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Samenvatting 

Samenvatting 
Nederland zal hoogstwaarschijnlijk na het jaar 2025 te maken krijgen met een daling van de 

bevolking. Deze bevolkingsdaling, ook wel krimp genoemd, doet zich nu al voor in een aantal delen 

van Nederland, waaronder Zuid·Limburg. Een verkleining of zelfs wegvallen van voorzieningen, 

doordat het draagvlak te klein is, kan er voor zorgen dat meer mensen wegtrekken en er een 

versnelde krimp optreedt. Daarnaast kan het wegvallen van voorzieningen er voor zorgen dat 

bewoners in krimpende gebieden in een isolement raken. Doordat zij niet meer het dagelijkse 

wandelingetje naar de supermarkt kunnen maken kan het zijn dat zij hun sociale contacten kwijt 

raken. 

Een hulpmiddel voor gemeenten die te maken hebben of krijgen met krimp is inzicht te verwerven in 

de voorkeuren voor en het belang van voorzieningen voor de bewoners. Hierdoor kan er door de 

betreffende gemeenten een betere afweging gemaakt worden ten aanzien van het beleid met 

betrekking tot voorzieningen bij een afnemend draagvlak. Met dit onderzoek kan er een beter inzicht 

gegeven worden in de mate waarin bewoners van een krimpend gebled behoefte hebben aan 

bepaalde voorzieningen die bijdragen aan sociaal contact en de leefbaarheid in de buurt. Er dient 

duidelijk te worden welke voorzieningen op een kleine afstand noodzakelijk zijn voor de leefbaarheid, 

welke wellicht verder af kunnen liggen en welke voorzieningen eventueel gebundeld kunnen worden 

met andere buurten, etc. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe dient er met voorzieningen in een krimpend gebied om gegaan te worden om de leefbaarheid en 
mogelijkheid tot sociaal contact op een voldoende niveau te houde!l? 

Aan de hand van een stated choice methode wordt antwoord gegeven op deze vraag. De 

voorzieningen die in dit onderzoek worden onderzocht zijn voorzieningen die veelal overdag en door 

mensen van verschillende leeftijden gebruikt kunnen worden. Deze voorzieningen kunnen 

bevorderlijk zijn voor de leefbaarheid van de buurt en het sociaal contact in de buurt. Oe 

voorzieningen die in dit onderzoek aan de orde komen zijn: supermarkt, kleine detailhandel, 

gemeenschapshuis, religieuze instelling, sportvoorziening, café, basisschool/peuterspeelzaal en 

speelvoorzieningen voor kinderen tot ongeveer 12 jaar. Er worden voor het onderzoek drie 

verschillende krimpgebieden met elkaar vergeleken, van een dorpse buurt naar een meer stedelijke 

buurt. Hiervoor worden twee gebieden in de gemeente Sittard-Geleen onderzocht, namelijk Holturn 

en Broeksittard, en één gebied binnen de gemeente Heerlen, namelijk De Oem in het stadsdeel 

Hoensbroek. 

Oe stated choice methode wordt gevormd aan de hand van een multinomial logit model, welke een 

vorm is van een Discrete Choice Model. Door mensen te laten kiezen uit alternatieven met 

variërende kenmerken, kan inzicht verkregen worden in het belang van deze kenmerken voor de 

mensen. In dit onderzoek bestaan de alternatieven uit voorzieningenpakketten, bestaande uit de 

eerder genoemde voorzieningen. Elke voorziening kan dichtbij, iets verder weg of nog verder weg 

liggen. Door deze afstanden systematisch te variëren, ontstaat een groot aantal 

voorzleningenpakketten. Echter, door gebruik te maken van een zogenaamd fractional factorial 

design, zijn in dit onderzoek 27 voorzieningenpakketten gebruikt voor het bepalen van het nut van 

elke voorziening op elk van de drie afstanden. 
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Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst. Van deze vragenlijst is een papieren 

versie en een internetversie aangemaakt. De vragenlijst bestaat uit drie onderdelen. Het eerste 

onderdeel bestaat uit een karakterisering van de respondenten onder andere aan de hand van 

persoon- en huishoudenkenmerken en het gebruik van een aantal voorzieningen. In het tweede 

onderdeel dient men negen keer een keuze te maken uit drie voorzieningenpakketten, waarbij men 

ook kan kiezen voor 'geen voorkeur'. In dit onderdeel worden ook een aantal 

voorzieningenpakketten vergeleken met de situatie in de eigen buurt. Het derde onderdeel bestaat 

uit een aantal stellingen, om te achterhalen hoe men over de leefbaarheid en de voorzieningen in de 

buurt denkt en hoe belangrijk men een aantal aspecten voor een buurt vindt. In totaal hebben 290 

respondenten deelgenomen aan het onderzoek, 81 uit Holtum, 45 uit Broeksittard en 164 uit De 

Dem. 

Op basis van de door de respondenten gemaakte keuzes kan het nut van elke voorziening op elke 

onderzochte afstand geschat worden. Eveneens kan bepaald worden wat het belang is van elk van de 

voorzieningen. Hieruit komt naar voren dat een supermarkt het meest van belang is voor de 

respondenten. Daarnaast spelen kleine detailhandel, gemeenschapshuis en een speelplek voor 

kinderen tot ongeveer 12 jaar een belangrijke rol voor de keuze voor een voorzieningenpakket. In de 

twee gebieden in Sittard-Geleen, Holtum en Broeksittard, heeft men een gemeenschapshuis graag 

op loopafstand (500 meter). In geen van de drie gebieden heeft men behoefte aan religieuze 

instellingen als een kerk of een moskee. Ook een sportvoorziening is weinig van invloed bij de keuze 

voor een voorzieningenpakket Wat betreft de ligging van een café valt het op dat men het in Holtom 

wel belangrijk vindt om deze op 500 meter te hebben, terwijl hier in de andere gebieden niet zoveel 

waarde aan wordt gehecht. Er zijn ook een aantal verschillen tussen mannen en vrouwen 

geconstateerd. Mannen willen graag een gemeenschapshuis en café dichtbij hebben. Vrouwen 

vinden een basisschool/peuterspeelzaal en speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar belangrijker. 

Naarmate men ouder wordt groeit de behoefte aan het hebben van voorzieningen voor de dagelijkse 

boodschappen en een gemeenschapshuis op loopafstand. In Holtum en Broeksittard wordt er dan 

ook veel gebruik gemaakt van een gemeenschapshuis door ouderen. Voor huishoudens met kinderen 

is het van belang dat voorzieningen voor kinderen (basisschool/peuterspeelzaal, speelplek) op een 

korte afstand liggen. Als er voorzieningen weg zouden vallen, geeft men in Holtum en Broeksittard 

aan dat dit geen reden Is om weg te trekken omdat de woning te prettig is. Ook voor De Dem weegt 

het wegvallen van voorzieningen voor een groot deel van de respondenten niet op tegen het 

woongenot. Daarnaast geeft een deel van de respondenten aan financieel niet in staat te zijn om te 

verhuizen. 

Uit het onderzoek blijkt dat een volledig pakket aan voorzieningen niet noodzakelijk is voor de 

leefbaarheid in de buurt. Door het aanbieden van een selectie van voorzieningen kan er een zekere 

mate van levendigheid worden behouden. Hierdoor blijft het sociaal contact in de buurt behouden. 

Om aanbevelingen voor de gemeenten te doen naar aanleiding van de voorkeuren van bewoners 

voor voorzieningen, dient er rekening gehouden te worden met wat een gemeente kan aanbieden. 

Hierbij is er een onderscheid te maken tussen emotionele waarde en waarde voor het algemeen 

belang van de buurt. Er is in dit onderzoek gebleken dat er bij de keuze vaak voor de 

antwoordmogelijkheid 'geen voorkeur' werd gekozen. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat men in 

de betreffende gebieden de mogelijke gevolgen van krimp nog niet overziet. Een betere 

gewaarwording van deze ontwikkeling onder de inwoners zou meer uitgesproken voorkeuren 

kunnen opleveren in het stated choice onderzoek. 
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lfltroductie 

1 Introductie 
Op 1 januari 2009 telde Nederland volgens cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) 

bijna 16,5 miljoen inwoners. Volgens hun prognoses, in samenwerking met het Planbureau voor de 

leefomgeving, zal de Nederlandse bevolking in de periode tot 2025 groeien tot 16,9 miljoen 

Inwoners. Oe bevolking zal de komende 20 jaar jaarlijks met ongeveer 20.000 tot 30.000 toenemen. 

Echter de natuurlijke groei, ook wel het geboorteoverschot, zal elk jaar verkleinen. Op nationaal 

niveau is er een groei te zien maar op provinciaal en op regionaal niveau lopen de ontwikkelingen 

sterk uiteen. In sommige gebieden in Nederland is al een zogenaamde krimp, ook wel 

bevolkingsdaling, te zien. De drie gebieden die vaak genoemd worden, zijn Oost-Groningen, Zeeland 

en Zuid-limburg, maar ook in kleinere dorpen in landelijke gebieden is al sprake van krimp (Van den 

Broek, De Jong & Duin, 2008). 

Krimp kan gevolgen hebben voor voorzieningen. Krimp kan er namelijk voor zorgen dat 

voorzieningen minder aantrekkelijk worden en dat de functionaliteit verslechtert. Doordat er minder 

mensen zijn wordt het draagvlak kleiner en kan het zijn dat er voorzieningen verdwijnen en dit kan 

eveneens ten koste gaan van de andere voorzieningen in de buurt (Sato, 2006). Er zijn echter grenzen 

aan het verkleinen of verwijderen van diensten of voorzieningen die van publiek belang zijn 

(Hollbach·Grömig & Trapp, 2006). Een goed voorzieningenniveau is namelijk belangrijk voor het 

woon-, werk- en leefklimaat van een gebied. Voorzieningen zijn van belang voor de leefbaarheid, 

doordat door het gebruik van voorzieningen mensen met elkaar in contact kunnen komen (stichting 

Provinciaal Ontwikkelingsinstituut Zorg en Welzijn, 2002). 

Onderzoeken naar krimp die in Nederland nu al gedaan zijn, zijn meestal gericht op de manier van 

het verwerken van krimp in het beleid, nee krimp geaccepteerd kan worden. Hoe dit vorm zal krijgen 

is echter niet bekend. Ook is er voor zo ver bekend geen onderzoek gedaan naar de reactie van 

bewoners als een buurt of gebied te maken krijgt met krimp en hoe zij hier mee om gaan. Een 

verkleining of zelfs wegvallen van voorzieningen, doordat het draagvlak te klein is, kan er voor zorgen 

dat meer mensen wegtrekken en er een versnelde krimp optreedt. Daarnaast kan het wegvallen van 

voorzieningen er voor zorgen dat bewoners in krimpende gebieden in een isolement raken. Doordat 

zij niet meer het dagelijkse wandelingetje naar de supermarkt kunnen maken, kan het zijn dat zij nun 

sociale contacten kwijt raken. 

Een hulpmiddel voor buurten of gemeenten die te maken hebben of krijgen met krimp is inzicht te 

verwerven in het voorzieningennive<~u vanuit de ogen van de bewoners. Als er te weten gekomen 

kan worden welke voorzieningen bewoners belangrijk vinden voor de leefbaartleid van hun buurt en 

voor hun sociaal contact, dan kan er door de betreffende gemeenten een betere afweging gemaakt 

worden indien het draagvlak te Jaag is voor het behoud van voorzieningen. 

1.1 Onderzoeksvraag 
Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen rondom bevolkingsdaling wordt de volgende 

onderzoeksvraag gesteld: 

Hoe dient er met voorzieningen in een krimpend gebied om gegaan te worden om de leefbaarheid en 

mogelijkheid tot sociaal contact op een voldoende niveau te houden? 
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Hierbij wordt er vanuit gegaan dat voorzieningen van invloed zijn op de leefbaarheid van een gebied 

en zij het mogelijk maken voor mensen in een gebied om onderling met elkaar in contact te komen 

en zodoende zorg dragen voor het sociaal contact. Het is hierbij van belang om te weten welke 

voorzieningen hier aan bij kunnen dragen en welke voorzieningen bewoners zelf van belang achten, 

welke keuzes zij hierin maken, etc. Om inzicht hierin te verkrijgen worden er een aantal deelwagen 

gesteld, die gespecificeerd kunnen worden in de drie onderwerpen waaruit de onderzoeksvraag 

bestaat, te weten voorzieningen, leefbaarheid en sociaal contact. Oe deelvragen zijn als volgt: 

leefbaarheid 

Wat is leefbaarheid en wat bepaalt leefbaarheid? 
Welke voorzieningen zijn van belang voor de leefbaarheid? 
Wot is een voldoende voorzieningenniveau voor de leefbaarheid? 

Sociaal contact 

Welke vormen van sociaal contoet zijn er? 
Is er behoefte oon socia<JI cont(lct? 
Hoe creëer je de mogelijkheid tot sociaal contact? 

Voorzieningen 

Wanneerwordt een voorziening nog als bereikboor ervaren? 
In welke mate wordt er gebruik gemaakt van de voorzieningen? 
Welke woorde hebben voorzieningen voor bewoners? 

1.2 Doelstelling 

Met dit onderzoek kan er een beter inzicht gegeven worden In de mate waarin bewoners van een 

krimpend gebied behoefte hebben aan bepaalde voorzieningen die bijdragen aan sociaal contact en 

de leefbaarheld In de buurt. Hiermee is de betreffende gemeente beter in staat om te gaan met die 

voorzieningen. Er dient duidelijk te worden welke voorzieningen op een kleine afstand noodtakelijk 

zijn voor de leefbaarheid, welke wellicht verder afgelegen kunnen liggen, welke voorzieningen 

eventueel gebundeld kunnen worden met andere buurten, etc. 

Daarnaast wordt er in dit ondertoek nog een ander doel gesteld. Door gebruik te maken van een 

keuzemodel, op basis van een stated choice methode, wordt er gekeken in hoeverre een dergelijke 

methode toegepast kan worden bij een nieuwe maatschappelijke ontwikkeling als krimp. Met deze 

methode kunnen namelijk de voorkeuren van mensen voor verschillende situaties voorspeld worden, 

ook voor nieuwe nog niet bestaande situaties. Uiteindelijk moet duidelijk worden of deze methode 

en het model dat daarbij gemaakt wordt toegepast kan worden in andere gebieden die ook 

onderhevig zijn aan krimp. 

1.3 Opbouw rapport 

Als eerste wordt er in dit rapport, in hoofdstuk 2, meer informatie gegeven over bevolkingsdaling in 

Nederland en dan met name in de provincie Limburg. Oaamaast wordt ingegaan op wat leefbaarheid 

betekent en wat de onderwerpen sociaal klimaat en voorzieningen betekenen voor de leefbaarheid. 

Vervolgens wordt er in hoofdstuk 3 een beeld geschetst van de buurten, waar het onderzoek is 

uitgevoerd. Buurten waar krimp tal in de toekomst voor zal doen. In hoofdstuk 4 wordt uitvoerig de 

staled choice methode, die in dit onderzoek gebruikt wordt, behandeld. De uitvoering van deze 

methode In het onderzoek en de andere werkzaamheden die aan het onderzoek vooraf zijn gegaan 

worden beschreven in hoofdstuk S. Daarnaast wordt er een beschrijving gegeven van de 
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werkzaamheden voor het analyseren van de data. Oe uit de analyse ~ktegero resultaten worden In 

hoofdstuk 6 behandeld. Te~o"ens w~dl er hier een koppeling gemaakt naar andere uft811!voerde 

leefbaarheldoroderzoeken. In hoofdstuk 7 wordt een algemene conclusie gesteld over het onderzoek 

ero worden er aanbevelingen gedaan voor de gemeentes, die in dit onderzoek betrokken zijn geweest. 

Tevens worden er suggesties voor verder onderzoek gedaan. 

Ondenoeksvraag 
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Figuur 1.1: Structuurschema 
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2 Literatuurverkenning 
leefbaarheid krijgt steeds meer aandacht bij herstructurering en het inrichten van woonwijken en 

buurten. Ook in gebieden waar bevolkingskrjmp zich al voor doet en in de nabije toekomst zich zal 

voordoen, wordt er steeds meer aandacht besteed aan leefbaarheid. Oe leefbaarheid wordt in dit 

onderzoek gekenmerkt door het sociaal contact in de buurt en de voonleningen die kunnen 

bijdragen aan dit sociaal contact en zo aan de leefbaarheid. Eerst wordt er ingegaan op 

bevolkingsdaling en wat deze krimp van inwoners voor gevolgen kan hebben voor de gebieden waar 

dit zich voor doet. Vervolgens wordt de termen leefbaarheid behandeld, waarbij specifieke aandacht 

uit zal gaan naar het sociaal klimaat en het venorgingsktimaat. 

2.1 Bevolkingsdaling 

Krimp kan heel eenvoudig gezien worden als een afname van het aantal inwoners in een gebied. 

Krimp is een verschijnsel dat zich altijd wel heeft voorgedaan. Het verschil nu met voorgaande keren 

is dat een structurele bevolkingsdaling nog nooit is voorgekomen onder normale omstandigheden. 

Oit houdt In zonder oorlog, ramp of epidemie. Het ziet ernaar uit dat de 21• eeuw een overgang 

wordt van groei naar krimp (Derks et al., 2006). Demografische ontwikkelingen die aan krimp vooraf 

gaan zijn een hoger sterftecijfer dan het geboortecijfer of een hoger emigratiecijfer dan 

immigratiecijfer (Kei-Centrum, 2.008). Veranderingen in bevolkingsgrootte worden oorspronkelijk 

bepaald door deze natuurlijke veranderingen in de bevolking. Bij krimp is het geboortecijfer niet 

hoog genoeg om het bevolkingsaantal gelijk te houden en ligt het onder de vervangingswaarde van 

2.1, ook wel reptacement level (Hollbach-Grömig et al., 2006). Deze waarde is de drempelwaarde om 

de bevolking op eenzelfde niveau te houden, waarbil uitgegaan wordt dat een vrouw twee kinderen 

zou moeten baren om zichzelf en een man te vervangen. Doordat deze vervangingswaarde ook 

beïnvloed wordt door sterfte, ligt deze waarde voor welvarende tanden net boven twee kinderen per 

vrouw. De hogere sterftecijfers in ontwikkelingslanden zorgt er ook voor dat de vervangingswaarde 

daar hoger ligt. 

Op het gebied van wonen is het effect van krimp en demografische ontwikkelingen in het algemeen 

goed zichtbaar. Voor elk gebied is krimp echter verschillend en het houdt daarnaast verband met de 

huishoudenontwikkeling (Verwest, 2007). Zonder maatregelen kan krimp, en uiteindelijk leegstand, 

een waardedaling van de woningen tot gevolg hebben. Door de leegstand op de woningmarkt zullen 

ook scholen, winkels en andere voonieningen verdwijnen. Dit leidt weer tot een vermindering van 

kwaliteit en versnelt zo ook weer het proces van krimp (Wammes, 2008). Gebieden waar door krimp 

leegstand ontstaat, kunnen minder aantrekkelijk worden. Dit zorgt ervoor dat voorzieningen minder 

aantrekkelijk worden en de functionaliteit verslechtert. Doordat er minder mensen zijn wordt het 

draagvlak kleiner en kan het zijn dat er voorzieningen verdwijnen en dit kan eveneens ten koste gaan 

van de andere voorzieningen in de buurt (Sato, 2006). Bij lagere geboortecijfers zijn er minder 

kinderen die sociale diensten nodig hebben. Dit betekent dat opvangcentra ondergebruikt raken en 

niet langer efficiënt functioneren. Kinderzorg en scholen dienen te verkleinen en in sommige gevallen 

zelfs te sluiten (Hollbach-Grömig et al., 2006). 

Een teruglopend voonieningenniveau kan ook ontstaan doordat een teruglopend aantal inwoners 

zorgt voor minder belastinginkomen (Kei-Centrum. 2008). Daarnaast zorgt een verminderde vraag 

naar publieke diensten er ook voor dat de financiële last per hoofd stijgt. Gemeentes vinden het 

namelijk moeilijk om hun ellensten te verkleinen op dezelfde snelheid van bevolklngsverandering of 
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krimp. Daarnaast zijn er grenzen aan het verkleinen of verwijderen van publieke diensten, aangezien 

het diensten zijn van algemeen belang (Hollbach·Grömig et al., 2006). Dit geldt ook voor regio's waar 

de krimpende bevolking voornamelijk uit ouderen bestaat. Voor hen zijn er namelijk goederen en 

diensten die essentieel zijn en niet zomaar verwijderd kunnen worden (European Commission, 2006). 

Een krimpende bevolking en de gevolgen die dit met zich meebrengt worden versterkt door 

vergrijzing en ontgroening. Deze vergrijzing zorst voor meer vraag naar voorzieningen voor ouderen 

en deze ontgroening zorgt er voor dat er minder vraag is naar voorzieninsen voor kinderen en het 

aanbod voor hen verlaasd wordt. Dit kan eveneens gevolgen hebben voor het voorzieningenniveau 

voor de rest van de leeftijdsgroepen. 

Volgens prognoses van het CBS zal vanaf 2035 het aantal inwoners in Nederland op haar hoogtepunt 

zijn en zal er geen groei meer plaatsvinden. In 30 jaar zal de bevolking naar verwachting nog groeien 

van 16,5 miljoen tot 17,5 miljoen (C85, 2008). Oe groei is op dit moment voornamelijk te vinden in de 

Randstad (Oerks et al, 2006), waar vooral jonge mensen naar toe trekken door onder andere betere 

werk- en onderwijsvoorzieningen en aantrekkelijkere uitgaansmogelijkheden. Hierdoor is er op 

gemeentelijk niveau krimp te zien in delen van plattelandsgemeenten en economisch minder 

aantrekkelijke gebieden in het noorden, oosten en zuiden van Nederland (8ronsema, 2009). Limburg 

is een provincie die voorop loopt op het gebied van krimp {NICIS, 2007). In Limburg is de bevolkins al 

in 200.2 gaan krimpen en de beroepsbevolking is zelfs al sinds 1995 aan het dalen (Oerks et al., 2006). 

Op de woningmarkt ziet het er naar uit dat Parkstad Limburg, een samenwerkingsverband tussen 

zeven Zuid-Limburgse gemeenten- Heerlen, Kerkrade, landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld 

en Onderbanken - in 2035 te maken zal krijgen met een overschot van 20.000 woningen (van Dam, 

de Groot & Verwest, 2006). 

Beleid ten aanzien van krimp richt zich veelal op de lange termijn en maatregelen zijn vaak niet 

eenduidig. Er is wel een algemene lijn te zien in de aanpak van krimp. Door een verschuivins van 

kwantiteit naar kwaliteit probeert men een verbetering van de leefbaarheid in de buurt aan te 

brengen. 

2.2 Leefbaarheid 

Oe term leefbaarheid geeft de geschiktheid van een gebied aan om er te wonen of te werken. Het is 

een term die steeds meer naar voren komt als hoofdlijn bij herstructurering of andere ontwikkelings

projecten. Zorg dragen voor de leefbaarheid in een gebied wordt steeds belangrijker. In gebieden 

waar krimp zichtbaar is probeert de overheid zich te richten op kwaliteit en niet op kwantiteit. Ook 

hier wordt er gestreefd naar een behoud of verbetering van de leefbaarheid. leefbaarheid heeft 

betrekking op bestaanszekerheid, woonklimaat, sociaal klimaat, verzorgingsklimaat en bestuurlijk 

klimaat (Lammerts & Oe Meere, 2008). In dit onderzoek zal er voornamelijk gekeken worden naar 

het sociaal klimaat, de mogelijkheid en kwaliteit van sociale contacten, en het verzorgingsklimaat, de 

aard en peil van aanwezige voorzieningen. 

Een woning wordt niet alleen beoordeeld op basis van fysieke kenmerken, maar ook het imago van 

de wijk, de leefbaarheid en de aanwezigheid van voorzieningen is van belang (KEI, 2008). Zo 

verhogen voorzieningen de waarde van het onroerend goed en de verhuurbaarheid van de woningen 

(Tamminga & Sipma, 2006). Er kan gesteld worden dat de landschappelijke verbindingen op 

macroniveau en de stedenbouwkundige structuur op mesoniveau en de Inrichting van de openbare 

ruimte op microniveau de kwaliteit van een gebied bepalen. Deze niveaus zijn van aantrekkend 
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belang voor de sociale bindingen en investeringen in de omgeving (Stimuleringsfonds Architectuur, 

2008). Dit werkt beide kanten op, de ruimtelijke vormgeving heeft zijn weerslag op de voorzieningen 

en andersom neemt de leefkwaliteit af als er geen investeringen worden gedaan (Stimuleringsfonds 

Architectuur, 2008). 

Wanneer het verschil tussen de huidige woonomgeving en de wenselijke woonomgeving te groot 

wordt, ontstaat de mogelijkheld dat men wil verhuizen. Dit is echter pas het geval als er een 

bepaalde drempelwaarde wordt overschreden en men hier onder andere financieel toe in staat is 

(Heins, 2001). Bij uiteindelijke verhuizing zijn er twee soorten factoren te onderscheiden; push· en 

pullfactoren. Bij pushfactoren is de huidge situatie dusdanig negatief dat verhuizing de oplossing is 

en bij pullfactoren wordt verhuizing gezien als middel om een bepaald doel te bereiken zonder dat er 

sprake is van een negatieve woonsituatie (Rossi, 1955 in Heins, 2001). Hierbij kan het sociaal klimaat 

en het verzorgingsklimaat van de buurt een belangrijke rol bij spelen. 

2.2.1 Sociaal klimaat 

Het begrip leefbaarheid wordt vaak gekoppeld aan sociale cohesie. Sociale cohesie is als het ware 

een maat voor de leefbaarheid. Als men elkaar kent en men zich aan anderen in de buurt verbonden 

voelt, dan is de gedachte dat men beter in staat is te zorgen voor elkaar en de woonomgeving. 

Hierbij is het van belang dat er kleinschalige verbanden zijn, waarin men een dagelijkse omgang met 

elkaar heeft (SCP, 2008). Relaties met buren zijn echter wel vaak te beschouwen als zwakke 

verbanden (Henning & tie berg, 1996). "Men maakt een praatje met elkaar, geeft elkaars bloemen en 

planten water indien nodig, etc." Somszijn de contacten in de buurt niet eens te noemen als zwakke 

verbanden, maar beperken ze zich tot een knikje of een groet in het voorbij gaan. Hiermee lijkt het er 

op dat burenrelaties onbelangrijk zijn, maar juist ook deze zwakke verbanden bieden toegang tot 

hulpbronnen en daarnaast draagt het bij aan het gevoel van thuis zijn in de buurt (SCP, 2008). Door 

meer contact met buurtgenoten Is men vaak ook positiever over de buurt en heeft men minder de 

neiging zich te hinderen of ergeren aan de buurtgenoten (Uedelmeijer, Van Ierse! & Giesbers, 2009). 

Ook kleinschaligheid kan bevorderlijk zijn voor de sociale cohesie in een dorp of stadsbuurt. Door de 

aanwezigheid van winkels ontstaat er beweging in een buurt, het is een komen en gaan van mensen 

en van nieuwtjes. Het is daarom van belang om winkels en voorzieningen zo veel mogelijk te 

behouden (Engbersen, Van der Kooij, & Van Wesemael, 2003). Sociale cohesie is tegenwoordig wel 

steeds minder gekoppeld aan de leefomgeving dan vroeger. Oe samenleving wordt namelijk steeds 

mobieler, mensen zijn minder gebonden aan hun buurt en straat, doordat men zich steeds meer 

beweegt over grote afstanden, naar het werk en naar voorzieningen. Hiermee heeft de mobiliteit 

invloed op de sociale cohesie en op de leefbaarheid van een buurt (Van Kempen & Bolt, 2003). 

Hierbij is wel een onderscheid te maken tussen mensen die behoren tot de potentiële 

beroepsbevolking, 15 tot 65 jaar, en ouderen, boven de 65 jaar oud. 

2.2.2 Verzorgingsklimaat 

Een rijk verenigingsleven wordt in een onderzoek van de landelijke vereniging voor kleine kernen 

(2008) als indicator gebruikt voor een hoge leefbaarheid. Een rijk verenigingsleven geeft namelijk aan 

dat er een hoge betrokkenheid onder de inwoners is (LvKK, 2008). Voorzieningen kunnen bijdragen 

aan een rijk verenigingsleven door het aanbieden van accommodatie. Gemeenschapshuizen, scholen 

en verenigingen worden genoemd als plaatsen waar bij uitstek ontmoetingen plaats vinden tussen 

mensen met verschillende achtergronden (SCP, 2002). Sport, al dan niet in verenigingsverband heeft 
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ook nog een maatschappelijke functie. Sport biedt de gelegenheid tot ontmoeting en netwerken, 

daarnaast levert het een bijdrage aan de gezondheid (POZW, 2002). Een school kan eveneens 

fungeren als plek voor ontmoeting. Ouders van jonge kinderen ontmoeten elkaar bij de basisschool, 

bij het wegbrengen of ophalen van de kinderen, maar ook bij ouderavonden, festiviteiten en andere 

activiteiten. De school kan gezien worden voor bepaalde groepen als bindende factor in de 

samenleving. Het fungeert daarnaast als ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders uit 

verschillende groeperingen en het kan ook dienst doen als centrale voorziening in de buurt (SCP, 

2002). Ook de voorzieningen die gebruikt worden voor de dagelijkse boodschappen kunnen gezien 

worden als voorzieningen die in zekere zin een maatschappelijke functie hebben. Buurtwinkels 

hebben bijvoorbeeld een verzorgende functie voor de omliggende buurten (Gemeente Heerlen, 

2009). Samen met supermarkten zijn het knooppunten voor ontmoetingen. 

Groenvoorzieningen leveren een bijdrage aan de waardering en leefbaarheid van de woonomgeving 

(Maat & De Vries, 2002). Men heeft graag zicht op groen en men is ook bereid meer te willen betalen 

voor wonen nabij water en groen, maar een groene woonomgeving betekent echter niet dat er ook 

gebruik van gemaakt wordt. Een belangrijke factor hierbij is de afstand, een geringe afstand is 

positief van invloed op wandelen. Het gebruik van groenvoorzieningen is voornamelijk gericht op 

fietsers en wandelaars en de afstand speelt daarom een belangrijkere rol dan bij andere 

voorzieningen (Maat, et al., 2002). Een andere factor die tot gebruik van groen leidt is de waardering 

van natuur en of het voldoet aan de wensen en behoeften (Kemperman & Timmermans, 2006). Ook 

hierbij is het afstandscriterium van invloed, want alleen een zeer attractief park zal ook mensen 

aantrekken over grotere afstanden (Maat, et al., 2002). 

Een belangrijk punt dat in vele onderzoeken naar voren komt is de bereikbaarheid van voorzieningen. 

Mensen hebben in hun woonomgeving de behoefte aan voorzieningen, maar mensen moeten ook de 

mogelijkheid hebben om zich te verplaatsen naar de voorzieningen (LvKK, 2008). Om een 

beoordeling te kunnen geven van het huidige voorzieningenniveau is het dan ook niet alleen van 

belang om naar de aanwezigheid van voorzieningen te kijken, maar ook naar de bereikbaarheid van 

de voorzieningen. Een daling van het voorzieningenniveau hoeft niet te betekenen dat ook de 

bereikbaarheid is gedaald (Van der Kooij, 2003). Voor bepaalde groepen inwoners, met name 

ouderen, kan een grotere afstand en daarmee de bereikbaarheid van voorzieningen echter wel een 

belemmering zijn (POZW, 2002). 

De huidige maatschappelijke trends en ontwikkelingen leiden er toe dat het minder noodzakelijk is 

dat voorzieningen op buurtniveau aanwezig zijn. In een onderzoek van de gemeente Sittard-Geleen 

(2008) wordt dit beschreven als dat de plek waar je woont het uitgangspunt is en het is dan 

vanzelfsprekend dat activiteiten in de vrije tijd minder in de eigen buurt of wijk plaats vinden. Uit 

onderzoek (Engbersen et al., 2003) komt ook naar voren dat als men moet kiezen tussen één 

multifunctionele accommodatie voor een aantal buurten of in elke buurt een kleinschalige 

voorziening, er dan veelal gekozen wordt voor een versplintering van de voorzieningen. Men 

behoudt liever een accommodatie in de eigen buurt, ook als dit betekent dat er dan een grotere 

afstand afgelegd moet worden naar andere voorzieningen. 

Als in een gebied het voorzieningenniveau achteruit gaat en dit ook het openbaar vervoer betreft, 

treft dit vooral ouderen, doordat zij minder mobiel zijn (BNA, 2009). Voor een deel van de ouderen 

betekent de afname van voorzieningen ook dat de mogelijkheid tot sociaal- en emotioneel contact 

wegvalt. Doordat familieleden, partners en leeftijdgenoten wegvallen, dreigt voor hen vereenzaming 
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(POZW, 2002). Het tegemoetkomen aan wensen en behoeften van ouderen, zoals de 

beschikbaarheid of bereikbaarheid van voorzieningen, betekent dat er tegemoet gekomen wordt aan 

de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te leven (Engbersen, Van der Kooij, Van Wesemael en 

Uyterlinde, 2003). 

2.3 Conclusie 

De gevolgen van krimp zijn voornamelijk zichtbaar op de woningvoorraad en het 

voorzieningenniveau. Het wegtrekken van mensen kan leiden tot leegstand en verpaupering van de 

woonomgeving. Gemeenten en andere overheidsinstanties richten zich daarom bij ontwikkelingen 

op gebieden waar krimp voor komt op leefbaarheid. Leefbaarheid wordt onder andere bepaald door 

het verzorgingsklimaat en het sociaal klimaat. Dit klimaat of sociale cohesie geeft aan hoe men in 

dagelijkse omgang is naar buren en buurtbewoners. Voorzieningen kunnen dienen om de sociale 

cohesie te vergroten. Voorzieningen als een school of een gemeenschapshuis kunnen dienen als 

ontmoetingsplek en een groenvoorziening kan er voor zorgen dat men positiever staat ten opzichte 

van de woonomgeving. Belang hierbij is dat de voorzieningen goed bereikbaar zijn en mensen er ook 

gebruik van maken. 
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3 Beschrijving onderzoeksgebieden 
Het onderzoek vindt plaats in twee gemeenten, Sittard-Geleen en Heerlen. Beide gemeenten liggen 

in het zuiden van Limburg en behoren tot gebieden waar de bevolkingsdaling zich nu al heeft ingezet 

en verwacht wordt dat deze bevolkingsdaling de komende jaren zich blijft voor doen. In het 

voorgaande hoofdstuk is naar voren gekomen dat het voor de leefbaarheid van belang is dat er 

voorzieningen aanwezig zijn die bijdragen aan het dagelijkse sociaal contact. In dit hoofdstuk zal er 

voor de te onderzoeken buurten een beschrijving gegeven worden van de voorzieningen die hier aan 

bij kunnen dragen. Tevens wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling rond krimp in deze 

buurten en hoe de gemeenten hiermee om gaan. 

