningen 3,Q 3,Q 
12 Parkeermogelijk- en -moeilijkheden 2,3 3,Q 

WOMA 1 Bouwkundige kwaliteit woningen 1 4,Q 4,Q 
2 Bouwkundige kwaliteit woningen 2 4,Q 4,Q 
3 Bouwkundige kwaliteit openbare geb. ltDIV/Q! ltDIV/Q! 
4 Be'invloeding wonen/niet-wonen 4, 1 4,Q 
5 Verkoopbaarheid 3,7 3,Q 
6 Verhuurbaarheid ltDIV/Q! ltDIV/Q! 
7 Populariteit 4,Q 4,Q 
8 Beeldvorming 3,8 3,Q 

SOEC 1 Werkeloosheid ltDIV/Q! ltDIV/Q! 
2 Arbeidsongeschiktheid ltDIV/Q! ltDIV/Q! 
3 Afhankelijkheid overdrachtsink.: bijstand 4,Q ltDIV/Q! 
4 Bewonerssamenstelling ltDIV/Q! ltDIV/Q! 
5 Woonlasten : betalingsproblemen huur ltDIV/Q1 ltDIV/Q! 
6 Woonlasten : betalingsprobl. gem. bel. ltDIV/Q! ltDIV/Q! 
7 Gezondheid 4,3 4,Q 
8 Behoefte aan prof. bewonersonderst. 3,7 3,Q 
9 Dael- en taakstelling buurtwerk 3,5 3,Q 

1 Q Woongedrag 3,9 3,Q 

60-Q6 Alkmaar 0 25 50 75 100 ~~ 

BOVZ 1-PERS.HUISH. 28,8% 
2-PERS.HUISH. 31,5% 
3- EN MEER PERS.HUISH. 39,7% 
Q-19 JAAR 43,5% 26,3% 
2Q-64 JAAR 55,9% 62,QO/o 
65 JAAR EN OUDER Q,6% 11,7% 
NEDERLANDSE NATIONALITEIT 96,9% 93,7% 
NIET NEDERL. NATIONALITEIT 3,1% 6,3% 
ONGE.HUWD 5Q,9% 46,7% 
GEHUWD 44,9% 41,9% 
WEDUWSTAAT Q,6% 5,1% 
GESCHEIDEN 3,7% 6,4% 

m::a:::1 
WOMA EENGEZINSWONINGEN 1QQ,Q% 67,9% 

MEERGEZINSWONINGEN Q,Q% 32,1% 
HUURWONINGEN WBV. Q,Q% 4Q,6% 
HUURWONINGEN PART. Q,Q% 17,8% 
KOOPWONINGEN 1QQ,Q% 41,6% 

1 ,0 2 ,0 3,0 

WOMA GEM. WONINGBEZETTING 3,4Q 2,46 
VPS 1QQ 

7 5 1 00 1 2 5 



BUURTPROFIEL 'T RAK-ZUID GEBIED 6Q-Q7 

WOMG 1 Karakter bouwvormen 
2 Kwaliteit bestrating (technisch) 
3 Kwaliteit openbare verlichting 
4 Kwaliteit groenvoorzieningen 
5 Kwaliteit speelvoorzieningen 
6 Kwaliteit openbare-ruimte 
7 Veiligheid openbare ruimte 
8 Be"invloeding wonen/verkeer 1 
9 Be"invloeding wonen/verkeer 2 

1 Q Milieu-hinder bedrijven 1 
11 Miiieu-hinder bedrijven 2 
12 Sociale veiligheid 
13 Aandacht van politie 
14 Fysiek ruimtelijke kwaliteit 

BOVZ 1 Winkelvoorzieningen 
2 Onderwijsvoorzieningen 
3 Voorzieningen voor kinderopvang 
4 Sport-voorzieningen 
5 Recreatie-voorzieningen 
6 Sociaal-culturele voorzieningen 1 
7 Sociaal-culturele voorzieningen 2 
8 Kwaliteit bestrating (functioneel) 
9 Kwaliteit openbare verlichting 

1 Q Kwaliteit groenvoorzieningen 
11 Kwaliteit speelvoorzieningen 
12 Parkeermogelijk- en -moeilijkheden 

WOMA 1 Bouwkundige kwaliteit woningen 1 
2 Bouwkundige kwaliteit woningen 2 
3 Bouwkundige kwaliteit openbare geb. 
4 Be"invloeding wonen/niet-wonen 
5 Verkoopbaarheid 
6 Verhuurbaarheid 
7 Populariteit 
8 Beeldvorming 

SOEC 1 Werkeloosheid 

BOVZ 

WOMA 

WOMA 

2 Arbeidsongeschiktheid 
3 Afhankelijkheid overdrachtsink.: bijstand 
4 Bewonerssamenstelling 
5 Woonlasten : betalingsproblemen huur 
6 Woonlasten : betalingsprobl. gem. bel. 
7 Gezondheid 
8 Behoefte aan prof. bewonersonderst. 
9 Doel- en taakstelling buurtwerk 

1 Q Woongedrag 

1-PERS.HUISH. 
2-PERS.HUISH. 
3- EN MEER PERS.HUISH. 
Q-19 JAAR 
20-64 JAAR 
65 JAAR EN OUDER 
NEDERLANDSE NATIONALITEIT 
NIET NEDERL. NATIONALITEIT 
ONGEHUWD 
GEHUWD 
WEDUWSTAAT 
GESCHEIDEN 

EENGEZINSWONINGEN 
MEERGEZINSWONINGEN 
HUURWONINGEN WBV. 
HUURWONINGEN PART. 
KOOPWONINGEN 

GEM. WONINGBEZETTING 
VPS 

Score Norm 
4,5 4,0 
3,Q 3,0 
3,0 3,Q 

#DIV/Q! #DIV/Q! 
#DIV/Q! #DIV/Q! 

4,5 4,Q 
3,5 4,Q 
4,4 4,Q 
4,5 4,Q 
4,Q 4,0 

#DIV/QI #DIV/Q! 
4,Q 4,Q 
5,Q 5,Q 
4,Q 4,Q 
3,Q 3,Q 
4,5 4,Q 

2.11 3,Q 
1,0 1,Q 
2,Q 2.Q 
3,8 3,0 
1,3 1,Q 
4,Q 4,Q 
3,Q 3,Q 
3,8 3,Q 
4,3 4,Q 
4,Q 4,Q 
5,Q 5,Q 
5,Q 5,Q 

#DIV/Q! #DIV/Q! 
4,6 4,Q 
4,3 4,Q 

#DIV/QI #DIV/Q! 
5,Q 5,Q 
4,Q 4,Q 

#DIV/QI #DIV/Q! 
#DIV/Q! #DIV/Q! 

5,Q #DIV/Q! 
#DIV/Q! #DIV/Q! 
#DIV/Q! #DIV/Q! 
#DIV/QI #DIV/Q! 

4,6 4,Q 
3,8 4,Q 
4,5 3,Q 
4,3 4,Q 

6Q-Q7 Alkmaar 
28,8% 
31,5% 
39,7% 
26,3% 
62,QO/o 
11,7% 
93, 7% 

49,4% 
50,0% 

Q,6% 
98,1% 

1,9% 
53,1% 
44,4% 

Q,Qo/o 
2,5% 

1 QQ,Qo/o 
Q,QO/o 
Q,QO/o 
Q,QO/o 

1QQ,Q% 

3,76 

6,3% 
46,7% 
41,9% 

5,1% 
6,4% 

67,9% 
32, 1% 
4Q,6% 
17,8% 
41,6% 

2,46 
1QQ 

2 3 4 5 

0 2 5 50 7 5 100 '* 

I 
7 5 1 00 1 2 5 



BUURTPROFIEL 'T RAK-ZUID GEBIED 60-08 

Score Norm 2 3 4 5 

WOMG 1 Karakter bouwvormen 2,5 2,0 
2 Kwaliteit bestrating (technisch) 3,0 3,0 
3 Kwaliteit openbare verlichting 3,0 3,0 
4 Kwaliteit groenvoorzieningen #DIV/O! #DIV/O! 
5 Kwaliteit speelvoorzieningen #DIV/O! #DIV/O! 
6 Kwaliteit openbare-ruimte 3,0 3,0 
7 Veiligheid openbare ruimte 2,8 4,0 
8 Be"invloeding wonen/verkeer 1 3,2 3,0 
9 Be"invloeding wonen/verkeer 2 3,9 3.0 

10 Milieu-hinder bedrijven 1 3.9 3,0 
11 Milieu-hinder bedrijven 2 #DIV/O! #DIV/O! 
12 Sociale veiligheid 2,8 4,0 
13 Aandacht van politie 1,0 4,0 
14 Fysiek ruimtelijke kwaliteit 3,0 3,0 