3.1 Sittard-Geleen 

De gemeente Sittard-Geleen is gelegen in Limburg en vormt een overgang van Midden-Limburg en 

Zuid-limburg, gekenmerkt door haar heuvelland. De huidige gemeente is in 2001 ontstaan door het 

bestuurlijk samenvoegen van de gemeenten Sittard, Geleen en Born. Met haar inwoneraantal van 

ruim 95.000 behoort Sittard-Geleen tot de dertig grootste gemeenten in Nederland. In Sittard

Geleen daalt het aantal inwoners sinds het jaar 2000. Bevolkingsprognoses van Etil {2008) geven aan 

dat in stedelijke gebieden in Sittard-Geleen het aantal kinderen tot en met 19 jaar in de periode 

2000-2040 met 37 procent zal dalen, het aantal 20 tot en met 39 jarigen met 48 procent en 40 tot en 

met 59 jarigen met 35 procent. Het aantal ouderen zal fors stijgen, het aantal 60 tot 80 jarigen met 

28 procent en het aantal ouderen boven 80 jaar zelfs met 164 procent. Voor Sittard-Geleen betekent 

dit dat zij in 2040, ten opzichte van 2000, ruim 21.000 inwoners minder zal hebben, een daling van 22 

procent. 

Binnen Sittard-Geleen gaat er al geruime tijd aandacht uit naar krimp. In haar beleid probeert de 

gemeente rekening te houden met de bevolkingsontwikkelingen. Zo is de gemeente Sittard-Geleen 

van mening dat de sociale infrastructuur in met name kleine dorpen en kernen onder druk staat. 

Doormiddel van samenwerking, multifunctionaliteit van accommodaties en bundelen van subsidies 

probeert men nadelige gevolgen van bevolkingsdaling te beperken. Hierbij ondersteunt en investeert 

de gemeente alleen in die maatschappelijke voorzieningen waar de bezettingsgraad en gebruik van 

een voldoende niveau is. De gemeente wil er echter wel voor zorgen dat er in elk dorp of kern ten 

minste één ontmoetingsplek voor ouderen is. Hiermee probeert de gemeente de basiskwaliteit voor 

leefbaarheid te waarborgen (Theelen, 2008). Ook voor sportvoorzieningen geldt dat men probeert 

differentiatie aan te brengen door deze te ontwikkelen tot brede voorzieningen. Voor 

gemeenschapsvoorzieningen wordt er in de gemeente een stedelijk beleid gehandhaafd. Dit beleid is 

er op gericht dat het voorzieningenniveau toekomstbestendig is. Voor de kleinere kernen wordt er 

gestreefd naar minimaal één gemeenschapsvoorziening, tenzij het mogelijk is om deze voorziening 

met meerdere buurten te clusteren. Het uitgangspunt hierbij is dat de voorzieningen 

multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Daarnaast worden er een aantal minimumwaardes 

gehanteerd. Zo dienen er 43 bezoekers aan maatschappelijke activiteiten per m2 vloeroppervlak op 

jaarbasis te zijn, 6 procent van de inwoners van het verzorgingsgebied dient deel te nemen aan 

activiteiten, het animocijfer - aantal bezoekers gedeeld door het aantal inwoners van het 

verzorgingsgebied- dient 3,7 te zijn en daarnaast dient de bezetting- mate waarin een zaal gebruikt 

wordt in verhouding tot de totale beschikbaarheid -17 procent te zijn (Theelen, 2008). 
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In Sittard-Geleen worden er twee buurten als onderzoeksgebied gebruikt voor dit onderzoek, te 

weten Holtum, dat vroeger deel uitmaakte als dorp bij de gemeente Born, en Broeksittard, een buurt 

in voorheen de gemeente Sittard. Als eerste wordt hier Holturn beschreven, waarna een beschrijving 

van Broeksittard gegeven zal worden. 

3.1.1 Holturn 

Figuur 3.1: Ligging Holturn binnen Bom 

Holturn is een buurt die vroeger deel 

uitmaakte als dorp bij de gemeente 

Born. Nu behoort het, door de 

samenvoeging van Born met de 

gemeenten Sittard en Geleen, tot de 

gemeente Sittard-Geleen. Holturn ligt 

ten westen van de A2 en grenst aan 

de noordzijde aan bedrijventerrein 

Holturn noord. In het westen bevindt 

zich het dorp Buchten en aan het 

zuiden het dorp Hondsbroek, nabij 

ligt de plaats Born, zie figuur 3.1. 

Oe naam Holturn komt af van Hout 

heem, wat betekent nederzetting in 

het bos. Oe typering die door de 

gemeente Sittard-Geleen voor Holturn wordt gebruikt is 'dorps wonen'. Hieronder verstaat men dat 

het in Holturn rustig wonen is in een landelijke omgeving. Er is daarnaast een sterke binding met het 

dorp en met elkaar. Woningen zijn veelal vrijstaand of twee-onder-één kap en de 

huurwoningvoorraad is beperkt. Op 1 januari 2007 telde Holturn 1.230 inwoners, waarvan 630 

mannen en 600 vrouwen. Zij waren verdeeld over 530 huishoudens met een gemiddelde 

huishoudengrootte van 2,3 (Theelen, 2008). 

Voorzieningen in de buurt 

Voor Holturn is in figuur 3.2 aangegeven waar welke voorzieningen in de buurt liggen. Te zien is dat 

er in Holturn geen supermarkt ligt. Oe dichtstbijzijnde supermarkt bevindt zich in Buchten, op de 

kruising van de Keerweg en de Ankersweg. Deze supermarkt ligt voor iedereen in Holturn binnen 

1500 meter. Voor een aantal versspullen kan men wel terecht in Holtum, aan de Kleine Dries bevindt 

zich een verswinkeltje, dat binnen een afstand van 500 meter ligt. Dit winkeltje is echter wel beperkt 

open. Voor meerdere winkels in vers en meerdere supermarkten kan men terecht in het centrum van 

Born, dat binnen 2000 meter ligt. 

In het oosten van Holturn bevindt zich de Holtummermarkt. Aan en bij deze markt bevinden zich een 

aantal voorzieningen. Aan de markt ligt café d'n Aezel en aan de overkant van de straat ligt een 
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gemeenschapshuis, De Auwe Sjool, aan de Kleine Dries. Door deze straat die overloopt in de 

Ankersweg loopt een busverbinding, lijn 18 van Sittard naar Grevenbicht (lijn 118 in de avonduren). 

In Holturn zijn drie bushaltes, één aan de Ankersweg en twee aan de Martensweg, twee keer per uur 

komt hier een bus, in beide richtingen. 

In Holturn bevinden zich verder nog de Martinuskerk aan de Martinusstraat, basisschool locatie De 

Triangel aan de Munnikstraat, die onderdeel uitmaakt van de Xaveriusschool, en een speelplek die 

voor deze school ligt, aan de Munnikstraat en de Voss. Van Holtumstraat. Deze voorzieningen 

bevinden zich binnen een straal van 500 meter voor de inwoners van Holtum. Tussen Buchten en 

Holtum, binnen een afstand van 1000 meter, tussen de Ankerweg en Buchterweg, ligt Het Anker. 

Hier bevindt zich Basisschool Avontuur en Sportpark Het Anker, met onder andere tennis, voetbal, 

schutterij, sporthallen en zwembad. In Holturn zelf bevindt zich nog steeds sportpark Grote Dries, 

maar zij is niet meer in gebruik en wacht op verdere inrichting. 

N 

A 

o Supermarkt 
8 Kleine detailhandel 
o Gemeenschapshuis 
o Religieuze instelling 
0 Sportvoorziening o BUCHTEN 
0 Café 
e Basisschool/ 

Peuterspeelzaal 
0 Speelplek voor tot 

± 12 jarigen 250m SOOm 
Figuur 3.2: Voorzieningen in Holturn 
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Tevredenheid over de voorzieningen 

In 2007 is er in Sittard-Geleen onderzoek gedaan naar onder andere de tevredenheid van bewoners 

over de voorzieningen, buurtmonitor 2007 (Theelen, 2008). Deze resultaten zijn vergeleken met de 

resultaten uit 2005. Voor de voorzieningen die in dit onderzoek betrokken worden zijn ook een 

aantal resultaten bekend. In tabel 3.1 is de tevredenheid over een aantal buurtvoorzieningen in 

percentages uitgedrukt voor Holtum, Born en kleine kernen en Sittard-Geleen voor zowel het jaar 

2005 als het jaar 2007. 

Tabe/3.1: Tevredenheid buurtvoorzieningen Holtum, Born en Sittard-Geleen 

Winkels 

Buurthuizen 

Inrichting groen 

Onveflf&heldscevoel 

2005 

20 
82 

38 

14 

Holturn 

40 

10 

Born en kleine kernen 

2005 2007 

56 50 
60 59 

37 36 

21 19 

Sittard-Geleen 

2005 2007 
-----, 

72 57 
56 57 

45 37 

35 33 

In Holturn is men niet tevreden over winkelaanbod, de percentages van 20 en 23 procent zijn 

beduidend lager dan de tevredenheidpercentages voor Born en Sittard-Geleen. Over de buurthuizen 

is men wel tevreden, er is echter wel een kleine daling in 2007 ten opzichte van 2005. Het percentage 

ligt nog steeds een stuk hoger dan de tevredenheid voor Born en Sittard-Geleen. De tevredenheid 

over de sportvoorzieningen is in alle gebieden ongeveer hetzelfde. Over de speelvoorzieningen voor 

kinderen is men tamelijk tevreden. Hierbij is er wel een daling in tevredenheid te zien ten opzichte 

van 2005, terwijl er een stijging te zien is in Born en Sittard-Geleen. Over voorzieningen voor 

jongeren is men in alle gebieden niet tevreden. Holturn scoort daarbij zeer laag met 9 procent in 

2007. De inrichting van het groen scoort voor alle gebieden tegen de 40 procent. In Holturn voelt 

men zich daarnaast niet onveilig. Het onveiligheidsgevoel scoort in Holturn een stuk lager dan in Born 

en Sittard-Geleen. 

Ontwikkelingen in de buurt 

Ontgroening en vergrijzing van de bevolking leidt tot een afname van het draagvlak voor 

voorzieningen. Het gebied tussen Holturn en Buchten is toegevoegd aan de beleidsdoelen als 

streeflocatie voor een supermarkt, uit het oogpunt van leefbaarheid in de kleine kernen (Theelen, 

2008). Hiervoor zal de huidige supermarkt in Buchten verplaatst worden. In Holturn wordt, ondanks 

de voorzieningen die er liggen, vereenzaming als een belangrijke bedreiging gezien voor de nabije 

toekomst. 
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3.1.2 Broeksittard 

Broeksittard is een wijk in het oosten 

van Sittard en behoort tot de 

gemeente Sittard-Geleen. De wijk 

grenst aan de wijken Stadbroek, 

Vrangendael en Kemperkoul. In het 

noorden grenst Broeksittard aan 

recreatiegebied Schwienswei en in 

het noordoosten grenst Broeksittard 

aan Duitsland met op één kilometer 

afstand het Duitse plaatsje Tüddern, 

zie figuur 3.3. Het stadscentrum van 

Sittard, in het zuidwesten, ligt op 

ongeveer twee kilometer afstand. 

Broeksittard is ontstaan in de vroege 

Middeleeuwen en bestuurlijk 

behoorde het tot Sittard. Van 1817 

tot 1942 was Broeksittard echter een Figuur 3.3: Ligging Broeksittard 

zelfstandige gemeente, maar door de 

Duitse bezetting werd de gemeente opgeheven en weer bij Sittard gevoegd. Het tot dan toe 

agrarisch gebied maakte door de groei van Sittard na de Tweede Wereldoorlog plaats voor 

woonwijken en raakte ingeklemd door de naoorlogse wijken Stadbroek en Vrangendael. 

Voorzieningen in de buurt 

In het centrum van Broeksittard bevinden zich een aantal voorzieningen, te zien in figuur 3.4. Te 

midden van Broeksittard aan de Dorpstraat bevindt zich de Onze lieve Vrouwe Geboorte Kerk. 

Tegenover de kerk ligt het gemeenschapshuis, eveneens aan de Dorpstraat, en dicht bij de kerk 

bevinden zich twee cafés, café 't Huikske op de hoek van de Weidom en de Kerkstraat en Oos Cafeke 

op de In de Camp en iets verder van de kerk af ligt Café Ties Wilms. Deze voorzieningen liggen voor 

inwoners van Broeksittard op een afstand die niet verder is dan 500 meter. 

In het zuiden van Broeksittard liggen de tennisvelden van TC Oriënt en de voetbalvelden van RKW 

Almania met aan de Bachstraat Buurthuis de Oase. In het noorden van Broeksittard ligt ook nog een 

Fitnesscenter aan Aan het Broek. Aan deze zelfde straat ligt ook een speelplek, die bedoeld is voor 

kinderen tot 12 jaar. Tegen de grens van Broeksittard, in Stad broek, ligt basisschool De Tovertuin aan 

de Burgemeester Corbeijestraat en ten zuiden van Broeksittard ligt de bovenbouw van de openbare 

basisschool Sjtadssjool, aan de Kampsstraat. Respectievelijk liggen deze scholen binnen 500 meter en 

1000 meter voor inwoners van Broeksittard. In de buurt van deze scholen bevinden zich nog twee 
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religieuze instellingen, een Moskee aan de Rembrandstraat en in de buurt van de Sjtadssjool staat 

een kerk. 

Voor de dagelijkse boodschappen zijn de inwoners van Broeksittard aangewezen op winkelcentrum 

De Wimmeren in Kemperkoul op ongeveer 1000 meter. Hier bevinden zich ondermeer een 

supermarkt, bakker, drogist en slager. Een aantal jaar geleden lag er nog een winkelcentrum aan de 

Hemelsley, binnen 750 meter, maar dit centrum is opgeheven. Ook de buslijn door Broeksittard is 

opgeheven. Inwoners van Broeksittard zijn nu aangewezen op de haltes aan de Tudderenderweg, 

Hemelsley of Wehrerweg, alle binnen 750 meter afstand. 
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& Kleine detailhandel 
e Gemeenschapshuis 
e Religieuze instelling 
e Sportvoorziening 
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0 Speelplek voor tot 
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• . .. . 
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Figuur 3.4: Voorzieningen in Broeksittard 

Tevredenheid over de voorzieningen 

Voor Broeksittard zijn er evenals voor Holturn een aantal gegevens bekend over de tevredenheid 

over een aantal voorzieningen. Dit onderzoek uit 2007 is vergeleken met de resultaten uit 2005 

{Theelen, 2008). In tabel3.2 is de tevredenheid over een aantal buurtvoorzieningen in percentages 
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uitgedrukt voor Broeksittard, Sittard Oost en Sittard-Geleen voor zowel het jaar 2005 als het jaar 

2007. 

Tabel 3.2: Tevredenheid buurtvoorzieningen Broeksittard, Oostelijk Sittard en Sittard-Ge/een 

Broeksittard Oostelijk Sittard Sittard-Geleen 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 
---

Winkels 44 32 66 44 72 57 

Buurthuizen 78 68 63 60 56 57 

Sportvoorzienineen 71 65 62 60 63 63 

Speelvoorzieningen 51 53 48 45 45 

Jonprenvoorzlenlnsen 12 8 14 18 16 

Inrichting groen 47 34 50 37 45 37 

Onvelllsheldslavoel 41 52 36 39 35 33 

In Broeksittard is men niet tevreden, met 32 procent, over de winkels in de buurt. Er is een daling te 

zien met 2005, deze daling is eveneens zichtbaar voor Oostelijk Sittard en Sittard-Geleen. Ook over 

de buurthuizen is men in Broeksittard minder tevreden in 2007 dan in 2005, maar nog altijd scoort 

deze voorziening hoog. Ook over de sportvoorziening is men ondanks een daling nog steeds tevreden. 

Over de speelvoorzieningen is men tamelijk tevreden in Broeksittard, met een percentage van 53 

procent dat iets hoger ligt dan de percentages voor de tevredenheid in Oostelijk Sittard en Sittard

Geleen. Over de voorzieningen voor jongeren is men niet tevreden, met 8 procent. Voor Oostelijk 

Sittard en Sittard-Geleen zijn deze percentages eveneens laag. Ook over de inrichting van het groen 

is men niet zo tevreden, met 34 procent, tevens een sterke daling ten opzichte van 2005. Het 

onveiligheidsgevoel ligt ten opzichte van Oostelijk Sittard en Sittard-Geleen redelijk hoog, met 52 

procent, tevens een verhoging van 11 procent met het onveiligheidsgevoel in 2005. 

Ontwikkelingen in de buurt 

De gemeente constateert dat in delen van Broeksittard de leefbaarheid onder druk staat (Theelen, 

2008). Daarnaast zijn uit een aantal kleine kernen, waaronder Broeksittard, de winkels verdwenen. 

Voor de nabije toekomst wordt in Broeksittard vereenzaming als een belangrijke bedreiging gezien. 

Het gemeenschapshuis in Broeksittard heeft een bezetting en een bezoekersaantal dat onder de 

minimumwaarde is voor het in stand houden van dergelijke accommodaties. 

3.2 Heerlen 

Heerlen is een gemeente in het zuidoosten van de provincie Limburg. Het is de grootste gemeente in 

de Oostelijke Mijnstreek met op 1 januari 2008 bijna 90.000 inwoners (Gemeentelijke 

basisadministratie, 2008). Heerlen maakt deel uit van Parkstad Limburg, een samenwerkingsverband 

tussen de Limburgse gemeenten Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld, 

Onderbanken en uiteraard Heerlen. Parkstad Limburg geldt als een van de meest vergrijsde gebieden 

in Nederland en het wordt gezien als het gebied dat wat betreft krimp voor loopt op de rest van 

Nederland (Derks, 2008). In Parkstad Limburg gaat er dan ook al geruime tijd aandacht uit naar krimp. 

Door een omslag te maken naar een nieuwe vorm van 'groeidenken', dat zich nu richt op welvaart en 

welzijn in plaats van bevolkingsaantal, wordt krimp aangepakt. 
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Sinds 1982 maakt Hoensbroek deel uit van Heerlen. Na de mijnindustrie en groeiende bevolking 

raakten Heerlen en Hoensbroek namelijk met elkaar verweven. Hoensbroek behoort nu tot het 

stadsdeel Heerlen-Noord. Hoensbroek heeft ruim 20.000 inwoners en bestaat uit de wijken 

Hoensbroek-De Dem, Maria Gewanden-Terschuren, Mariarade en Nieuw Lotbroek. 

Een van de projecten die Parkstad Limburg ook in Hoensbroek uitvoert is het project 'Krimp als kans' . 

Aan de hand van dit project wordt er beter inzicht verkregen in de ontwikkelingen, maar ook de 

kansen als gevolg van krimp. De uitwerking van dit project krijgt vorm in het masterplan Hoensbroek. 

Een methodiek die hierbij gebruikt wordt is de Civil Society Scan, ontwikkelt door EMOL 

(expertisecentrum maatschappelijke ondersteuning Limburg) en door Aleander (welzijnsorganisatie 

in Heerlen) ingezet zal worden om het draagvlak van de bewoners te onderzoeken. 

Hoensbroek De Dem 

Figuur 3.5: Ligging De Dem 

Hoensbroek De Dem bestaat uit de 

buurten De Dem, Hoensbroek

Centrum, Horst, Metten en De Slak. 

In f iguur 3.5 is de ligging van 

Hoensbroek aangegeven met daarin 

het gebied De Dem apart 

aangegeven, in dit onderzoek zal er 

namelijk specifiek aandacht uitgaan 

naar dit gebied. 

Hoensbroek is omgeven door veel 

bos, heide en heuvels en heeft een 

overwegende woonfunctie. De 

ruimtelijke en functionele structuur 

is in Hoensbroek, maar ook voor een 

groot deel van de rest van de regio, 

gevormd door de mijnbouw. Deze 

kwaliteit hierbij voldoet niet meer 

aan de eisen van nu, maar deze unieke karakteristiek is wel een van de uitgangspunten bij de aanpak 

van krimp in Hoensbroek. Het beleid richt zich op behoud van de identiteit, waarbij onder andere de 

sociale structuur behouden en versterkt dient te worden. Voor De Dem zal er voornamelijk ingezet 

worden op de duurzaamheid van de woningen. De kwaliteit van de woningen zal verbeterd worden 

en daarnaast vindt er een verdunning van het woningbestand plaats. 

Voorzieningen in de buurt 
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De Dem is een groter onderzoeksgebied dan de hiervoor beschreven gebieden Holturn en 

Broeksittard. Ook in het voorzieningenniveau is dit te zien, weergegeven in figuur 3.6. In het 

noordoosten grenst De Dem aan het centrum van Hoensbroek, waar zich allerlei winkels, supermarkt, 

bakker, kledingwinkels, etc. bevinden. Aan de Kouvenderstraat die vanuit het centrum van 

Hoensbroek door De Dem loopt bevinden zich wat meer speciaalzaken. Qua karakter maakt deze 

straat nog onderdeel uit van het centrum van Hoensbroek. Het zuidelijke gedeelte van De Dem, waar 

in dit onderzoek naar gekeken zal worden, is te kenmerken als een woonbuurt. De voorzieningen in 

dit deel liggen meer verspreid over de buurt. Zo zijn er twee supermarkten, een Aldi en een Albert 

Heijn. De Aldi ligt gecentreerd in De Dem aan de Dr. Martin luther Kinglaan en binnen 500 meter 

afstand. De Albert Heijn bevindt zich aan de rand van De Dem, aan de Akerstraat Noord ter hoogte 

van de Wilhelminastraat en binnen een straal van 1000 meter voor inwoners van De Dem. 
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Figuur 3.6: Voorzieningen in De Dem 
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In De Dem bevindt zich geen gemeenschapshuis, die door de gemeente als zodanig getypeerd is. Wel 

is er het Harry Meenshuis, waar verschillende activiteiten plaats vinden, en de Buttinghof bestaat uit 

een ontmoetingsruimte, Butting-inn, waar veelal voor bewoners van de Buttinghof activiteiten 
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worden georganiseerd. In Hoensbroek De Dem bevinden zich tevens nog twee cafés. Café Wien aan 

de Wilhelminastraat en in het noorden van De Dem café Dormans aan de Grubbelaan. 

Het zuidelijk deel van De Dem is qua voorzieningen geschikt voor huishoudens met kinderen. 

Helemaal in het zuiden aan de Demstraat ligt Sportpark De Dem met de voetbalvelden van EHC 

Voetbal. In het westen ligt Zwemparadijs Otterveurdt aan de Gravin van Schörnbornlaan en naast de 

voetbalvelden ligt speeltuin Terveurdt - toegang tegen betaling. Deze voorzieningen zijn voor 

inwoners van De Dem binnen een straal van 1000 meter en voor bewoners van het zuidelijke deel 

binnen 500 meter. Aan Professor Einthovenstraat bevindt zich de openbare basisschool De Dem en 

iets meer naar het noorden ligt de Rooms Katholieke basisschool de Heyster aan de Burgemeester 

Kroonstraat vlak bij de Sint Joseph kerk aan de St. Josephstraat. Deze voorzieningen bevinden zich 

voor inwoners van De Dem binnen een straal van 500 meter. 

Door De Dem rijdt over de Kouvenderstraat een bus. Dit is de enige buslijn die door De Dem loopt. 

Wel lopen er buslijnen over de Akerstraat ten oosten van De Dem en in het westen over de 

Nieuwstraat. Vanaf busstation Brunssum, dat ten noordoosten van De Dem ligt, vertrekken 

meerdere buslijnen naar onder meer Heerlen en Sittard. 

3.3 Conclusie 

Er worden voor het onderzoek drie verschillende krimpgebieden met elkaar vergeleken, van een 

dorpse buurt naar een meer stedelijke buurt. Holturn heeft nog altijd het karakter van een dorp, 

maar ziet haar voorzieningen verdwijnen naar Barn en het naastgelegen Buchten. De afgelopen jaren 

wordt er echter getracht Holturn en Buchten met elkaar te verweven en te voorzien in de vraag naar 

voorzieningen, door deze in het gebied tussen Holturn en Buchten te plaatsen. Het dorpse karakter 

van Broeksittard is nauwelijks nog zichtbaar. Broeksittard is verweven met de naastliggende buurten 

Stadbroek, Vrangendael en Kemperkoul. De grens van de buurt is niet zichtbaar en voorzieningen zijn 

veelal dichtbij, maar wel in de naastgelegen buurten. Hier is duidelijk een meer stedelijk karakter 

zichtbaar. Ook De Dem heeft een duidelijk stedelijk karakter. De buurt grenst in het noordwesten aan 

het centrum van Hoensbroek. In het noorden van De Dem zijn er vele winkels te vinden, 

voornamelijk speciaalzaken. Het gebied wat in het onderzoek meegenomen zal worden, het 

zuidelijke deel van De Dem, kenmerkt zich voornamelijk als woongebied. 

De karakterisering van de buurten heeft zich vooral gericht op de voorzieningen: supermarkt, 

voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel, gemeenschapshuis, religieuze instelling, 

sportvoorziening, café, basisschool/peuterspeelzaal en speelvoorzieningen voor kinderen tot 

ongeveer 12 jaar. Deze voorzieningen zullen het voorzieningenpakket vormen dat gebruikt zal 

worden voor verder invulling van het onderzoek. 
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4 Methode 
Voor de drie onderzoeksgebieden, Holtum, Broeksittard en De Dem, die beschreven zijn in hoofdstuk 

3, wordt de zelfde onderzoeksopzet gehanteerd. Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van een 

stated choice methode. In dit hoofdstuk wordt deze methode uitvoerig beschreven en zal er 

ingegaan worden hoe deze methode invulling krijgt in het onderzoek. Dit wordt gedaan door als 

eerste de bijbehorende methode, een Multinomial Logit Model (MNL model) te beschrijven. Daarbij 

wordt er ook ingegaan op het toetsen van de geschiktheid van het model om voorspellingen mee te 

doen. Vervolgens wordt er ingegaan op de uitvoering van dit model in het onderzoek. 

4.1 Methodische karakterisering van het onderzoek 

Om te weten te komen hoe er met de voorzieningen in krimpende gebieden om gegaan moet 

worden om het sociaal contact en de leefbaarheid op een voldoende niveau te houden is het van 

belang om te weten welke keuzes bewoners maken als het gaat om voorzieningen. In dit onderzoek 

zijn er een aantal voorzieningen centraal gesteld, die van invloed zijn op de leefbaarheid in deze wijk. 

In hoofdstuk 3 is er gekeken naar een supermarkt, voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel, 

gemeenschapshuis, religieuze instelling, sportvoorziening, café, basisschool/peuterspeelzaal en 

speelvoorzieningen voor kinderen tot ongeveer 12 jaar. Het is hierbij van belang dat duidelijk wordt 

wat het nut is van de voorzieningen en hoe zij ten opzichte van elkaar van invloed zijn op de 

leefbaarheid. Om dit te onderzoeken wordt een hypothetisch stated choice onderzoek opgezet. 

Hierbij krijgen mensen een vooraf bepaalde keuzeset met voorzieningenpakketten voorgelegd, 

waaruit zij een keuze dienen te maken. Deze vooraf bepaalde keuzesets maken het mogelijk om 

uitspraken te doen over het keuzegedrag en over het belang dat er aan aspecten van voorzieningen 

wordt gehecht. Het stated choice onderzoek dat hier gebruikt wordt krijgt vorm aan de hand van een 

MNL model. 

4.1.1 Multinomial Logit Model 

Een MNL model is een vorm van een Discrete Choice Model. Een dergelijk model is er op gericht om 

inzicht te krijgen in de keuzes die een individu maakt bij het voorleggen van een aantal sets 

bestaande uit verschillende hypothetische alternatieven, elk samengesteld uit attributen/kenmerken 

met bijbehorende niveaus. Hierbij wordt uit gegaan van Random Utility Maximisation, welke 

voortkomt uit de Random Utility Theory (Ben-Akiva & Lerman, 1985). Hierbij wordt er aan elk 

beschikbaar alternatief een bepaald nut ontleend. Deze theorie gaat er van uit dat als iemand een 

aantal keuzes voorgelegd krijgt, hij of zij zal kiezen voor het alternatief met het hoogste nut. Hierbij 

wordt er vanuit gegaan dat men dus een afweging maakt tussen de alternatieven. Daarnaast wordt 

er verondersteld dat het nut van een alternatief bepaald wordt door de kenmerken van het 

alternatief. Deze kenmerken bepalen elk een deel van het nut van een alternatief. Hoe hoger het 

deelnut van een bepaald kenmerk, des te meer zal het betreffende kenmerk van invloed zijn op het 

keuzegedrag. 

In een MNL model wordt er vanuit gegaan dat zowel datgene dat is waargenomen als datgene dat 

niet wordt waargenomen van invloed is op het nut van een bepaald alternatief. In het model wordt 

er gebruik gemaakt van een error-component, omdat er niet van uit gegaan kan worden dat 

individuen consistent zijn in hun keuzegedrag. Het nut van een alternatief is opgebouwd uit het 

structurele nut en het random nut. Het nut voor een bepaald alternatief kan als volgt worden 

beschreven: 
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U; =lij+ Ej (4.1) 

Hierbij geeft Uj het nut van alternatief j aan. lijstaat voor het structureel nut van alternatiefjen Ej 

staat voor de willekeurige error (Hensher, et al., 2005). 

lijwordt gezien als het representatieve gedeelte van het nut, omdat dat het gedeelte is dat wordt 

waargenomen, juist datgene waar je onderzoek naar doet. Dit representatieve gedeelte kan gezien 

worden als een lineair model waarin elk niveau gewogen wordt aan de hand van een parameter dat 

aangeeft wat het nut van dat niveau is, ook wel deelnut genoemd. Dit kan als volgt beschreven 

worden: 

(4.2) 

Hierbij wordt f gebruikt als een gegeneraliseerde notatie voor een kenmerk van het alternatief. 

Daarnaast isft1 de parameter behorende bij het eerste kenmerk X1 van alternatief j. Samen bepalen 

zij het deelnut van dit kenmerk. fto staat voor de specifieke constante van het alternatief. Deze 

constante geeft de gemiddelde rol weer van het nut van alternatief j, die bij elke keuzeset constant is. 

Hoe hoger het nut van een alternatief ten opzichte van de andere alternatieven, des te groter is de 

kans dat het alternatief gekozen wordt. In een MNL model wordt er van uit gegaan dat de random 

nutvarianten, Ej, statistisch verdeeld zijn. Er wordt verondersteld dat de variantie van deze verdeling 

voor elk alternatief identiek is en dat er geen verband is tussen de verdelingen van de verschillende 

alternatieven. Deze independently, identically distributed (liD) gebruikte verdeling wordt ook wel 

aangeduid als Gumbel distri bution of Type 1 distribution. Dit wordt als volgt weer gegeven: 

f(x) = exp (-(exp(-x)-x)) (4.3) 

Hiermee kan de kans dat een individu i voor een bepaald alternatief j uit een keuzeset, A;, kiest als 

volgt worden geformuleerd: 

(4.4) 

De kans, Pq, die hiermee berekend wordt dient zo optimaal mogelijk te zijn om een zo goed mogelijke 

voorspelling te doen over het keuzegedrag. Hierbij wordt de log-likelihoed als 

optimaliseringscriterium gebruikt. 

4.1.2 De Likelibood 

Om de bijdrage aan het nut van een set van kenmerken te meten kan er gebruik gemaakt worden 

van de likelihood-functie. De parameters, fivoor elk kenmerk, worden geschat door de log-likelihoed 

te maximaliseren. Dit heet ook wel maximum likelihoed estimation (Louviere, et al., 2000). De 

likelihoed kan als volgt worden berekend: 

(4.5) 

Hierbij is P!i de kans dat individu i zal kiezen voor alternatief j. De waarde voor gq is 1 of 0, de waarde 

is 1 als het alternatief j gekozen wordt door individu i en de waarde is 0 als dit niet het geval is. De 

waarde voor de likelihoed ligt altijd tussen 0 en 1. De likelihoed is namelijk het product van het 
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aantal kansen. Dit betekent ook dat de log likelihoed altijd een negatieve waarde heeft. Deze log

likelihoed kan als volgt worden weergegeven: 

(4.6) 

Waarbij hier geldt dat g;i waarde 1 heeft als het alternatief j gekozen wordt door individu i en waarde 

0 als dit niet het geval is. 

Goodness-of-fit 

Met behulp van de hiervoor besproken log-likelihoed kan de goedness-of-fit van het model bepaald 

worden. Deze goedness-of-fit wordt ook wel aangeduid als Mcfadden's Rho-square en kan als volgt 

geformuleerd worden: 

p2 _ _ LL(B) 
- 1'

0 
LL(O) 

(4.7) 

Hierbij staat LL(p) voor de log-likelihoed waarbij gebruik gemaakt wordt van de geschatte parameters. 

LL(O) staat voor de log-likelihoed waarbij gebruik wordt gemaakt van een nulmodeL Bij dit nulmodel 

zijn alle parameters gelijk aan 0 en dit betekent dat de alternatieven gelijke kans hebben om gekozen 

te worden. Het nulmodel veronderstelt dus dat geen van de variabelen van invloed is op het 

keuzegedrag. De waarde voor LL(p) is groter dan de waarde voor LL(O). Voor een MNL model 

betekent dit een kleinere negatieve waarde, waardoor LL(B) I LL(O) en dus ook de Rho Square, p2, 
altijd tussen 0 en 1 zal liggen. Hierbij geldt dat hoe kleiner de waarde voor LL{P) I LL(O) hoe beter het 

model is. Dit betekent dus hoe hoger de Rho-Square, hoe beter het model is om er voorspellingen 

mee te doen. Waardes van p2 tussen 0,2 en 0,4 worden in de regel gehanteerd om aan te geven dat 

het model goed tot zeer goed is (Louviere, et al., 2000). 

4.2 Niveaus van de voorzieningen 

De voorzieningenpakketten zijn samengesteld uit acht voorzieningen, die elk drie niveaus kunnen 

aannemen. In tabel 4.1 zijn deze voorzieningen met bijbehorende niveaus weer gegeven. De 

voorzieningen in dit onderzoek zijn voorzieningen die veelal overdag en door mensen van meerdere 

leeftijden gebruikt kunnen worden. Deze voorzieningen kunnen bevorderlijk zijn voor het sociaal 

contact en daarmee voor de leefbaarheid van de buurt. Hierbij geeft het eerste niveau, met de 

kleinste afstand, van een voorziening aan dat de voorziening zich voor bewoners op loopafstand van 

hun woning bevindt. Het tweede niveau geeft aan dat een voorziening verder af ligt, vaak buiten de 

eigen buurt, en op meer dan een kwartier lopen. Het derde niveau geeft aan dat de voorziening 

buiten de buurt ligt en lopend er naar toe gaan voor velen geen optie zal zijn. 
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Tabel 4.1: Voorzieningenpakketten met bijbehorende niveaus 

Voorziening Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Supermarkt Op500meter Op 1000 meter Op 1500 meter 

Kleine detailhandel (bakker, Verspreid over de Geconcentreerd op Geconcentreerd op 

slager, drogist, etc.) buurt 1000 meter 1500 meter 

Gemeenschapshuis Op500meter Op 1000 meter Op 1500 meter 

Religieuze instelling (kerk, Op 500 meter Op 1000 meter Op 1500 meter 

moskee, etc.) 

Sportvoonlenlnc Op500meter Op 1000 meter Op 1500 meter 

Café Op 500 meter Op 1000 meter Op 1500 meter 

Basisschool/peuterspeelzaal Op500meter Op 1000 meter Op 1500 meter 

Speelplek voor kinderen tot Op 500 meter Op 1000 meter Op 1500 meter 

ongeveer 12 jaar 

Om er achter te komen welke voorzieningen op welk niveau leiden tot het meest optimale 

voorzieningenpakket, zou je alle mogelijke combinaties met elkaar kunnen vergelijken. Dit leidt 

echter tot 38 = 6561 voorzieningenpakketten. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een selectie 

uit de complete set aan combinaties. Deze selectie wordt ook wel aangeduid als een fractional 

factorial design. 

Fractional factorial design 

Om een optimaal resultaat te behalen bestaan er een aantal fractional factorial designs. In dit 

onderzoek wordt er aandacht besteed aan acht voorzieningen die elk uit drie niveaus bestaan. Een 

fractional factorial design dat bestaat uit 27 combinaties is hiervoor geschikt. Deze 27 combinaties 

worden vooraf aan de hand van het design opgesteld (Hensher, et al. 2006). In tabel 4.2 is het 

fractional factorial design voor 27 combinaties gegeven. Hierbij staan de letters A tot en met H voor 

de acht voorzieningen die in dit onderzoek gebruikt worden. Dit zijn supermarkt (A), voorzieningen 

die vallen onder kleine detailhandel (B), gemeenschapshuis (C), religieuze instelling (D), 

sportvoorziening (E), café (F), basisschool/peuterspeelzaal (G) en speelvoorziening voor kinderen tot 

ongeveer 12 jaar (H). De nummers 1 tot en met 27 staan voor de combinaties of in dit geval 

voorzieningenpakketten. Per voorzieningenpakket is voor elk van de voorzieningen een waarde 

gegeven van 0, 1 of 2, deze staan voor de niveaus van de voorzieningen. Hierbij staat 0 voor het 

eerste niveau (op korte afstand of in de buurt), 1 voor het tweede niveau (op een grotere afstand) en 

2 voor het derde niveau (de grootste afstand). 
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Tabe/4.2: Fractional Factorial Design 

A B c D E F G H 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 1 1 1 2 1 2 

3 0 0 2 2 2 1 2 1 

0 1 0 0 1 1 2 2 

0 1 1 1 2 0 0 1 

6 0 1 2 2 0 2 1 0 

7 0 2 0 0 2 2 1 1 

8 0 2 1 1 0 1 2 0 

9 0 2 2 2 1 0 0 2 
10 1 0 0 1 1 1 1 1 

11 1 0 1 2 2 0 2 0 
1 0 2 0 0 2 0 2 

1 1 0 1 2 2 0 0 
14 1 1 1 2 0 1 1 2 

15 1 1 2 0 1 0 2 1 

16 1 2 0 1 0 0 2 2 

17 1 2 1 2 1 2 0 1 
18 1 2 2 0 2 1 1 0 

19 2 0 0 2 2 2 2 2 

20 2 0 1 0 0 1 0 1 

21 2 0 2 1 1 0 1 0 
22 2 1 0 2 0 0 1 1 

23 2 1 1 0 1 2 2 0 
24 2 1 2 1 2 1 0 

25 2 2 0 2 1 1 0 
26 2 2 1 0 2 0 1 2 

27 2 2 2 1 0 2 2 1 

Als voorbeeld wordt hier voorzieningenpakket 13 uitgewerkt. Dit voorzieningenpakket heeft voor de 

voorzieningen A-8-C-D-E-F-G-H, code 1-1-0-1-2-2-0-0. In tabel 4.3 is te zien hoe dit 

voorzieningenpakket er uit ziet. 

Tabe/4.3: Uitwerking voorzieningenpakket 13 

Supermarkt Op 1000 meter 

Kleine detailhandel Een aantal winkels geconcentreerd op 1000 meter 

Gemeenschapshuis Op 500 meter 

Religieuze instelling Op 1000 meter 

Sportvoorziening Op 1500 meter 

café Op 1500 meter 

Basisschool/peuterspeelzaal Op 500 meter 

Spetiplek voor kinderen tot :1: u Jaar QpSOOmeter 

Het fractional factorial design maakt het mogelijk om de hoofdeffecten te bepalen. Dit houdt in dat 

Afstudeeronderzoek Cornè/ie Westra Pagina 33 



Afstemming voorzieningenniveau op ontwikkelingen rond bevolkingsdaling 

het design het mogelijk maakt om het nut van elke voorziening op elk niveau, in dit geval afstand, 

afzonderlijk te bepalen. Het fractional factorial design maakt het niet alleen mogelijk om deze 

hoofdeffecten van de voorzieningen te meten, maar geeft ook nog de mogelijkheid om het 

interactie-effect tussen voorziening A en B te meten, in dit geval supermarkt en kleine detailhandel. 

Het verschil tussen deze effecten is dat een hoofdeffect het gemiddelde nut weergeeft van een 

voorziening, waarbij de waarde van de andere voorzieningen niet van invloed is. Aan de hand van 

een interactie-effect kan duidelijk worden of voor bepaalde combinaties van twee voorzieningen het 

nut afwijkt van de som van de hoofdeffecten. Voor de eerste twee voorzieningen in het fractional 

factorial design, in dit geval supermarkt en kleine detailhandel, kan bekeken worden of er een 

interactie-effect is. Stel dat supermarkt zich op 500 meter bevind en dat voorzieningen die vallen 

onder kleine detailhandel verspreid liggen over de buurt (beide voorzieningen bevinden zich op 

niveau 1), dan is het mogelijk dat het gecombineerde deelnut van deze voorzieningen meer of 

minder is dan de som van de afzonderlijke deelnutten van deze voorzieningen. 

In het onderzoek worden telkens drie voorzieningenpakketten met elkaar vergeleken en dient men 

aan te geven welk voorzieningenpakket de voorkeur heeft of dat men kiest voor de optie 'geen 

voorkeur'. Elke respondent dient negen keer een keuze te maken uit een set van drie 

voorzieningenpakketten. Hierbij zijn deze negen sets zo samengesteld dat alle 27 alternatieven als 

voorzieningenpakket voorkomen. Op deze manier kan het model de voorkeur aangegeven van een 

voorzieningenpakket ten opzichte van de andere voorzieningenpakketten waarmee vergeleken 

wordt. Met behulp van de parameters die hiermee geschat kunnen worden, kan er inzicht verkregen 

worden in het deelnut van elke voorziening. 

In het onderzoek wordt niet alleen gevraagd om een keuze te maken uit de drie voorgelegde 

voorzieningenpakketten, maar er wordt ook een relatie gelegd met het huidige voorzieningenpakket 

van de buurt. Hiervoor wordt er steeds gevraagd of men het derde voorzieningenpakket beter vindt 

dan het huidige voorzieningenpakket van de buurt. Dit betekent dat per respondent maar negen 

voorzieningenpakketten vergeleken worden met het huidige voorzieningenpakket van de buurt. Door 

gebruik te maken van drie versies van de vragenlijst is het mogelijk om alle voorzieningenpakketten 

te vergelijken met het huidige voorzieningenpakket van de buurt. Een vergelijking van alle 

voorzieningenpakketten met de huidige buurt, wordt dus verdeeld over drie respondenten. Door 

gebruik te maken van de drie versies is het tevens mogelijk om meer variatie aan te brengen in de 

samenstelling van de keuzesets. Een voorzieningenpakket wordt zo niet steeds met dezelfde 

voorzieningenpakketten vergeleken. 

4.3 Onderzoeksinstrument 

Voor dit onderzoek wordt er gestructureerd informatie verzameld. Aan de hand van een vragenlijst 

moet duidelijk worden hoe er met voorzieningen om gegaan moet worden om de leefbaarheid en 

mogelijkheid tot sociaal contact op een voldoende niveau te houden. De vragenlijst, zie bijlage 12, is 

hiervoor opgedeeld in een drietal delen. Als eerste worden er vragen gesteld over de persoonlijke en 

huishoudelijke kenmerken van de ondervraagden. Hiermee wordt duidelijk of de steekproef 

representatief is voor de buurt. Tevens worden er vragen gesteld over het gebruik van voorzieningen, 

het sociaal contact dat men met anderen in de buurt heeft, de band die men met de buurt heeft en 

hoe men over de buurt denkt. 
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In het tweede onderdeel wordt men verzocht een keuze te maken tussen verschillende 

voorzieningenpakketten. Deze voorzieningenpakketten bestaan uit acht voorzieningen, namelijk: 

supermarkt, kleine detailhandel (bakker, slager, drogist, etc.), gemeenschapshuis, religieuze instelling 

(kerk, moskee, etc.), sportvoorziening, café, basisschool/peuterspeelzaal en speelvoorziening voor 

kinderen tot 12 jaar. Hierbij worden steeds drie voorzieningenpakketten in een keuzeset 

weergegeven en dient men een keuze te maken tussen deze voorzieningenpakketten, waarbij men 

ook de antwoordmogelijkheid 'geen voorkeur' heeft. Voorafgaand aan dit onderdeel wordt het 

voorzieningenpakket van de huidige buurt waar de respondent woont weergegeven. Bij elke keuze 

uit de drie voorzieningenpakketten die met elkaar worden vergeleken wordt er ook gevraagd of het 

derde voorzieningenpakket wel of niet beter is dan het huidige voorzieningenpakket in de buurt. 

Ter afsluiting worden er nog een aantal stellingen voorgelegd. Hierbij dient men aan te geven of men 

het eens is met de stellingen over de buurt waar men woont en of men een aantal aspecten, zoals de 

aanwezigheid van een supermarkt en basisschool, voor de buurt van belang acht. De eerste twaalf 

stellingen kunnen ingedeeld worden in drie clusters, van vier, vijf en drie stellingen, die aangeven 

hoe men over de buurt denkt en of men een aantal voorzieningen van belang acht om in de buurt 

aanwezig te zijn. Bij de laatste acht stellingen geeft men bij de eerste vijf stell ingen aan of men het 

voor henzelf van belang acht om contact te hebben met buren en buurtgenoten en bij de laatste drie 

stellingen wordt er ingegaan of zij zelf een aantal voorzieningen voor kinderen/jongeren dicht bij hen 

in de buurt wil hebben. 

4.4 Conclusie 

Voor dit onderzoek is het van belang om te weten welke keuzes bewoners maken als het gaat om de 

volgende voorzieningen; supermarkt, voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel, 

gemeenschapshuis, religieuze instelling, sportvoorziening, café, basisschool/peuterspeelzaal en 

speelvoorzieningen voor kinderen tot ongeveer 12 jaar. Aan de hand van een MNL model, dat er op 

gericht is inzicht te krijgen in de keuzes die men maakt bij het voorleggen van een aantal sets van 

voorzieningenpakketten bestaande uit verschillende voorzieningen, elk met bijbehorende niveaus, 

wordt deze voorkeur in kaart gebracht. Deze voorzieningenpakketten worden gevormd aan de hand 

van een fractional factorial design, bestaande uit 27 pakketten. Uit deze pakketten kan het belang 

van een voorziening en de voorkeur voor elk niveau van een voorziening berekend worden. Aan de 

hand van de likelihoed kan tevens berekend worden hoe goed het model is om voorspellingen mee 

te doen. De methode krijgt haar uitvoering in de vragenlijst aan de hand van deze 

voorzieningenpakketten die elk in een keuzeset met elkaar vergeleken worden. Daarnaast wordt er 

nog informatie verzameld over een aantal persoon- en huishoudenkenmerken en worden er een 

aantal stellingen voorgelegd. In het volgende hoofdstuk zal er dieper op deze onderdelen van de 

vragenlijst ingegaan worden en wordt tevens de bewerkingen behandeld die nodig zijn om resultaten 

te verkrijgen uit het MNL model. 
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5 Uitvoering onderzoek 
In het vorige hoofdstuk is kort naar voren gekomen hoe het onderzoek uitgevoerd zal worden. De 

data waarop het MNL model geschat wordt, is verkregen doormiddel van een vragenlijst. In dit 

hoofdstuk wordt ingegaan op de verzameling van de data aan de hand van deze vragenlijst. Het 

onderzoek is uitgevoerd in de drie onderzoeksgebieden; Holtum, Broeksittard en De Dem. Deze 

onderzoeksgebieden zijn beschreven in hoofdstuk 3. Naast de beschrijving van de dataverzameling 

wordt hier besproken hoe deze data verwerkt wordt, waarbij de drie onderdelen; persoon- en 

huishoudenkenmerken, voorzieningenpakketten en stellingen apart behandeld worden. Tevens 

wordt aangegeven welke analyses er op de verwerkte data uitgevoerd zullen worden alvorens de 

resultaten beschreven kunnen worden. 

5.1 Dataverzameling 

Zoals reeds vermeld, is voor de dataverzameling gebruik gemaakt van een vragenlijst. Van de 

vragenlijst is zowel een papieren versie gemaakt als een internetversie, zodat men via internet de 

vragenlijst in kon vullen. Dit is gedaan door gebruik te maken van het 'Berg enquête systeem' . Beide 

vormen van de vragenlijst zijn te vinden in respectievelijk bijlage 12 en bijlage 11. Bij beide vormen 

van de vragenlijst zijn er drie versies gemaakt om alle voorzieningenpakketten te vergelijken met het 

voorzieningenpakket van de huidige buurt en om meer variatie in de keuze tussen de 

voorzieningenpakketten aan te brengen. De drie papieren versies van de vragenlijst zijn random 

verspreid over de buurt. Voor de versies van de vragenlijst op internet is gebruik gemaakt van de 

optie 'modulo'. Hiermee wordt elk 1 e, 4e, 7e, etc. persoon doorverwezen naar versie A, elk 2e, Se, Se, 

etc. persoon doorverwezen naar versie B en elk 3e, Ge, ge, etc. persoon doorverwezen naar versie C 

van de vragenlijst. 

In de drie gebieden Holtum, Broeksittard- beide in de gemeente Sittard-Geleen- en Hoensbroek de 

Dem - behorende tot de gemeente Heerlen - is de dataverzameling op verschillende manieren tot 

uitwerking gekomen. Voordat het onderzoek in Sittard-Geleen startte is er in de regionale dagbladen 

'De Limburger' en 'Het Limburgs Dagblad' een bericht uit gegaan waarin het onderzoek vermeld 

stond en tevens is er een bericht geplaatst op de site van de gemeente Sittard-Geleen. In Holturn 

hebben alle huishoudens daarop een brief in de bus gekregen waarin de link, 

http://praatgraag.ddss.nl/holtum, naar de internetsite vermeld stond, waarop men de enquête in 

kon vullen. Hierop kwam in het eerste weekend een respons (geheel ingevulde enquêtes) van 30 

mensen en gaandeweg is dit aantal nog gestegen tot 55. Een drietal weken later is er opnieuw een 

bericht geplaatst, ditmaal in lokale nieuwsbladen en op de internetsite van het buurtplatform 

Holturn en op 'buurtlink'. Hierdoor is het aantal respondenten via internet gestegen tot 65 personen. 

Via het buurtplatform zijn er nog een aantal enquêtes op papier ingevuld. Uiteindelijk zijn er 531 

huishoudens benaderd en hebben 81 mensen de vragenlijst volledig ingevuld, wat resulteert in een 

respons van 15 procent. 

In Broeksittard hebben alle huishoudens een week later dan in Holturn de brief ontvangen waarin de 

link, http://praatgraag.ddss.nl/broeksittard, vermeld stond naar de internetsite, waarop de 

vragenlijst in te vullen was. In Broeksittard is de respons vanaf het begin een stuk lager geweest dan 

in Holturn het geval was. Na een aantal weken stond dit aantal op 38 respondenten (volledig 

ingevulde vragenlijsten). Hierop zijn er papieren versies van de vragenlijst afgeleverd bij de 

ouderenvereniging en daarnaast is er random aan mensen in de buurt, die thuis waren of buiten 
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bezig waren, gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 45 

personen die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. In Broeksittard zijn er 500 huishoudens 

benaderd en dit leidt tot een respons van 9 procent. 

In De Dem in Hoensbroek is er vanaf het begin besloten om naast de brief, waarin de link, 

http://praatgraag.ddss.nl{dem, naar de internetsite vermeld staat, ook de papieren versie als bijlage 

toe te voegen met daarbij een antwoordenveloppe, om mee te werken aan het onderzoek. In De 

Dem heeft men voornamelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de vragenlijst op papier in te 

vullen en terug te sturen naar de gemeente. In totaal hebben 51 personen de vragenlijst op internet 

volledig ingevuld. De papieren versie is door 113 personen volledig ingevuld en teruggestuurd naar 

de gemeente Heerlen. In De Dem zijn er 899 enquêtes verspreid en daarvan zijn er 164 volledig 

ingevuld, wat resulteert in een respons van 18 procent. 

De Dem heeft de hoogste respons gehaald. Mensen hadden de mogelijkheid om de vragenlijst op 

twee manieren in te vullen en tevens kon men de vragenlijst al inkijken voordat deze via internet 

ingevuld werd. Als men koos voor de optie om de vragenlijst via internet in te vullen, dan werd de 

vragenlijst bijna nooit afgebroken, wat voor Holturn en Broeksittard vele malen vaker het geval was. 

De manier van dataverzameling zoals deze in De Dem heeft plaats gevonden vergt meer 

voorbereiding en het rondbezorgen kost meer tijd. Bij deze buurt was het echter niet noodzakelijk 

om nog een keer een papieren versie bij een aantal huishoudens af te leveren, zoals in de buurten 

Holturn en Broeksittard wel het geval was. 

5.2 Verwerking en preparatie van de gegevens 

De vragenlijst die gebruikt is voor het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Deze drie onderdelen 

vergen elk een andere wijze van preparatie van de gegevens, voordat er enige uitspraak gedaan kan 

worden. Per onderdeel wordt de preparatie van de gegevens beschreven. 

5.2.1 Persoon- en huishoudenkenmerken 

In het eerste onderdeel van de vragenlijst worden vragen gesteld die een karakteristiek geven van de 

respondenten en de inwoners van de buurt. In dit onderzoek worden er uitspraken gedaan over de 

buurt aan de hand van een steekproef. Hiervoor zijn er een aantal nieuwe variabelen aangemaakt. 

Dit is gedaan doormiddel van hercodering. Zo is de variabele 'leeftijd' gehercodeerd naar 

leeftijdsklassen. Het overzicht van de leeftijden van de respondenten wordt hierdoor duidelijker. De 

leeftijdsklassen die hiervoor gebruikt zijn, zijn gelijk aan de leeftijdsklassen zoals die voorkomen bij 

de vraag waarin men aan dient te geven hoeveel mensen van een bepaalde leeftijdsklasse in het 

huishouden aanwezig zijn. Voor de leeftijdsklassen zijn de volgende categorieën gebruikt: '15 tot en 

met 19 jaar', '20 tot en met 34 jaar', '35 tot en met 64 jaar' en '65 jaar of ouder'. De categorieën zijn 

ook wel aan te duiden als respectievelijk 'jongeren', 'jong werkende', 'beroepsbevolking' en 

'ouderen' . Wellicht is de leeftijdscategorie '35 tot en met 64 jaar' erg groot en is er een verschil te 

zien in hen die startend of jonge gezinnen hebben en zij die meer gesetteld zijn. Daarom is er ook 

een andere indeling, namelijk '25 tot en met 44 jaar' en '45 tot en met 64 jaar', gemaakt. Daarnaast 

is hercodering toegepast om het geboortegebied aan te geven, klassering van het aantal jaar dat men 

woonachtig is op het huidige adres en een karakterisering van het aantal kinderen in huis met 

vermelding van de leeftijd. 
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5.2.2 Effectcodering 

In het tweede onderdeel van de vragenlijst dient men een aantal vragen te beantwoorden, waarbij 

een keuze gemaakt moet worden tussen een aantal voorzieningenpakketten. Het fractional factorial 

design, toegelicht in hoofdstuk 4 bestaat uit 27 voorzieningenpakketten. Deze voorzieningen

pakketten zijn verdeeld over negen vragen, waarbij steeds drie voorzieningenpakketten met elkaar 

vergeleken worden. Door toevoeging van een keuzemogelijkheid 'geen voorkeur' heeft men steeds 

de mogelijkheid uit vier alternatieven. In figuur 5.1 is een voorbeeld van een dergelijke vraag te zien. 

In dit geval vraag 33 van versie C. 

Om op basis van de keuzes uit de 

voorzieningenpakketten van de 

respondenten een MNL model te 

schatten wordt er gebruik 

gemaakt van het programma 

NLOGIT (Greene, 2002). Met dit 

programma kunnen de 

parameters geschat worden voor 

de niveaus van de variabelen. De 

data dient echter eerst 

georganiseerd te worden voordat 

het ingevoerd kan worden in 

NILOGIT. Hierbij is gebruik 

gemaakt van effectcodering. In 

tabel 4.4 staat aangegeven hoe 

de drie niveaus van elke variabele 

vertaald worden naar 

effectcodering. Hierbij is te zien 

Voonlenln& Pillkket4 Pakket 5 Pakket 6 

l Sup~rmarkt 
1500m 500m 500m 

1Kieine 
1500m 1500m 

Ge<oncentreerd 
detall~ndel op 1000 m 

3~ps-

hutS 
1500m 1500m 500m 

4~e 1000m 1500m 500m 
insleNing 

5Spott· 500m lOOOm 1000m 
voorziemng 

6CIIi/l 1500m 500m 1000m 

7 Basisschool I 
1500m 500m 1500m 

Peutenpeelzoal 

B Spftlplek-
1000m 1500m 1500m 

tot l 12-)arigen 

0 D D D .. 
liefst In uw buurt zou wllen hebben. 

Figuur 5.1: Voorbeeld voorzieningenpakket 

dat de drie niveaus nu beschreven zijn in twee effecten. Voor elke variabele ontstaan er zo twee 

gecodeerde variabelen, zo wordt de voorziening supermarkt verdeeld in superm1 en superm2. Als 

voor een voorzieningenpakket geldt dat supermarkt op 1000 meter ligt, niveau 2, dan wordt de 

waarde voor superm1 '0' en de waarde voor superm2 '1'. Deze waarde voor de variabelen zullen als 

invoer dienen in NLOGIT en daaruit zullen de parameters voor de eerste twee niveaus door het 

programma geschat worden, waarna het derde niveau berekend wordt uit deze twee geschatte 

niveaus. Te zien is namelijk dat voor een effectcode de som van de niveaus gelijk is aan nul, dit 

betekent ook dat de som van de parameters voor de niveaus van de voorzieningen gelijk dient te zijn 

aan nul. Dit maakt het mogelijk om uit de eerste twee, door het programma NLOGIT geschatte, 

niveaus het derde niveau te berekenen. 

Tabe/5.1: Effectcodering voor een 3-level niveau 

Niveaus 

1 
2 

(Louviere, et al. 2000) 

TU/e 

Effect code 1 

+1 
0 

-1 

Effect code 2 

0 
+1 
-1 

~Gemeente Heerten 
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Een voorbeeld van een deel van de invoer in NLOGIT is te zien in tabel 4.5. De invoer bevat onder 

andere het respondentnummer, 'id'. Voor deze respondent wordt aangegeven om welke vraag het 

gaat, aangegeven met 'Set'. 'Aitl' geeft daarnaast aan om welk antwoordmogelijkheid het gaat, 1 tot 

en met 4, waarbij 4 staat voor 'geen voorkeur'. 'Tij' geeft aan over hoeveel vragen de 

voorzieningenpakketten verspreid zijn, in dit onderzoek dus over negen vragen. Bij 'Alt' staat vermeld 

welk voorzieningenpakket hoort bij 'Aitl'. Dit is aangegeven omdat er gebruik is gemaakt van drie 

verschillende versies. De kolom 'Constante' geeft aan dat voor dit onderzoek de keuzemogelijkheid 

'geen voorkeur' als constante gebruikt wordt. 'Keuze' geeft uiteindelijk aan voor welk alternatief, 

voorzieningenpakket, men gekozen heeft. In de kolommen daarnaast is het voorzieningenpakket aan 

de hand van effectcodering uitgeschreven. De invoer in NLOGIT kan aangevuld worden met 

persoonskenmerken of huishouden kenmerken. 

Tabel 5.2: Voorbeeld invoer in NLOGIT 

id Set Altl Tij Alt Con Keuze Super Super Detail ... Speel 

stante ml m2 hl pl2 

18286 1 1 9 2 0 1 1 0 1 -1 
18286 1 2 9 6 0 0 1 0 0 ... 0 

18286 1 3 9 20 0 0 -1 -1 1 1 
18286 1 4 9 0 1 0 0 0 0 ... 0 

18286 2 1 9 4 0 0 1 0 0 ... -1 
18286 2 2 9 1 0 1 1 0 1 ... 0 

5.2.3 Bepalen van het interactie-effect 

Met behulp van een MNL model, zoals deze besproken is in hoofdstuk 4, kun je naast de deelnutten 

van de attributen afzonderlijk ook een effect tussen twee attributen bepalen. Een interactie is 

merkbaar als de voorkeur voor een bepaald niveau van een attribuut afhankelijk is van het niveau 

van een ander attribuut (Hensher et al,. 2005). Dit kan als volgt worden weer gegeven: 

Vj = flOJ+ ftA1Jf(XA1j) + ftA2Jf(XA2j) + fls1jf{Xs1j) + ftB2Jf{Xs2j) + ... (5.1) 

+ ftA1B1f(XA1J Xs11)+ ftA1B2if(XA1i Xs21) + ftA2B1if(XA2jXB1j) + ftA2B2if(XA2iXB2j) + ... 

Hierbij staat f(XA1J Xs11l voor de interactie tussen de variabelen XA1i en Xs11 en ftAlB1J is hierbij het 

interactie-effect. Deze vergelijking heeft dezelfde opzet als vergelijking 4.2. Om de 

parameterwaarden voor het interactie-effect te kunnen schatten is de invoer om de deelnutten van 

de attributen te schatten dan ook noodzakelijk. Het fractional factorial design, zoals besproken in 

hoofdstuk 4 maakt het mogelijk om het interactie-effect te bepalen tussen het eerste en twee 

attribuut, A en B. Voor dit onderzoek zijn dit de voorzieningen supermarkt (A) en voorzieningen die 

vallen onder kleine detailhandel (B). Om het interactie-effect te kunnen bepalen worden er vier 

nieuwe effectcode kolommen aangemaakt met behulp van de codes van Superm1, Superm2, 

Detailh1 en Detailh2. De nieuwe effectcodes zijn Superm1•Detailh1, Superm1•Detailh2, 

Superm2•Detailh1 en Superm2•Detailh2. In tabel 5.3 is de effectcodering voor deze nieuwe 

variabelen weergegeven. 
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Tabel 5.3: Effectcodering bij het interactie-effect voor een 3-leve/ niveau 

Superm1 Superm2 Detailh1 Detailh2 Superm1 Superm1 Superm2 Superm2 

• Detailh1 •oetailh2 •oetailh1 •oetailh2 

+1 0 +1 0 +1 0 0 0 

+1 0 0 +1 0 +1 0 0 

+1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 
0 +1 +1 0 0 0 +1 0 

0 +1 0 +1 0 0 0 +1 

0 +1 -1 -1 0 0 -1 -1 

-1 -1 +1 0 -1 0 -1 0 
-1 -1 0 +1 0 -1 0 -1 

-1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 

Ook deze codes gelden als invoer in NLOGIT. Waarbij deze toegevoegd worden aan de variabelen van 

tabel 5.2. De corresponderende parameters (ftAlsl, ftAlB2, ftA2Bl, ftA2s2) geven aan of er sprake is van 

significante interactie-effecten. 

5.2.4 Homogeniseren stellingen 

In het derde onderdeel van de vragenlijst wordt de mening gevraagd van de inwoners over de buurt 

en haar voorzieningen doormiddel van een aantal stellingen. De eerste twaalf stellingen geven 

kenmerken van de buurt aan en men dient hierbij te beantwoorden in hoeverre men het met deze 

stellingen eens is. Deze stellingen zijn in te delen in drie clusters, de eerste vier stellingen behoren tot 

cluster 1, de daarop volgende vijf vragen behoren tot cluster 2 en de laatste drie vragen behoren tot 

cluster 3. Deze clusters zijn weergegeven in bijlage 1. Cluster 1 geeft de mening weer van de 

respondenten over de leefbaarheid van hun buurt, cluster 2 geeft aan of men tevreden is over de 

voorzieningen in de buurt en cluster 3 geeft weer hoe belangrijk men een aantal voorzieningen in 

hun buurt vindt. De laatste acht stellingen hebben betrekking op kenmerken die van belang kunnen 

zijn voor de leefbaarheid van een buurt. De stellingen kunnen ingedeeld worden in twee clusters, 

cluster 4 en cluster 5. Cluster 4, bestaande uit vijf stellingen, geeft aan hoe belangrijk men sociaal 

contact in de buurt vindt en cluster 5, bestaande uit drie stellingen, geeft aan hoe belangrijk men het 

vindt om een aantal voorzieningen voor kinderen/jongeren in de buurt te hebben. 

Van te voren kan niet met zekerheid gezegd worden of deze stellingen gecombineerd kunnen 

worden tot deze clusters, dit is afhankelijk van de antwoorden die men op deze stellingen geeft. 

Alvorens de stellingen op te tellen om tot een totaalscore voor een bepaald cluster te komen, dient 

eerst de samenhang tussen de antwoorden op de stellingen gemeten te worden. Dit wordt 

uitgedrukt doormiddel van de homogeniteitindex alpha, ook wel Cronbach's alpha, een coëfficiënt 

waarmee de homogeniteit van een set stellingen wordt aangegeven. Deze alpha kan een waarde 

hebben tussen 0 en 1. Waarbij 0 staat voor geen samenhang tussen de stellingen en 1 staat voor 

homogeen (Baarda & De Goede, 2001). In onderzoeken wordt veelal een ondergrens voor 

Cronbach's alpha aangehouden van 0,70. Vanaf deze waarde kunnen vragen of stellingen als 

homogeen worden beschouwd en beogen ze hetzelfde te meten. 

In dit onderzoek heeft men als antwoordmogelijkheid bij de stellingen de keuze uit 'helemaal niet 

mee eens', 'mee oneens', 'neutraal', 'mee eens' en 'helemaal mee eens'. Indien een cluster een maat 
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voor de leefbaarheid zou moeten geven en deze zou bestaan uit de stellingen 'In deze buurt voel ik 

mij thuis' en 'Dit is een gezellige buurt met veel saamhorigheid' en er worden voor deze stellingen 

uiteenlopende antwoorden gegeven dan kunnen zij niet opgeteld worden als totaalscore voor dit 

cluster. Voor de eerste stelling kiest men bijvoorbeeld veelal het antwoord 'helemaal niet mee eens' 

en voor de tweede stelling zijn de antwoorden verdeeld over de antwoordmogelijkheden, dan zijn 

deze stellingen niet homogeen aan elkaar. Deze stellingen kunnen dan niet bij elkaar opgeteld 

worden om zo een waarde te geven voor een cluster. 

Een aantal stellingen is daarnaast negatief gesteld. Doormiddel van hercodering, dus 'helemaal niet 

mee eens' omzetten naar 'helemaal mee eens', etc., is het mogelijk om ook deze vragen mee te 

nemen in de clusters. Na deze hercodering kunnen de stellingen die behoren tot een bepaald cluster 

op homogeniteit met elkaar vergeleken worden. Door gebruik te maken van een Reliability Analysis 

(SPSS) kan de homogeniteit berekend worden. Door gebruik te maken van de optie 'Scale if item 

deleted' kan ook vastgesteld worden of een stelling beter buiten beschouwing van het cluster 

gelaten kan worden. Als een stelling leidt tot verlaging van de waarde voor Cronbachs alpha, dus 

voor een verlaging van de homogeniteit, dan kan deze het beste weggelaten worden (Baarda & De 

Goede, 2001). In bijlage 1 is de clustering van stellingen weergegeven waarbij de hiervoor 

beschreven toepassing is gebruikt. 

5.3 Beschrijving en verantwoording van de analysebeslissingen 
Om zo goed mogelijk antwoord te geven op de onderzoeksvragen, vermeld in hoofdstuk 1, zijn er 

een aantal analyses uitgevoerd alvorens de resultaten te kunnen beschrijven. Hier wordt beschreven 

welke data met elkaar vergeleken worden waarmee het keuzegedrag van de respondenten wellicht 

te verklaren is. De data die aan de hand van de vragenlijsten voor de drie gebieden is verzameld 

wordt op een zelfde manier geanalyseerd. De drie gebieden kunnen zo onderling met elkaar 

vergeleken worden. Deze analyse vindt als eerste plaats per voorziening plaats, waarbij gekeken 

wordt of de voorkeur voor een voorziening correspondeert met het gebruik van de voorziening. 

Vervolgens vindt er een analyse plaats aan de hand van persoonskenmerken en huishouden

kenmerken. Daarna wordt er een vergelijking gemaakt met het huidige voorzieningenpakket van de 

buurt waarbij aandacht uit gaat naar de tevredenheid van de buurt en haar voorzieningen. Het 

huidige voorzieningenpakket en de leefbaarheid van de buurt geldt in dit onderzoek als uitgangspunt. 

De analyse wordt daarom afgesloten met een beschrijving van de buurt, waarbij ingegaan wordt op 

het sociaal contact en de leefbaarheid in elk van de buurten, maar ook hoe de bewoners er zelf tegen 

aan kijken. 

Persoonskenmerken en huishoudenkenmerken 

Alvorens een vergelijking per kenmerk te maken wordt er gekeken of er een verschil is tussen de 

voorkeuren van mannen en van vrouwen. Vervolgens wordt aan de hand van de leeftijd de 

respondenten gekarakteriseerd, waarbij het geslacht buiten beschouwing wordt gelaten. Hierbij 

worden de respondenten verdeeld in een aantal leeftijdsklassen, te weten '15 tot en met 19 jaar', '20 

tot en met 34 jaar', '35 tot en met 64 jaar' en '65 jaar of ouder'. Een tweede indeling in 

leeftijdsklassen, te weten '25 tot en met 44 jaar' en '45 tot en met 64 jaar' moet aantonen of er een 

verschil is tussen jonge werkende/gezinnen en oudere werkende/gezinnen. De huishoudens worden 

ingedeeld naar eenpersoonshuishoudens, (echt)paren zonder kind(eren), (echt)paren met kinderen 

en eenoudergezinnen. Vervolgens wordt er een indeling gemaakt naar hoofdactiviteit, waarbij 
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gekeken wordt naar personen die overdag vaker van huis zullen zijn, zij die betaald werk verrichten, 

en naar personen die de mogelijkheid hebben om meer tijd in hun buurt rond te brengen. Deze 

groep wordt ingedeeld naar personen werkzaam in het eigen huishouden, gepensioneerden en 

uitkeringsgerechtigden. 