BOVZ 1 Winkelvoorzieningen 3,0 3,0 
2 Onderwijsvoorzieningen 5,0 5,0 
3 Voorzieningen voor kinderopvang 4,0 4.0 
4 Sport-voorzieningen 2,0 #DIV/O! 
5 Recreatie-voorzieningen #DIV/01 #DIV/O! 
6 Sociaal-culturele voorzieningen 1 4,0 4,0 
7 Sociaal-culturele voorzieningen 2 2,7 1,0 
8 Kwaliteit bestrating (functioneel) 3,0 3.0 
9 Kwaliteit openbare verlichting 2.3 3,0 

10 Kwaliteit groenvoorzieningen 3.3 3.0 
11 Kwaliteit speelvoorzieningen 3,1 3.0 
12 Parkeermogelijk- en -moeilijkheden 3.4 3,0 

WOMA 1 Bouwkundige kwaliteit woningen 1 3,0 3.0 
2 Bouwkundige kwaliteit woningen 2 3,6 3,0 
3 Bouwkundige kwaliteit openbare geb. #DIV/O! #DIV/O! 
4 Be"invloeding wonen/niet-wonen 3,4 3,0 
5 Verkoopbaarheid #DIV/O! #DIV/O! 
6 Verhuurbaarheid 1,5 3.0 
7 Populariteit 1,5 3,0 
8 Beeldvorming 2,1 3,0 

SOEC 1 Werkeloosheid #DIV/O! #DIV/O! 
2 Arbeidsongeschiktheid #DIV/O! #DIV/O! 
3 Afhankelijkheid overdrachtsink.: bijstand 1,0 #DIV/O! 
4 Bewonerssamenstelling #DIV/O! #DIV/O! 
5 Woonlasten : betalingsproblemen huur 1,7 3,0 
6 Woonlasten: betalingsprobl. gem. bel. #DIV/O! #DIV/O! 
7 Gezondheid 3,8 3,0 
8 Behoefte aan prof. bewonersonderst. 2,6 3,0 
9 Doel- en taakstelling buurtwerk 3,0 3,0 

10 Woongedrag 2,8 3,0 
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BUURTPROFIEL 'T RAK-ZUID GEBIED 6Q-Q9 

WOMG 1 Karakter bouwvormen 
2 Kwaliteit bestrating (technisch) 
3 Kwaliteit openbare verlichting 
4 Kwaliteit groenvoorzieningen 
5 Kwaliteit speelvoorzieningen 
6 Kwaliteit openbare-ruimte 
7 Veiligheid openbare ruimte 
8 se·invloeding wonen/verkeer 1 
9 Be"invloeding wonen/verkeer 2 

1 Q Milieu-hinder bedrijven 1 
11 Milieu-hinder bedrijven 2 
12 Sociale veiligheid 
13 Aandacht van politie 
14 Fysiek ruimtelijke kwaliteit 

BOVZ 1 Winkelvoorzieningen 
2 Onderwijsvoorzieningen 
3 Voorzieningen voor kinderopvang 
4 Sport-voorzieningen 
5 Recreatie-voorzieningen 
6 Sociaal-culturele voorzieningen 1 
7 Sociaal-culturele voorzieningen 2 
8 Kwaliteit bestrating (functioneel) 
9 Kwaliteit openbare verlichting 

1 Q Kwaliteit groenvoorzieningen 
11 Kwaliteit speelvoorzieningen 
12 Parkeermogelijk- en -moeilijkheden 

WOMA 1 Bouwkundige kwaliteit woningen 1 
2 Bouwkundige kwaliteit woningen 2 
3 Bouwkundige kwaliteit openbare geb. 
4 Be"invloeding wonen/niet-wonen 
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6 Verhuurbaarheid 
7 Populariteit 
8 Beeldvorming 
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Bijlage 8: Check-list vaststellen streefnormen 

Kwaliteitsaspecten die boven het normale/gemiddelde niveau scoren. Als criteria war
den alle scores van 3,5 en hoger meegenomen. 

De volgende kwaliteitsaspecten scoren in het Rak-Zuid op wiikniveau boven het nor
male/gemiddelde niveau. 

womg 6 Kwaliteit openbare-ruimte 
Op wijkniveau scoort dit aspect boven het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke jnspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

womg 8 Be'lnvloeding wonen/verkeer 1 
Op wijkniveau scoort dit aspect boven het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

womg 9 Be'lnvloeding wonen/verkeer 2 
Op wijkniveau scoort dit aspect boven het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

womg 10 Milieu-hinder bedrijven 1 
Op wijkniveau scoort dit aspect boven het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

womg 12 Sociale veiligheid 
Op wijkniveau scoort dit aspect boven het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 



bovz 2 Onderwijsvoorzieningen 
Op wijkniveau scoort dit aspect boven het normale/gemiddelde niveau . 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

bovz 6 Sociaal-culturele voorzieningen 1 
Op wijkniveau scoort dit aspect boven het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

bovz 8 Functionele kwaliteit bestrating 
Op wijkniveau scoort dit aspect boven het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

bovz 10 Functionele kwaliteit groenvoorzieningen 
Op wijkniveau scoort dit aspect boven het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

bovz 1 2 Parkeermogelijk- en -moeilijkheden 
Op wijkniveau scoort dit aspect boven het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

bovz 3- en meer persoonshuishoudens 
Aa-ntal 3 en meer persoonshoudens in de wijk ligt boven het stedelijk gemiddel
de respectievelijk 50% ten opzichte van 40%. Er is sprake van een oververte
genwoordiging . 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke in
spanningen in welke buurten verwacht men dit te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 



bovz 0-1 9 jaar 
Aantal jongeren inde leeftijdscategorie van 0-19 jaar ligt boven het stedelijk 
gemiddelde respectievelijk 37% ten opzichte van 26%. Er is sprake van een 
oververtegenwoordiging 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

woma 1 Bouwkundige kwaliteit woningen 1 
Op wijkniveau scoort dit aspect boven het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

woma 2 Bouwkundige kwaliteit woningen 2 
Op wijkniveau scoort dit aspect boven het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

woma 4 Be"invloeding wonen/niet-wonen 
Op wijkniveau scoort dit aspect boven het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

woma 7 Populariteit 
Op wijkniveau scoort dit aspect boven het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

woma 8 Beeldvorming 
Op wijkniveau scoort dit aspect boven het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 



soec 7 Gezondheid 
Op wijkniveau scoort dit aspect boven het normale/gemiddelde niveau . 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk riiveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

soec 8 Behoefte aan professionele bewonersondersteuning 
Op wijkniveau scoort dit aspect boven het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

soec 1 0 Woongedrag 
Op wijkniveau scoort dit aspect boven het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

De volgende kwaliteitsaspecten scoren in het Rak-Zuid op buurtniveau boven het nor
male/gemiddelde niveau. 

womg 1 Karakter bouwvormen 
Op buurtniveau in de gebieden 1 , 7 en 9 scoort dit boven het normale/gemiddel
de niveau. Het karakter van de bouwvorm geeft deze buurten een positieve 
identiteit. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

womg 2 K waliteit bestrating 
Op buurtniveau in de gebieden 1 ,3 en 4 scoort dit boven het normale/gemiddel
de niveau. Het in stand houden van een hoge aanvangskwaliteit van de bestra
ting behoeft naast het normale onderhoud extra incidentele aandacht, als ge
volg van het huidige gebruik. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 



womg 6 Kwaliteit openbare-ruimte 
Op buurtniveau in de gebieden 1,6, 7 en 9 scoort dit boven het normale/gemid
delde niveau. Normale reinigingsfrequentie is voldoende, ondanks incidenteel 
klachten onderhoud. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

womg 7 Veiligheid openbare ruimte 
Op buurtniveau in de gebieden 1 , 7 en 9 scoort dit boven het normale/gemid
delde niveau. De veiligheid van de openbare ruimte is in de hele buurt voldoen
de. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

womg 8 Be'invloeding wonen/verkeer 1 
Op buurtniveau in de gebieden 1, 2, 3, 4 en 7 scoort dit boven het normale/ge
middelde niveau. In deze buurten doen zich weinig verkeersonveilige situaties 
voor. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

womg 9 Be'invloeding wonen/verkeer 2 
Op buurtniveau in de gebieden 1, 2, 7, 8 en 9 scoort dit boven het normale/ge
middelde niveau. In deze buurten ondervinden weinig buurtbewoners geluids
overlast van het verkeer. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

womg 10 Milieu-hinder bedrijven 1 
Op buurtniveau in de gebieden 1, 2, 4, 7, 8 en 9 scoort dit boven het norma
le/gemiddelde niveau. Stank- en geluidsoverlast van industriele bedrijven komt 
zelden voor. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 



womg 1 2 Sociale veiligheid 
Op buurtniveau in de gebieden 1, 2, 7, 8 en 9 scoort dit boven het normale/ge
middelde niveau. Bewoners klagen zelden over het feit dat men zich onveilig 
voelt. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

womg 1 3 Aandacht van Politie 
Op buurtniveau in de gebieden 1 , 2, 7 en 8 scoort dit boven het normale/ge
middelde niveau. In deze buurten komen weinig tot zelden delicten voor, waar
bij de oorzaken veelal extern zijn en dus niet bij de bewoners zelf of bij de aard 
van de woning/woonomgeving. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

bovz 2 Onderwijsvoorzieningen 
Op buurtniveau in alle gebieden scoort dit boven het normale/gemiddelde ni
veau. Het merendeel van alle woningen in deze gebieden ligt in de buurt of op 
minder dan 500 meter van de dichtstbijzijnde basisschool. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

bovz 3 Voorzieningen voor kinderopvang 
Op buurtniveau in de gebieden 2, 3, 4 en 8 scoort dit boven het normale/ge
middelde niveau. Het merendeel van alle woningen in deze gebieden ligt in de 
buurt of op minder dan 500 meter van de dichtstbijzijnde kinderdagverblijf. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

bovz 6 Sociaal-culturele voorzieningen 1 
Op buurtniveau in alle gebieder:i scoort dit boven het normale/gemiddelde ni
veau. In de wijk is een buurthuis aanwezig. Het buurthuis heeft een functie 
voor een deel van de wijk. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 



bovz 8 Functionele kwaliteit bestrating 
Op buurtniveau in de gebieden 1, 2 en 7 scoort dit boven het normale/gemid
delde niveau. De kwaliteit van de bestrating is in overeenstemming met de 
functionele aspecten en er is op de korte termijn geen verbetering/herbestrating 
noodzakelijk. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

bovz 9 Functionele kwaliteit openbare verlichting 
Op buurtniveau in de gebieden 1 en 2 scoort dit boven het normale/gemiddelde 
niveau. De kwaliteit van de openbare verlichting is in overeenstemming met de 
functionele aspecten en er is op de korte termijn geen verbetering/aanpassing 
noodzakelijk. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

bovz 1 0 Functionele kwaliteit groenvoorzieningen 
Op buurtniveau in de gebieden 1, 7 en 9 scoort dit boven het normale/gemid
delde niveau. Het groen in deze gebieden dient als 'kijkgroen' en heeft voor 
alle leeftijdsklassen uitgebreide speelmogelijkheden. Een park of plantsoen ligt 
binnen eenstraal van 500 meter van het merendeel van de woningen in deze 
gebieden. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

bovz 11 Kwaliteit speelvoorzieningen 
Op buurtniveau in de gebieden 1 en 7 scoort dit boven het normale/gemiddelde 
niveau. In deze gebieden of in de directe nabijheid zijn speelvoorzieningen voor 
alle doelgroepen. De inrichtingskwaliteit is in incidentele gevallen niet optimaal. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

bovz 1 2 Parkeermogelijk- en -moeilijkheden 
Op buurtniveau in de gebieden 3, 4 en 7 scoort dit boven het normale/gemid
delde niveau. In deze gebieden is zelden een tekort aan parkeerplaatsen en er is 
ruimte beschikbaar voor een eventuele toenemende parkeerbehoefte. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 



woma 1 Bouwkundige kwaliteit woningen 1 
Op buurtniveau in aHe gebieden, behalve in gebied 8, scoort dit boven het 
normale/gemiddelde niveau. De woningen in deze gebieden bestaan uit kwalita
tief gelijkwaardige woningen van het niveau voldoende of goed, waarbij de 
woningen in de gebieden 1, 2, 7 en 9 kwalitatief het beste scoren. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

woma 2 Bouwkundige kwaliteit woningen 2 
Op buurtniveau in alle gebieden, behalve in de gebieden 3 en 4, scoort dit 
boven het normale/gemiddelde niveau. De woningen in deze gebieden bestaan 
uit bouwfysisch gezien kwalitatief gelijkwaardige woningen van het niveau 
voldoende of goed, waarbij de woningen in de gebieden 2 en 7 het beste sco
ren. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

woma 3 Bouwkundige kwaliteit openbare gebouwen 
Op buurtniveau in de gebieden 3 en 5 scoort dit boven het normale/gemiddelde 
niveau. In deze gebieden bevinden zich uitsluitend openbare gebouwen van het 
niveau voldoende of goed. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

woma 4 Be"invloeding wonen/niet-wonen 
Op buurtniveau in de gebieden 1, 2, 6, 7 en 9 scoort dit boven het normale/ge
middelde niveau. Door buurtbewoners wordt weinig geklaagd over overlast van 
een of meer voorzieningen. De overlast is zelden hinderlijk. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

woma 5 Verkoopbaarheid 
Op buurtniveau in de gebieden 1, 2, 6, 7 en 9 scoort dit boven het normale/ge
middelde niveau. Verkoopprijzen, aantal transacties, verkooptijden en het ver
schil tussen vraag- en transactieprijs liggen boven het gemiddelde, waarbij de 
verkoopbaarheid in de gebieden 1, 2 en 7 het beste scoren. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 



woma 7 Populariteit 
Op buurtniveau in de gebieden 1, 2, 6, 7 en 9 scoort dit boven het normale/ge
middelde niveau. Aantrekkelijke gebieden, de inschrijvingsgraad ligt boven en 
het aantal verhuisgeneigden ligt onder het gemiddelde, waarbij de populariteit 
in de gebieden 1, 2 en 7 het beste scoren. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

woma 8 Beeldvorming 
Op buurtniveau in de gebieden 1, 2, 6, 7 en 9 scoort dit boven het normale/ge
middelde niveau. De beeldvorming in deze gebieden is goed tot heel goed. Deze 
gebieden warden geassocieerd met positieve ontwikkelingen, waarbij gebied 1 
het beste scoort. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

soec 5 Woonlasten: betalingsproblemen huur 
Op buurtniveau in de gebieden 4 en 5 scoort dit boven het normale/gemiddelde 
niveau. In deze gebieden wonen relatief weinig huurders die een huurachter
stand hebben. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

soec 7 Gezondheid 
Op buurtniveau in alle gebieden, behalve in gebieden 3, scoort dit boven het 
normale/gemiddelde niveau. In deze gebieden wonen relatief weinig mensen 
met gezondheidsklachten, waarbij het vermoeden bestaat dat de oorzaak direct 
verband houdt met de woonsituatie. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

soec 8 Behoefte aan professionele bewonersondersteuning 
Op buurtniveau in de gebieden 1, 2, 6, 7 en 9 scoort dit boven het normale/ge
middelde niveau. In deze gebieden bestaat een geringen tot zeer geringe be
hoefte aan professionele bewonersondersteuning. 
W ordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 



soec 9 Doel- en taakstelling buurtwerk 
Op buurtniveau in de gebieden 1, 7 en 9 scoort dit boven het normale/gemid
delde niveau. De activiteiten van het buurtwerk zijn in deze gebieden nooit 
gericht op het oplossn van sociaal-maatschappelijke problemen. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

soec 10 Woongedrag 
Op buurtniveau in alle gebieden, behalve in de gebieden 3 en 8, scoort dit 
boven het normale/gemiddelde niveau. Door relatief weinig tot zeer weinig 
mensen wordt in deze gebieden geklaagd over het gedrag van buurtbewoners 
en over burenoverlast. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 



Kwaliteitsaspecten die QQ het normale/gemiddelde niveau scoren. Als criteria worden 
alle scores tussen de 2,6 en 3,4 meegenomen. 