Koppeling naar het voorzieningenpakket van de buurt 

Een belangrijk onderdeel in dit onderzoek is het voorleggen van voorzieningenpakketten. Hiermee 

kan aangegeven worden welke voorzieningen van belang zijn voor de keuze voor een voorzieningen

pakket. Als referentie is hiervoor het voorzieningenpakket van de eigen buurt gegeven. Daarnaast is 

het voorzieningenpakket van de eigen buurt ook vergeleken met elk van de voorzieningenpakketten, 

waarbij men kon aangeven of men het voorzieningenpakket van de eigen buurt of het te vergelijken 

voorzieningenpakket beter vond of dat men hierover geen mening heeft. De vergelijking van het 

voorzieningenpakket van de eigen buurt met elk van de voorzieningenpakketten kan de 

tevredenheid aantonen over het voorzieningenpakket van de eigen buurt. Door nu het aantal keer 

dat men koos voor het derde voorzieningenpakket uit de keuzeset te vergelijken met het nut van dit 

voorzieningenpakket kan duidelijk worden of er een verband is hiertussen. Hiermee wordt duidelijk 

of de keuzes die men gemaakt heeft bij de keuze uit de verschillende sets overeen komt met de 

waardering van het voorzieningenpakket van de eigen buurt. De uitkomsten hieruit worden verklaard 

aan de hand van de tevredenheid van de buurt en haar voorzieningen, cluster 1, leefbaarheid van de 

buurt, en cluster 2, tevredenheid over de voorzieningen in de buurt, en aan de hand van de 

verhuisplannen van de respondenten. 

Binding met de buurt 

De leefbaarheid van de buurt wordt niet alleen bepaald door hoe men over de buurt denkt, maar 

vaak wordt de mening van mensen over de leefbaarheid bepaald aan de binding die men met de 

buurt heeft. Deze binding wordt bepaald aan de hand van de geboorteplaats van de respondenten 

en het aantal jaren dat men woonachtig is op het huidige adres. Daarnaast wordt de binding van de 

buurt bekeken aan de hand van de verhuisplannen die men heeft en als men verhuisplannen heeft of 

men dan wel of niet weg gaat trekken uit de buurt. Naast deze gegevens voor de binding met de 

buurt wordt de leefbaarheid ook bepaald aan het contact dat men met buren en buurtgenoten heeft. 

Hiervoor worden de gegevens gebruikt uit de vragen waarbij men aan diende te geven waar de 

meeste vrienden en kennissen wonen en wat voor contact men heeft. Daarnaast worden ook de 

stellingen gebruikt uit cluster vier, waarbij aangegeven wordt hoe belangrijk men sociaal contact in 

de buurt vindt. 

Relatie voorzieningen en sociaal contact tot leefbaarheid 

In dit onderzoek staat het voorzieningenpakket in de buurt centraal en hoe dit in relatie staat tot 

sociaal contact in de buurt en daarmee in relatie tot de leefbaarheid van de buurt. Om deze relatie te 

kunnen beschrijven wordt er gekeken in hoeverre men gezamenlijk gebruik maakt van voorzieningen. 

Hiervoor wordt het gebruik van de voorzieningen vergeleken met het antwoord op de vraag of er 

samen met anderen of alleen naar de voorziening gegaan wordt. Dit geldt voor de voorzieningen 

supermarkt, kleine detailhandel, gemeenschapshuis, religieuze instellingen, sportvoorziening en café. 

Voor de voorzieningen basisschool en speelplek voor kinderen jonger dan twaalf jaar is een andere 

vraagstelling gebruikt, omdat het hier niet gaat om zelf gebruik te maken van de voorziening, maar 
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anderen - kinderen - er gebruik van laten te maken. Met deze vragen wordt onderzocht of 

voorzieningen van belang zijn voor de leefbaarheid van een buurt. 

5.4 Conclusie 

Het onderzoek is gedaan aan de hand van een vragenlijst. Voor de drie gebieden, Holtum, 

Broeksittard en De Dem is zowel een papieren versie als een internetversie van de vragenlijst 

gemaakt. De data die aan de hand van deze vragenlijst verkregen is, is op een aantal manieren 

verwerkt. Voor het eerste onderdeel van de vragenlijst, voornamelijk persoon- en 

huishoudenkenmerken, zijn er een aantal nieuwe variabelen aangemaakt doormiddel van 

hercodering. De data verkregen uit het tweede onderdeel is verwerkt door effectcodering toe te 

passen. Deze effectcodering maakt het mogelijk om de data in te voeren in NLOGIT. Dit programma 

heeft de mogelijkheid om de parameterwaarden van de eerste twee niveaus van elke variabele te 

schatten, waaruit het derde niveau van elke variabele berekend kan worden. Daarnaast wordt er 

voor het tweede onderdeel een aparte effectcodering toegepast om ook het interactie-effect tussen 

supermarkt en kleine detailhandel te berekenen. Voor het derde onderdeel van de vragenlijst, dat 

bestaat uit stellingen, wordt Cronbach's alpha berekend om erachter te komen welke stellingen 

homogeen zijn aan elkaar en de mogelijkheid hebben om geclusterd te worden. Door het preparen 

van de data wordt duidelijk welke analyses er gemaakt kunnen worden. De resultaten die verkregen 

kunnen worden aan de hand van deze analyses worden beschreven in het volgende hoofdstuk. 
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6 Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd aan de hand van de analysebeslissingen, zoals 

deze in hoofdstuk 5 naar voren zijn gekomen. Hiervoor wordt als eerste de steekproef voor elk van 

de gebieden besproken en in hoeverre deze representatief is voor elk van de gebieden. Het 

keuzegedrag van de respondenten zal eerst voor alle respondenten als geheel besproken worden, 

waarna per voorzieningen de verschillen tussen de drie gebieden beschreven worden. Vervolgens 

wordt er gekeken of er op persoon- of huishoudenkenmerken verschillen te zien zijn in de keuze. 

Voor deze keuze kan het voorzieningenpakket van de eigen buurt als referentie gebruikt zijn. In dit 

hoofdstuk wordt ook ingegaan op de waardering van de eigen buurt en haar voorzieningen. Tevens 

wordt er per gebied ingegaan op de leefbaarheid en sociaal contact in de buurt en hoe bewoners 

tegen hun eigen buurt aankijken. 

6.1 Steekproef 

De respondenten worden op een aantal kenmerken vergeleken met kenmerken van de buurten die 

door de gemeenten beschikbaar zijn gesteld. Hiermee wordt duidelijk of de steekproef representatief 

is. Daar waar de steekproef niet representatief is kunnen op die kenmerken geen uitspraken gedaan 

worden voor de hele buurt, op die kenmerken gelden de uitspraken alleen voor de respondenten. 

Voor de gebieden in Sittard-Geleen, Holtum en Broeksittard, wordt de steekproef vergeleken met 

data afkomstig uit de woonmonitor 2007 (Theelen, 2008). De gegevens voor de gebieden zijn 

gemeten op 1 januari 2007. In tabel 6.1 zijn de waarden uit deze woonmonitor (2007) en de waarden 

van de steekproef weergegeven. 

Tabe/6.1: Vergelijking steekproeven met gegevens van de gemeente Sittard-Geleen 

Holturn Broeksittard 

01-01-2007 Steekproef 01-01-2007 Steekproef 

! Inwoners 1.230 I 81 1.680 
. 

45 ! 
Man 630 51% : 45 56% 820 49% ~ 23 51% . 

fVrOuw 600 49% i 36 44" 860 51" : 22 49% 

15-25 jaar 10% : 4 5% 13% : 1 2% 
' 

25-4Sjaar 30% I 26 32" 33" j 14 31" 
45-65 jaar 43% f 41 51% 37% : 24 53% 

r 

65+ 16% 1 10 12" 17% T 6 13" 
Huishoudens 530 ' 81 750 ' 45 ' ' • -Eenpersoons huishoudens 22" ; 8 10% 34" i 6 13" 
Huishoudens zonder kinderen 42% : 37 46% 30% : 15 33% 

Hulshoudmis met kinderen 36"1 36 44" 35" : 22 49"J 
~ 

Huishoudengrootte 2,3 ' 2,5 2,2 ' 2,6 
' ' I 

Koop 85,5" . 78 96" 45,2" : 39 87" I ~ 

Huur 14,5% : 3 4% 54,8% : 6 13% 

Aan de hand van een Chi-kwadraattoets kan bekeken worden of de steekproef significant verschilt 

van de werkelijke gegevens van de buurt en kan uitspraak gedaan worden of de steekrpoef al dan 

niet representatief is voor de buurt. De Chi-kwadraattoets is de som van de verschillen tussen de 
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gevonden celfrequentie en de verwachte celfrequentie in het kwadraat, gedeeld door de verwachte 

celfrequentie (Baarda, et al., 2001). De Chi-kwadraattoets wordt als volgt weergegeven: 

(6.1) 

Hierin is X2 het Chi-kwadraat, fcel is de gevonden celfrequentie en ecel is de frequentie die je 

verwachte. Hoe hoger de waarde van X2
, des te groter is de afwijking (Heus de, et al., 2006). Met 

behulp van een X2-tabel wordt het significantieniveau bepaald. Er is een significante afwijking als de 

kans dat de verdeling op toeval berust groter is dan 0.05, ook wel 5 procent. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van de vrijheidsgraden (r -1) waarbij r staat voor het aantal rijen. 

Als voorbeeld wordt hier de significantie van de verdel ing van leeftijdsgroepen in de steekproef 

behandeld voor Holtum. De steekproef van Holturn bestaat uit 81 respondenten, dit betekent ook 

dat er in de verwachte celfrequenties uit wordt gegaan van 81 personen. Waarbij deze 81 personen 

worden verdeeld op basis van de percentages die voor Holturn gelden, zoals vermeld in tabel 6.1. Het 

aantal vrijheidsgraden hierin is (4-1) = 3. Dit betekent dat voor een significantieniveau van 0.05 de 

steekproef representatief is als de gevonden waarde voor X2 onder 7.815 ligt. Voor de 

leeftijdsgroepen in Holturn ligt de waarde voor >f met 3.676 onder deze waarde. Indien er 1 

vrijheidsgraad is dient voor een significantieniveau van 0.05 de waarde voor X2 onder 3.841 te liggen 

en bij 2 vrijheidsgraden dient deze waarde onder 5.991 te liggen. 

Voor Holturn wijkt de steekproef significant af bij de verdeling van de huishoudentypen en de 

verdeling koop- en huurwoningen. Voor Broeksittard geldt eveneens een significante afwijking van 

de steekproef bij de verdeling van de huishoudentypen en de verdeling koop- en huurwoningen. In 

beide gebieden geldt dat er een kleiner percentage eenpersoonshuishoudens in de steekproef is en 

een groter percentage huishoudens met kinderen. Ook geldt voor beide gebieden dat er meer 

respondenten die wonen in een koopwoning meegedaan hebben met het onderzoek. 

De steekproef voor Hoensbroek De Dem is vergeleken met data die verkregen is van de buurtmonitor 

Parkstad Limburg (Gemeentelijke basisadministratie, 2008). Deze gegevens verschillen op een aantal 

punten met de gegevens van de gebieden in Sittard-Geleen. In tabel 6.2 wordt de steekproef 

vergeleken met de data van Parkstad Limburg, gemeten op 1 januari 2008. 

Ook voor de steekproef voor De Dem is aan de hand van een Chi-kwadraattoets bekeken of de 

steekproef representatief is. Er is een significante afwijking te zien bij de verdeling van de 

leeftijdsgroepen en bij de verdeling van de huishoudentypen. Voor de leeftijdscategorieën wordt dit 

verschil veroorzaakt door een ondervertegenwoordiging van de leeftijdscategorie 20 tot en met 44 

jaar. De afwijking in de verdeling van de huishoudentypen wordt veroorzaakt door een laag 

percentage een persoonshuishoudens in de steekproef en hoog percentage huishoudens zonder 

kinderen in de steekproef. Indien er uitspraak gedaan wordt over De Dem, dient in acht genomen te 

worden dat de steekproef op deze punten verschilt met de gegevens voor De Dem als geheel. 
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Tabe/6.2: Vergelijking steekproef Hoensbroek De Dem met gegevens van Parkstad Limburg 

DeDem 01-01-2008 Steekproef 

I Inwoners 3.686 : 164 . 
Man 1.834 50% ! 77 47% 

- . --

Vrouw 1.852 50% ! 87 53% 

20-44 jaar 1.233 43% : 53 32% . -45-64jaar 1.143 40% : 79 48% 
I 

65+ 489 17% : 32 20% 

15-64jaar 2.610 71% : 111 68% . 
Huishoudens 1.852 . 164 . . 
Eenpeneons huishoudens 786 42" : 44 27% 

Huishoudens zonder kinderen 487 26%: 61 37% 

Huishoudens met kinderen 394 21% ~ 42 26%] 

Eenoudergezin 185 10%: 17 10% 
-- --

l HulshoudenlfOC)tte 1,99 : 2,16 

Koopwoningen 44% ; 65 40% 

Huurwonlnsen 56% : 99 60% ] 

6.2 Gebruik voorziening 

In het eèrste onderdeel van de vragenlijst komen een aantal persoon- en huishoudenkenmerken aan 

de orde. Tevens wordt er nagegaan in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen 

supermarkt, voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel, gemeenschapshuis, religieuze 

instelling, sportvoorziening en café. In tabel 6.3 is aangegeven in welke mate er gebruik gemaakt 

wordt van deze voorziening in elk van de drie gebieden. Hierbij is het gebruik het meest 

voorkomende gebruik van een gebied. In bijlage 2 is te vinden indien men gebruik maakt van deze 

voorzieningen of men dit dan alleen of samen met iemand doet. 

Tabe/6.3: Gebruik voorzieningen 

Voorzieningen Holturn Broeksittard DeDem 

Supermarkt 100% Enkele keren - 96% Enkele keren - 98% Enkele keren 

1 keer per week 1 keer per week perweek 

Kleine detailhandel 96% 1 keer per week 87% 1 keer per week 74% 1 keer per week 
~· Gemeenschapshuis 63% Minderdan 1 56% Mlnderdan 1 1~ Mlnderdan 1 

keer per week keer per week keer per week 

Religieuze instelling 53% Minder dan 1 62% Minder dan 1 

I 

26% Minder dan 1 

keer per week keer per week keer per week 
...". -

1 keer per week 47% 1 keer per week 37" Enkele keren -Sportvoorzlenl111 ~ 

1 keer per week 
' 

Café 51% Minder dan 1 44% 1 keer per week 24% Minder dan 1 

keer per week 
I 

keer per week 

Een supermarkt is een voorziening die door bijna iedereen gebruikt wordt en daarnaast wordt er 

vaak enkele keren per week gebruik van gemaakt. Opvallend is dat respondenten in De Dem duidelijk 

minder gebruik maken van voorzieningen als een gemeenschapshuis, religieuze instelling, 
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sportvoorziening en café dan in Holturn en Broeksittard. Hoe vaak per week van een voorziening 

gebruik wordt gemaakt verschilt nauwelijks tussen de gebieden. 

In tabel 6.4 wordt aangegeven in percentages hoe belangrijk de aanwezigheid van een 

gemeenschapshuis, religieuze instelling, café, basisschool/peuterspeelzaal en een speelplek voor 

kinderen tot ongeveer 12 jaar is voor bewoners van elk van de gebieden. Hierbij is het belang dat in 

de stellingen aangegeven is voor een aantal voorzieningen vertaald in percentages. Indien iedereen 

zou kiezen voor de optie zeer belangrijk, zou dit betekenen dat men de voorziening 100 procent van 

belang vindt. Staat men er gemiddeld genomen neutraal tegenover het belang van deze voorziening, 

dan is het belang 50 procent. Met behulp van deze tabel en tabel 6.3 wordt een idee gegeven van het 

belang van een aantal voorzieningen. Deze kunnen vergeleken worden met de resultaten uit de 

voorzieningenpakketten. 

Tabe/6.4: Belang aanwezigheid voorzieningen (stellingen) 

Holturn Broeksittard DeDem 

Gemllnschapsh .. a a 74" &OM 
Religieuze instelling 50% 53% 42% 

Café 66% 56% 28% 

68% 63% 67% 

7SIJ6. 71~ 71" 

In Holturn en Broeksittard liggen de percentages voor het belang van de aanwezigheid van een 

gemeenschapshuis, religieuze instelling en café een stuk hoger dan voor De Dem. Het belang van de 

aanwezigheid van een basisschool/peuterspeelzaal en een speelplek voor kinderen tot ongeveer 12 

jaar komt voor elk van de gebieden ongeveer overeen. 

Zoals besproken in hoofdstuk 5 zijn een aantal stellingen geclusterd om een maat te geven voor een 

bepaald kenmerk van de buurt. De clusters die toegepast kunnen worden en waarvan de stellingen 

homogeen aan elkaar zijn, zijn cluster 1, cluster 2 en cluster 5. Cluster 1, de leefbaarheid van de 

buurt, bestaat hierbij nog maar uit drie stellingen en de maximale totaalscore zal nu 15,0 zijn. Cluster 

2, tevredenheid over de voorzieningen in de buurt, en cluster 5, belang van voorzieningen voor 

kinderen/jongeren, zijn onveranderd gebleven. 

6.3 Keuzegedrag van de respondenten 

Om inzicht te krijgen in de voorkeuren van de respondenten voor een voorziening en haar niveau is 

er gebruik gemaakt van vier hoofdmodellen, die voor een aantal onderdelen verder uitgesplitst zijn. 

Het eerste model 'alle gebieden' omvat de data van alle respondenten. De andere drie modellen, 

'Holtum', 'Broeksittard' en 'De Dem' bevatten alleen data van de respondenten wonende in de 

desbetreffende gebieden. In tabel 6.5 is voor deze modellen weergegeven hoe goed het model is aan 

de hand van deRho-square waarde, p2
• 
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Tabe/6.5: Goodness- of-fit van de modellen 

Model Respondenten Observaties LL(O) LL(/J) pz 

Alle& ...... "-·· 290 2608 -361SJ460 .: . -3293#128 0,089153 
Holturn 81 727 -1007,840 -932,021 0,075226 

Broeksittard 45 405 -561,449 -525,806 0,063485 
DeDem 164 1476 -2046,170 -1745,160 0,147109 

Per respondent is er negen keer een keuze gemaakt uit een keuzeset. Voor elke respondent zijn er 

dus negen observaties gedaan. De log-likelihoods van het model worden dus ook over het aantal 

observaties berekend in plaats van over het aantal respondenten. Door gebruik te maken van 

formule 4.7 kan de Rho-square berekend worden. In hoofdstuk 4 is beschreven dat een Rho-square 

waarde van 0,20 tot 0,40 staat voor een goed tot zeer goed model. Te zien is dat voor geen enkel 

model de waarde voor Rho-square boven 0,20 ligt. Het beste model hier is het model voor De Dem. 

6.3.1 Voorkeur alle respondenten 

De drie onderzoeksgebieden, Holtum, Broeksittard en De Dem, zijn drie verschillende gebieden, alle 

drie gelegen in Zuid-Limburg. De opzet van het onderzoek is voor elk gebied hetzelfde. Hierdoor is 

het mogelijk om de data van de drie gebieden samen te voegen en kan er gekeken worden of er 

uitspraken gedaan kunnen worden die voor mensen in krimpende gebieden in Zuid-Limburg in het 

algemeen gelden. In figuur 6.1 zijn de parameterwaarden van de niveaus van alle voorzieningen 

tegen elkaar uit gezet. Per niveau van de voorzieningen is aangegeven wat de waarde er van is voor 

de keuze voor een bepaald voorzieningenpakket. In tabel 6.6 zijn de bijbehorende 

parameterwaarden van de niveaus van de voorzieningen weergegeven. De constante geeft hierbij 

aan wat de waarde is voor de keuze voor het alternatief 'geen voorkeur'. De niveaus 1 tot en met 3 

geven de niveaus van de voorzieningen aan, waarbij niveau 1 staat voor een korte afstand, 500 meter 

of in de buurt en niveau 3 voor de grootste afstand, op 1500 meter. Indien een niveau een hoge 

positieve parameterwaarde heeft, dan wil dit zeggen dat men voor deze voorziening het liefst heeft 

dat deze zich op dit niveau bevindt. Een hoge negatieve parameterwaarde voor een niveau geeft aan 

dat men de bijbehorende voorziening liever niet op dat niveau heeft. Zoals in hoofdstuk 4 naar voren 

is gekomen is de gemiddelde waarde per definitie gelijk aan nul. Tevens geldt dat de resultaten voor 

alle gebieden voornamelijk gebaseerd zijn op de voorkeuren die in De Dem zijn waargenomen, 

doordat in De Dem een groter aantal respondenten heeft. 

Tabe/6.6: Parameterwaarden voor het model van alle buurten 

Constante Voorzieningen Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

0,799668• 0#499852 • 0,007063 -o,50691 

Kleine detailhandel 0,150128 • 0,118035 • -0,26816 
--~~--------------~~~~~--~~~~~----~--~-Gemeenschapshuis 0,2~64 • 0,093080 • -o,32714 

Religieuze instelling -0,064331 0,025590 0,03874 

Sportvoonlenlncc 0,054260 0,041657 -o,09592 

Café 0,042119 -0,024950 -0,01717 
--~-~---Basisschool/peuterspeelzaal 0,129406 • -o,008995 -o,12041 

Speelplek voor tot ± 12-jarigen 0,167922 • -0,000622 -0,16730 

•parameterwaarde is significant 
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• Constante niveau 1 • niveau 2 • niveau3 

1 

0,75 

Figuur 6.1: Weergave van de parameterwaarden voor het niveau van een voorziening 

Het programma NLOGIT geeft voor elke parameterwaarde aan of deze significant is. Indien een 

parameterwaarde een P(Z)>z kleiner heeft dan 0,05, dan houdt dit in dat de kans dat deze waarde op 

toeval berust kleiner is dan 5 procent. Voor het model voor alle respondenten geldt dat de constante, 

een supermarkt op 500 meter, voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel zowel op 500 

meter als op 1000 meter, een gemeenschapshuis zowel op 500 meter als op 1000 meter, een 

basisschool/peuterspeelzaal op 500 meter en een speelplek voor kinderen tot ongeveer 12 jaar op 

500 meter parameterwaarden hebben die significant zijn. Dit is ook aangegeven in tabel 6.6. Over 

deze voorzieningen kan gezegd worden dat ze een rol spelen bij de keuze. De overige voorzieningen; 

religieuze instelling, sportvoorziening en café, blijken geen significante rol te spelen bij de keuze voor 

voorzieningenpakketten. Voor alle respondenten samen kan gesteld worden dat de voorzieningen 

die geen significante rol spelen bij de keuze voor voorzieningenpakketten niet echt belangrijk zijn 

voor de respondenten. 

Supermarkt is een voorziening waarvan men het liefst heeft dat deze zich op niveau 1 bevindt, dus op 

500 meter afstand. Een zeer hoge parameter voor deze waarde correspondeert ook met de waarde 

voor niveau 3, op 1500 meter, men heeft niet graag dat een supermarkt op een dergelijke afstand 

van hen af ligt. Voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel en een gemeenschapshuis heeft 

men ook niet graag op 1500 meter afstand, op niveau 3. 

Aan de hand van de parameterwaarden uit tabel 6.6 kan het belang van een voorziening op de keuze 

berekend worden. In figuur 6.2 wordt dit belang weergegeven. In percentages is aangegeven wat het 

belang van een voorziening is indien men een keuze dient te maken uit deze voorzieningen. Dit 

belang wordt berekend door voor elke voorziening de range te berekenen tussen de hoogste en de 
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laagste parameterwaarde voor de drie afstanden. Door deze ranges te sommeren kan per 

voorziening berekend worden hoeveel procent de range van het totaal betreft. Dit percentage geeft 

aan wat het belang is van de betreffende voorziening. Een hoger belang van een voorziening 

betekent niet automatisch dat men deze voorziening op kleine afstand van hen af wil hebben, maar 

geeft alleen aan wat het belang is op de keuze. Voor een voorziening als een religieuze instelling is 

bijvoorbeeld te zien er een negatieve parameterwaarde is voor niveau 1 en een positieve 

parameterwaarde voor niveau 3. Deze voorziening is dus negatief van belang op de keuze. 

Figuur 6.2: Belang van de voorzieningen op de keuze 

• Supermarkt 

• Kleine detailhandel 

• Gemeenschapshuis 

• Religieuze instelling 

• Sportvoorziening 

• Café 

• Basisschool/peuterspeelzaal 

• Speelplek tot ± 11 -jarigen 

Zoals ook al uit figuur 6.1 naar voren kwam is een supermarkt het meest van belang voor de keuze. 

Voorzieningen die vallen onder detailhandel, gemeenschapshuis, basisschool/peuterspeelzaal en een 

speelplek voor kinderen tot ongeveer 12 jaar spelen na supermarkt een belangrijke rol voor de keuze 

voor een voorzieningenpakket. Het lijkt er hier op dat bijvoorbeeld een gemeenschapshuis 

belangrijker is dan bijvoorbeeld een basisschool/peuterspeelzaal. Waarschijnlijk geldt dit maar voor 

een deel van de respondenten. Uit de volgende paragrafen waarbij ingegaan wordt op de gebieden 

en specifieke kenmerken kan dit duidelijk worden. 

In hoofdstuk 5 is ingegaan op de mogelijkheid om een interactie-effect te bepalen tussen twee 

attributen. In dit onderzoek is het mogelijk om tussen de voorzieningen supermarkt en voorzieningen 

die vallen onder kleine detailhandel een interactie-effect te bepalen. De vier parameters, 

Superm1 *Detailh1, Superm1 *Detailh2, Superm2*Detailh1 en Superm2*Detailh2, die hiervoor met 

behulp van NLOGIT geschat zijn, dienen significant te zijn om te spreken van een interactie-effect 

tussen supermarkt en voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel. Deze parameterwaarden 

zijn niet significant en er kan dus gesteld worden dat er geen interactie-effect tussen deze attributen 

is. In bijlage 3 zijn de waarden voor het interactie-effect weergegeven. Per gebied was er eveneens 
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geen significant interactie-effect waarneembaar. Het interactie-effect zal daarom verder buiten 

beschouwing worden gelaten. 

6.3.2 Belang van de voorzieningen per gebied 

Als alle respondenten in één model met elkaar vergeleken worden komt naar voren dat een 

supermarkt de voorziening is die men zowel het liefst op 500 meter heeft en daarnaast het meest 

van belang is voor de keuze voor een voorzieningenpakket. Voor elk onderzoeksgebied wordt hier 

niet alleen voor de voorziening supermarkt, maar voor alle voorzieningen de parameterwaarden van 

de niveaus schematisch weergegeven. Hiermee wordt duidelijk of de respondenten in de 

onderzoeksgebieden op keuzegedrag verschillen. De parameterwaarden voor de niveaus van de 

bijbehorende voorzieningen zijn per gebied weergegeven in bijlage 4. 

Supermarkt 

Supermarkt komt naar voren als 

voorziening die van belang is 

voor de keuze voor een 

voorzieningenpakket en is de 

voorziening die men graag op 

loopafstand, 500 meter, van zich 

vandaan wil hebben. Voor alle 

gebieden is de parameterwaarde 

voor deze afstand, niveau 1, voor 

supermarkt significant. In figuur 

6.3 is zichtbaar dat De Dem een 

iets hogere parameterwaarde 

0,5 

0,25 

0 

-0,25 

-o,5 

-0,75 

• Holturn • Broeksittard De Dern 

Figuur 6.3: Parameterwaarden voor supermarkt 

heeft voor niveau 1 van supermarkt. In het gebruik van een supermarkt is tussen de buurten geen 

verschil, voor alle buurten geldt dat 90 procent van de respondenten 1 keer per week tot enkele 

keren per week gebruik maakt van een supermarkt. Het verschil in de gebieden is dat in De Dem er 

twee supermarkten aanwezig zijn en in zowel Holturn als Broeksittard geen supermarkt in de buurt 

aanwezig is, voor hen ligt de dichtstbijzijnde supermarkt op 1000 meter tot 1500 meter. Wellicht zijn 

bewoners in Holturn en Broeksittard al gewend geraakt aan het niet hebben van een supermarkt op 

een korte afstand of in de buurt zelf. 

Kleine detailhandel 

Voorzieningen die vallen onder 

kleine detailhandel heeft men 

graag verspreid over de buurt of 

geconcentreerd op 1000 meter. 

In figuur 6.4 is dit zichtbaar. De 

parameterwaarden voor niveau 

1 en niveau 2 bevinden zich 

echter onder de waarde 0,25 en 

de afstand waarop kleine 

detailhandel te vinden is, is dus 
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0 
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-0,75 ~-------------------

Figuur 6.4: Parameterwaarden voor kleine detailhandel 
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minder van belang dan in geval van een supermarkt. Er dient hier echter wel bij vermeld te worden 

dat voor Broeksittard de parameterwaarden niet significant zijn en het mogelijk is dat deze waarden 

niet van nul verschillen. In het gebruik van voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel is er 

voor de drie gebieden wel een verschil zichtbaar. In Holturn en Broeksittard wordt meer gebruik 

gemaakt van deze voorzieningen dan in De Dem. In De Dem maakt namelijk 24 procent van de 

respondenten geen gebruik van voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel en in Broeksittard 

is dit maar 9 procent en in Holturn is dit percentage zelfs maar 4 procent. In De Dem liggen de 

voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel niet in het gebied waar de respondenten wonen. 

Het kan zijn dat deze mensen door de ligging van twee supermarkten in de buurt weinig gebruik 

maken van voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel. 

Gemeenschapshuis 

0,75 

0,5 

0,25 

0 

-0,25 

-0,5 

-0,75 

• Holturn • Broehitta rd De Dern 

Figuur 6.5: Parameterwaarden voor gemeenschapshuis 

De voorkeur voor een 

gemeenschapshuis verschilt voor 

de drie gebieden, in figuur 6.5 is 

dit te zien. De parameter

waarden voor het eerste niveau 

van gemeenschapshuis zijn voor 

alle gebieden significant. In de 

twee gebieden in Sittard-Geleen, 

Holturn en Broeksittard, heeft 

men een gemeenschapshuis 

graag op loopafstand, 500 meter. 

Voor De Dem zijn de 

parameterwaarden voor gemeenschapshuis voor alle niveaus laag en speelt een gemeenschapshuis 

minder of geen rol bij de keuze voor een voorzieningenpakket. In De Dem geeft dan ook 90 procent 

van de respondenten aan geen gebruik te maken van een gemeenschapshuis, in respectievelijk 

Holturn en Broeksittard is dit percentage maar 37 procent en 44 procent. In De Dem is geen 

gemeenschapshuis aanwezig, die als zodanig omschreven staat. Het is mogelijk dat men voor 

activiteiten die in Holturn en Broeksittard plaats vinden in een gemeenschapshuis, men in De Dem 

hiervoor een andere accommodatie dan een gemeenschapshuis gebruikt. Daarnaast spoort het 

ontbreken van een gemeenschapshuis in de buurt niet aan tot het gebruik van een 

gemeenschapshuis. 

Religieuze instelling 

0,75 

0,5 

0,25 

• Holturn • Broehittard De Dern 

0 +---------r-,_~-

-0,25 

-0,5 --------------------
-0,75 .J__ ___________________________________ _ 

e ameterwaar 

Voor religieuze instellingen als 

een kerk of een moskee heeft 

men in alle drie de gebieden 

geen behoefte aan om deze op 

loopafstand te hebben van de 

woning of zelfs in de buurt, zoals 

zichtbaar is in figuur 6.6. Voor 

Holturn zijn de parameter

waarden voor alle niveaus niet 
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significant. Voor Broeksittard is voor niveau 2 de parameter-waarde significant en voor De Dem is de 

parameterwaarde voor het eerste niveau significant. Voor dit niveau is te zien dat de 

parameterwaarde een negatieve waarde heeft. In De Dem heeft men dus geen behoefte aan een 

religieuze instelling op loopafstand. Van een religieuze instelling wordt in De Dem door 27 procent 

van de respondenten gebruik gemaakt, waarvan het merendeel aangeeft hier minder dan 1 keer per 

week gebruik van te maken. In Holturn en Broeksittard wordt ongeveer door de helft van de 

respondenten gebruik gemaakt van een religieuze instelling. Dit zou kunnen verklaren waarom men 

minder negatief tegenover de ligging van een religieuze instelling dichtbij staat. 

Sportvoorziening 

In figuur 6.7 zijn voor een 

sportvoorziening de parameter

waarden weergegeven. De 

parameterwaarden zijn voor elk 

gebied voor elk niveau niet 

significant. In figuur 6.7 is ook te 

zien dat de absolute waarden 

voor de niveaus van een sport

voorziening zeer laag zijn. Een 

sportvoorziening is dus weinig 

van invloed bij de keuze voor 

een voorzieningenpakket. Het is 

• Holturn • Broeksittard De Dern 
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Figuur 6.7: Parameterwaarden voor sportvoorziening 

niet noodzakelijk voor de respondenten om een sportvoorziening in de buurt of vlakbij te hebben. 

Voor De Dem liggen de parameterwaarden voor de niveaus dicht bij het nulpunt. In De Dem geeft 35 

procent van de respondenten aan een sport te beoefenen, het merendeel daarvan geeft wel aan 

enkele keren per week gebruik te maken van een sportvoorziening. In Holturn en Broeksittard wordt 

er door een groter aandeel respondenten een sport uitgeoefend, dit zou kunnen verklaren dat er 

voor Holturn en Broeksittard een lichte voorkeur voor een sportvoorziening op 500 meter zichtbaar is. 

Voor Broeksittard is dit percentage 47 procent en in Holturn geeft 56 procent van de respondenten 

aan een sport te beoefenen. 

Café 

In figuur 6.8 is te zien dat alleen 

inwoners van Holturn het 

belangrijk vinden dat een café 

op loopafstand, 500 meter, ligt. 

Voor de andere twee gebieden, 

Broeksittard en De Dem, is het 

niet van belang op welke afstand 

een café ligt. Holturn is de enige 

buurt waar de parameter

waarden voor zowel niveau 1 als 

niveau 2 significant zijn. Als er 

gekeken wordt naar het gebruik 

• Holturn • Broeksittard De Dern 
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Figuur 6.8: Parameterwaarden vaar café 

van deze voorziening, valt op dat in Holturn en Broeksittard door ongeveer 50 procent van de 
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respondenten gebruik wordt gemaakt van een café. In De Dem is dit percentage maar 24 procent. In 

alle gebieden geeft de meerderheid van de respondenten, die gebruik maken van een café, hier 

minder dan 1 keer per week naar toe te gaan. De hogere positieve parameterwaarde in Holturn voor 

niveau 1 zou kunnen voortkomen uit het gebruik van vele verenigingen van deze accommodatie voor 

onder andere vergaderingen en andere bijeenkomsten, dit is echter niet onderzocht. In Holturn zijn 

ook de meeste respondenten, 68 procent, actief in het verenigingsleven. In Broeksittard is dit 47 

procent van de respondenten en in De Dem geeft maar 34 procent van de respondenten aan actief te 

zijn in het verenigingsleven. 