De volgende kwaliteitsaspecten scoren in Rak-Zuid op wHkniveau normaal/gemiddeld. 

womg 1 Karakter bouwvormen 
Op wijkniveau scoort dit aspect QQ het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

womg 3 Kwaliteit openbare verlichting 
Op wijkniveau scoort dit aspect QQ het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

womg 7 Veiligheid openbare ruimte 
Op wijkniveau scoort dit aspect QQ het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

womg 13 Aandacht van politie 
Op wijkniveau scoort dit aspect QQ het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

womg 14 Fysiek ruimtelijke kwaliteit 
Op wijkniveau scoort dit aspect QQ het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

bovz 1 Winkelvoorzieningen 
Op wijkniveau scoort dit aspect QQ het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 



bovz 3 Voorzieningen voor kinderopvang 
Op wijkniveau scoort dit aspect QQ het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

bovz 9 Functionele kwaliteit openbare verlichting 
Op wijkniveau scoort dit aspect QQ het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

bovz 11 Functionele kwaliteit speelvoorzieningen 

bovz 

bovz 

Op wijkniveau scoort dit aspect QQ het normale/gemiddelde niveau. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

Nederlandse nationaliteit 
Aantal bewoners met een Nederlandse nationaliteit in de wijk ligt QQ het stede
lijk gemiddelde respectievelijk 93% ten opzichte van 94%. Er is sprake van een 
evenredige vertegenwoordiging. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

Niet-nederlandse nationaliteit 
Aantal bewoners met een niet- Nederlandse nationaliteit in de wijk ligt QQ het 
stedelijk gemiddelde respectievelijk 7% ten opzichte van 6%. Er is sprake van 
een evenredige vertegenwoordiging. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

woma 11 Huurwoningen Wbv. 
Aantal huurwoningen van woningbouwverenigingen in de wijk ligt QQ het ste
delijk gemiddelde respectievelijk 42% ten opzichte van 41 %. Er is sprake van 
een evenredige vertegenwoordiging. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 



De volgende kwaliteitsaspecten scoren in Rak-Zuid op buurtniveau normaal/gemiddeld. 

wo 1 Karakter bouwvormen 
Op buurtniveau in de gebieden 2, 4, 5 en 6 scoort dit QQ het normale/gemiddel
de niveau. Het karakter van de bouwvorm geeft de buurt een normale identi
teit. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 

womg 2 Kwaliteit bestrating 
Op buurtniveau in de gebieden 5, 6, 7, 8, en 9 scoort dit QQ het normale/ge
middelde niveau. Het in stand houden van de kwaliteit van de bestrating op 
een acceptabel niveau, als gevolg van het huidige gebruik, gemiddelde ouder
dom en incidenteel misbruik, is mogelijk op basis van normaal onderhoud. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

womg 3 Kwaliteit openbare verlichting 
Op buurtniveau in alle gebieden scoort dit QQ het normale/gemiddelde niveau. 
Het in stand houden van de kwaliteit van de openbare verlichting op een accep
tabel niveau, als gevolg van het huidige gebruik, gemiddelde ouderdom en 
incidenteel misbruik, is mogelijk op basis van normaal onderhoud. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

womg 6 Kwaliteit openbare-ruimte 
Op buurtniveau in de gebieden 2, 3, 4, 5 en 8 scoort dit QQ het normale/gemid
delde niveau. Normale reinigingsfrequentie is voldoende, ondanks specifiek 
klachtenonderhoud. lncidenteel moet graffiti worden verwijderd of schade ten 
gevolge van vandalisme worden gerepareerd. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 



womg 7 Veiligheid openbare ruimte 
Op buurtniveau in de gebieden 4, 5, 6 en 8 scoort dit QQ het normale/gemiddel
de niveau. De veiligheid van de openbare ruimte is op nogal wat plaatsen on
voldoende. Op een paar plaatsen dient aandacht te worden besteed aan hinder 
veroorzakende groenvoorzieningen e/of beperkte aanwezigheid van de open
bare verlichting. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 

womg 8 Be'invloeding wonen/verkeer 1 
Op buurtniveau in de gebieden 5, 6, 8 en 9 scoort dit QQ het normale/gemiddel
de niveau. In deze buurten doen zich gemiddeld verkeersonveilige situaties 
voor. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

womg 9 Be'invloeding wonen/verkeer 2 
Op buurtniveau in de gebieden 3, 4, 5 en 6 scoort dit QQ het normale/gemiddel
de niveau. In deze buurten ondervinden een gemiddeld aantal buurtbewoners 
geluidsoverlast van het verkeer. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

womg 10 Milieu-hinder bedrijven 1 
Op buurtniveau in gebied 3 scoort dit QQ het normale/gemiddelde niveau. 
Stank- en geluidsoverlast van het gasdroogstation van AMOCO is als normaal 
te beschouwen. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 

womg 1 2 Sociale veiligheid 
Op buurtniveau in de gebieden 4, 5 en 8 scoort dit QQ het normale/gemiddelde 
niveau. Buurtbewoners klagen incidenteel over het feit dat men zich onveilig 
voelt op bepaalde veelal niet-structureel onveilige plekken in de buurt. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te hand haven? 



womg 1 3 Aandacht van politie 
Op buurtniveau in gebied 9 scoort dit QQ het normale/gemiddelde niveau. Het 
aantal delicten in dit gebied is normaal. De intensiteit van de politie-inzet is 
normaal. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 

womg 14 Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Op buurtniveau in de gebieden 4 en 8 scoort dit onder het normale/gemiddelde 
niveau. De buurten vormen geen homogene eenheid. Deze gebieden vormen 
een gemiddelde homogene eenheid. Er is voldoende samenhang en er dient niet 
te warden geherstructureerd. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 

bovz 1 Winkelvoorzieningen 
Op buurtniveau in alle gebieden scoort dit QQ het normale/gemiddelde niveau. 
Het merendeel van de woningen in deze gebieden ligt binnen een straal van 
1000 meter van de winkelvoorzieningen die in het dagelijksoec levensonder
houd voorzien. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

bovz 3 Voorzieningen voor kinderopvang 
Op buurtniveau in de gebieden 1, 5 en 9 scoort dit QQ het normale/gemiddelde 
niveau. 
Het merendeel van alle woningen in deze gebieden ligt binnen een straal van 
500 meter van de dichtstbijzijnde kinderdagverblijf. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

bovz 8 Functionele kwaliteit bestrating 
Op buurtniveau in de gebieden 3, 4, 5, 6, 8 en 9 scoort dit QQ het normale/ge
middelde niveau. De kwaliteit van de bestrating is gemiddeld in overeenstem
ming met de functionele aspecten en dient overeenkomstig de normale onder
houdsplanning te warden verbeterd/ herbestraat. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 



bovz 9 Functionele kwaliteit openbare verlichting 
Op buurtniveau in de gebieden 4, 6, 7 en 9 scoort dit QQ het normale/gemiddel
de niveau. De kwaliteit van de openbare verlichting is gemiddeld in overeen
stemming met de functionele aspecten en dient overeenkomstig de normale 
onderhoudsplanning te warden verbeterd/ aangepast. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te hand haven? 

bovz 1 0 Functionele kwaliteit groenvoorzieningen 
Op buurtniveau in de gebieden 2, 3, 4, 5, 6 en 8 scoort dit QQ het normale/ge
middelde niveau. Het groen in de buurt dient als "kijkgroen" en heeft voor 
kinderen beperkte speelmogelijkheden. Een park of plantsoen ligt binnen een 
straal van 500 meter van het merendeel van de woningen in de gebieden. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

bovz 11 Functionele kwaliteit speelvoorzieningen 
Op buurtniveau in de gebieden 2, 3, 5, 6, 8 en 9 scoort dit QQ het normale/ge
middelde niveau. In de gebieden of in de directe nabijheid zijn speelvoorzienin
gen voor alle doelgroepen.De inrichtingskwaliteit is echter niet optimaal. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 

bovz 1 2 Parkeermogelijk- en moeilijkheden 
Op buurtniveau in de gebieden 1, 2, 5, 8 en 9 scoort dit QQ het normale/gemid
delde niveau. In de buurt is normaal geen tekort aan parkeerplaatsen en zijn er 
normaal ook geen parkeermoeilijkheden. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 

woma 1 Bouwkundige kwaliteit woningen 1 
Op buurtniveau in gebied 8 scoort dit QQ het normale/gemiddelde niveau. De 
bouwkundige kwaliteit van de woningen is over het algemeen voldoende in 
relatie tot de functie/gebruik, waarbij incidenteel behoefte aan woningverbete
ring bestaat. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 



woma 2 Bouwkundige kwaliteit woningen 2 
Op buurtniveau in de gebieden 3 en 4 scoort dit QQ het normale/gemiddelde 
niveau. De bouwfysische kwaliteit van de woningen is over het algemeen vol
doende waarbij incidenteel behoefte aan vervanging/aanpassing bestaat. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

woma 4 Be"invloeding wonen/niet-wonen 
Op buurtniveau in de gebieden 3, 4, 5 en 8 scoort dit QQ het normale/gemiddel
de niveau. Door buurtbewoners wordt gemiddeld geklaagd over overlast van 
een of meer voorzieningen. De overlast is normaal. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

woma 5 Verkoopbaarheid 
Op buurtniveau in gebied 5 scoort dit QQ het normale/gemiddelde niveau. Ge
middelde verkoopprijzen, gemiddeld aantal transacties, gemiddelde verkooptij
den en een gemiddeld verschil tussen vraag- en transactieprijs. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

woma 6 Verhuurbaarheid 
Op buurtniveau in de gebieden 4 en 5 scoort dit QQ het normale/gemiddelde 
niveau. De leegstands- aanbiedings- en mutatiegraad liggen QQ het gemiddelde. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfers voor leeqstands
aanbiedings- en mutatiegraad) en met welke inspanningen verwacht men dit te 
bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 

woma 7 Populariteit 
Op buurtniveau in de gebieden 4 en 5 scoort dit boven het normale/gemiddelde 
niveau. Normale gebieden, de inschrijvingsgraad en het aantal verhuisgeneig
den ligt op het gemiddelde. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 



woma 8 Beeldvorming 
Op buurtniveau in de gebieden 4 en 5 scoort dit QQ het normale/gemiddelde 
niveau. De beeldvorming in deze gebieden is redelijk. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

soec 7 Gezondheid 
Op buurtniveau in gebied 3, scoort dit QQ het normale/gemiddelde niveau. In dit 
gebied wonen een gemiddeld aantal mensen met gezondheidsklachten, waarbij 
het vermoeden bestaat dat de oorzaak direct verband houdt met de woonsitua
tie. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen verwacht men te leveren om dit niveau te handha
ven? 

soec 8 Behoefte aan professionele bewoners ondersteuning 
Op buurtniveau in de gebieden 4 en 5 scoort dit QQ het normale/gemiddelde 
niveau . In de buurt bestaat een gemiddelde behoefte aan professionele bewo
nersondersteuning. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in we Ike buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 

soec 9 Doel- en taakstelling buurtwerk. 
Op buurtniveau in de gebieden 4, 5 en 6 scoort dit QQ het normale/gemiddelde 
niveau. De activiteiten van het buurtwerk zijn gemiddeld gericht op het oplos
sen van sociaal- maatschappelijke problemen in deze gebieden. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te hand haven? 

soec 10 Woongedrag 
Op buurtniveau in gebied 8 scoort dit QQ het normale/gemiddelde niveau. Door 
een relatief gemiddeld aantal mensen wordt geklaagd over het gedrag van 
buurtbewoners en over burenoverlast. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 



Kwaliteitsaspecten die onder het normale/gemiddelde niveau scoren. Als criteria wor
den alle scores meegenomen die 2,5 of lager scoren. 

De volgende kwaliteitsaspecten scoren op wiikniveau onder het normale/gemiddelde 
niveau: 

bovz 7 Sociaal-culturele voorzieningen 2 
Op wijkniveau scoort dit aspect onder het normale/gemiddelde niveau. In de 
wijk is geen jongerencentrum aanwezig, terwijl daar volgens de jongeren wel 
behoefte aan bestaat. In de huidige behoette wordt voorzien door een jongeren
centrum in een andere wijk. De afstand van het jongerencentrum vormt voor 
veel jongeren een bezwaar. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee tot we1k niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke in
spanningen in welke buurten verwacht men dit te bereiken? 

bovz 1-persoon huishoudens 
Aantal 1 persoonhuishoudens in de wijk scoort onder het stedelijk gemiddelde 
respectievelijk 22 % ten opzichte van 29 % . Er is sprake van een onder verte
genwoordiging. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke in
spanningen in welke buurten verwacht men dit te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 

bovz 2-persoons huishoudens 
Aantal 2 persoonshuishoudens in de wijk scoort onder het stedelijk gemiddelde 
respectievelijk 27% ten opzichte van 32%. Er is sprake van een onder verte
genwoordiging. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke in
spanningen in welke buurten verwacht men dit te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 

bovz 65 jaar en ouder 
Aantal bewoners inde leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder in de wijk scoort 
onder het stedelijk gemiddelde respectievelijk 5 % ten opzichte van 1 2 % . Er is 
sprake van een onder vertegenwoordiging. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 

woma Meergezinswoningen 
Aantal meergezinswoningen in de wijk scoort onder het stedelijke gemiddelde 
respectievelijk 15% ten opzichte van 32%. Er is sprake van een onder verte
genwoordiging. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 



woma Koopwoningen 
Aantal koopwoningen in de wijk scoort onder het stedelijke gemiddelde respec
tievelijk 31 % ten opzichte van 42%. Er is sprake van een onder vertegenwoor
diging. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 

De volgende kwaliteitsaspecten scoren op buurtniveau onder het normale/gemiddelde 
niveau. 

womg 1 Karakter bouwvormen 
Op buurtniveau in de gebieden 3 en 8 scoort dit onder het normale/gemiddelde 
niveau. Het karakter van de bouwvorm geeft deze gebieden een gematigde 
negatieve tot een negatieve identiteit. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te hand haven? 

womg 7 Veiligheid openbare ruimte 
Op buurtniveau in de gebieden 2 en 3 scoort dit onder het normale/gemiddelde 
niveau. De veiligheid van de openbare ruimte is op nogal wat plaatsen onvol
doende. Het verwijderen van hinder veroorzakende groenvoorzieningen en het 
aanbrengen van extra openbare verlichting zijn voldoende om de situatie te 
verbeteren. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te hand haven? 

womg 10 Milieu-hinder bedrijven 1 
Op buurtniveau in de gebieden 5 en 6 scoort dit onder het normale/gemiddelde 
niveau. Stank- en geluidsoverlast van het gasdroogstation van AMOCO komt 
geregeld voor. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 

womg 1 2 Sociale veiligheid 
Op buurtniveau in gebied 3 scoort dit onder het normale/gemiddelde niveau. 
Buurtbewoners klagen geregeld over het feit dat men zich onveilig voelt op 
bepaalde structureel onveilige plekken in dit gebied . 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 



womg 13 Aandacht van politie 
Op buurtniveau in de gebieden 3, 4, 5 en 8 scoort dit onder het normale/gemid
delde niveau. In deze gebieden komen regelmatig tot vaak delicten voor, soms 
veroorzaakt door de buurtbewoners zelf en soms gelegen in de aard van de 
woning/woonomgeving. Extra tot speciale politie-aandacht is nodig. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 

womg 14 Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Op buurtniveau in de gebieden 2 en 3 scoort dit onder het normale/gemiddelde 
niveau. De buurten vormen geen homogene eenheid. Er is weinig samenhang 
en er dient kleinschalig te warden geherstructureerd om beheerbaarheidsproble
men op te lossen. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 

bovz 4 Sport-voorzieningen 
Op buurtniveau in de gebieden 1, 6, 7 en 9 scoort dit onder het normale/gemid
delde niveau. Deze gebieden behoren tot een wijk, die geen enkele voorziening 
heeft voor sport. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 

bovz 5 Recreatie-voorzieningen 
Op buurtniveau in de gebieden 1, 6, 7 en 9 scoort dit onder het normale/gemid
delde niveau. Deze gebieden behoren tot een wijk, waarbij het merendeel van 
de woningen buiten een straal van 1000 meter ligt van de dichtstbijzijnde re
creatieve voorziening. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 

bovz 9 Functionele kwaliteit openbare verlichting 
Op buurtniveau in de gebieden 3, 5 en 8 scoort dit onder het normale/gemid
delde niveau. De kwaliteit van de openbare verlichting is niet in overeenstem
ming met de functionele aspecten en dient in specifieke gevallen te warden 
verbeterd/aangepast. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 



bovz 11 Functionele kwaliteit speelvoorzieningen 
Op buurtniveau in gebied 4 scoort dit onder het normale/gemiddelde niveau. In 
dit gebied is een tekort aan speelvoorzieningen voor een van de doelgroepen. 
De dichtstbijzijnde speelvoorzieningen bevinden zich buiten een straal van 250 
meter van het merendeel van de woningen. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te hand haven? 

bovz 1 2 Parkeermogelijk- en moeilijkheden 
Op buurtniveau in gebied 6 scoort dit onder het normale/gemiddelde niveau. In 
dit gebied is regelmatig een tekort aan parkeerplaatsen. De parkeerdruk leidt 
geregeld tot parkeermoeilijkheden. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 

woma 6 Verhuurbaarheid 
Op buurtniveau in de gebieden 3, 8 en 9 scoort dit onder het normale/gemid
delde niveau. De leegstands- aanbiedings- en mutatiegraad liggen boven het 
gemiddelde. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfers voor leegstands
aanbiedings- en mutatieqraad) en met welke inspanningen verwacht men dit te 
bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 

woma 7 Populariteit 
Op buurtniveau in de gebieden 3 en 8 scoort dit onder het normale/gemiddelde 
niveau. Onaantrekkelijke gebieden waar de inschrijvingsgraad onder en het 
aantal verhuisgeneigden boven het gemiddelde scoort. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfers voor verhuisqe
neigdheid en weigeringsgraad) en met welke inspanningen verwacht men dit te 
bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 

woma 8 Beeldvorming 
Op buurtniveau in de gebieden 3 en 8 scoort dit onder het normale/gemiddelde 
niveau. De beeldbvorming is slecht en deze gebieden warden geassocieerd met 
negatieve ontwikkelingen. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 



soec 5 Woonlasten: betalingsproblemen huur 
Op buurtniveau in de gebieden 3, 8 en 9 scoort dit onder het normale/gemid
delde niveau. In deze gebieden wonen relatief veel huurders die een betalings
achterstand hebben. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 

soec 8 Behoefte aan professionele bewoners ondersteuning 
Op buurtniveau in de gebieden 3 en 8 scoort dit onder het normale/gemiddelde 
niveau. In deze gebieden bestaat veel behoefte aan bewonersondersteuning. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 

soec 9 Doel- en taakstelling buurtwerk. 
Op buurtniveau in de gebieden 3 en 8 scoort dit onder het normale/gemiddelde 
niveau. De activiteiten van het buurtwerk zijn geregeld gericht op het oplossen 
van sociaal- maatschappelijke problemen in deze gebiedent. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken?-
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 

soec 10 Woongedrag 
Op buurtniveau in gebied 3 scoort dit onder het normale/gemiddelde niveau. 
Door relatief gemiddeld tot veel mensen wordt geklaagd over het gedrag van 
buurtbewoners en over burenoverlast. 
Wordt dit als acceptabel ervaren? 
Zo nee, tot welk niveau wenst men dit te brengen (streefcijfer) en met welke 
inspanningen in welke buurten verwacht men te bereiken? 
Zo ja, welke inspanningen in welke buurten verwacht men te leveren om dit 
niveau te handhaven? 