Basisschool/peuterspeelzaal 

• Holturn • Broeksittard De Dern 
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Figuur 6.9: Parameterwaarden voor basisschool/peuterspeelzaal 

In figuur 6.9 is zichtbaar dat de 

afstand tot een basisschool of 

een peuterspeelzaal niet zo 

zeer van belang is voor de 

keuze voor een voorzieningen

pakket. Alleen in in Holturn is 

de parameterwaarde voor het 

eerste niveau significant. Er 

kan dus gezegd worden dat de 

ligging van deze voorziening in 

deze buurt van belang is. 

Holturn heeft echter een lager 

percentage 0 tot 15 jarigen in de buurt wonen, 14 procent, dan Broeksittard, 18 procent. In De Dem 

is 22 procent van de inwoners in de leeftijd 0 tot en met 19 jaar. 

Speelvoorziening voor kinderen tot ongeveer 12 jaar 
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Figuur 6.10: Parameterwaarden voor speelvoorziening voor 

kinderen tot ongeveer 12 jaar 

Ook voor de niveaus van de 

ligging van een speelvoorziening 

voor kinderen tot ongeveer 12 

jaar zijn geen hoge 

parameterwaarden zichtbaar 

voor de drie gebieden. Alleen de 

parameterwaarden voor het 

eerste niveau voor Holturn en De 

Dem zijn significant. Zoals 

vermeld bij de voorziening 

basisschool/ peuterspeelzaal 

verschilt het percentage kinderen 

in de buurt niet zo zeer tussen de 

gebieden. 

In de vragenlijst is gevraagd in hoeverre men het van belang vindt om voorzieningen voor 

kinderen/jongeren in de buurt te hebben. In de drie gebieden is het merendeel van de respondenten 

het er mee eens dat zij het belangrijk vinden, met een gemiddelde totaalscore in Holturn van 11,6 uit 

15,0, in Broeksittard met een gemiddelde totaalscore van 11,2 uit 15,0 en in De Dem met een 
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gemiddelde totaalscore van 11,4 uit 15,0. Uit de voorkeuren voor de voorzieningenpakketten blijkt 

echter dat deze voorzieningen minder van belang zijn voor de keuze voor een voorzieningenpakket. 

6.3.3 Belang van de voorzieningen per persoon- en huishoudenkenmerken 

Aan de hand van een aantal kenmerken worden de uitkomsten van het model verder bekeken. 

Hierbij zijn alle gebieden samen genomen en wordt er gekeken naar de verschillen tussen mannen en 

vrouwen, er wordt een verdeling gemaakt naar leeftijdsgroepen, een verdeling naar 

huishoudentypen en er wordt gekeken of er verschillen zijn in voorkeur tussen mensen die werken, 

zij die werkzaam zijn in hun eigen huishouden, zij die met pensioen zijn en zij die uitkeringgerechtigd 

zijn. Hier zijn de voorkeuren alleen schematisch weer gegeven, de bijbehorende parameterwaarden 

staan in bijlage 5 tot en met 8. 

Voorkeur naar geslacht 

Voor zowel mannen als vrouwen is een model geschat. In tabel 6.7 is aangegeven hoe goed de 

modellen zijn voor zowel mannen als vrouwen. Deze modellen gelden voor alle drie de gebieden 

samen. 

Tabel 6.7: Goodness- of-fit van de modellen voor geslacht 

Model Observaties 

Vrouwen 1303 

LL{O) 

·1809,Û 
-1806,34 

LL~) 

-1~f,&2 
-1625,15 

0;085949 
0,100310 

Om het verschil duidelijk te maken tussen de voorkeuren van mannen en vrouwen zijn de 

parameterwaarden per niveau van alle acht voorzieningen voor zowel mannen als vrouwen in één 

figuur weer gegeven, figuur 6.11. Per voorziening is als eerste de parameterwaarden voor de drie 

niveaus voor mannen weergegeven en vervolgens zijn de parameterwaarden voor de drie niveaus 

van de voorzieningen voor vrouwen weergegeven. Voor mannen zijn de parameterwaarden voor 

supermarkt, voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel, een gemeenschapshuis en een café 

significant. Voor vrouwen zijn de parameterwaarden van de niveaus van de eerste drie voorzieningen 

ook significant en tevens zijn de parameterwaarden voor basisschool/peuterspeelzaal en een 

speelplek voor kinderen tot ongeveer 12 jaar significant, de parameterwaarden voor café zijn niet 

significant. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat de parameterwaarden voor de niveaus van een 

religieuze instelling en een sportvoorziening niet significant zijn. Deze voorzieningen zijn niet van 

belang voor de keuze. 

Het verschil tussen mannen en vrouwen is duidelijk zichtbaar bij de voorzieningen gemeenschapshuis, 

café, basisschool/peuterspeelzaal en een speelplek voor kinderen tot ongeveer 12 jaar. Mannen 

hebben graag dat een gemeenschapshuis zich op niveau 1, 500 meter, bevindt en willen deze 

voorziening niet op 1500 meter afstand hebben. Voor vrouwen is de ligging van een 

gemeenschapshuis minder van belang, hoewel ook zij deze voorziening niet op 1500 meter zouden 

willen hebben. Bij mannen is de ligging van een café ook meer van belang dan bij vrouwen. Mannen 

willen deze voorziening het liefst op 500 meter afstand, voor vrouwen liggen de parameterwaarden 

meer rond het nulpunt en is er voor hen geen belang bij de ligging van een café. Vrouwen vinden het 

belangrijker dat een basisschool/peuterspeelzaal en een speelplek voor kinderen tot ongeveer 12 

jaar op 500 meter afstand ligt. 
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Man: 

Vrouw: 
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0,5 
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• niveaul 

• niveau 1 

Figuur 6.11: Vergelijking mannen en vrouwen 

Voorkeur naar leeftijd 

• niveau 2 • niveau 3 

niveau 2 niveau 3 

Voor de leeftijdscategorieën zijn er twee verdelingen gemaakt. Een verdeling van 20 tot en met 34 

jaar Oong werkende) en 35 tot en met 64 jaar (oudere werkende) en een verdeling van 25 tot en met 

44 jaar en 45 tot en met 64 jaar. Bij beide verdelingen is er ook de groep ouderen van 65 jaar of 

ouder. In tabel 6.8 staat hoe goed het model is voor elk van de leeftijdscategorieën. 

Tabe/6.8: Goodness- of-fit van de modellen onderverdeelt naar leeftijd 

Model Observaties ll(O) LL(/J) PI 

2N4 ..... . •• -548.fn·: -416;509 ·o,131999 
35-64 jaar 1771 -2455,13 -2242,62 0,086555 

ZS-44jaar 772 -1070,22 -941,94 0,119863 

45-64jaar 1296 -1796,64 -1644,71 0,084565 

!• Jaar of ....... G2 ;~ :S~~,q.t -515,77$ 0,138759 

In figuur 6.12 is de eerste verdeling, 20 tot en met 34 jaar en 35 tot en met 64 jaar weergegeven en 

in figuur 6.13 is de tweede verdeling 25 tot en met 44 jaar en 45 tot en met 64 jaar weergegeven. In 

bijlage 6 zijn de bijbehorende parameterwaarden bij de niveaus te vinden. 
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• Constante • niveau 1 • niveau 2 • niveau 3 
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Figuur 6.12: 20 t/m 34 jaar en 35 t/m 64 jaar 
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• Constante • niveau 1 • niveau 2 • niveau 3 

35 t/m 64 jaar 

Voor de leeftijdscategorie 20 tot en met 34 jaar zijn er significante parameterwaarden voor 

supermarkt, voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel, sportvoorziening, basisschool/ 

peuterspeelzaal en een speelplek voor kinderen tot ongeveer 12 jaar significant_ Voor de leeftijds

categorie 35 tot en met 64 jaar zijn de parameterwaarden voor supermarkt, voorzieningen die vallen 

onder kleine detailhandel, gemeenschapshuis, sportvoorziening, basisschool/peuterspeelzaal en 

speelplek voor kinderen tot ongeveer 12 jaar significant_ 

Voor 20 tot en met 34 jarigen is het hebben van een supermarkt nabij, 500 meter afstand, meer van 

belang dan voor 35 tot en met 64 jarigen. Deze eerste groep heeft ook een groter belang bij het 

hebben van voorzieningen voor kinderen dichtbij, zoals een basisschool/peuterspeelzaal en een 

speel plek. 35 tot en met 64 jarigen hebben meer belang bij het hebben van een gemeenschapshuis in 

de buurt. 

• Constante • niveau 1 • niveau 2 • niveau 3 • Constante niveau 1 • niveau 2 • niveau 3 

2St m44jaar 
1 • 

45 t/m 64 jaar 

Figuur 6.13: 25 t/m 44 jaar en 45 t/m 64 jaar 

Voor de leeftijdscategorie 25 tot en met 44 jaar zijn de parameterwaarden voor supermarkt, 

gemeenschapshuis, sportvoorzieningen, basisschool/peuterspeelzaal en speelplek voor kinderen tot 

ongeveer 12 jaar significant. Voor de leeftijdscategorie 45 tot en met 64 jaar zijn de 

parameterwaarden voor supermarkt, voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel, 

gemeenschapshuis, sportvoorziening, basisschool/peuterspeelzaal en speelvoorziening voor kinderen 

tot ongeveer 12 jaar significant. 
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Ook bij deze verdeling geldt dat de jongere leeftijdscategorie 25 tot en met 44 jaar meer belang heeft 

bij het hebben van een supermarkt en voorzieningen voor kinderen dicht bij, op 500 meter, dan de 

oudere leeftijdscategorie, 45 tot en met 64 jaar. 

In alle drie de gebieden bevinden zich in de huishoudens van de respondenten in de leeftijdsgroep 25 

tot en met 44 jaar veelal kinderen. In Holturn en De Dem bevindt zich dit percentage rond de 60 

procent en in Broeksittard zelfs rond de 70 procent. In deze leeftijdsgroep bevinden zich 

voornamelijk ook kinderen tot 10 jaar in het huishouden. 

• Constante niveau 1 • niveau 2 • niveau 3 
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Figuur 6.14: Voorkeur 65 jaar of ouder 

Als er gekeken wordt naar de 

voorkeur van mensen van 65 jaar of 

ouder, dan is in figuur 6.14 te zien 

dat de constante een waarde heeft 

hoger dan 1, namelijk 1,18. Mensen 

van 65 jaar of ouder hebben dus 

vaak voor de keuzemogelijk 'geen 

voorkeur' gekozen. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat zij de 

ligging van voorzieningen minder 

van belang achten voor de 

leefbaarheid dan de andere 

leeftijdscategorieën. De parameter

waarden voor het eerste niveau van 

supermarkt, voorzieningen die 

vallen onder kleine detailhandel en 

gemeenschapshuis zijn significant. Naarmate men ouder wordt hecht men meer belang bij het 

hebben van voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen en een gemeenschapshuis op 

loopafstand. De hoge waarde voor de constante kan er op wijzen dat het voorzieningenpakket voor 

ouderen er niet zo veel toe doet. 

Gebruik voorzieningen naar leeftijd 

Een supermarkt is een voorziening waar door bijna iedereen gebruik van wordt gemaakt en deze 

voorziening wordt door alle leeftijdsgroepen meestal 1 keer tot enkele keren per week gebruikt. Van 

een gemeenschapshuis wordt in Holturn en Broeksittard veel gebruik gemaakt. Van de 35 tot en met 

64 jarigen in Holturn maakt 73 procent gebruik van een gemeenschapshuis. Van de 45 tot en met 64 

jarigen is dit percentage zelfs 80 procent. De helft van de ouderen, ouder dan 65 jaar, maakt gebruik 

van een gemeenschapshuis. In Broeksittard maakt van de 35 tot en met 64 jarigen 50 procent van de 

respondenten gebruik van een gemeenschapshuis, voor 45 tot en 64 jarigen is dit percentage 54 

procent en van de respondenten ouder dan 65 jaar geeft zelfs iedereen aan gebruik te maken van 

een gemeenschapshuis. Deze waarden voor het gebruik van een gemeenschapshuis komt voor deze 

buurten overeen met het belang van een gemeenschapshuis bij de leeftijdsgroepen 35 tot en met 64 

jaar, 45 tot en met 64 jaar en 65 jaar of ouder. Een uitzondering hierop is het gebruik van een 

gemeenschapshuis in De Dem. Van de respondenten in de leeftijd 35 tot en met 64 jaar geeft 9 

procent aan gebruik te maken van een gemeenschapshuis, voor 45 tot en met 64 jarigen is dit zelfs 

maar 6 procent en voor respondenten van 65 jaar of ouder is dit 19 procent. Deze lage percentages 
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voor gebruik van een gemeenschapshuis kunnen te maken hebben met het ontbreken van een 

dergelijke accommodatie. 

Voorkeur naar huishoudentypen 

Voor de indeling naar huishoudentypen wordt gebruik gemaakt van de indeling zoals deze in de 

vragenlijst is gebruikt. Te weten eenpersoonshuishoudens, (echt)paar zonder kind(eren), (echt)paar 

met kind(eren) en eenoudergezin. In tabel 6.9 is aangegeven hoe goed de modellen zijn voor deze 

huishoudentypen. 

Tabe/6.9: Goodness- of-fit van de modellen onderverdeelt naar huishoudentype 

Model Observaties LL(O) LL~) p2 

Eenpet'IOOI'ISbulshouden 495 -686,216 ·559,007 0,185377 

Paar zonder kinderen 1017 -1409,86 -1264,36 0,103205 

Paar met kinderen 871 ·1207,46 -1085,52 0,100989 

Eenoudergezin 189 -262,01 -234,64 0,104459 

In figuur 6.15 zijn de voorkeuren voor de voorzieningen voor deze huishoudentypen weergegeven. 

De bijbehorende parameterwaarden zijn te vinden in bijlage 7. 
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Figuur 6.15: Voorkeur naar huishoudentypen 
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Voor eenpersoonshuishoudens zijn alleen de parameterwaarden voor de constante en supermarkt 

significant. De constante is zeer hoog, 1.42, en duidt erop dat respondenten die behoren tot 
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eenpersoonshuishouden veelal voor de keuzemogelijkheid 'geen voorkeur' gekozen hebben. Het 

maakt hen blijkbaar niet zo veel uit. Daarnaast komt naar voren dat voor de keuze voor een 

voorzieningenpakket alleen de ligging van supermarkt van belang is. Voor paren zonder kinderen zijn 

de parameterwaarden voor supermarkt, voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel en een 

gemeenschapshuis significant. Voor paren met kinderen zijn ook de parameterwaarden voor 

basisschool/peuterspeelzaal en speelplek voor kinderen tot ongeveer 12 jaar significant. Voor 

eenoudergezinnen zijn de parameterwaarden voor supermarkt en speelplek voor kinderen tot 

ongeveer 12 jaar significant. 

Voor huishoudens met kinderen is het van belang dat een voorziening voor kinderen op een korte 

afstand ligt. Voor paren zijn voorzieningen als een gemeenschapshuis en voorzieningen die vallen 

onder kleine detailhandel ook in enige mate van belang. In huishoudens met maar één volwassen 

persoon is alleen de ligging van een supermarkt van belang. 

Gebruik voorzieningen naar huishoudentypen 

In Holturn maakt bijna iedereen gebruik van een supermarkt en voorzieningen die vallen onder kleine 

detailhandel, ongeacht het huishoudentype. Van een gemeenschapshuis wordt voornamelijk door 

(echt)paren gebruik van gemaakt. Van de respondenten die geen kinderen in het huishouden hebben 

geeft 62 procent aan gebruik te maken van een gemeenschapshuis en van hen die wel kinderen in 

het huishouden hebben geeft 79 procent aan gebruik te maken van een gemeenschapshuis. In het 

gebruik van een religieuze instelling, sportvoorziening en café is een groter verschil zichtbaar tussen 

deze twee huishoudengroepen. Het aantal respondenten zonder kinderen in het huishouden dat 

gebruik maakt van deze drie voorzieningen is rond de 50 procent, voor hen die wel kinderen in het 

huishouden hebben ligt dit percentage rond de 70 procent. In Broeksittard maakt eveneens bijna 

iedereen gebruik van een supermarkt en voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel, 

ongeacht het huishoudentype. Wat opvalt, is dat van de (echt)paren, met of zonder kinderen, 60 

procent gebruik maakt van een religieuze instelling. In De Dem wordt van een supermarkt door bijna 

iedereen gebruik gemaakt. Van de voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel worden door 

het merendeel van de respondenten gebruik gemaakt. Voor de overige voorzieningen, 

gemeenschapshuis, religieuze instelling, sportvoorziening en café, is er tussen de huishoudengroepen 

weinig verschil in gebruik zichtbaar. Van een gemeenschapshuis wordt nauwelijks gebruik gemaakt, 

maar door 10 procent, van een religieuze instelling door ongeveer 30 procent van de respondenten, 

van een sportvoorziening ongeveer 35 procent van de respondenten en van een café wordt door 

ongeveer 25 procent van de respondenten gebruik gemaakt. Bij een sportvoorziening en café is het 

percentage voor gebruik door eenoudergezinnen iets hoger dan de andere huishoudentypen. 

Voorkeur naar hoofdactiviteit 

De onderverdeling naar hoofdactiviteit is verdeeld in vier groepen. De eerst groep zijn de personen 

met betaald werk, deze groep betreft degenen die wellicht vaker van huis zijn. De andere drie 

groepen geven de keuzes weer van degene die de mogelijkheid hebben om overdag meer gebruik te 

maken van voorzieningen in de buurt. Hierbij is er een verdeling van mensen die werkzaam zijn in 

hun eigen huishouden, gepensioneerden/VUT/AOWontvangend en mensen die uitkeringsgerechtigd 

zijn. In tabel 6.10 wordt aangegeven hoe goed het model is behorende bij de indeling naar 

hoofdactiviteit. 
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Tabe/6.10: Goodness- of-fit van de modellen onderverdeelt naar hoofdactiviteit 

Model Observaties LL(O) LL(/1) pz ..... ., .. ~ .~. .. 185&,25 .- -17U,t2 0,071916 
Werkzaam in eigen huishouden 270 -374,299 -307,414 0,178696 

Gepensioneerd 459 636,309 563,384 0,114607 

Uitkeringsgerechtigd 279 -386,776 -331,708 0,142378 

In figuur 6.16 zijn de voorkeuren voor de hiervoor genoemde groepen weergegeven. De 

parameterwaarden voor supermarkt, voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel en een 

gemeenschapshuis zijn significant voor alle groepen. Uitzondering hierop is de groep 

uitkeringsgerechtigden, voor hen zijn de parameterwaarden voor voorzieningen die vallen onder 

kleine detailhandel niet significant. Voor de groep werkenden tegen betaling zijn ook de 

parameterwaarden voor basisschool/peuterspeelzaal en speelplek voor kinderen tot ongeveer 12 

jaar significant. Supermarkt is de voorziening die men het liefst dichtbij heeft. De groepen die meer 

tijd kunnen doorbrengen in de buurt - werkzaam in eigen huishouden, gepensioneerden en 

uitkeringsgerechtigden- is de ligging van een gemeenschapshuis dichtbij ook van belang. 
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Figuur 6.16: Voorkeur naar hoofdactiviteit 
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Respondenten die betaald werk verrichten geven in Holturn aan juist wel gebruik te maken van een 

gemeenschapshuis. 71 procent van de respondenten in Holturn met betaald werk geeft aan gebruik 

te maken van een gemeenschapshuis. In Holturn is dit 48 procent en in De Dem is dit percentage 

maar 6 procent - deze grote afwijking kan veroorzaakt zijn door het ontbreken van een 

gemeenschapshuis in De Dem. Door gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden in Holturn en 
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Broeksittard wordt aangegeven dat meer dan de helft gebruik maakt van een gemeenschapshuis. Bij 

respondenten die werkzaam zijn in hun eigen huishouden is dit percentage lager dan 50 procent. 

Voor alle drie de gebieden geldt dat als er kinderen in het huishouden aanwezig zijn, de respondent 

bijna altijd betaald werk uitvoert. Dit kan verklaren dat mensen met betaald werk belang hebben bij 

voorzieningen voor kinderen op een korte afstand. 

Per gebied zijn de belangen van de voorzieningen per persoon- en huishoudenkenmerk weergegeven 

in bijlage 9. 

6.3.4 Belangrijkste bevindingen 

Voor alle gebieden en alle persoon- of huishoudenkenmerken geldt dat men het van belang vindt 

een supermarkt dichtbij te hebben. De buurten verschillen van elkaar bij het belang van een 

gemeenschapshuis, inwoners van Holturn en Broeksittard hechten hier wel belang bij, inwoners van 

De Dem nauwelijks. Een religieuze instelling is een voorziening waarbij men geen belang heeft bij de 

ligging hiervan dichtbij. Ook een sportvoorziening is nauwelijks van belang. Opvallend is dat alleen 

bewoners van Holturn belang hechten bij een café dichtbij. Ook is Holturn de enige buurt waarbij de 

ligging van een basisschool/peuterspeelzaal dichtbij van belang is. Een speelvoorziening voor 

kinderen tot 12 jaar is naast inwoners van Holturn ook voor inwoners van De Dem van belang. 

Mannen hebben belang bij een gemeenschapshuis en een café dichtbij. Vrouwen vinden het 

belangrijker om voorzieningen voor kinderen in de buurt te hebben. Ook mensen in de leeftijd van 20 

tot en met 44 jaar vinden het belangrijk om voorzieningen voor kinderen dichtbij te hebben. 

Naarmate men ouder wordt heeft men meer belang bij voorzieningen voor de dagelijkse 

boodschappen en een gemeenschapshuis dichtbij. Ook voor huishoudentypen is dit verschil te zien. 

Huishoudens met kinderen in het huishouden hebben belang bij voorzieningen voor kinderen dichtbij 

en huishoudens zonder kinderen hebben meer belang bij een supermarkt en een gemeenschapshuis 

dichtbij. Bij mensen die de mogelijkheid hebben om overdag in de buurt te zijn heeft men ook meer 

belang bij voorzieningen voor dagelijkse boodschappen en een gemeenschapshuis dichtbij. Bij de 

groepen die hiertoe behoren is echter wel een hoge constante waarneembaar. Mensen met betaald 

werk hebben belang bij de ligging van voorzieningen voor kinderen in de buurt. 

6.4 Het huidige voorzieningenpakket van de buurt 

In dit onderzoek wordt er getracht bouwstenen te vormen waarmee het voorzieningenniveau op 

ontwikkelingen rond bevolking afgestemd kan worden. Hierbij speelt het voorzieningenpakket van de 

eigen buurt een belangrijke rol als uitgangspunt. In de vragenlijst is gevraagd om telkens het derde 

voorzieningenpakket in en een keuzeset te vergelijken met het voorzieningenpakket van de eigen 

buurt. Hierbij kon men zeggen of men de eigen buurt beter vond, het te vergelijken voorzieningen

pakket beter vond of geen mening hierover had. Aan de hand van de keuzes voor een voorziening uit 

de keuzeset is het nut berekend van elk voorzieningenpakket aan de hand van formule 4.2. Hierbij 

zijn de parameters gebruikt specifiek voor de gebieden. In figuur 6.17 is voor elk gebied het 

percentage dat gekozen heeft voor het te vergelijken voorzieningenpakket uitgezet tegen het nut van 

dat voorzieningenpakket, zoals deze uit de keuze tussen de voorzieningenpakketten kwam. In bijlage 

10 zijn de bijbehorende tabellen te vinden, waarin te zien is per gebied of men de eigen buurt beter 

vond dan het te vergelijken voorzieningenpakket, het hiervoor genoemde voorzieningenpakket of 

geen mening hierover had. 
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Figuur 6.17: Keuze voor het voorzieningenpakket vergeleken met het nut van dit pakket 

Zichtbaar is dat er een gradatie is te zien tussen de buurten. In De Dem wordt er het minst gekozen 

voor het te vergelijken voorzieningenpakket, met percentages variërend van 1 tot 30 procent. In 

Broeksittard wordt er zeer gevarieerd gekozen voor het te vergelijken voorzieningenpakket met 

percentages tussen 0 en 64 procent, maar is wel nog het meest een lineair verband te zien. In Holturn 

liggen de percentages voor het te vergelijken voorzieningenpakket veelal tussen de 15 en 40 procent. 

Tussen de kans dat men kiest voor een voorzieningenpakket dat hoger gewaardeerd dan het 

voorzieningenpakket van de eigen buurt en het nut van het voorzieningenpakket is een zwak 

verband. Indien het voorzieningenpakket een zeer hoog nut heeft, dan is te zien dat ook het 

percentage respondenten dat voor dit voorzieningenpakket koos hoogt ligt. Andersom komt dit 

echter niet naar voren. 

Dit resultaat kan er op duiden dat men enerzijds tevreden is over het voorzieningenpakket of dat 

men op de manier zoals deze in het onderzoek verwerkt is geen keuze kon maken. Tevens kan het 

zijn dat men de voorzieningen in de buurt ruimer opvat dan de gepresenteerde voorzieningen

pakketten. Om een duidelijker beeld te krijgen wat de mening is van het huidige voorzieningenpakket 

wordt er ingegaan op de tevredenheid over elke buurt en de aanwezige voorzieningen en of er 

sprake is of zal zijn van verhuisplannen indien het voorzieningenniveau verandert. 

Tevredenheid over de buurt en haar voorzieningen 

Uit de stellingen komt naar voren dat men tevreden is over de leefbaarheid in Holtum. Met een 

gemiddelde totaalscore van 12,2 uit 15,0 kan er gezegd worden dat men tevreden is over de 

leefbaarheid in de buurt. Over de voorzieningen in de buurt is men minder tevreden. Met een 

gemiddelde totaalscore van 13,5 uit 25,0 kan er gezegd worden dat men niet geheel tevreden is over 

het aantal winkels in de buurt voor dagelijkse boodschappen, het openbaar vervoer, het groen in de 

buurt, aanwezigheid van basisscholen en de mogelijkheden om te sporten. De respondenten in 

Broeksittard zijn tevreden over hun buurt met een gemiddelde totaalscore van 10,2 uit 15,0. Over 

een aantal voorzieningen in de buurt staat men neutraal tegenover met een gemiddelde totaalscore 
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van 13,8 uit 25,0. Over het groen in de buurt, aantal basisscholen en de mogelijkheden om te sporten 

in Broeksittard is men verdeeld. De tevredenheid over de aanwezigheid voor dagelijkse 

boodschappen in de buurt en het openbaar vervoer scoort laag. De respondenten in De Dem zijn 

matig tot redelijk tevreden over De Dem, met een gemiddelde totaalscore van 9,5 uit 15,0. Men 

geeft aan zich redelijk thuis te voelen in de buurt, maar over het contact onderling en de 

saamhorigheid is men minder tevreden. Over de aanwezigheid van voorzieningen is men redelijk 

tevreden met een gemiddelde totaalscore van 17,6 uit 25,0. 

Wegvallen voorzieningen en verhuisplannen 

Indien er voorzieningen zouden wegvallen, zal het grootste gedeelte in Holtum, 41 procent van de 

respondenten, in Holtum blijven wonen, om de reden dat hun woning te prettig is en verhuizen niet 

opweegt tegen het wegvallen van voorzieningen. Voor 28 procent geldt dat zij weg zouden gaan als 

er geen enkele voorziening meer in Holtum aanwezig is. De overige respondenten zijn gelijkmatig 

verdeeld over het niet weggaan uit Holtum omdat ze toch al geen gebruik maken van de voorziening, 

bij het wegvallen van al één voorziening of hebben er geen mening over. De meeste respondenten 

hebben geen verhuisplannen de komende tijd, 75 procent heeft helemaal geen plannen en maar 7 

procent van de respondenten heeft plannen om binnen 2 jaar te verhuizen. Als men ooit zou 

verhuizen heeft men ook nog geen idee waar naar toe of belangrijker nog of ze weg zouden gaan uit 

Holtum. Het ziet er naar uit dat ook de respondenten in Broeksittard zich thuis voelen in hun buurt. 

71 procent van de respondenten heeft dan ook geen verhuisplannen en van de respondenten die 

een idee hebben waar ze heen zouden willen verhuizen geeft 33 procent aan binnen de eigen buurt 

te verhuizen. Indien er voorzieningen mochten weg vallen geeft 58 procent van de respondenten dan 

ook aan niet te verhuizen, omdat de woning te prettig is. Van de respondenten in De Dem heeft 26 

procent verhuisplannen. Als respondenten verhuizen zouden zij vooral binnen de gemeente 

verhuizen. Indien er voorzieningen weg zouden vallen geeft 43 procent aan dat hun woning te prettig 

is om te verhuizen, 10 procent geeft echter aan dat zij hier financieel niet toe in staat zijn en 16 

procent geeft aan te verhuizen als er geen voorzieningen meer aanwezig zijn. Bij het wegvallen van 

maar één voorziening neemt men geen stappen om te verhuizen, daarnaast heeft 24 procent hier 

geen mening over. 

6.5 Leefbaarheid en sociaal contact in de buurt 

Uitgangspunten bij de afstemming van het voorzieningenpakket op ontwikkelingen rond 

bevolkingsdaling zijn het behouden of zorg dragen voor leefbaarheid en sociaal contact op een 

voldoende niveau. Per gebied wordt hier beschreven welke vormen van sociaal contact er zijn en wat 

de band van de respondenten met hun buurt is. 

6.5.1 Holturn 

Binding met de buurt 

In Holtum is 58 procent van de respondenten geboren in de gemeente, dus in Sittard, Geleen of Born. 

Hiervan is 30 procent zelfs geboren in Holtum en hebben dus vanaf hun geboorte al een band met de 

buurt. Daarnaast is nog eens 33 procent van de respondenten geboren in Limburg. Als er gekeken 

wordt naar het aantal jaren dat men woonachtig in de buurt is, dan komt naar voren dat de 

respondenten die al langer op hun huidige woonadres wonen, 10 jaar of langer, geboren zijn in 
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Sittard, Geleen of Born. 2S procent van de respondenten die langer dan 10 jaar op hun huidige 

woonadres wonen is zelfs geboren in Holtum. 

Van de respondenten in Holturn heeft het merendeel van de mannen, 62 procent, betaald werk. Van 

de vrouwen heeft SS procent van de respondenten betaald werk. Het wel of niet betaald werk 

hebben verschilt niet zo zeer tussen mannen en vrouwen. Indien men niet betaald werk heeft is wel 

te zien dat de vrouwen in dat geval veelal werkzaam zijn in hun eigen huishouden, mannen zijn 

meestal met de VUT/gepensioneerd/AOW-ontvangend of beschikken over een uitkering. De locatie 

waar men werkt is eveneens niet sekse-afhankelijk. Men werkt voornamelijk in de eigen gemeente of 

elders in Limburg. Het aantal dagen dat men werkt verschilt wel bij mannen en vrouwen. Mannen 

werken voornamelijk fulltime, circa S dagen per week, en vrouwen werken voornamelijk parttime, 

variërend van 2 tot S dagen per week. 

Contact met buren en buurtgenoten 

De respondenten in Holturn hebben bijna allemaal contact met de buren en met buurtgenoten. 

Geregeld een praatje maken met buurtgenoten geldt voor 88 procent van de respondenten en een 

praatje met de directe buren geldt voor S6 procent van de respondenten. Ook vrienden en kennissen 

van de respondenten wonen met 36 procent vooral in Holtum, gevolgd door elders in de gemeente 

met 32 procent. Ook in de stellingen komt naar voren dat S4 procent het er mee eens is dat het 

belangrijk is om goed contact te hebben met de buren en 31 procent is het daar zelfs helemaal mee 

eens. Men staat echter neutraal tegenover de behoefte aan meer contact met directe buren en 

buurtgenoten. 

Contact doormiddel van voorzieningen in combinatie met vervoersmiddel 

Voor het gebruik van de voorzieningen is de auto het meest gebruikte vervoersmiddeL Alleen een 

gemeenschapshuis, een religieuze instelling en een café worden te voet aangedaan. In Holturn is dit 

goed te verklaren, doordat deze voorzieningen zich in Holturn zelf bevinden en de andere 

voorzieningen als supermarkt, kleine detailhandel en sportvoorziening op enige afstand van Holturn 

liggen. In Holturn is men actief in het verenigingsleven, namelijk 68 procent van de respondenten. 

Voor alle leeftijdsklassen ligt dit percentage rond deze waarde. Hierbij geldt dat een sportvereniging 

voor de meeste respondenten de vereniging waar ze actief lid van zijn. Een café is een voorziening in 

Holturn waar men in de meeste gevallen samen naar toe gaat. Naar voorzieningen als supermarkt, 

gemeenschapshuis en religieuze instelling gaat men zowel alleen als samen naar toe. Naar een 

sportvoorziening en voorzieningen die onder kleine detailhandel vallen gaat men meestal alleen. Van 

een café wordt echter maar door de helft van de respondenten gebruik gemaakt en van hen die 

gebruik maken van een café gaat 7S procent minder dan 1 keer per week naar een café toe. Alleen 

de voorziening supermarkt en voorzieningen die onder kleine detailhandel vallen, worden vaker 

bezocht, respectievelijk door 100 procent en 96 procent van de respondenten. Beide voorzieningen 

worden 1 keer per week tot enkele keren per week bezocht, waarbij voor supermarkt geldt dat het 

accent op enkele keren per week ligt en bij kleine detailhandel op 1 keer per week. 

In Holturn wordt er door 25 procent van de respondenten kinderen naar of van school gebracht of 

gehaald. Indien er kinderen in het huishouden aanwezig zijn brengen 76 procent van de 

respondenten kinderen naar of van school. Alleen kinderen in de leeftijd tot 9 jaar worden naar of 

van school gebracht of gehaald. Dit wordt alleen of met partner gedaan en kan gezien worden als 
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een bezigheid die geen bijdrage levert aan meer sociaal contact. Bij 1S procent van de respondenten 

worden er kinderen van of naar een speelvoorziening gebracht of gehaald. Indien er kinderen in het 

huishouden aanwezig zijn brengen S2 procent van de respondenten hun kinderen naar of van een 

speelvoorziening. Dit wordt voornamelijk alleen gedaan en door enkele respondenten met iemand 

anders. 