BIJLAGE 9: 

Streefnormen, werkdoelen 
• • en 1nspann1ngen 



ASPECT OMSCHRIJVING H.G. SCORE STREEF ACTIE INITIATIEF 
NORM 

WOMG1 Karakter bouwvormen 3 1,5 1,5 Nagaan welke bouwkundige GEMEENTE 
8 2,5 2,5 aanpassingen kunnen worden verricht. VERHUURDERS 

WOMG 7 Veiligheid openbere ruimte 2 2, 1 4 - Nagaen of en welke plannen er zijn voor BBT 
3 2, 1 4 met name de invulling van het gebied GEMEENTE 

naast het Jan Arentz in HG 2. 
- Afhankelijk daarvan voorzieningen voor 

groan en verlichting structureel 
aanpassen. 

WOMG 10 Milieu-hinder bedrijven 1 5 2, 1 4 Onderzoek naar de uitstoot van alle bij BBT 
6 2,4 4 het proces vrijkomende stoffen. Zijn GEMEENTE (SOB) 

deze schadelijk? MIN. VAN ECON. ZAKEN 
Nagaan welke risico's er verbonden zijn RIJKSWATERSTAAT 
aan de overslag een aanleg van 
tankschepen bij de aanlegplaats van 
AMOCO. Is er een rampenplan7 
Verplaatsen van de aanlegplaats van 
tankschepen. 

WOMG12 Sociale veiligheid 3 2,3 4 - Streven naar normale doorsteek door de BBT 
buurt naar het park. GEMEENTE (SOB/WELZIJN) 

POLITIE 
Oorzaken: IMPULS 

doorloop van jongeren vanuit de wijk 
naar de Mare; 
jongeren problematiek; 
vervuiling; 
druggebruikers (injectienaalden in het 
park); 

- geen fietsverbinding tussen HG 3 en het 
park; 

WOMG 13 Aandacht van politie 3 1 3 - speciale aandacht van de politie voor de BBT 
4 2 3 jongeren problematiek (anti-vendalisme GEMEENTE (WELZIJN) 
5 1 3 project) POUTIE 
8 1 3 - inzetten van een IMPULS 

activiteitenbegeleidster. 

WOMG14 Fysiek ruimtelijke kwaliteit 2 2 3 in overleg komen tot een beheer(s)- BBT 
3 2 3 baarheid van de verkeersproblematiek GEMEENTE (SOB) 

(fietsers I brommers) bij het Jan Arentz. JAN ARENTZ 



ASPECT OMSCHRiJVING H.G. SCORE STREEF ACTIE INITIATIEF 
NORM 

BOVZ 4 Sport-voorzieningen 1 1 1 GEEN ACTIEI 
6 1 1 - Er zijn voldoende mogelijkheden voor 
7 1 1 recreatieve sport in Alkmaar Noord. 
9 1 1 

BOVZ 5 Recreatie-voorzieningen 1 1 
6 2 
7 2 
9 2 

BOVZ 7 Sociaal-culturele voorzieningen 2 1-9 1 ,5 1 ,5 GEEN ACTIE! 

BOVZ 9 Kwaliteit openbare verlichting 3 1 ,8 3 - lnventarisatie van de verlichtingssituatie BBT 
5 2.4 3 in de genoemde HG. GEMEENTE (SOB) 
8 2,3 3 - Structurele aanpassing van de POLITIE 

voorzieningen voor verlichting. 

BOVZ 11 Kwaliteit speelvoorzieningen 4 1 ,9 3 Gebruik maken van de resultaten van BBT 
het grootstedelijk onderzoek naar GEMEENTE (SOB) 
speelvoorzieningen. 

- Speelvoorzieningen relateren aan de 
leeftijdsopbouw in een HG. 

- De in het HG 4 geplaatste speel-
voorzieningen op de pleintjes zijn nog 
onvoldoende, met name voor de 
kleinere kinderen. 

- Speelvoorzieningen dichter bij de 
woningen. 

BOVZ 12 Parkeermogelijkheden en -moeilijkheden 6 2,3 3 Wbv/verhuurder kan huurders BBT 
attenderen de auto's op de daarvoor GEMEENTE 
bestemde plaats (voor de deur) te VERHUURDERS 
parkeren. 

- In HG 6 is er genoeg ruimte voor de 
bewoners om te parkeren. Hat gedrag 
van de bewoners is er echter niet naar. 

- Er zijn geen problemen voor de 
bereikbaarheid van Politie en 
Brand weer. 

WOMA 6 Verhuurbaarheid 3 2,5 
8 1 ,5 
9 2,0 

WOMA 7 Populariteit MOET VERBETEREN! 



ASPECT OMSCHRIJVING H.G . SCORE STREEF ACTIE INITIATIEF 
NORM 

WOMA 8 Beeldvorming MOET VERBETERENI 

SOEC 5 Woonlasten: betalingsproblemen huur BOVEN STEDELIJK PROBLEEMI 

SOEC 8 Behoefte aan professionele bewonersondersteuning - Opbouwwerk dear inzetten waar zich BBT 
de grootste problemen voordoen. GEMEENTE (WELZIJN) 

- Bredere inzet welzijnswerk. BOA 
- Professionalisering buurthuis. 

SOEC 9 Dael- en taakstelling buurtwerk - Buurthuis werk oak gericht op GEMEENTE (WELZIJN) 
dagelijkse problemen bewonersl BOA 

- Professionalisering buurthuis . SAB 

SOEC 10 Woongedrag 



Effectmeting buurtbeheer. 

Welke doelen kunnen warden gesteld in complex 25 om de 'negatieve" waarden op 

een positieve wijzen te wijzigen. 

WOl. karakter van de bouwvormen. 

Na het gereed komen van de woningen is dit grotendeels een gegeven. 

Wijzigingen zijn niet of in zeer beperkte mate mogelijk. Tot die beperkte 

wijzigingen behoort een onderzoek naar de mogelijkheden om de etagewoningen 

bereikbaar te maken via een lift. Oak de wijziging van de kleurstelling kan 

hierop invloed uitoefenen. Dit is enige jaren terug gedaan. 

WO 7 
Di t aspect moet in overleg met het buurtbeheerteam en de gemeente dienst 

S.O.B. warden uitgewerkt en opgelost. 

WO 12 

Dit aspect kan eenigszins be1nvloed warden door via het toewijzingsbe

leid te streven naar de gewenste situatie. 

BV 9 en 11 

Uit te werken door het B.B.T. 

WM 6 
De verhuurbaarheid scoort onder het gemiddelde . Op zichzelf is dit 

acceptabel, zij het dat een signaal dat om aandacht vraagt daar bij wijziging 

van marktomstandigheden er echte problemen kunnen ontstaan in de wijk. 

Getracht wordt het beeld te wijzigen. Dit a.a. door een huurverhoging die in 

procenten lager is dan de gemiddelde verhoging. 

WM 7 

De populariteitsindex ligt beneden het gemiddelde. Getracht om warden 

om in samenwerking met het B.B.T. dit aspect te wijzigen. 
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WM 8 

De beeldvormingsindex moet warden gewijzigd naar een posi tief beeld. Wij 

trachten dat de be1nvloeden door buurtbeheer,gerichte publiciteit via het 

buurtbeheer,een goed toewijzingsbeleid en een kwalitatief goede woning. 

WM 10 

Dit is een gegeven. Het lijkt niet haalbaar om het aantal meergezinswo

ningen te wijzigen. 

WM 11 

Oak dit is een gegeven het aantal huurwoningen is te wijzigen door een 

deel van deze woningen om te zetten naar koopwoningen. Door de regelgeving zal 

hier op kart termijn geen mogelijkheid voor zijn. Door de overheid wordt 

echter gewerkt aan wijzigingen van deze regelgeving. 

SE 5. 
Gestreefd wordt naar een wijziging van dit beeld door het toepassen van 

een beperkte huurverhoging en het geven van (nag) meer aandacht aan de 

problematiek van de huurachterstand 

SE 10. 

Oak hier streven we naar tenminste neutraal door de bewoners persoonlijk 

te wijzen op hun verantwoordelijkheid en er aandacht aan te besteden bij de 

woningtoewijzing. 
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Datum: 
1 juli 1993 

Hierbij reageer ik op jouw verzoek om de wijk- en buurtprofielen uit te werken voor de Dienst 
Welzijn. Bij de scores onder het normale/gemiddelde niveau heb ik overleg gepleegd met stafme
dewerker Hans Besamusca van onze dienst. 

Voor bv 7 (sociaal-culturele voorzieningen 2), bv 4 (sportvoorzieningen) en bv 5 (recreatie-voor
zieningen) is het antwoord op de vraag of het vermelde acceptabel is "ja". In Alkmaar Noord of 
omgeving zijn genoeg voorzieningen op het gebied van sport en recreatie. 
Voor wm 7 (populariteit) is het antwoord op de vraag of het gestelde acceptabel is "nee", mits 
bekend is waardoor het beeld negatief wordt belnvloed (woonomgeving, jongeren?). 
Voor se 9 (doel- en taakstelling buurtwerk) is het antwoord op de vraag of het gestelde acceptabel 
is "nee". Het niveau zou minstens 3 of meer moeten zijn. Aan het bestuur van bet buurthuis zal 
gevraagd worden om aan de bewoners van de gebieden 3 en 8 meer aandacht in hun activiteiten te 
besteden. 

Succes met het uitwerken van jouw onderzoek. 

Vriendelijke groeten, 

/ 

Hanneke Mertens 
Projectcoordinator sociale vernieuwing 
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Onderwerp : het ontwikkelen van een meetsysteem in het kader van buurtbeheer 

SEY-experiment Effectmeting buurtbeheer Alkmaar (EX 92/050) 

Bespreking vaststellen streefnormen en uitwerking doelstelling sector milieu, op 9 juni 1993. 

Aanwezig 
Jos Krieckaert 
Jan Kant 
Theo Mensch 
Chris Warger 
Joris Jan de Vries 

Afwezig 
Ben Schuyt 

1. Opening 

Sectorhoofd Milieu 
Afdelingshoofd Afvalstoffen en Reiniging 
Afdelingshoofd Natuur en Stedelijk Groen 
Afdelingshoofd Openbare Werken 
Technische Universiteit Eindhoven 

Coordinator buurtbeheer 

Joris geeft een korte uitleg over zijn studie aan de T.U. Eindhoven. Vervolgens wordt een korte inleiding 
gehouden over de achtergrond en opzet van het meetsysteem. 

Jos Krieckaert benadrukt dat deze bijeenkomst tot doel heeft de doelstellingen vanuit de diverse disciplines 
binnen SOB aan te geven. De grote vraag blijft echter bij alle gesignaleerde achterstanden "hoe defineer je 
beter?". 

2 . Doelstellingen 
In principe wordt gesteld dat alle aspecten die op gebiedsniveau onder het normale/gemiddelde niveau scoren 
tot minimaal het normale/gemiddelde niveau moeten worden opgehaald. Aan alle aspecten die boven het 
normale/gemiddelde niveau scoren hoeft in principe niets extra's te worden gedaan. SOB streeft naar een 
zes (6 op een schaal van 1 tot 10). Wei blijft het van belang om alle aspecten die boven het nonnale/gemiddelde 
niveau scoren periodiek te blijven volgen om negatieve tendensen te kunnen signaleren. 
Het BBT wordt gevraagd de aspecten die op gebiedsniveau onder het normale/gemiddelde niveau scoren per 
aspect in kaart te brengen en dit terug te koppelen aan SOB. 

3. lnspanningen 
Van de volgende kwaliteitsaspecten, die op buurtniveau onder het normale/gemiddelde niveau scoren, is 
gevraagd de inspanningen aan te geven. 

wo1 Karakter bouwvormen 
Op buurtniveau in de gebieden 3 en 8 scoort dit ender het normale/gemiddelde niveau. Het karakter 
van de bouwvorm geeft deze gebieden een gematigde negatieve tot een negatieve identiteit. 
Dit aspect is een gegeven en wordt als acceptabel ervaren. 

1 
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wo7 Veiligheid openbare ruimte 
Op buurtniveau in de gebieden 2 en 3 scoort dit QD.Qfil het normale/gemiddelde niveau. De veiligheid 
van de openbare ruimte is op nogal wat plaatsen onvoldoende. 
Dit aspect wordt niet als acceptabel ervaren. 
Vanuit SOB wordt aan het BBT gevraagd de situatie in de gebieden 2 en 3 te inventariseren en vast te 
stellen of het verwijderen van hinder veroorzakende groenvoorzieningen en het aanbrengen van 
extra openbare verlichting voldoende zijn om de situatie te verbeteren. Aansluitend zullen de 
verantwoordelijke SOB ambtenaren moeten aangeven op welke manier zij dit aspect gaan aanpakken. 
Daarnaast moet worden aangegeven of de aanpak binnen het jaarplan danwel het meerjarenplan 
wordt opgenomen. Het bestaande dunningsprogramma kan in deze ook worden meegenomen. 

wo 10 Milieu-hinder bedrijven 1 
Op buurtniveau in de gebieden 5 en 6 scoort dit onder het normale/gemiddelde niveau. Stank- en 
geluidsoverlast van het gasdroogstation van AMOCO komt geregeld voor. 
Dit aspect wordt niet als acceptabel ervaren. 
Het afdelingshoofd milieubeheer zal zich blijven inzetten binnen het overleg tussen BBT en AMOCO. 

wo 12 Sociale veiligheid 
Op buurtniveau in gebied 3 scoort dit .Qildfil het normale/gemiddelde niveau. Buurtbewoners klagen 
geregeld over het feit dat men zich onveilig voelt op bepaalde structureel onveilige plekken in dit 
gebied. 
Dit aspect wordt niet als acceptabel ervaren. 

wo 13 Aandacht van pofitie 
Op buurtniveau in de gebieden 3, 4, 5 en 8 scoort dit onder het normale/gemiddelde niveau. In deze 
gebieden komen regelmatig tot vaak delicten voor, soms veroorzaakt door de buurtbewoners zelf en 
soms gelegen in de aard van de woning/woonomgeving. Extra tot speciale politie-aandacht is nodig. 
Dit aspect wordt niet als acceptabel ervaren. 
De oplossing ligt echter buiten de verantwoordelijkheid van SOB. 

wo 14 Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Op buurtniveau in de gebieden 2 en 3 scoort dit onder het normale/gemiddelde niveau. De buurten 
vormen geen homogene eenheid. Er is weinig samenhang en er dient kleinschalig te worden 
geherstructureerd om beheerbaarheidsproblemen op te lossen. 
Dit aspect wordt niet als acceptabel ervaren. 
De situatie is echter een gegeven. Het verdient de aandacht dit aspect te betrekken bij toekomstige 
planvorming. 

bv 9 Functionele kwaliteit openbare verlichting 
Op buurtniveau in de gebieden 3, 5 en 8 scoort dit onder het normale/gemiddelde niveau. De kwaliteit 
van de openbare verlichting is niet in overeenstemming met de functionele aspecten en dient in 
specifieke gevallen te worden verbeterd/aangepast. 
Dit aspect wordt niet als acceptabel ervaren. 
Vanuit SOB wordt aan het BBT gevraagd de situatie in de gebieden 3, 5 en 8 te inventariseren. 
Aansluitend zal de verantwoordelijke SOB ambtenaar moeten aangeven op welke manier zij dit aspect 
gaan aanpakken. Daarnaast wordt aangegeven of de aanpak binnen het jaarplan danwel het 
meerjarenplan wordt opgenomen. 