6.5.2 Broeksittard 

Binding met de buurt 

In Broeksittard is 62 procent van de respondenten geboren binnen de huidige gemeente Sittard

Geleen. Daarnaast is 22 procent geboren in Limburg, met uitzondering van één respondent allen in 

het zuiden van Limburg. Van de respondenten die geboren zijn in Sittard-Geleen is 40 procent zelfs 

geboren in Broeksittard. Velen van de respondenten hebben al vanaf hun geboorte een band met 

Broeksittard. Van de respondenten die in Sittard-Geleen geboren zijn, woont men voornamelijk al 

meer dan 10 jaar in de huidige woning. 

Van het aantal respondenten dat betaald werk verricht, S1 procent, is het aandeel mannen S2 

procent en het aandeel vrouwen 48 procent. Indien mannen geen betaald werk hebben, zijn zij 

voornamelijk gepensioneerd of ontvangen zij een uitkering, vrouwen zijn dan meestal werkzaam in 

hun eigen huishouden. Het werk wordt door mannen verricht binnen de eigen gemeente of elders in 

Limburg. Vrouwen werken met SS procent binnen de eigen gemeente. Het aantal dagen dat vrouwen 

werken varieert. Mannen werken tussen de vier en zes dagen per week 

Contact met buren en buurtgenoten 

De plaats waar vrienden en kennissen wonen van de respondenten is gelijk verdeeld over in de buurt 

zelf, in de gemeente en elders in Limburg. Betreffende het contact met de buren geeft men met 60 

procent aan wel eens een praatje te maken met de buren ook met anderen buurtgenoten wordt 

door 67 procent van de respondenten wel eens een praatje gemaakt. De tevredenheid over het 

contact met buren en buurtgenoten is zichtbaar bij de antwoorden op de stellingen die hiermee te 

maken hebben, men heeft geen behoefte aan meer contact, het sociaal contact is van een voldoende 

niveau. 

Contact doormiddel van voorzieningen 

Voor het gebruik van een supermarkt en voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel wordt als 

vervoermiddel het meest gebruik gemaakt van de auto. Voor supermarkt is dit 86 procent en voor 

kleine detailhandel is dit S8 procent. Voor deze voorziening gebruikt 37 procent de fiets als 

vervoermiddel. Gemeenschapshuis, religieuze instelling en café zijn voorzieningen waar men 

voornamelijk lopend naar toe gaat, respectievelijk 76 procent, 71 procent en 86 procent van de 

respondenten. Alleen om naar de sportvoorziening te gaan is men verdeeld, men gaat lopend, met 

de fiets of met de auto. Deze percentages zijn te verklaren aan de hand van het huidige 

voorzieningenpakket in Broeksittard. Daar waar men kiest voor de auto, supermarkt en kleine 

detailhandel, gaat het om voorzieningen die zich niet in Broeksittard bevinden. Daar de 

voorzieningen die wel in Broeksittard liggen, gemeenschapshuis, religieuze instelling en café, gaat 

men vooral te voet. In Broeksittard bevinden zich een aantal sportaccommodaties, maar het kan zijn 

dat de respondenten die met de auto naar de sportvoorziening gaan een andere sport beoefenen 
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dan in Broeksittard aanwezig is. De supermarkt en voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel 

zijn voorzieningen die één keer per week tot enkele keren per week bezocht worden, het 

gemeenschapshuis en een religieuze instelling worden nooit tot minder dan één keer per week 

bezocht en een sportvoorziening en café worden door 53 procent van de respondenten nooit 

bezocht. In Broeksittard is er geen voorziening waarbij duidelijk naar voren komt dat er samen met 

anderen naar toe wordt gegaan. Supermarkt en voorzieningen die onder kleine detailhandel vallen 

worden door de respondenten aangegeven als voorzieningen waar zowel alleen als samen naar toe 

wordt gegaan. Een religieuze instelling en een café komen naar voren als voorzieningen waar met 

respectievelijk 32 procent en 43 procent meestal samen naar toe wordt gegaan. Deze voorzieningen 

worden echter wel het minst frequent bezocht door de respondenten. 

In Broeksittard geeft 24 procent van de respondenten aan kinderen naar of van school te brengen of 

te halen. Daarnaast geeft 11 procent van de respondenten aan kinderen naar of van een 

speelvoorziening te brengen of te halen. In beide gevallen doet men dit voornamelijk alleen. De 

aanwezigheid van kinderen in het huishouden betekent niet automatisch dat men kinderen naar of 

van school brengt of haalt, 35 procent van de respondenten met kinderen in het huishouden geeft 

aan dit niet te doen. Voor het brengen of halen naar of van een speelvoorziening is dit zelfs 71 

procent. Hiermee wordt niet uitgesloten dat iemand anders in het huishouden dit doet. 

6.5.3 DeDem 

Binding met de buurt 

Het merendeel van de respondenten, 57 procent, is geboren in Hoensbroek of in Heerlen. Hiervan is 

41 procent geboren in Hoensbroek. Daarnaast is 14 procent van de respondenten in andere delen 

van Limburg geboren. 9 procent van de respondenten is geboren in het buitenland, voornamelijk in 

Europa. Bijna de helft, 48 procent, van de respondenten verricht betaald werk. Hiervan is 46 procent 

man en 54 procent is vrouw. Indien mannen niet werken zijn zij veelal met de VUT/ gepensioneerd/ 

ontvangen AOW. Vrouwen die geen betaald werk verrichten zijn voor 31 procent werkzaam in het 

eigen huishouden en 36 procent van hen ontvangt een uitkering. Over het algemeen werken de 

groep werkende mensen in de gemeente Heerlen, met 34 procent, of elders in Limburg, met 26 

procent. Van de vrouwen werkt een iets hoger percentage in de gemeente en in de buurt zelf. 

Mannen werken meer dagen per week, 78 procent van de mannen werkt 5 dagen per week, bij 

vrouwen is dit percentage maar 40 procent. Bij vrouwen is het aantal werkdagen verdeeld over 3 tot 

5 dagen. 

Contact met buren en buurtgenoten 

De respondenten in De Dem geven met 39 procent aan dat hun vrienden of kennissen in De Dem 

wonen. Het overige percentage is voornamelijk verdeeld over elders in de gemeente of elders in 

Limburg. Het contact dat men heeft met de buren en buurtgenoten is redelijk goed, 70 procent geeft 

aan zowel eens een praatje te maken met de directe buren als met buurtgenoten. Maar 5 procent 

van de respondenten geeft aan geen contact te hebben met buren en buurtgenoten. Bij de stellingen 

geeft men met 59 procent ook aan dat men het belangrijk vindt om goed contact te hebben met 

buren en 13 procent vindt dit zeer belangrijk. Het niveau van het contact met de buren en 

buurtgenoten is voor 54 procent van de respondenten voldoende. 

Afstudeeronderzoek Cornèlie Westra Pagina 67 



Afstemming voorzieningenniveau op ontwikkelingen rond bevolkingsdaling 

Contact doormiddel van voorzieningen 

Een café is een voorziening die meestal samen of altijd samen bezocht wordt. Dit is voor 51 procent 

van de respondenten het geval en daarnaast geeft 21 procent aan zowel alleen of samen gebruik te 

maken van deze voorziening. Een gemeenschapshuis en religieuze instelling zijn voorzieningen die 

voor 40 procent van de respondenten gelden al voorzieningen die meestal samen of altijd samen 

bezocht worden. Voor een gemeenschapshuis geldt echter dat 35 procent aangeeft meestal alleen 

naar deze voorziening te gaan. Voor een religieuze instelling geeft eveneens 40 procent aan zowel 

alleen of samen naar deze voorziening te gaan. Een supermarkt en voorzieningen die vallen onder 

kleine detailhandel zijn voorzieningen waar gevarieerd gebruik van gemaakt wordt, zowel alleen of 

samen. De respondenten in De Dem zijn niet heel erg actief in het verenigingsleven, slechts 34 

procent is actief in het verenigingsleven. Ook doen niet veel respondenten aan sport, slechts 35 

procent van de respondenten oefent een sport uit. Bij de leeftijdsklasse 45 tot en met 64 jaar 

beoefent 40 procent een sport, maar ook bij deze en de andere klassen doet meer dan de helft van 

de respondenten niet aan sport. Respondenten die gebruik maken van een sportvoorziening geven 

aan hier voornamelijk alleen naar toe te gaan, maar 10 procent van de respondenten geeft aan deze 

voorziening meestal of altijd samen te bezoeken. Zoals al naar voren kwam maken de respondenten 

voornamelijk gebruik van een supermarkt en van voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel. 

De overige voorzieningen worden maar door maximaal 37 procent van de respondenten bezocht, 

een gemeenschapshuis wordt zelfs maar door 10 procent van de respondenten bezocht. 

Slechts 11 procent van de respondenten geeft aan kinderen naar of van school of een 

speelvoorziening te brengen of te halen. Hiervan zijn er voor 80 procent kinderen in het huishouden 

aanwezig. Als gekeken wordt naar het aantal huishoudens waar kinderen aanwezig zijn is te zien dat 

maar 26 procent van de respondenten kinderen naar of van school of een speelvoorziening brengen 

of halen. In huishoudens met kinderen tot 10 jaar is dit percentage 64 procent. Het brengen of halen 

naar of van een school of speelvoorziening doen de respondenten voornamelijk alleen en sommigen 

met hun partner. 

6.5.4 Samenvattend 

Voor alle drie de gebieden geldt dat de respondenten veelal uit de buurt zelf of omgeving komen. De 

respondenten in Holturn verrichten voor meer dan de helft betaald werk, voornamelijk in de eigen 

gemeente of elders in Limburg. Velen hebben contact met de buren en men staat neutraal tegenover 

meer contact met directe buren en buurtgenoten. In Broeksittard verricht ongeveer de helft van de 

respondenten betaald werk. In Broeksittard heeft iets minder respondenten goed contact met de 

buren, maar men geeft wel aan dat zij geen behoefte hebben aan meer contact. In De Dem verricht 

bijna de helft van de respondenten betaald werk, voornamelijk binnen de gemeente. Het contact dat 

men heeft met de buren en buurtgenoten is redelijk goed. Men vindt dit ook belangrijk tot zeer 

belangrijk. 

Als vervoermiddel om gebruik te maken van een voorziening wordt in Holturn veelal gebruik gemaakt 

van een auto. Het is hierbij niet duidelijk of er sociale contacten ontstaan. In Broeksittard wordt een 

auto veelal als vervoermiddel gebruikt als men naar voorzieningen buiten de buurt gaat. Naar 

voorzieningen in de buurt of dichtbij wordt meestal lopend naar toe gegaan. Er komt niet duidelijk 

naar voren dat er een voorziening is waar samen naar toe wordt gegaan. In De Dem wordt er weinig 
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gebruik gemaakt van een gemeenschapshuis, religieuze instelling, sportvoorziening en café en is men 

niet zo zeer actief in het verenigingsleven. 

6.6 Mening van de bewoners over de buurt 

Ongeveer 30 procent van de respondenten in Holturn hebben hun mening over de buurt en haar 

leefbaarheid verwoord. In Holturn bestaat er onder de respondenten een zekere vrees dat er meer 

voorzieningen zullen verdwijnen uit Holturn en dit niet ten goede zal komen aan de leefbaarheid. Het 

verdwijnen van de school - er is nu alleen een school voor moeilijk opvoedbare kinderen aan de 

Munnikstraat -wordt het meest genoemd als negatief effect op de leefbaarheid. Reden hiervoor is 

dat er nu minder levendigheid op straat is. Men had de mogelijkheid om lopend naar school te gaan 

en nu voelen mensen zich genoodzaakt om met de auto te gaan. De sluiting van één van de cafés in 

Holturn wordt eveneens genoemd als negatief, maar dit wordt meer gezien als een beslissing van de 

eigenaar. Met het verdwijnen van deze accommodaties die ook door verenigingen gebruikt werden 

wordt het aanbod in Holturn kleiner en voelen minder mensen zich aangesproken om deel te nemen 

aan het verenigingsleven in Holtum. Voor de ouderen in Holturn worden de leefomstandigheden 

steeds minder gunstig. Een supermarkt of buurtwinkel zou men dan ook graag in Holturn zelf zien 

naast het al bestaande verswinkeltje. Het plaatsen van nieuwe voorzieningen tussen Buchten en 

Holturn in, ziet men niet als een verbinding van twee buurten, maar als het verplaatsen van de 

voorzieningen in Holturn naar Buchten. 

De mening over de buurt is in Broeksittard gebaseerd op reacties van 22 procent van de 

respondenten. Broeksittard wordt door hen gezien als een buurt die bestaat uit twee delen met elk 

een andere sociale samenstelling. Enerzijds zijn er delen met veel huurwoningen die getypeerd 

worden als 'asociaal', andere delen bestaan uit vrijstaande koopwoningen. Bij het leeg komen van 

deze woningen ziet men de aanwezigheid van de meer 'asociale' buurten als reden dat weinig jonge 

gezinnen naar Broeksittard trekken. Om de leefbaarheid in stand te houden dienen het 

gemeenschapshuis en de kerk binnen Broeksittard te blijven. Verplaatsing zou een verdere uitholling 

betekenen. Over het aanbod van voorzieningen in Broeksittard zelf komt geen duidelijke mening 

naar voren. De afwezigheid van het openbaar vervoer wordt wel als een negatief punt gezien. De 

afstand tot de bushaltes zijn te groot en de mobycar heeft als nadeel dat men een reis niet kan 

plannen, door de langere wachttijd. 

In De Dem heeft 23 procenten van de respondenten hun mening gegeven over de buurt. Een aspect 

dat veel naar voren komt bij de opmerkingen van de respondenten in De Dem is dat zij zich niet veilig 

voelen in de buurt. Enerzijds wordt dit onveiligheidgevoel veroorzaakt door de verkeersonveiligheid 

in de buurt. Men is van mening dat er in de buurt te hard gereden wordt, de straten Doctor Martin 

Luther Kinglaan en de Demstraat worden meermaals genoemd als straten waar te hard wordt 

gereden. Het onveilige gevoel wordt anderzijds veroorzaakt door een verhoogde criminaliteit. Men 

geeft aan last te hebben van hangjongeren in de buurt en men verdenkt deze groep ervan dat zij 

dealen. Daarnaast geeft men aan niet tevreden te zijn over het onderhoud van de buurt, groen, 

trottoirs, afval, e.d. wordt naar de mening van de respondenten niet goed onderhouden. Qua 

voorzieningen zou men graag meer voor de jeugd terug zien en een accommodatie als een 

gemeenschapshuis waar verschillende leeftijden met elkaar in contact kunnen komen. Dit zou de 

leefbaarheid ten goede komen. 
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6. 7 Conclusie 

Uit de voorkeur van de respondenten voor de voorzieningen komt naar voren dat een supermarkt 

het meest van belang is voor de keuze. Daarnaast spelen voorzieningen die vallen onder kleine 

detailhandel, gemeenschapshuis en een speelplek voor kinderen tot ongeveer 12 jaar na supermarkt 

een belangrijke rol voor de keuze voor een voorzieningenpakket. In de twee gebieden in Sittard

Geleen, Holturn en Broeksittard, heeft men een gemeenschapshuis graag op loopafstand, 500 meter. 

Voor religieuze instellingen als een kerk of een moskee heeft men in alle drie de gebieden geen 

behoefte om deze op een loopafstand te hebben van hun woning of zelfs in hun buurt te hebben. 

Een religieuze instelling geldt als een voorziening waaraan men het minste belang hecht. In De Dem 

wordt er nauwelijks gebruik van gemaakt, in Holturn en Broeksittard wordt door ongeveer de helft 

van de respondenten gebruik gemaakt van een religieuze instellingen, respondenten in deze 

gebieden staan dan ook minder negatief tegenover de ligging van een religieuze instelling dichtbij. 

Ook een sportvoorziening is weinig van invloed bij de keuze voor een voorzieningenpakket. Het is 

niet noodzakelijk voor de respondenten om een sportvoorziening in de buurt of vlakbij te hebben. In 

de voorkeur voor de ligging van een café valt het op dat men dit in Holturn wel belangrijk vindt, om 

deze op 500 meter te hebben, en in de andere gebieden niet. 

Het verschil tussen mannen en vrouwen is te zien in de voorkeur voor de ligging van een 

gemeenschapshuis en café, die mannen graag dichtbij willen hebben. Een basisschool/ 

peuterspeelzaal en speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar zijn voorzieningen die vrouwen juist 

dichtbij willen hebben. Als men in de leeftijdscategorie 20 tot en met 44 jaar valt, dan wordt er meer 

belang gehecht aan het hebben van voorzieningen voor kinderen dichtbij. Naarmate men ouder 

wordt groeit de behoefte aan het hebben van voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen en 

een gemeenschapshuis op loopafstand. In Holturn en Broeksittard wordt er dan ook door de groep 

ouderen van 65 jaar of ouder veel gebruik gemaakt van een gemeenschapshuis. Voor huishoudens 

met kinderen is het van belang dat een voorziening voor kinderen op een korte afstand ligt. Voor 

paren zijn voorzieningen als een gemeenschapshuis en voorzieningen die vallen onder kleine 

detailhandel ook in enige mate van belang. In huishoudens met maar één volwassen persoon is 

alleen de ligging van een supermarkt van belang. Ook voor de groepen die meer tijd kunnen 

doorbrengen in de buurt - werkzaam in eigen huishouden, gepensioneerden en 

uitkeringsgerechtigden - is de ligging van een gemeenschapshuis dichtbij van belang. Respondenten 

die betaald werk verrichten geven in Holturn aan juist wel gebruik te maken van een 

gemeenschapshuis. Werkenden geven aan meer belang te hechten aan het hebben van 

voorzieningen voor kinderen. Voor alle drie de gebieden geldt dat als er kinderen in het huishouden 

aanwezig zijn, de respondent bijna altijd betaald werk uitvoert. Dit kan verklaren waarom mensen 

met betaald werk belang hebben bij voorzieningen voor kinderen op een korte afstand. 

Bij de vergelijking van het nut van de voorzieningenpakketten, die berekend is uit de keuzes voor een 

voorzieningenpakket, en het voorzieningenpakket van de huidige buurt is geen sterk verband 

zichtbaar. Als er voorzieningen weg zouden vallen geeft men in Holturn en Broeksittard aan dat dit 

geen reden is om weg te trekken omdat hun woning te prettig is, ook voor veel bewoners van De 

Dem is verhuizen geen optie, omdat men prettig woont. In deze buurt geeft ook een deel van de 

respondenten aan financieel niet in staat te zijn om te kunnen verhuizen. De voorzieningen die in de 

buurt zelf liggen worden door de respondenten in Holturn en Broeksittard lopend bezocht. Voor de 

meeste voorzieningen in De Dem geldt dat de respondenten deze met de auto bezoeken. 
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7 Conclusies, aanbevelingen en discussie 
Uit de resultaten uit het onderzoek zijn in het voorgaande hoofdstuk een aantal verbanden zichtbaar 

geworden. Ook zijn er een aantal conclusies getrokken. Deze conclusies worden in dit hoofdstuk als 

invoer gebruikt om antwoord te geven op de onderzoeksvraag en de deelvragen die voor dit 

onderzoek gesteld zijn, deze vragen staan vermeld in hoofdstuk 1. De antwoorden op deze vragen 

worden in paragraaf 7.1 behandeld. Hierop worden er per onderzoeksgebied aanbevelingen gedaan, 

waarbij de aandacht gaat naar het in stand houden van de leefbaarheid en mogelijkheid tot sociaal 

contact op een voldoende niveau. Vervolgens wordt het onderzoek geëvalueerd en worden er 

aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 

7.1 Conclusies 

De karakterisering van de buurten heeft zich vooral gericht op de voorzieningen: supermarkt, 

voorzieningen die vallen onder kleine detailhandel, gemeenschapshuis, religieuze instelling, 

sportvoorziening, café, basisschool/peuterspeelzaal en speelvoorzieningen voor kinderen tot 

ongeveer 12 jaar. Deze voorzieningen hebben gediend als invulling van de voorzieningenpakketten in 

dit onderzoek. Door gebruik te maken van deze voorzieningen is er getracht het belang van die 

voorzieningen weer te geven die het mogelijk maken om mensen in een gebied onderling met elkaar 

in contact te laten komen en zo bij dragen aan de leefbaarheid. De aspecten die dan ook steeds naar 

voren kwamen in het onderzoek zijn leefbaarheid, sociaal contact en voorzieningen. Aan de hand van 

deze onderwerpen wordt er hier antwoord gegeven op de deelvragen, zoals deze gesteld zijn in 

hoofdstuk 1. 

7.1.1 Leefbaarheid 

Wat is leefbaarheid en wat bepaalt leefbaarheid? 

Oe leefbaarheid van een buurt geeft aan hoe aantrekkelijk of geschikt het is voor bewoners om in die 

buurt te wonen. Leefbaarheid wordt bepaald door de bestaanszekerheid, woonklimaat, sociaal 

klimaat, verzorgingsklimaat en bestuurlijk klimaat. Hierbij gaat het om de belevingswaarde van de 

bewoner en de mate waarin zij zich verbonden voelt met de buurt. Zowel de andere bewoners in de 

buurt en de mate van sociaal contact als voorzieningen die de mogelijkheid bieden tot sociaal contact 

kunnen bepalend zijn voor de leefbaarheid (Lammerts, et al., 2008). 

Welke voorzieningen zijn van belang voor de leefbaarheid? 

Voorzieningen die bijdragen aan een verbetering van de belevingswaarde van de buurt zijn van 

belang voor de leefbaarheid. Een goed sociaal klimaat en een goed verzorgingsklimaat zijn hier 

relevant. Voorzieningen die zowel bij kunnen dragen aan een goed sociaal klimaat en een goed 

verzorgingsklimaat kunnen in hogere mate bijdragen aan de leefbaarheid. Een rijk verenigingsleven 

geeft aan dat er een hoge betrokkenheid is en dat men zich verbonden voelt met de buurt (LvKK, 

2008). Doormiddel van ontmoetingsplaatsen kunnen mensen in contact met elkaar komen (SCP, 

2002). Voorzieningen die als ontmoetingsplek fungeren zijn gemeenschapshuizen, scholen, 

sportvoorzieningen, maar ook supermarkten en winkels hebben een maatschappelijke functie. 

Daarnaast leveren groenvoorzieningen een bijdrage aan de waardering en de leefbaarheid van de 

woonomgeving (Maat, et al., 2002). 
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Wat is een voldoende voorzieningenniveau voor de leefbaarheid? 

Een voorzieningenniveau dat een aanbod heeft dat aan ieders wens voldoet is niet voor iedere buurt 

haalbaar. Wensen en/of voorkeuren van doelgroepen liggen soms te sterk uiteen om te komen tot 

een selectie van een voorzieningenniveau dat naar ieders wens is. Naast de ligging van voorzieningen 

in een voorzieningenniveau is echter de bereikbaarheid van de voorzieningen ook van belang. Door 

een toenemende mobiliteit en verbetering van de openbare infrastructuur is het minder noodzakelijk 

dat alle voorzieningen die men van belang vindt ook daadwerkelijk op buurtniveau aanwezig zijn. Het 

is echter wel van belang dat er enige voorzieningen aanwezig zijn om een mate van levendigheid te 

behouden. Een voldoende voorzieningenniveau voor de leefbaarheid kenmerkt zich dus door een 

selectie van voorzieningen die gepaard gaan met een verlevendiging van de buurt en het bereikbaar 

houden of maken van de overige voorzieningen. 

7.1.2 Sociaal contact 

Welke vormen van sociaal contact zijn er? 

Sociaal contact kan in een buurt in verschillende manieren zichtbaar zijn. Dit kan zijn van een praatje 

met elkaar of een klein knikje. Andere vormen zijn bijvoorbeeld de planten water geven indien nodig. 

De aanwezigheid van voorzieningen kan tot nog een vorm van sociaal contact leiden, door aanwezig 

te zijn onder de mensen en de mogelijkheid te hebben tot contact, zorgt voor een vorm van sociaal 

contact (SCP, 2008) 

Hoe creëer je de mogelijkheid tot sociaal contact? 

Voor sociaal contact is het van belang dat mensen in contact komen met elkaar. Hierbij kan 

kleinschaligheid bevorderlijk zijn voor de sociale cohesie. Aanwezigheid van voorzieningen maar ook 

beweging op straat door verplaatsing naar deze voorzieningen geeft de mogelijkheid tot sociaal 

contact. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat ook zij die zelf niet mobiel zijn wel de mogelijkheid 

hebben om ook gebruik te maken van voorzieningen en zo de mogelijkheid hebben tot sociaal 

contact. Een voorziening die van belang lijkt te zijn voor sociaal contact is een gemeenschapshuis. 

Deze voorziening komt naar voren als een voorziening die van belang is en daarnaast wordt 

aangegeven dat respondenten een dergelijke voorziening zien als middel om de leefbaarheid op 

voldoende niveau te brengen. Een basisschool/peuterspeelzaal wordt ook aangegeven als 

voorziening die mogelijkheid biedt tot sociaal contact, doordat deze voorziening veel verplaatsing 

met zich meebrengt van verschillende leeftijdcategorieën. 

Is er behoefte aan sociaal contact? 

In een buurt heeft men behoefte aan sociaal contact. Men hoeft echter niet altijd meer contact te 

hebben met de directe buren of buurtgenoten. Voor de leefbaarheid is het niet altijd nodig om meer 

sociaal contact te hebben, men is tevreden met het niveau waarop het zich nu bevindt. Er bestaat 

echter wel kans op vereenzaming, doordat men ouder wordt of niet meer gebruik kan maken van 

een voorziening. In die gevallen is men zich er van bewust behoefte te hebben aan sociaal contact. 

TU/e ~Gemeente Heerlen 



Conclusies, aanbevelingen en discussie 

7.1.3 Voorzieningen 

Wanneer wordt een voorziening nog als bereikbaar ervaren? 

Voor ouderen geldt dat zij niet altijd in staat zijn om zich naar een voorziening te verplaatsen. Indien 

voorzieningen niet op een afzienbare loopafstand bevinden, zijn ze aangewezen op andere 

vervoersmogelijkheden. De bereikbaarheid van een voorziening wordt dan bepaald door de 

bereikbaarheid en beschikbaarheid van deze andere vervoersmogelijkheden. Hierbij speelt naar mijn 

idee de gevoelswaarde een belangrijke rol. Indien met het idee heeft duidelijk meer moeite te 

moeten doen om van een voorziening gebruik te kunnen maken, dan wanneer deze op een 

afzienbare afstand ligt, zal deze voorziening niet als bereikbaar worden ervaren. 

In welke mate wordt er gebruik gemaakt van de voorzieningen? 

Een supermarkt is een voorziening waar iedereen gebruik van maakt, meestal meerdere keren per 

week. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van voorzieningen die vallen onder kleine 

detailhandel en gemeenschapshuis. Het gebruik van een gemeenschapshuis is wel buurtafhankelijk. 

Een sportvoorziening wordt niet door iedereen gebruikt, maar diegenen die gebruik maken van een 

sportvoorziening, maken hier wel meerdere keren per week gebruik van. Een religieuze instelling en 

een café zijn voorzieningen die minder dan 1 keer per week gebruikt worden. 

Welke waarde hebben voorzieningen voor bewoners? 

Voor bewoners is een supermarkt een voorziening waaraan de meeste waarde gehecht wordt. 

Daarnaast wordt er ook belang gehecht aan de aanwezigheid van voorzieningen die vallen onder 

kleine detailhandel en een gemeenschapshuis dichtbij. Men hecht ook belang aan voorzieningen die 

gericht zijn op kinderen als er ook kinderen in het huishouden aanwezig zijn. Voorzieningen als een 

religieuze instelling, sportvoorziening en café spelen nauwelijks een rol. Hierbij geldt wel dat een café 

per buurt anders gewaardeerd wordt. In het algemeen geldt dat hoe dichterbij een belangrijke 

voorziening ligt, hoe beter. 

De waarde van voorzieningen voor bewoners kan voor elke buurt en voor elk type bewoner anders 

zijn. Een rol bij de waardering van voorzieningen is het gebruik van de voorzieningen en de 

aanwezigheid van de voorzieningen in de buurt, wat eveneens weer een rol kan spelen op het 

gebruik van voorzieningen. De waarde van voorzieningen voor bewoners lijkt daarmee bepaald te 

worden vanuit het nut voor de bewoners zelf en niet zo zeer vanuit het nut voor de leefbaarheid van 

de buurt. 

7 .1.4 Beantwoording onderzoeksvraag 

Hoe dient er met voorzieningen in een krimpend gebied om gegaan te worden om de leefbaarheid en 

mogelijkheid tot sociaal contact op een voldoende niveau te houden? 

Om in krimpende gebieden met voorzieningen om te gaan dient er rekening mee gehouden te 

worden dat in deze gebieden het draagvlak kleiner wordt en dat het aanbieden van alle 

voorzieningen die men dichtbij zou willen hebben niet leidt tot behoud of verbetering van de 

leefbaarheid. Om vereenzaming te voorkomen moet men het gevoel hebben dat er mogelijkheden 

zijn om zich te verplaatsen naar een voorziening. Dit betekent niet dat er geen voorzieningen in een 

buurt hoeven te zijn zo lang een voorziening maar bereikbaar is. Door het aanbieden van een selectie 
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van voorzieningen wordt er een zekere mate van levendigheid behouden. Hierdoor blijft het sociaal 

contact in de buurt behouden en verschuift deze niet mee met de voorzieningen buiten de buurt. 

7.2 Beleidsaanbevelingen 

Om aanbevelingen voor de gemeenten te doen naar aanleiding van de voorkeuren van bewoners 

voor voorzieningen, dient er rekening gehouden te worden met de mogelijkheden die een gemeente 

heeft om te voldoen in de wensen en de behoeften van de inwoners van een buurt. Hierbij is er een 

onderscheid te maken tussen emotionele waarde en waarde voor algemeen belang van de buurt. Zo 

komt naar voren dat een supermarkt een voorziening is, die men graag op 500 meter of in de buurt 

wil hebben. Een gemeente is echter niet in staat om voldoende draagvlak te creëren om in elke buurt 

een supermarkt te plaatsen. Dit zal daarnaast voor de exploitant financieel niet haalbaar zijn. Als men 

wenst een voorziening dichtbij te hebben betekent dit niet dat er automatisch meer gebruik van 

gemaakt wordt en dit tot een verbetering van de leefbaarheid zal leiden. 

Op basis van de geschatte parameters kan gesteld worden dat een supermarkt in de buurt van groot 

belang is. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een supermarkt niet alleen voorziet in sociale 

behoefte. Een supermarkt voorziet namelijk ook in de primaire levensbehoefte, door het aanbod aan 

voedsel en dergelijke. Ook een voorziening als een basisschool voorziet in primaire behoefte. Als men 

kinderen in het huishouden heeft, heeft men er ook belang bij dat een voorziening als een 

basisschool in de buurt is. Bij een gemeenschapshuis, een voorziening die voornamelijk voorziet in 

sociale behoefte, is het opvallend dat in de buurten waar een gemeenschapshuis aanwezig is, er 

meer waarde wordt gehecht aan een dergelijke voorziening. Dit kan betekenen dat er sprake is van 

'aanbod schept behoefte'. Een gemeenschapshuis kan dus als de gemeente gebruikt worden als 

middel om sociale contacten te bevorderen, zeker omdat dit één van de weinige voorzieningen is 

waar een gemeente direct invloed op uit kan oefenen. 

7.2.1 Holturn 

In Holtum zijn er de afgelopen jaren een aantal voorzieningen uit de buurt weggevallen. In Holtum 

bestaat er een zekere vrees dat er meer voorzieningen zullen verdwijnen. In het gebied tussen 

Buchten en Holtum in zijn er echter wel nieuwe voorzieningen gekomen. Sportvoorzieningen en een 

basisschool bevinden zich hierdoor niet verder dan 1000 meter van de bewoners van Holtum. Dit 

wordt echter gezien als het wegtrekken van de voorzieningen uit Holtum en niet zo zeer als het 

bundelen van voorzieningen op een strategische locatie. 

De voorzieningen die voor de bewoners van Holtum naast een supermarkt van belang zijn, zijn een 

gemeenschapshuis en een café. Van deze voorzieningen wordt ook door veel inwoners van Holtum 

gebruik gemaakt. De gemeente zorgt voor de subsidiëring van gemeenschapshuizen en kan er dus 

zorg voor dragen dat deze blijft bestaan. Hierbij wordt door de gemeente wel een beleid gevolgd dat 

het gebruik gelijk staat aan draagvlak, wat weer bestaansrecht van de voorziening geeft. Een 

gemeente of overheid kan echter niet het bestaansrecht van een café, een buurtwinkel of een school 

garanderen. 

In Holtum zal er een beslissing genomen moeten worden over de ligging en de bereikbaarheid van de 

voorziening. Indien men voorzieningen in Holtum wil bundelen met Buchten door deze op een 

strategische plek te plaatsen, zal er voorzien moeten worden in de bereikbaarheid naar deze plek, 

waardoor bewoners minder het gevoel krijgen dat voorzieningen wegtrekken uit hun buurt. 
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Anderzijds kan men er voor kiezen om te voorzien in de behoeften van ouderen, waarbij behoud van 

de voorzieningen, nu nog in Holturn aanwezig zijn, gehanteerd wordt, zodanig, dat ook andere 

leeftijdsgroepen zich kunnen en willen vestigen in Holtum. 

7 .2.2 Broeksittard 

Broeksittard is van oudsher een kerkdorp en aan de situering van de voorzieningen is dit ook te zien. 

Het gemeenschapshuis en de cafés bevinden zich rond de kerk. Deze voorzieningen bevinden zich 

voor bewoners van Broeksittard daardoor binnen 500 meter. Voor de dagelijkse boodschappen is 

men aangewezen op voorzieningen buiten de buurt. Door de ligging van een aantal voorzieningen, 

zoals sportvoorziening en basisschool aan de randen van Broeksittard zijn ook deze voorzieningen 

goed bereikbaar. De bereikbaarheid van voorzieningen voor dagelijkse boodschappen is verslechterd, 

doordat er in de buurt geen bus meer rijdt. Wat het gebruik hiervan was is echter niet bekend. 

Een supermarkt en gemeenschapshuis zijn voor inwoners van Broeksittard het meest van belang. Het 

gebruik van het gemeenschapshuis is echter onder de minimumwaarde om de voorziening in stand 

te houden. Bewoners van Broeksittard zien dit wel als een voorziening die van belang is voor de 

leefbaarheid. Er zou dan ook getracht moeten worden om het gemeenschapshuis te behouden. 

Samen met de kerk en de cafés er omheen blijven deze voorzieningen het middelpunt en de 

ontmoetingsplek van de buurt. Om tegemoet te komen aan de wensen van ouderen dient er gekeken 

te worden naar een verbetering van de bereikbaarheid van voorzieningen voor dagelijkse 

boodschappen. 

7.2.3 DeDem 

Inwoners van De Dem hechten het meeste belang aan de ligging van een supermarkt. Deze 

voorziening heeft men het liefst op een korte afstand. Indien er kinderen in het huishouden aanwezig 

zijn wordt er ook belang gehecht bij de aanwezigheid van voorzieningen voor kinderen dichtbij. In De 

Dem bevinden zich bijna alle voorzieningen, die in dit onderzoek centraal stonden, alleen een 

gemeenschapshuis is niet als zodanig aanwezig. Er zijn echter wel accommodaties die een 

soortgelijke functie hebben. 