2 



Joris Jan de Vries• Huygensstraat 17 • 1813 XE ALKMAAR • 072-406131 

bv 11 Functionele kwaliteit speelvoorzieningen 
Op buurtniveau in gebied 4 scoort dit Q!l.dfil het normale/gemiddelde niveau. In dit gebied is een 
tekort aan speelvoorzieningen voor een van de doelgroepen. De dichtstbijzijnde speelvoorzieningen 
bevinden zich buiten een straal van 250 meter van het merendeel van de woningen. 
Dit aspect wordt niet als acceptabel ervaren. 
Vanuit SOB wordt aan het BBT gevraagd de situatie in de gebied 4 te inventariseren. Aansluitend zal 
de verantwoordelijke SOB ambtenaar moeten aangeven op welke manier zij dit aspect gaan aanpakken. 
Daarnaast wordt aangegeven of de aanpak binnen het jaarplan danwel het meerjarenplan wordt 
opgenomen. 

bv 12 Parkeermogelijk- en moeilijkheden 
Op buurtniveau in gebied 6 scoort dit Q!l.dfil het normale/gemiddelde niveau. In dit gebied is 
regelmatig een tekort aan parkeerplaatsen. De parkeerdruk leidt geregeld tot parkeermoe.ilijkheden. 
Dit aspect wordt niet als acceptabel ervaren. 
Vanuit SOB wordt aan het BBT gevraagd de situatie in de gebied 6 te inventariseren. Aansluitend zal 
de verantwoordelijke SOB ambtenaar moeten aangeven op welke manier zij dit aspect gaan aanpakken. 
Daarnaast wordt aangegeven of de aanpak binnen het jaarplan danwel het meerjarenplan wordt 
opgenomen. 

4. Opmerkingen 
De heer Krieckaert zou op bijlage 1. van de tussenrapportage van 1215/93 de volgende functies graag 
veranderd zien: 

Gerard Henneberque 
Hans Groot 
Gees Franzen 
Rolf Scheltes 
Kees Kraakman 

5. Rondvraag 
Geen 

Bureauhoofd Ruimtelijke Ordening 
Sectie-chef Wegbeheer 
Sectie-chef technische Voorzieningen 
Afdelingshoofd Milieubeheer 
Afdelingshoofd Economische Zaken 
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BIJLAGE 10 

Prestatie en inspanning: 
een voorbeeld 



Bijlage 10: Voorbeeld van een uitwerking van de relatie tussen prestatie 
en inspanning 

prestatiegebied: 
k waliteitsaspect: 
kwaliteitsniveau: 

gekoppeld aan: 
beheerzones: 

elementen: 
inspanning: 

woonomgeving 
kwaliteit groen 
het instandhouden van de kwaliteit van de groenvoorziening op 
een acceptabel (technisch) niveau, als gevolg van het huidige 
gebruik, gemiddelde ouderdom en incidentele misbruik, is moge
lijk op basis van normaal onderhoud 

gebieden met een gedifferentieerde normstelling (zie afbeelding 
5): 
1 . centrumgebied 
2. wijken met weinig ruimte voor particulier groen 
3. wijken met veel ruimte voor particulier groen 
4. parken en recreatieterreinen 
5. stadshoofdwegen 
6. bedrijventerreinen en buitengebied 
7. begraafplaatsen 
beplantingscategorieen in de beheerzone 3 (zie afbeelding 6) 
werkomschrijvingen met daaraan gekoppelde kosten/eenheid 



I I i ! 
WERKOMSCHRIJVINGEN I EENHEIO NORM iOMREKEN BEWERKINGi FREOUENTIE MAN-UREN[ PRIJS 

i minleenh : factor % per jaar per jaar j per jaar 

I I 
I I 

' I ! 
' 
I ! I 
! J ! 

I 

I I 
schoffelen, verzamelen en laden :m2 1.00j 100,00i 25% 1 0.417 

wieden tussen beplanting jm2 1.90j 100.001 50"/o j 4 6.333i 

kaalslag bosmaaier met zaagblad jstuk 1.00j 1so.oo; 1 OOoloJ 0.25 1.250' 

versnipperen :sruk 3,10i 1so.oo; 100"/of 0,251 1.938! 

snoeien tangs paden ·1oom1 0.25: 100,00j 100"/oi 0.251 0.104[ 

verzamelen, laden vuil ' 1oom1 18.00; 0,25! 100"/of 0,25 0.019i 

inboet middelzware grond stuk 1.90: 150,00 5% 1 0.2381 

papierprikken schoonmaken 100 m2 1.20' 1.00 50"/o: 4 0.040) 

I 
I ! 

i i 

! ' 
! 

inboet stuk 20.001 100,00 4°10 : 1 2.667i 
' verwijderen opschot/laag hangende takken istuk 2.30: 100.00: 30%/ 1 2.800[ 

algemene boomcontrote !stuk 0.60i 100.00; 100°/o: 1 ! 1,000) 

boomband verruimen/vervangen istuk 3.80j 100.00: 2"/o: 1 0 ,533; 

paal vervangen lstuk 10,60; 100.oot 10/o! 1 0,833[ 

grondbewerking ompunten boomspiegels stuk 3.20: 100,00j 100o/oj 1 5 .333i 

wieden boomspiegels ;stuk 1,30j 100.00: 1 OOoloi 2 <:.333: 
I 

I 
I 

I 
I I I 

I 

I i i ' ; 

I 
klachtenbehandeling (wijkgericht beheer) 

vervoer tractie t.b.v. periodiek onderhoud 

begeleiding chemische onkruidbestrijding 
I 

onderhoud niet volgens normen I i 
afrasteringen I I i i 
ecologisch beheer I ' I i 

I ; 
I 

- I 
I 

' I i : 



WIJK6 

't Rak-Noord 0 

de Horn-Zuid 

't Rak-Zuid 

0 
1. Centrumgebied 

2. Wijken met weinig ruimte voor particulier groan 

3. Wijken met veal ruimte voor particulier groan 

4. Parken en recreatieterreinen 

5. Stadshoofdwegen 

6. Bedrijventerreinen en buitengebied 

Afbeelding 8 lndeling wijk 6 in beheerzones 



• 
~ 

't Rak-Zuid 
buurt 60 

BBSH - bodembede kende sierheesters 

BPI - bosplantsoen 

GR• gras 

BBSH 307 • GR378 

BPI 114 

Afbeelding 9 Voorbeeld van beplantingscategorieen in buurt 60 't Rak-Zuid 



Dit is een voorbeeld voor de kwaliteit groenvoorzieningen. Deze methodiek is ook 
toepasbaar voor de andere kwaliteitaspecten. Hierbij kunnen de volgende opmerkingen 
gemaakt worden: 

wanneer de prestatiemeting op een hoger schaalniveau wordt toegepast dan 
dient er rekening mee gehouden te worden dat de normen per "beheerzone" 
gedifferentieerd kunnen zijn; gestreefd moet worden naar een eenduidige zone
ring door de diverse beheerafdelingen; 
uiteraard kunnen de kosten ook gebiedsgericht en projectgewijs geaggregeerd 
worden zodat deze corresponderen met de samengestelde indicatoren/kwalitei
taspecten. 



BIJLAGE 11 

Lijst met gebruikte 
af kortingen 



Bijlage 10: 

AAW 
ABW 
AHO 
AWBZ 
BBSH 
BB 
BBT 
BGSV 
BP 
BPP 
BSV 
BTIV 
BWS 
CBA 
CBB 
CV 
DGVH/DOK 

GMO 
GSD 
HAL 
JWG 
JWGO 
KRA 
NWR 
nWW 
OSA 
RBA 
RBO 
RO 
RWW 
SEV 
SOB 
SOZA WE 
St. BOA 
sv 
TUE 
tv-GWJ 

VROM 
WA 
WAO 
WBO 
WSW 

Lijst met gebruikte afkortingen 

Algemene Arbeidsongeschiktheid Wet 
Algemene Bijstandswet 
Alkmaarse Huurders Overkoepeling 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
Besluit Beheer Sociale Huursector 
Buurtbeheer in het kader van de Sociale Vernieuwing 
Buurtbeheerteam 
Besluit Geldelijke Steun Volkshuisvesting 
Banenpool 
Banenpoolplaats 
Beheer na Stadsvernieuwing 
Besluit Toegelaten lnstellingen Volkshuisvesting 
Besluit Woninggebonden Subsidies 
Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening 
Centrum Beroepsorientatie en Beroepsoefening 
Centrum Vakopleiding 
Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting I Directie Onder
zoek en Kwaliteitszorg 
Gemeenschappelijke Medische Dienst 
Gemeentelijke Sociale Dienst 
Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk 
Jeugdwerkgarantiewet 
Jeugdwerkgarantiewet organisatie 
Kaderregeling Arbeidsinpassing 
Nationale Woningraad 
nieuwe Werkeloosheidswet 
Overleg Stadsvernieuwing Alkmaar 
Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening 
Regionaal Bureau Onderwijs 
Ruimtelijke Ordening 
Rijksgroepsregeling Werkeloze Werknemers 
Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 
Stadsontwikkeling en Beheer 
Sociale Zaken en Welzijn 
Stichting Bewoners Ondersteuning Alkmaar 
Stadsvernieuwing 
Technische Universiteit Eindhoven 
tijdelijke voorziening Gemeentelijke Werkgelegenheidsinitiatieven 
voor Jongeren 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
Vereniging voor Volkshuisvesting 'Alkmaar' 
Wet Arbeidsongeschiktheid 
Wet op de Bejaardenoorden 
Werkvoorziening Sociale Werkplaats 