In De Dem zijn door de aanwezigheid van de vele voorzieningen de gevolgen van krimp nog niet 

zichtbaar. Ook is het mogelijke effect voor de bewoners niet zichtbaar op de leefbaarheid. 

Ontevredenheid over de buurt lijkt meer veroorzaakt te worden door de hinder die men van elkaar 

of van mensen van buitenaf ondervindt. Voor de afstemming van het voorzieningenniveau van De 

Dem zijn geen duidelijke randvoorwaarden te stellen. Er zal eerst geprobeerd moeten worden om de 

sociale cohesie te herstellen alvorens een selectie gemaakt kan worden van de voorzieningen die het 

meest bijdragen aan de leefbaarheid. 

7.3 Suggesties en discussie 

Het onderzoek is zodanig uitgevoerd dat er een algemeen beeld gegeven wordt van het belang van 

een aantal voorzieningen en hoe het voorzieningenniveau in een krimpend gebied zo afgestemd kan 

worden dat de leefbaarheid en mogelijkheid tot sociaal contact van voldoende niveau is. Voor een 

specifieke afstemming van het voorzieningenniveau heeft het de voorkeur om vooral die 

voorzieningen waar de gemeente of overheid grip op heeft te onderzoeken. 
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In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van de voorzieningen supermarkt, voorzieningen die vallen 

onder kleine detailhandel, gemeenschapshuis, religieuze instelling, sportvoorziening, café, 

basisschool/peuterspeelzaal en een speelvoorziening voor kinderen tot ongeveer 12 jaar. Deze 

selectie is gaandeweg de voorbereiding gemaakt, waarbij bijvoorbeeld groenvoorzieningen en 

voorzieningen voor jongeren achterwege zijn gelaten. Het kan zijn dat deze voorzieningen ook een 

belangrijke rol spelen bij het ontstaan van sociale contacten. 

Het advies dat uitgebracht is naar de betreffende gemeenten bestaat uit enkele bouwstenen voor 

het beleid ten aanzien van de onderzochte buurten. Voor verdere uitwerking dient er onderzocht te 

worden wat de haalbaarheid is van deze aanbevelingen. Daarnaast dient er na verloop van tijd 

onderzocht te worden of dit geleid heeft tot een verbetering of behoud van de leefbaarheid en 

sociale cohesie in de buurt. 

Om de leefbaarheid van de buurt en de mogelijkheden tot sociaal contact van een voldoende niveau 

te houden zal het nodig zijn om meermaals te onderzoeken wat de voorkeuren van de inwoners zijn 

voor voorzieningen. Hierdoor kan duidelijk worden of gemaakte aanpassingen leiden tot een 

verbetering of behoud van de leefbaarheid, maar ook of er veranderingen hebben plaatsgevonden in 

voorkeuren voor voorzieningen. 

Voor verder onderzoek dient er daarnaast goed nagegaan worden of bewoners zich kunnen 

associëren met de te onderzoeken ontwikkeling. In een buurt als De Dem waar er nog veel 

voorzieningen aanwezig zijn en op dit vlak de gevolgen van krimp nog niet zichtbaar zijn, lijkt het er 

dan ook op dat men minder waarde hecht aan het onderzoek. Respondenten gebruiken het 

onderzoek om andere ontwikkelingen aan te kaarten. Door een goede afstemming tussen gemeente 

en bewoners, zodanig dat het nut duidelijk is voor de bewoners, kan het onderzoek een betere 

bijdrage leveren. 

Ook dient er goed nagegaan te worden of de keuzes die men maakt en de belangen voor 

voorzieningen die hier uit komen, voortkomen uit praktische overweging of vanuit sociale gronden. 

Een supermarkt is namelijk een voorziening die respondenten graag dichtbij willen hebben. Deze 

voorkeur hoeft niet te betekenen dat het hier om sociaal belang gaat, maar waarschijnlijk gaat het 

hier ook om het primaire belang van een supermarkt. Eveneens geldt dat een religieuze instelling 

niet van belang is. Dit betekent niet automatisch dat deze voorziening niet gewenst is in een buurt. 

Zou er namelijk in een buurt als Holturn gevraagd worden of de kerk weg zou kunnen, zal bijna 

iedereen deze voorziening willen behouden. 

Zodra de data uit de keuzes beschikbaar is, kan met het model snel en gemakkelijk inzicht verkregen 

worden in het belang van voorzieningen en hoe deze voorzieningen zich tot elkaar verhouden. 

Doordat er van te voren een selectie van voorzieningen gemaakt wordt, is het mogelijk dat er zaken 

buiten beschouwing gelaten zijn, die voor de bewoners wellicht een rol spelen bij de keuze. In het 

onderzoek is naar voren gekomen dat er geen sterke correlatie is tussen het berekende nut van de 

voorzieningenpakketten en de kans dat dit pakket verkozen werd boven het voorzieningenpakket 

van de eigen buurt. Dit kan er op duiden dat er zaken buiten beschouwing zijn gelaten, die zij wel 

meenemen in de beoordeling van hun eigen voorzieningenpakket in de buurt, maar niet zichtbaar 

zijn in de voorgelegde voorzieningenpakketten. 
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Conclusies, aanbevelingen en discussie 

De vragenlijst die gebruikt is voor het onderzoek zou op een aantal punten ingekort kunnen worden. 

Door de lengte van de vragenlijst kan het zijn dat respondenten de vragenlijst niet afmaken of er niet 

aan beginnen. Minder keuzetaken voorleggen, minder stellingen en minder vragen over de persoon

en huishoudenkenmerken zijn mogelijkheden om de vragenlijst in te korten en zo meer 

respondenten te trekken. Dit betekent niet dat dit ook tot het gewenste resultaat leidt. Minder 

keuzetaken voorleggen betekent dat er meer respondenten nodig zijn. Voor een grote buurt als De 

Dem zou dit mogelijk zijn, voor de kleinere buurten als Holturn en Broeksittard is dit wel 

problematisch. 
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Bijlage 1: Clusteren stellingen 

Voor het clusteren van de stellingen zijn een aantal stelling negatief gesteld. Stelling b2, j2, n2, o2 en 

p2 zijn de stellingen b, j, n, o en p maar dan positief gesteld. 

Als eerste wordt de homogeniteit weergegeven, waarna aangegeven wordt wat de homogeniteit 

voor het cluster wordt indien een stelling weggelaten wordt. 

Holtum: 

Cluster 1: Leefbaarheid van de buurt 

Reliability Statistles 

Cronbaeh's Alpha N of Items 

,647 4 

Item-Total Statistles 

Cronbaeh's 

Seale Mean if Scale Varianee if Gorreeteel Item- Alpha if Item 

Item Deleteel Item Deleteel Total Correlation Deleteel 

Stelling_ a 10,80 3,535 ,536 ,497 

b2 10,65 4,554 ,234 ,706 

Stelling_e 11 ,56 3,650 ,540 ,498 

Stelling d 11 ,62 4,064 ,424 ,581 

Cluster 2: Tevredenheid over voorzieningen in de buurt 

Reliability Statistles 

Cronbaeh's Alphé! N of Items 

,622 5 

ltem-Total Statistles 

I 

Cronbaeh's I 

Seale Mean if Seale Varianee if Correeted Item- Alpha if Item 
I 

Item Deleted Item Deleted Total Correlation Deleted 

Stelllng_e 11 ,53 8 ,2:27 ,41 8 ,546 

Stelling_J 10,37 8,786 ,346 ,582 

Stefl intLlJ 10,69 9,141 .,.2136 ,620 

Slekllng_h 10,70 7,736 ,444 ,530 

Slelllng_i 10,88 8,060 ,404 ,552 
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Bijlagen 

Cluster 3: Belang van een aantal voorzieningen 

Reliability Statistles 

Cronbach's Alpha N of Items 

,477 3 

Item-Tatal Statistles 

Cronbach's 

Scale Mean if Scala Varianee if Gorreeteel Item- Alpha if Item 

Item Deleteel Item Deleteel Total Correlation Deleteel 

'2 7,23 2,332 ,288 ,403 

Stelling_k 6,65 2,529 ,519 ,066 

Stelling I 7,86 2,894 '151 ,630 

Cluster 4: Belang sociaal contact in de buurt 

Reliabillty Statistles 

Cronbach's Alpha N of Items 
. 

,358 5 

Item-Tatal Statistles 

Cronbach's 

Scale Mean if Scale Varianee if Corrected Item- Alpha if Item 

Item Deleteel Item Deleted T otal Correlation Deleted 

Stelling_m 14,2346 4,057 ,021 ,451 

n2 14,8889 3,650 ,257 ,244 

o2 14,9753 3,624 ,255 ,244 

p2 14,4074 3,769 ,1 48 ,333 

Stelling_q 14,5802 3,747 ,248 ,255 

Cluster 5: Belang voorzieningen voor kinderen/jongeren in de buurt 

Reliability Statistles 

Cronbach's Alpha N of Items 

,837 3 

ltem-Total Statistles 

Cronbach's 

Scala Maan if Scala Varianee if Gorreeteel Item- Alpha if Item 

Item Deleteel Item Deleted Total Correlation Deleted 

Stelling_r 7,63 3,311 ,599 ,864 

Stelling_s 7,70 2,536 ,779 ,690 

Stelling_t 7,93 2,569 ,734 ,739 
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Bijlage 2: Gebruik voorzieningen 

Holtum: 

GebruikSupermarkt * SamenSupermarkt Crosstabulatlon 

Count 
~ 

SamenSupermarkt 

GebruikSupermarkt 
Meestal Zowel alleen Meestal 

Nooit 0 Altijd alleen alleen als samen samen 

Minder dan 1 keer per week 0 1 1 0 

1 keer per week 3 6 11 7 
Enkele keren per week 

8 14 22 5 
Elke dag 

0 0 2 0 

Total 11 21 36 12 

Altijd samen 

1 

0 

0 

0 

1 

GebruikDetailhandel * SamenDetailhandel Crosstabulation 

Count 

SamenDetailhandel 

GebruikDetailhandel 
Meestal Zowel alleen Meestal 

Nooit 3 Altijd alleen alleen als samen samen Altijd samen 

Minder dan 1 keer per week 2 8 11 0 0 

1 keer per week 9 13 9 6 0 
Enkele keren per week 

3 6 7 3 0 
Elke dag 

0 1 0 0 0 

Total 14 28 27 9 0 

GebruikGemeenschapshuis * SamenGemeenschapshuis Crosstabulatlon 

Count 

SamenGemeenschapshuis 

GebruikGemeenschapshuis 
Meestal Zowel alleen Meestal 

Nooit 30 Altijd alleen alleen als samen samen Altijd samen 

Minder dan 1 keer per week 1 3 18 10 5 

1 keer per week 0 1 5 2 1 
Enkele keren per week 

0 1 2 2 0 
Elke dag 

0 0 0 0 0 

Total 1 5 25 14 6 

Total 

3 

27 

49 

2 

81 

Total 

21 

37 

19 

1 

78 

Total 

37 

9 

5 

0 

51 
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GebruikReligie * SamenReligie Crosstabulation 

Count 

SamenReligie 

GebruikReligie 
Meestal Zowel alleen Meestal 

Nooit 38 Altijd alleen alleen als samen samen Altijd samen Total 

Minder dan 1 keer per week 3 2 17 13 2 37 

1 keer per week 0 0 3 0 2 5 
Enkele keren per week 

0 1 0 0 0 1 
Elke dag 

0 0 0 0 0 0 

Total 3 3 20 13 4 43 

GebruikSport * SamenSport Crosstabulation 

Count 

SamenSport 

GebruikSport 
Meestal Zowel alleen Meestal 

Nooit 32 Altijd alleen alleen als samen samen Altijd samen Total 

Minder dan 1 keer per week 2 4 2 0 3 11 

1 keer per week 5 4 5 4 0 18 
Enkele keren per week 

4 6 4 3 2 19 
Elke dag 

0 0 1 0 0 1 

Total 11 14 12 7 5 49 

GebruikCafe * SamenCafe Crosstabu lation 

Count 

SamenCafe 

GebruikCafe 
Meestal Zowel alleen Meestal 

Nooit 40 Altijd alleen alleen alssamen samen Altijd samen Tot al 

Minder dan 1 keer per week 1 1 9 12 7 30 

1 keer per week 1 1 3 3 0 8 
Enkele keren per week 

0 1 1 0 1 3 
Elke dag 

0 0 0 0 0 0 

Total 2 3 13 15 8 41 
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Broeksittard: 

GebruikSupermarkt * SamenSupermarkt Crosstabulation 

Count 

SamenSupermarkt 

GebruikSupermarkt 
Meestal Zowel alleen Meestal 

Nooit 2 Altijd alleen alleen als samen samen Altijd samen Total 

Minder dan 1 keer per week 0 0 1 1 0 2 

1 keer per week 3 3 11 3 0 20 
Enkele keren per week 

6 5 5 3 2 21 
Elke dag 

0 0 0 0 0 0 

Total 9 8 17 7 2 43 

GebruikDetailhandel * SamenDetailhandel Crosstabulatlon 

Count 

SamenDetailhandel 

GebruikDetailhandel 
Meestal Zowel alleen Meestal 

Nooit 6 Altijd alleen alleen als samen samen Altijd samen Total 

Minder dan 1 keer per week 4 4 4 3 0 15 

1 keer per week 1 4 12 0 1 18 
Enkele keren per week 

3 1 0 2 0 6 
Elke dag 

0 0 0 0 0 0 

Total 8 9 16 5 1 39 

GebruikGemeenschapshuis * SamenGemeenschapshuis Crosstabulation 

Count 

SamenGemeenschapshuis 

GebruikGemeenschapshuis 
Meestal Zowel alleen Meestal 

Nooit 20 Altijd alleen alleen als samen samen Altijd samen Total 

Minder dan 1 keer per week 2 4 6 6 0 18 

1 keer per week 1 2 1 1 1 6 
Enkele keren per week 

0 1 0 0 0 1 
Elke dag 

0 0 0 0 0 0 

Total 3 7 7 7 1 25 
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Bijlagen 

GebruikReligie * SamenReligie Grosstabulatlon 

Gount 

SamenReligie 

GebruikReligie 
Meestal Zowel alleen Meestal 

Nooit 17 Altijd alleen alleen als samen samen Altijd samen Total 

Minder dan 1 keer per week 3 4 5 8 1 21 

1 keer per week 0 0 3 1 2 6 
Enkele keren per week 

0 1 0 0 0 1 
Elke dag 

0 0 0 0 0 0 

Total 3 5 8 9 3 28 

GebruikSport * SamenSport Grosstabulatlon 

Gount 

SamenSport 

GebruikSport 
Meestal Zowel alleen Meestal 

Nooit 24 Altijd alleen alleen als samen samen Altijd samen Total 

Minder dan 1 keer per week 0 2 3 0 0 5 

1 keer per week 3 2 1 2 0 8 
Enkele keren per week 

2 2 1 1 0 6 
Elke dag 

1 0 1 0 0 2 

Total 6 6 6 3 0 21 

GebruikGate * SamenGate Grosstabulatlon 

Gount 

SamenGate 

GebruikGate 
Meestal Zowel alleen Meestal 

Nooit 25 Altijd alleen alleen als samen samen Altijd samen Total 

Minder dan 1 keer per week 0 2 1 4 2 9 

1 keer per week 0 0 4 3 0 7 
Enkele keren per week 

1 0 2 1 0 4 
Elke dag 

0 0 0 0 0 0 

Total 1 2 7 9 2 20 
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Afstemming voorzieningenniveau op ontwikkelingen rond bevolkingsdaling 

DeDem: 

GebruikSupermarkt * SamenSupermarkt Crosstabulation 

Count 

SamenSupermarkt 

GebruikSupermarkt 
Meestal Zowel alleen Meestal 

Nooit 3 Altijd alleen alleen als samen samen Altijd samen Total 

Minder dan 1 keer per week 0 2 2 1 0 5 

1 keer per week 13 7 13 13 9 55 
Enkele keren per week 

21 30 30 11 4 96 
Elke dag 

1 2 1 1 0 5 

Total 35 41 46 26 13 161 

GebruikDetailhandel * SamenDetailhandel Crosstabulatlon 

Count 

SamenDetailhandel 

GebruikDetailhandel 
Meestal Zowel alleen Meestal 

Nooit 43 Altijd alleen alleen als samen samen Altijd samen Total 

Minder dan 1 keer per week 8 20 13 5 3 49 

1 keer per week 8 17 14 11 1 51 
Enkele keren per week 

5 2 9 2 3 21 
Elke dag 

0 0 0 0 0 0 

Total 21 39 36 18 7 121 

GebruikGemeenschapshuis * SamenGemeenschapshuis Crosstabulatlon 

Count 

SamenGemeenschapshuis 

GebruikGemee.nschapshuis 
Meestal Zowel alleen Meestal 

Nooit 147 Altijd alleen alleen als samen samen Altijd samen Total 

Minder dan 1 keer per week 1 4 2 4 2 13 

1 keer per week 1 2 0 0 1 4 
Enkele keren per week 0 0 0 0 0 0 
Elke dag 0 0 0 0 0 0 

Total 2 6 2 4 3 17 

TU/e ~Gemeente Heerlen 



Bijlagen 

GebruikReligie * SamenReligie Crosstabulation 

Gount 
r 

SamenReligie 

GebruikReligie 
Meestal Zowel alleen Meestal 

Nooit 121 Altijd alleen alleen als samen samen Altijd samen Total 

Minder dan 1 keer per week 1 3 12 8 3 27 

1 keer per week 1 1 4 2 3 11 
Enkele keren per week 

3 0 1 0 1 5 
Elke dag 

0 0 0 0 0 0 

Total 5 4 17 10 7 43 

GebruikSport * SamenSport Crosstabulatlon 

Gount 

SamenSport 

GebruikSport 
Meestal Zowel alleen Meestal 

Nooit 104 Altijd alleen alleen als samen samen Altijd samen Total 

Minder dan 1 keer per week 3 0 3 2 0 8 

1 keer per week 12 3 5 1 1 22 
Enkele keren per week 

12 8 7 2 0 29 
Elke dag 

0 1 0 0 0 1 

Total 27 12 15 5 1 60 

GebrulkCafe * SamenCafe Crosstabulation 

Gount 

SamenGate 

GebruikGate 
Meestal Zowel alleen Meestal 

Nooit 125 Altijd alleen alleen als samen samen Altijd samen Total 

Minder dan 1 keer per week 5 4 6 10 6 31 

1 keer per week 1 0 2 1 3 7 
Enkele keren per week 

1 0 0 0 0 1 
Elke dag 

0 0 0 0 0 0 

Total 7 4 8 11 9 39 
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Afstemming voorzieningenniveau op ontwikkelingen rond bevolkingsdaling 

Bijlage 3 Parameterwaarden alle gebieden 

Zonder interactie-effect: 

Observaties LL(O) LL(JJ) pz 

2608 -3615,46 -3293,128 0,089153 

+--------+--------------+----------------+-------++--------+ 
I Variablei Coefficient I Standard Error lb/St.Er.IP[ IZI>z]l 
+--------+--------------+----------------+-------~+--------+ 

CONSTANT .79966626 . 04177228 19.143 .0000 
SUPERMl .49985154 .04141314 12.070 .0000 
SUPERM2 .00706301 .04167026 .169 .8654 
DETAILHl .15012773 .04002776 3.751 .0002 
DETAILH2 .11803459 . 03942165 2.994 .0028 
GEMSCHl .23406411 . 04103690 5.704 .0000 
GEMSCH2 .09308011 . 04052966 2.297 .0216 
RELIGIE! -.06433084 .04134964 -1.556 .1198 
RELIGIE2 .02559005 .04010363 .638 .5234 
SPORTl .05425986 .04106482 1.321 .1864 
SPORT2 .04165654 .04277237 .974 .3301 
CAFEl . 04211915 .04249959 .991 .3217 
CAFE2 -.02495011 .04079770 -.612 .5408 
BASISl .12940646 .04151842 3.117 .0018 
BASIS2 -.00899497 .04191272 -.215 .8301 
SPEELPLl .16792221 .04081145 4 . 115 .0000 
SPEELPL2 -.00062189 .04196120 -.015 . 9882 

Met interactie-effect: 

Observaties LL(O) LL(JJ) pi 

2608 -3615,46 -3290,905 0,089768 

+--------+--------------+----------------+-------~+--------+ 
IVariablel Coefficient I Standard Error lb/St.Er.IP[ IZI>z]l 
+--------+--------------+----------------+-------~+--------+ 

CONSTANT .80011704 .04194447 19.076 .0000 
SUPERMl .51436528 .04250358 12.102 .0000 
SUPERM2 .00382868 .04220528 .091 .9277 
DETAILHl .16772590 .04112306 4.079 .0000 
DETAILH2 .10443698 .04122131 2.534 .0113 
GEMSCHl .24219801 . 04135984 5.856 .0000 
GEMSCH2 .09500854 . 04071078 2.334 .0196 
RELIGIE! -.06593054 . 04144348 -1.591 .1116 
RELIGIE2 .02140517 .04033717 .531 .5957 
SPORTl .05279637 . 04173845 1.265 .2059 
SPORT2 .04904796 .04304867 1.139 .2546 
CAFEl .04667128 .04262666 1. 095 .2736 
CAFE2 -.03117691 .04170393 -.748 .4547 
BASISl .12067345 .04217437 2.861 .0042 
BASIS2 -.00634036 .04211552 -.151 .8803 
SPEELPLl .16659808 .04122467 4.041 .0001 
SPEELPL2 -.00044848 .04268957 -. 011 . 9916 
SlDl -.04208446 .05396441 -.780 . 4355 
SlD2 . 02031162 .05698103 .356 . 7215 
S2Dl -.09092346 .06006865 -1.514 . 1301 
S2D2 .07680570 .06449134 1.191 . 2337 

TU/e ~Gemeente Heerlen 



Bijlagen 

Bijlage 4: Parameterwaarden per gebied 

Holtum: 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
IVariablel Coefficient I Standard Error lb/St.Er. IP[IZI>z) I 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 

CONSTANT I 
SUPERMl I 
SUPERM2 I 
DETAILHll 
DETAILH21 
GEMSCHl I 
GEMSCH2 I 
RELIGIE! I 
RELIGIE21 
SPORT! I 
SPORT2 I 
CAFEl I 
CAFE2 I 
BASIS! I 
BASIS2 I 
SPEELPLll 
SPEELPL21 

Broeksittard: 

. 25119985 

.39966797 

.02145231 

.17947774 

.10999671 

.33359476 

.11058764 

.00724659 

.06548621 

.13135754 

.07732500 

.28436903 
-.23548179 

.15795424 
-.01053741 

.16347795 

.05194331 

.08604163 

.07753302 

.07487423 
,07282127 
. 07077129 
.07368659 
.07291527 
.07356753 
.07197057 
.07310690 
.07639246 
.07549923 
.07516842 
.07413833 
.07567092 
.07379972 
.07306142 

2.920 
5.155 

.287 
2.465 
1.554 
4.527 
1.517 

.099 

.910 
1. 797 
1.012 
3.767 

-3.133 
2.131 
-.139 
2.215 

.711 

.0035 

.0000 

.7745 

. 0137 

.1201 

.0000 

.1294 

.9215 

.3629 

.0724 

.3114 

.0002 

.0017 

.0331 

.8893 

.0267 

. 4771 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
IVariablel Coefficient I Standard Error lb/St.Er. IP[IZI>z) I 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 

CONSTANT I 
SUPERMl I 
SUPERM2 I 
DETAILHll 
DETAILH21 
GEMSCHl I 
GEMSCH2 I 
RELIGIE! I 
RELIGIE21 
SPORT! I 
SPORT2 I 
CAFEl I 
CAFE2 I 
BASIS! I 
BASIS2 I 
SPEELPLll 
SPEELPL21 

De Dem: 

.36265688 

.42249213 
-.03823735 

.13284312 

.10794253 

.41241028 
-.00408895 

.11242359 
-. 20521163 

.12841412 

. 00644110 
-.08119368 

.06517953 

.19090068 
-.03078220 

.16275906 

.06436110 

.11156616 

.10463147 

.10238908 

.09704109 

.09556557 

.09769367 

.10121949 

. 09772469 

.09885035 

.10038737 

.10297341 

.10536977 

.09528764 

.09967801 

.09983600 

.09708094 

.09827434 

3.251 
4.038 
-.373 
1.369 
1.130 
4.221 
-.040 
1.150 

-2.076 
1.279 

.063 
-. 771 

.684 
1.915 
-.308 
1.677 

.655 

.0012 

.0001 

.7088 

.1710 

.2587 

.0000 

.9678 

.2500 

.0379 

.2008 

.9501 

.4410 

.4940 

.0555 

.7578 

.0936 

.5125 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
IVariablel Coefficient I Standard Error lb/St.Er. IP[IZI>z) I 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 

CONSTANT 
SUPERMl 
SUPERM2 
DETAILHl 
DETAILH2 
GEMSCHl 
GEMSCH2 
RELIGIE! 
RELIGIE2 
SPORT! 
SPORT2 
CAFEl 
CAFE2 
BASIS! 
BASIS2 
SPEELPLl 
SPEELPL2 

1.18913646 
.61919879 
.02555650 
.14002074 
.12734222 
.12160008 
.10575509 

-.15384281 
.08142954 

-.02572435 
.03925739 

-.06387269 
.06589429 
.09480209 

-.00779800 
.18429676 

-.07487157 

Afstudeeronderzoek Cornèlie Westra 

.05593721 

.05787748 

.05968285 

.05685973 

.05619041 

.05969817 

.05749802 

.06029205 

.05707724 

.05958487 

.06171303 

.06154124 

.05825624 

.06015137 

.06009736 

.05863913 

.06166828 

21.258 
10.698 

.428 
2.463 
2.266 
2.037 
1. 839 

-2.552 
1.427 
-.432 

.636 
-1.038 

1.131 
1.576 
-.130 
3.143 

-1.214 

.0000 

.0000 

.6685 

.0138 

.0234 

.0417 

.0659 

.0107 

.1537 

.6659 

.5247 

.2993 

.2580 

.1150 

.8968 

.0017 

.2247 
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Afstemming voorzieningenniveau op ontwikkelingen rond bevolkingsdaling 

Bijlage 5: Parameterwaarden geslacht 

Mannen: 

Observaties LL(O) LL(/1) pz 

1305 -1809,11 -1653,62 0,085949 

+--------+--------------+----------------+-------r+--------+ 
IVariablel Coefficient I Standard Error lb/St.Er.IP[ IZI>z]l 
+--------+--------------+----------------+-------r+--------+ 

CONSTANT .73239583 .05977688 12.252 .0000 
SUPERM1 .50222861 .05827795 8.618 .0000 
SUPERM2 -.02089214 .05879680 -.355 . 7223 
DETAILH1 .14601089 .05628105 2.594 .0095 
DETAILH2 .15317749 .05499390 2.785 .0053 
GEMSCH1 .32071963 .05731791 5.595 .0000 
GEMSCH2 .10535064 .05682878 1.854 .0638 
RELIGIE1 -.08707196 .05830456 -1.493 .1353 
RELIGIE2 -.02373416 .05709440 -.416 .6776 
SPORT1 .06223740 .05782908 1.076 .2818 
SPORT2 .02158877 .06025483 .358 . 7201 
CAFE1 .14386252 .05888362 2.443 .0146 
CAFE2 -.05597734 .05774663 -.969 .3324 
BASIS1 .08448458 .05846039 1. 445 .1484 
BASIS2 .03117813 .05880438 .530 .5960 
SPEELPL1 .08210528 .05839748 1.406 .1597 
SPEELPL2 .02523245 .05879574 .429 .6678 

Vrouwen: 

Observaties LL(O) LL(/1) pz 

1303 -1806,34 -1625,15 0,100310 

+--------+--------------+----------------+-------r+--------+ 
IVariablel Coefficient I Standard Error lb/St.Er.IP[ IZI>zll 
+--------+--------------+----------------+-------r+--------+ 

CONSTANT .88304152 . 05897243 14.974 .0000 
SUPERM1 .50990082 . 05937234 8.588 .0000 
SUPERM2 .04097493 . 05956272 .688 .4915 
DETAILH1 .16214594 .05737778 2.826 .0047 
DETAILH2 .07599113 .05708957 1.331 .1832 
GEMSCH1 .13952612 .05954190 2.343 .0191 
GEMSCH2 .08048819 .05829697 1.381 .1674 
RELIGIE1 -.04027404 .05908510 -.682 .4955 
RELIGIE2 .08168905 .05679805 1.438 .1504 
SPORT! .03652204 .05906292 .618 .5363 
SPORT2 . 07511947 . 06133390 1.225 .2207 
CAFE1 -.06964124 .06208812 -1.122 .2620 
CAFE2 . 01163253 .05826136 .200 .8417 
BASIS1 .18492095 .05949002 3.108 .0019 
BASIS2 I -.06252267 .06053420 -1.033 .3017 
SPEELPL11 .26202836 .05761899 4.548 .0000 
SPEELPL21 -.02984293 .06043511 -.494 .6214 

TU/e ~Gemeente Heerlen 



Bijlagen 

Bijlage 6: Parameterwaarden leeftijdsgroepen 

20 tot en met 34 jaar: 

Observaties LL(O) LL(/J) 

396 -548,973 -476,509 0,131999 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
\ Variablei Coefficient I Standard Error \b/St.Er.\P[ \Z\>z]l 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 

CONSTANT\ .61165472 .08322175 7.350 .0000 
SUPERM1 I .66803457 .07979956 8.371 .0000 
SUPERM2 I .06443203 .07775108 .829 .4073 
DETAILH1\ .06361098 .07627343 .834 .4043 
DETAILH2 .18270816 .07470083 2.446 .0145 
GEMSCH1 .11680783 .07759377 1.505 .1322 
GEMSCH2 .09140928 .07663149 1.193 .2329 
RELIGIE1 -.11949559 .07847283 -1.523 .1278 
RELIGIE2 .05054942 .07573762 .667 .5045 
SPORTl .05755593 .0 7761447 .742 .4584 
SPORT2 .17060994 .08143904 2.095 .0362 
CAFE1 .10728707 .08012740 1.339 .1806 
CAFE2 -.00496631 .07671674 -.065 .9484 
BASIS1 .39237371 .07688526 5.103 .0000 
BASIS2 -.01864081 .07854315 -.237 .8124 
SPEELPL1 .51925133 .07459662 6.961 .0000 
SPEELPL2 -.14263539 . 07978272 -1.788 .0738 

35 tot en met 64 jaar: 

Observaties LL(O) LL(/J) P" 
1n1 ·2455,13 -2242,62 0,086555 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
\Variablel Coefficient I Standard Error lb/St.Er. IP[\ZI>z] I 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 

CONSTANT\ 
SUPERM1 I 
SUPERM2 I 
DETAILH1 
DETAILH2 
GEMSCH1 
GEMSCH2 
RELIGIE1 
RELIGIE2 
SPORT1 
SPORT2 
CAFE1 
CAFE2 
BASIS1 
BASIS2 
SPEELPL1 
SPEELPL2 

.80468076 

.40498213 

.04183362 

.18772158 

.11914443 

.28127689 

.10603213 
-.00552274 

.01918884 

.12502186 
-.02241030 

.03310829 
-.02719027 

.03145801 
-.04480950 
-.01047087 

.10181419 
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.05889992 

.05832696 

.05834014 

.05628293 

.05559952 

.05782463 

.05706588 

.05781564 

.05654186 

.05750858 

.06107187 

.06006296 

. 05729292 

.05969647 

.05970116 

.05953141 

. 05871731 

13.662 
6.943 

.717 
3.335 
2.143 
4.864 
1.858 
-.096 

.339 
2.174 
-.367 

.551 
-.475 

.527 
-.751 
-.176 
1.734 

.0000 

.0000 

.4733 

.0009 

.0321 

.0000 

.0632 

.9239 

.7343 

.0297 

.7137 

.5815 

.6351 

.5982 

.4529 

.8604 

.0829 
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Afstemming voorzieningenniveau op ontwikkelingen rond bevo/kingsda/ing 

25 tot en met 44 jaar: 

Observaties LL(O) LL(fj) 

m -1070,22 . -941,94 0,119863 
+--------+--------------+----------------+-------r+--------+ 
I Variablei Coefficient I Standard Error lb/St.Er.IP[ JZI>z)J 
+--------+--------------+----------------+-------r+--------+ 

CONSTANT .50600885 .12132150 4.171 .0000 
SUPERMl .79820081 .11340925 7.038 .0000 
SUPERM2 .08053679 .10878389 .740 .4591 
DETAILHl .10695764 .10503296 1. 018 .3085 
DETAILH2 .15748907 .10633821 1.481 .1386 
GEMSCHl .00539010 .11001913 .049 .9609 
GEMSCH2 .20511245 .10785268 1.902 .0572 
RELIGIE! -.13407329 .10944395 -1.225 .2206 
RELIGIE2 .04859679 .10678281 .455 .6490 
SPORTl -.05045426 .11048149 -.457 .6479 
SPORT2 .21479995 .11694481 1. 837 .0662 
CAFEl .13930752 .11295131 1.233 .2174 
CAFE2 .06380799 .10700656 .596 .5510 
BASISl .39702126 .10859273 3.656 .0003 
BASIS2 .03196160 .10897310 .293 .7693 
SPEELPLl .54302786 .10586525 5.129 .0000 
SPEELPL2 -.18646866 .11361102 -1.641 .1007 

45 tot en met 64 jaar: 

Observaties LL(O) LL(fj) p2 

1296 -1796,64 -1644,71 0,084565 
+--------+--------------+----------------+------~-+--------+ 
I Variablei Coefficient I Standard Error Jb/St.Er.JP[JZJ>z)J 
+--------+--------------+----------------+------~-+--------+ 

CONSTANT .78231573 .05073622 15.419 .0000 
SUPERMl .45926148 .05019688 9.149 .0000 
SUPERM2 .04235689 .05007965 .846 .3977 
DETAILHl .14475072 .04850568 2.984 .0028 
DETAILH2 .14337905 .04737684 3.026 .0025 
GEMSCHl .27400969 .04952703 5.533 .0000 
GEMSCH2 .07537577 .04902159 1.538 .1241 
RELIGIE! -.04623590 .05003018 -.924 .3554 
RELIGIE2 .02262507 .04847656 .467 .6407 
SPORTl .11767090 . 04923729 2.390 .0169 
SPORT2 .01971855 .05181838 .381 .7036 
CAFEl .03663651 .05149412 . 711 .4768 
CAFE2 -.03005095 .04926352 -.610 .5419 
BASISl .12152466 .05037708 2.412 .0159 
BASIS2 -.05053579 .05117071 -.988 .3234 
SPEELPLl .11938099 .04975922 2.399 .0164 
SPEELPL2 .04106492 .05052393 .813 .4163 

TU/e J Sitta;d-Geleen ~Gemeente Heerlen 



Bijlagen 

65 jaar of ouder: 

Observaties LL(O) LL(/1) 

432 -598,879 -515,n9 0,138759 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
IVariablel Coefficient I Standard Error lb/St.Er. IP[IZI>z) I 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 

CONSTANT 
SUPERM1 
SUPERM2 
DETAILH1 
DETAILH2 
GEMSCH1 
GEMSCH2 
RELIGIE1 
RELIGIE2 
SPORTl 
SPORT2 
CAFE1 
CAFE2 
BASIS1 
BASIS2 
SPEELPL11 
SPEELPL21 

1.18075201 
.42668475 

-.19600687 
.23231690 
.02310992 
.28243701 
.12153401 

-.03825939 
.01400991 

-.12519499 
.01475490 

-.04529710 
-.01950259 
-.09948162 

.14624417 

.03996023 

.00348344 
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.10063309 

.10568939 

.11258818 

.10368758 

.10528477 

.10612471 

.10656332 

.10699276 

.10555491 

.11169423 

.11113706 

.11103761 

.10705453 

.11220580 

.10694082 

.10819182 

.10871659 

11.733 
4.037 

-1.741 
2.241 

.219 
2.661 
1.140 
-.358 

.133 
-1.121 

.133 
-.408 
-.182 
-.887 
1.368 

.369 

.032 

.0000 

.0001 

.0817 

.0251 

.8263 

. 0078 

.2541 

. 7207 

.8944 

.2623 

.8944 

.6833 

.8554 

.3753 

.1715 

. 7119 

.9744 
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Afstemming voorzieningenniveau op ontwikkelingen rond bevolkingsdaling 

Bijlage 7: Parameterwaarden huishoudengroepen 

Eenpersoonshuishouden: 

Observaties LL(O) LL(/.t) pz 

495 -686,216 -559,007 0,185377 
+--------+--------------+----------------+-------~+--------+ 
I Variablei Coefficient I Standard Error ib/St.Er.IP[IZI>z) I 
+--------+--------------+----------------+-------++--------+ 

CONSTANT 1.42483812 .09446333 15.084 .0000 
SUPERM1 .43262222 .10310559 4.196 .0000 
SUPERM2 -.02945829 .10733522 -.274 .7837 
DETAILH1 .10230089 .10294282 .994 .3203 
DETAILH2 .09969658 . 10165561 .981 .3267 
GEMSCH1 .19006920 . 10441434 1.820 .0687 
GEMSCH2 -.06490484 . 10632621 -.610 .5416 
RELIGIE1 -.06326677 .10547476 -.600 .5486 
RELIGIE2 .07418261 .10280972 .722 .4706 
SPORTl -.02197634 .10721282 -.205 . 8376 
SPORT2 .11104844 .10746306 1.033 . 3014 
CAFE1 .02392770 .10766874 .222 .8241 
CAFE2 .01115394 .10417251 .107 .9147 
BASIS1 .03093441 .10765527 .287 .7738 
BASIS2 .03345612 .10678695 .313 .7541 
SPEELPL1 -.06000052 .10786790 -.556 .5780 
SPEELPL2 -.12443692 .11005299 -1.131 .2582 

(Echt)paar zonder kind (eren): 

Observaties LL(O) LL(/.t) p'i. 

1017 -1409,86 -1264,36 0,103205 ·I 
+--------+--------------+----------------+-------r+--------+ 
1Variab1el Coefficient I Standard Error lb/St.Er.IP[IZI>z) I 
+--------+--------------+----------------+-------r+--------+ 

CONS TANT I .84916837 .06787999 12.510 . 0000 
SUPERM1 I .51815742 .06665874 7.773 .0000 
SUPERM2 I -.02627366 .06775553 -.388 .6982 
DETAILH11 . 22339679 .06495029 3.440 .0006 
DETAILH21 .19974028 .06334782 3.153 .0016 
GEMSCH1 I . 30640213 . 06687215 4.582 .0000 
GEMSCH2 I .16357146 . 06536107 2 . 503 .0123 
RELIGIE11 -.09134764 . 06841529 -1 . 335 .1818 
RELIGIE21 .09306099 .06432489 1 . 447 .1480 
SPORTl I .12503330 .06668445 1. 875 .0608 
SPORT2 I -.06790323 . 07172013 - . 947 .3438 
CAFE1 I .02186227 .06928596 .316 .7524 
CAFE2 I -.07552922 .06673159 -1.132 .2577 
BASIS1 I -.07946344 .07033319 -1.130 .2586 
BASIS2 I -.04847716 .06975678 -.695 .4871 
SPEELPL11 .02497882 .06818373 .366 .7141 
SPEELPL21 .08342304 .06857941 1.216 .2238 

TU/ e J Sitta';d-Geleen ~Gemeente Heerlen 
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(Echt)paar met kind( eren): 

Observaties LL(O) LL(/1) 

871 -1207,46 -1085,52 0,100989 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
I Variablei Coefficient I Standard Error lb/St.Er.IP(IZI>z]l 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 

CONSTANT I .50108040 .07734442 6.479 .0000 
SUPERMl .53079150 .07305577 7.266 .0000 
SUPERM2 .04359834 .07181262 .607 .5438 
DETAILHl .19194405 .06962863 2.757 .0058 
DETAILH2 .08084095 .06926722 1.167 .2432 
GEMSCHl .22285653 .07032148 3.169 .0015 
GEMSCH2 .09888974 .07061066 1.400 .1614 
RELIGIE! -.00085456 .07103308 -.012 .9904 
RELIGIE2 -.07047974 .07111456 -.991 .3216 
SPORT! .05768950 .07189348 .802 .4223 
SPORT2 .08220215 .07418422 1.108 .2678 
CAFEl .04585053 .07412605 .619 .5362 
CAFE2 .03005079 .06969328 .431 .6663 
BASIS! .44575787 .06988894 6.378 .0000 
BASIS2 .01649242 .07078454 .233 .8158 
SPEELPLl .40149412 .06863640 5.850 .0000 
SPEELPL2 -.03932931 .07180653 -.548 .5839 

Eenoudergezin: 

Observaties LL(O) LL(/1) pz 

189 -262,01 -234,64 0,104459 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
IVariablel Coefficient I Standard Error lb/St.Er. IP(IZI>z] I 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 

CONSTANT I 
SUPERMl I 
SUPERM2 I 
DETAILHll 
DETAILH2 
GEMSCHl 
GEMSCH2 
RELIGIE! 
RELIGIE2 
SPORT! 
SPORT2 
CAFEl 
CAFE2 
BASIS! 
BASIS2 
SPEELPLl 
SPEELPL2 

.82855181 

.57986558 

.12882838 
-.12428095 

.14537599 
-.01961239 

.18201298 
-.12360865 

.12626185 
-.06136127 

.22437712 

.15253212 
-.02671661 
-.08505533 

.00318277 

.44064616 

.02008540 
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.16042680 

.16390676 

.15515449 

.15661356 

.14931318 

.16032985 

.15284259 

.15959291 

.14646462 

.15955703 

.16356722 

.15916136 

.15294078 

.16115937 

.16036119 

.15047380 

.15769983 

5.165 
3.538 

.830 
-.794 

.974 
-.122 
1.191 
-.775 

.862 
-.385 
1.372 

.958 
-.175 
-.528 

.020 
2.928 

.127 

.0000 

.0004 

.4064 

.4275 

.3302 

.9026 

.2337 

.4386 

.3887 

.7006 

.1701 

.3379 

.8613 

.5977 

.9842 

.0034 

.8987 
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Afstemming voorzieningenniveau op ontwikkelingen rond bevo/kingsdaling 

Bijlage 8: Parameterwaarden hoofdactiviteit 

Betaald werk: 

Observaties LL(O) LL(/J) 

1339 -1856,25 -1711,62 0,077916 
+--------+--------------+----------------+-------r+--------+ 
1Variab1el Coefficient I Standard Error lb/St.Er.IP[IZI>z]l 
+--------+--------------+----------------+-------1-+--------+ 

CONSTANT .65437045 .05918102 11.057 .0000 
SUPERM1 .48841349 .05682295 8.595 .0000 
SUPERM2 .00853343 .05666929 .151 .8803 
DETAILHl .11514037 .05529034 2.082 .0373 
DETAILH2 .14980628 .05424773 2.762 .0058 
GEMSCHl .15664197 .05656088 2.769 .0056 
GEMSCH2 .08478475 .05538839 1.531 .1258 
RELIGIE! -.09853064 .05696579 -1 . 730 .0837 
RELIGIE2 .04710477 .05493664 .857 .3912 
SPORTl .10512222 .05582707 1.883 .0597 
SPORT2 .06535009 .05853293 1.116 .2642 
CAFEl .07915174 .05816200 1.361 .1736 
CAFE2 -.02906155 .05595057 -.519 .6035 
BASISl .22348057 .05669814 3.942 .0001 
BASIS2 -.07313474 .05827692 -1.255 .2095 
SPEELPLl .21531732 . 05578727 3.860 .0001 
SPEELPL2 .00975397 .05730311 .170 .8648 

Werkzaam in eigen huishouden: 

Observaties LL(O) LL{/J) p'-

270 -3741299 -3071414 0,178696 

+--------+--------------+----------------+------~-+--------+ 
1Variab1el Coefficient I Standard Error lb/St.Er.IP[ IZI>z]l 
+--------+--------------+----------------+------~-+--------+ 

CONSTANT 1.25227208 .13849181 9.042 .0000 
SUPERMl .73182709 .14277387 5.126 .0000 
SUPERM2 .10566940 .14592345 .724 .4690 
DETAILHl .37588015 .13302718 2.826 .0047 
DETAILH2 .09654712 .13603328 .710 .4779 
GEMSCHl .33068764 .14385567 2.299 .0215 
GEMSCH2 .09074108 .14146596 .641 .5212 
RELIGIE! -.12223367 .15105465 -.809 .4184 
RELIGIE2 .04841583 .14004738 .346 . 7296 
SPORTl .08313655 .14161426 . 587 .5572 
SPORT2 .05791797 .15372848 .377 .7064 
CAFEl .16219637 .14535421 1.116 .2645 
CAFE2 .14280582 .14045761 1.017 .3093 
BASIS! .05554445 .14602336 .380 .7037 
BASIS2 .09866017 .14705873 .671 .5023 
SPEELPLl .14232964 .14243235 .999 .3177 
SPEELPL2 -.08484897 .14759707 -.575 .5654 
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Gepensioneerden: 

Observaties LL(O) LL(/J) 

459 -636,309 -563,384 0,114607 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
IVariablel Coefficient I Standard Error lb/St.Er.IP[ IZI>z)l 
+--------+--------------+-------------~--+--------+--------+ 

CONSTANT .94959240 .09930544 9.562 .0000 
SUPERMl .45814924 .10008190 4.578 .0000 
SUPERM2 -.18804910 .10551531 -1.782 .0747 
DETAILHl .23291463 .09789326 2.379 .0173 
DETAILH2 .05949490 .09753776 .610 .5419 
GEMSCHl .39780405 .09878792 4.027 .0001 
GEMSCH2 .17676602 .10027344 1.763 .0779 
RELIGIE! .09511812 .09809441 .970 .3322 
RELIGIE2 .00847093 .09903998 .086 .9318 
SPORTl -.07110554 .10391818 -.684 .4938 
SPORT2 .03932533 .10451080 .376 .7067 
CAFEl -.03981177 .10531199 -.378 .7054 
CAFE2 -.03249675 .10032342 -.324 .7460 
BASISl -.04392689 .10515214 -.418 .6761 
BASIS2 I .12944733 .10040860 1.289 .1973 
SPEELPLll .08060740 .10152688 .794 . 4272 
SPEELPL21 .00050320 .10155495 .005 .9960 

Uitkeringsgerechtigden: 

Observaties LL(O) LL(/J) pz 

279 -386,n6 -331,708 0,142378 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
IVariablel Coefficient I Standard Error lb/St.Er. IP[IZI>z) I 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 

CONSTANT 
SUPERMl 
SUPERM2 
DETAILHl 
DETAILH2 
GEMSCHl 
GEMSCH2 
RELIGIE! 
RELIGIE2 
SPORTl 
SPORT2 
CAFEl 
CAFE2 
BASISl 
BASIS2 
SPEELPLl 
SPEELPL2 

.96685169 

.82690316 

.07217398 

.13636891 

.09213417 

.27478003 

.09693375 
-.05436430 

.16740787 

.14822553 

.05001277 

.14585581 
-. 09041971 
-.12672457 

. 01138799 

.11253999 

.03369738 
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.13517360 

. 13688419 

.13615700 

.12746839 

.12395953 

.13548025 

.13045010 

.13739404 

.12799915 

.13173972 

.14481919 

.13728947 

.13324130 

.13875806 

.13811803 

.13567463 

.14045944 

7.153 
6.041 

.530 
1.070 

.743 
2.028 

.743 
-.396 
1.308 
1.125 

.345 
1.062 
-.679 
-.913 

.082 

.829 

.240 

.0000 

.0000 

.5961 

.2847 

.4573 

.0425 

.4574 

.6923 

.1909 

.2605 

. 7298 

. 2881 

.4974 

.3611 

.9343 

.4068 

.8104 
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Afstemming voorzieningenniveau op ontwikkelingen rond bevolkingsda/ing 

Bijlage 9: Belang van de voorzieningen per persoon- en huishoudenkenmerk 

Holturn 

Kenmerken 

Man 

p2
: 0,094664 

Vrouw 
p1

: 0,080675 

Sport wel 

p2
: 0,065005 

Sport niet 

p1
: 0,114487 

20-34 jaar 

p2
: 0,186659 

~ ... 
"' E ... 
~ 
a. 
::I 

111 

19% 

25% 

22% 

21" 

28% 

a:; 
"CC 
c 

"' :5 
ïä .. 
~ 

"CC 
~ 
c ·a:; 
i: 

14% 

14% 

13% 

3% 

35-64 jaar -~17%~--~13=% 

p1
: 0,077160 

25-44 jaar 

p2
: 0,158860 

45-64jaar 
p1

: 0,085610 

65 + 

p2
: 0,100097 

Geenkind 

p1
: 0,066550 

Eenpersoons 

Huishouden 

p2
: 0,220019 

Paarzonder 

kind( eren) 

p1
: 0,057672 

Paar met 

kind(eren) 

p2
: 0,135233 

Betuldwerk 
p1

• 0,070174 
Huishouden 

p2
: 0,280699 

28% 7% 

9% 15" 

18% 15% 

21% 15% 

12% 12% 

1ft 17% 

21% 10% 

20% 

29% 9% 

"' ·:; 
.c 
"' a. 
"' .c 
u 

"' c 
~ 
~ 

E 
~ 
CJ 

26% 

12" 

16% 

25% 

23% 

12% 

24% 

21% 

23" 

19% 

24% 

15% 

17% 

5% 

3% 

5% 

3% 

0% 

4% 

17% 

4% 

105 

6% 

3% 

1111 c ·c: 
~ ·;:; ... 
0 
g 
~ 
0 
a. 

111 

9% 

16% 

1% 

13% 

10% 

7% 

13% 

6% 

12% 

85 

11" 

5% 

11% 

17% 

·~ .... 
"' u 

19% 

5% 

12% 

15% 

19% 

15% 

5% 

19% 

5% 

17% 

14% 

10% 

15% 

17% 

3% 

16% 

5% 

21% 

4% 

5% 

11% 

3% 

16% 

13% 

8% 

14% 

14% 

18% 

13% 

5% 

13% 

18% 
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Broeksittard 

... 
0 ... 

'ii "' 1111 0 "' ·:; :.§ > .!!, 
'C 1111 1111 c .J:. 'ii c ii c N 

"' "' 'ë 'ë ..... 
CL .. 

"' +I :5 "' "' . 5 Ql -N Ql .. .. 'ii .J:. ·;:; ë5 'ii ·;:; 0 ~ ... .. u Ql ... Ql ... .. 
"' 

Ql "' N 0 0 CL 0 c 
E 'C c :I 0 .J:. "' 0 Ql 

Ql 
Ql Ql > u ... > ... ... Ql :i t:: "' Ql 'ii Ql 

Ql c E "' .. •QI 'iii 'C CL 'ii 'ii 0 .... :I Ql 
:I li2 

Ql CL "' "' Ql CL .5 
Kenmerken In ~ a: In u !SI D. In ~ 

23" 11% 24% 9% 8" 4% 10% 11% 

Man 22% 5% 20% 11% 4% 9% 16% 13% 

p1
: 0,066669 

Vrouw 20% 15% 24% 6% 10% 9% 6% 11% 

p2
: 0,096114 

20-34 jaar 58% 6% 13% 5% 1% 5% 

p1
: 0,24895 

35-64jaar 19% 14% 21% 11% 6% 10% 12" 
p2

: 0,0780872 
25-44 jaar 21% 8% 7% 6% 13% 10% 14% 21% 

p1
: 0,1466522 

45-64Jaar 22% 13% 23% 14% 4% 12% 5% 

p2
: 0,0815105 

Geen kind 26% 10% 26% 10% 6% 12% 2% 

p1
: 0,0534539 

harzonder 17% lOK 27% 9% 13% 7% 10% 

kind( eren) 

p2
: 0,1349093 

Paar met 16% 13% 13% 10% 20% 16% 

kind( eren) 

p1
: 0,1285183 ........... 25"- ·.1"' . ~. 1f* 1"" 

p":o.oa74U4 ... , .. 

Rood: Parameterwaarde voor deze voorziening is voor het eerste niveau negatief en duidt het 

percentage op het belang van deze voorziening verder weg. 

0 anje: Parameterwaarde voor deze voorziening is voor het eerste niveau negatief, maar heeft een 

hoge positieve waarde op het tweede niveau. 
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DeDem 

Kenmerken 

DeDem 

p2
: 0,147109 

Man 

p2
: 0,167081 

Vrouw 

p2
: 0,138397 

Sport wel 

p2
: 0,11386 

Sport niet 

p2
: 0,174881 

20-34 jaar 

p2
: 0,161531 

35-64jaar 
p2

: 0,153072 
25-44 jaar 

p2
: 0,133762 

U-64jaar 
p2:0,15969 
65+ 

p2
: 0,212027 

Geenkind 

p2
: 0,19607& 

Eenpersoons 

Huishouden 

p2
: 0,247398 

Paarzonder 
kind( eren) 

p2
: 0,189365 

Paar met 

kind( eren) 

p
2

: 0,109523 

~ ... 
ra 
E ... 
Ql 
a. 
::::11 

111 

43% 

42% 

41% 

38% 

42% 

22% 

44% 

34% 

41% 

30% 

44% 

38% 

36% 

33% 

Eenouderpzln 38% 
p2

: 0,136554 

Betaald werk 39% 

p2
: 0,121249 

Hulshouden 32% 
p2:0,2036t 

Gepensioneerd 33% 

p2
: 0,221702 

Ultkerl"' 44" 
p2:0,2101M 

TU/e 

"iii 
"CC 
c 
ra = ·; .. 
Ql 

"CC 
Ql 
c 
'ii 
i2 

14% 

18% 

12% 

10% 

16% 

12% 

12% 

12% 

15% 

18% 

21% 

16% 

7% 

13% 

16% 

18% 

"' ·:; 
.s:. 
"' a. 
ra .s:. 
u 

"' c 
Ql 
Ql 

E 
Ql 

"' 
12% 

20% 

4% 

4% 

18% 

13% 

35 

145 

18% 

16% 

9% 

17% 

7% 

5% 

1096 

23% 

13% 

110 

:É 
"iii 
ti 

·= Ql 
N 
::::11 
Ql 

:~ 
;i 
8% 

11% 

14% 

5% 

3% 

11% 

9% 

8% 

1% 

12% 

11% 

9% 

1% 

10% 

10% 

5% 

9% 

110 

·= c 
Ql ·e 
0 

~ 
0 a. 

111 

2% 

1% 

5% 

6% 

4% 

12% 

5% 

9% 

3% 

9% 

2% 

4% 

6% 

12% 

6% 

7% 

2% 

5% 

4% 

2% 

6% 

10% 

1% 

3% 

4% 

8% 

5% 

4% 

5% 

5% 

iii 
........ ::l 
0 "iii 
0 Ql 

.s:. a. 
u ~ 
"' Ql "' .. 'iii ::::11 

~ .f 
6% 

4% 

9% 

16% 

6% 

11% 

6% 

14% 

4% 

4% 

20% 

12% 

7% 

l % 

3% 

... 
0 ... 

g J! 
IION c ooi ·c: +I 
Ql ë ·e ~ 
0 c 
0 I!! 

..?! Ql 
Ql "CC 

~ ·= 111 ~ 

1~ 

2% 

16% 

8% 

1~ 

19% 

6% 

17% 

5% 

6% 

3% 

4% 

3% 

13% 

11% 

11% 

3% 
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Bijlage 10: Tabellen vergelijking voorzieningenpakketten met het 
voorzieningenpakket van de eigen buurt 

Holturn 

... 
Ql 
~ 

... 
Ql 
~ 

~ ~ 

"' "' a. a. 
c c 
Ql 110 Ql 110 

~ 110 c 
~ 110 c 

c 'ë c 'ë ~ 'ë Ql ~ 'ë Ql 
~ ~ 

..a Ql E ..a Ql E ·;::; ·;::; c ... c c ... c 
Ql 0 Ql Ql 0 Ql 
110 0 Ql 110 0 Ql 

Pakketnut w > "' Pakket nut w > "' Pakket nut 

I 1 1,66 12" 54% 34% 10 0,48 3S% 1S% SO% 19 -0,60 

2 0,65 35% 38% 27% 11 0,33 42% 19% 39% 20 -o,02 

13 -0,48 50% 4% 46% 12 -0,21 40% 17% 43% 21 -0,11 
- -

4 0,33 23% 42% 35% 13 0,59 23% 42% 35% 22 0,41 

rs (),97 34% 3S% 31% 14 -0,16 31% 19% 50% 23 -0,1S 

6 0,23 35% 27% 38% 15 -0,04 37% 37% 26% 24 -1,19 

17 0,23 37% 23% 40% 16 0,18 39% 1S% 46% 2S -0,29 

8 0,20 31% 31% 38% 17 0,01 31% 38% 31% 26 -0,74 

19 -0,10 42% 19% 39% 18 -1,00 SO% 17% 33% 27 -1,10 

Broeksittard 

1 1,48 4% 64% 32% 10 0,41 SO% 14% 36% 19 -0,2S 

2 0,11 45% 22% 33% 11 -0,03 33% 22% 45% 20 0,31 

3 0,07 SO% 14% 36% 12 -0,09 
1
43% 21% 36% 21 -0,81 

4 0,74 34% 33% 33% 13 0,51 22% 33% 45% 22 0,31 

s 0,36 33% 22% 4S% 14 0,09 SS% 4% 41% 23 -0,14 

6 0,49 35% 22% 43% 15 -0,40 57% 14% 29% 24 -1,00 

7 0,62 29% 21% SO% 16 -0,41 46% 4" SO% 2S 0,31 

8 0,17 45% 22% 33% 17 0,09 33% 22% 45% 26 -0,99 

19 -0,24 46" 18% 36% 18 -O,S1 S7% 14% 29% 27 -1,19 

DeDem 

11 0,92 18% 30% S2" 10 0,33 30% 12% SS% 19 -0,46 -
2 0,93 43% 19% 38% 11 0,36 41% 7% 52% 20 -0,55 

13 0,44 3S% 7% SS% 12 -0,20 38% 8% S4% 21 -0,50 

4 0,56 38% 19% 43% 13 0,68 35% 14% 51% 22 -0,50 

s 0,88 36% 12% sli'" 14 0,19 28% 14% 58" 23 -0,37 

6 0,80 29% 14% 57% 15 -0,41 42% 10% 48% 24 -0,68 

7 0,28 48% 6% 46% 16 -0,32 3S" S% 60% 2S -0,39 

8 . 0,62 43% 13% 44% 17 0,05 47% 4% 49% 26 -1,15 

9 0,16 36% 9" SS% 18 -0,4S 40% 10% 50% 27 -1,19 
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... 
Ql 
~ 
~ 

"' a. 
c 
Ql ~ 

~ 110 c 'ë ~ 'ë Ql 
~ 

..a Ql E ·;::; c ... c 
Ql 0 Ql 
110 

~ 
Ql 

w "' 
47% 27% 26" 1 
43% 33% 24% 

37% 16" 47% 

19% 39% 42% 

38" 8% 54% 

35% 15% 50% 

43% 20% 37% 

50% 15% 35% 

43% 20% 37% 

64% 7% 29% 

50% 21% 29% 

S7% 0% 43% 

22% 22% 56% 

41% 14% 4S% 

46% 4% 50% 

S7" 7% 36% 1 
0% 11% 89% 

S7% 7% 36" 1 

48% 4" 48% I 
44% 14% 42% 

44% 4% S2% 

48% 1% 51% 

37% S% SS% 

30% 12% 58% 

42% 4% 54" I 
45% 4% 51% 

44" 6% sO% I 
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Afstemming voorzieningenniveau op ontwikkelingen rond bevolkingsdaling 

Bijlage 11: Delen van de vragenlijst op internet 

TU/e 
Onderzoek effecten bevolkingadaling 

Welkom biJ het 'onden:oek effecten bevolklngsdallng•van Cornèlle Westra. 

Als bewonervan Hoensbroek oe oem kunt u met uw medeWerkingervoorzorgen dal de gemeente Heerlen belerin 
staat IS om te gaan metvoorzieningen In een gebled meteen krtmpende bevolkln!J Enwelzodalde leefbaartleid 
en de moge~idtotsoclaalcontactopVOidoendenlveau b!IJII-

Ik zou u daaromWillen vragen om even deqd te nemen om dezevragenlijst In te vullen 

oe vragentijsliS bedoeld voor alle personen In uw huishouden die 16 jaar of ouder Zijn. 

Alvast hartetijk bedanktvooruw medeWerking. 

Met vriendelijke groet 

COmèlle Westra 

Ga naar !Je enguete• 

De vragenlijst bestaat uJt een drtetal onoerelelen. Eerst een deel o11er persoonlijke en buurtkenmerleen. Jn het 
tweeaeonoerdeelworot u gevraagclte kiezen utt~~ersclllllende voorzienmgenpakl<etten {leerbeiM!gftJir 
onderdeel!). En als laatste wordt u mening gevraagcl o11er een aantal stellingen. 

uw antwoorden worden striktvertrouweliJk behandeld en anoniem verwerkt. 

TU/e 
Onderzoek effecten bevolkingadaling 

an .. IM , ..... ~ twt pumettlijl brvlD inl-.n vanuwhut.houct.n?(IIDciMii...__.. i•llt ... -perjurinclu.ief,..~•C 
2-.-por-e--o -... 
O eo ... -o ..._..,.,__"_., 

o-.-. 
O a..--. 
0 ~ofv--odoi ... IWO,L"IS.IIIl:.) 

0 -...-·-......... IIIULO.IIAVO.-~ 
0 -boo--oijo(II!O.UTli,UEAO.otc.) 

0 Hogor-of v--~-tHBS.KAVO.VWO,ooc. 
@ Hogorboo_ ...... ofwo~-.....tHTS.HBO.VYO.oiC.) 
o -.. 

--'ik 
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TU/e t:'\ Gemeente Heerlen 

Onderzoek effeden bevolkingsdallng 
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Vragenlijst Holtum Versie B 

Voor mijn afstudl!erondei'ZOI!tt aan de T«hnische Universitett Elndhow!n, 

studie Bouwkunde, voer Ik een onderzoek uit naar de effeden die de te 

verwachten bewlklnpdallng kan hebben voor de leefbaarheld van een blut. 

Uw buurt Is uitpkozen om hier ondenoek naar te doen. Met dit onderzoelt 
en ow mec:1ewer1t1n1 Is de gemeente beter In staat om te gaan met 

voarzlenl.,.en in ee-n Jebied met ee-n krimpende bevolkJn& zodanll dat de 

leefbaarheld en de IYIOielijlcheld tot sodaal contact op voldoende niveau 

bliJft. Ik zoo u daarom willen vraaen om even de tijd te nemen om dell! 

vrapnUjst In te vullen. 

De vrapnlijst Is bedoeld voor alle personen In ow hulshouden th 16 jaar ~ 

ouder zijn. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerkln1. 

Met vriendelijke woet. 

Comèlle Westra 

06-20145336 

c.e.w.westraOstudent.tue.nl 

TU/e 

Deze vragenlijst bestaat uft. een drietal onderdelen. Als eerste zullen er ee-n 
aantal vrapn psteld warden die betrekkq hebben op u penoonliJc en op 

uw hulc:lltJe woonsituatie. 

In het tweede onderdeel wordt u een aantal keer pvraapl te k*en Wt 
verschillende voorzienlnsenpakketten. Deze voonJen~naenpMitetten bestaan 

uit acht voorzieninpn: supermarltt.. kleine detailhandel (baldcer, slaeer. 
dropt, etc.l. pmeenschapshuis. refilieuze instelling (keft,. moskee, ele.), 

sportvoorzlenln&. café, basisschoc:lt/peuterspeekaal en speelvoorzieruns voor 
kinderen tot onpveer U jaar. Voorafpand aan het tweede deel Is het 
huidlee voorzieningenpakket van uw eipn buurt WHfPieYen. 

Ter afslultinJ wordt er aan de hand van een aantal Sb!IRnlen uw lni!M1c 
pvraapl over uw woonsituatie. 

Het duurt OIMU!W!er 20 tot 30 nmuten om de vrapnlijst In te vulen. 

BeantwoordtMj voorkeur alle vrapn. Sla aleen vragen over als dit 

aansepvenls. 

Bij de meeste vrqen mat u maar Hn antwoord ~J~Nen. Bij vracen waar 

meerdere antwoorden moplijk zi)n is dit aaneegeven. 

U beantwoordt de vrapn door het vakje aan te kruisen dat hoort bij het door 

u pitoren antwoord. Als u ee-n fout maakt. kruist u af5noB het juiste va1Qe aan 

en zet u hier\loor een pijl. 

Uw antwoorden VlOtden m~ ~ behandeld en aaCJ~Iien• 

vel werkt. 
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Onderdeel t 

~ 1) Wat Is uw postcode 1 lOt Wat Is uw p!zinssituat:le? v; ..... 

I I I I I I I t:: 0 Eenpersoonshulshoodf!n Q.. 
r1) 
r1) 0 (Echt)paar zonder InWonende kinderen .., 
0 
:;:) 2) Hoe tarw woont u al op uw huidiae adres? 0 (Echt)paar met inwonend(e) tlnd(eren) 
~ 
;::: _ jaar 0 Eenouderp!zln 
0 0~ r1) 
~ 3) In welk land bent u aeboren 1 
~ 11) Hoewel personen van onderstaande leeftl,ldstlassen zijn « in uw 
3 
111· hutshouden aanwezis? (Jncktsjel uzelf) 

~ 4) In welke plaats bent u aeboren 1 (Indien dit niet Sfttard-Geleen-Bom Is, _ Ototenmet4jaar 

~ ra verder naar vraat6) _ 5 tot en met 9 )aar 
111 

ä _ 10 tot en met 14 jaar 

5) In welk stadsdeel bent u Jebort'n? 
_ 1S tot en met 19 )aar 

_ 20 tot en met 34 jaar 

_ 35totenmet64par 

6) Wat Is uw leeftl,ld? _ 65 jurenouder 

_ jaar 
llJ 

..::::: 
12) Wat Is uw positie in het hul:shouden? 0 

IQ 

7) Wat Is uw pslacht? 0 Alleenstaande/ouder/partner 
r1) 
:;:) 

OMan 0 Inwonend kind 

OVrouw 0~ 

8) In wat voer type woni~ woont u? 13) Welk van de onderstaande s.ltuat.les ts op dt moment op u van 

0 Vrijstaande woning toeopassq? (Graat aan geven weliGe omschrljvln& het beste uw 

0 Hoebtonlnfltwee onder Hr. kap 
hoofdactlviteil omschttjft.) Er Is slechts Hn antwoord mogeljk. 

0 Tus.senwoninl 0 Ik heb betaald wertc: (-+ vraq 14) 

0 Rat/etapwonjftllappartement 0 Ik verrichtwljwlllprswerk (-+waac 16) 

0 Wonln& met bedrijfv\llmte 0 Ik ben wertc:.ra.1m In mijn~ hulshouden (-+ YraaC 16) 

0 Wooneenhekt met pzamenlljk &ebrulk van keuken of tollet 0 Ik ben scholier, student(-+ vrai1116) 

0 Geen van deze 0 Ik ben met de VUT, aepensione«d. ontvangiON (-+ vraat 16) 

9) Woont u in een huur- of koopwonin&? 
0 Ik heb een uttkeririJ (WIA, WW, WAZ. Wajon& Bijstand)(-+ vra~~~16) 

llJ 0 Olieril (-+ vraaa 16) 
I 0 Huurwoning 

"" 0Koopwonine ....... 

2 
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14) lndi@n u heeft aanaegeven dat u Mtaald wertc verricht. waar wertct u? 

0 Op mijn woonadres 

0 In mijn buurt 

0 In mijn gemeente 

0 Elders in UmbuiJ 

0 In BeiJlé af Duitsland 

00verts 

15) H~ dagen per week Baat u naar uw werk? 

_ ciaeen 

16) In welke klasse valt het gezamenlijk bruto Inkomen van uw hulshouden? 
(Modaallr*omen is € 31.930,· per jaar inclusief 8" vabntietoesl• .. € 

2.660,· per maand). 

0 Benedtm modaal 

0 Modaal 

0 Boven modaal 

0 Meer dan twee keer modaal 

17) Wat Is uw hOCliSt voltooide opleiding? 

0 Geen oplektin1 

0 Basisonderwijs 

0 L.aget of voorbereidend ~.Is (VBO, LTS, etc.) 

0 Middelbaar alterneen 110011plet onderwijs (MULO, MAVO, etc.) 

0 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MTS, MEAO, etc.) 

0 Hopr alterneen of voorbeleidend Wl!tell!thappeijk onderwijs (HBS, 
HAVO, VWO, etc.) 

0 Hopr beroepiondel wijs of wetensch~ ondefwijs (HTS. HBO, 
WO, etc.) 

0 Anders, ..... _____ _ 

18) Kunt u voor de vafsende vervoermidc»>en aankruisen af deze In uw 
huishouden aanweDt zijn en of u CNet dl!ze wtVoenniddelen owrda& de 

beschldd"' heeft? 

V~ =:c.. == fi@ts 

Bronuni!J'/scooter 

Sc:ootmobiel 

Auto 

Anders, nameijle 

19) Heeft u een lantduriae anoenin1 of hanclk.ap die u belemmert bij het 

verplaatsen? 

0 Ja, ik ben daardoor afhankefiJt van .andeten als ik erpns naar toe wil 

0 Ja, maar clt vormt pen wam be.lemmerin& voor mij 

ONee 

lot Beoefent u één af meerdere sporten? 

0Ja 
ONee 

21) Bent u actief lid van een \lei'M'IIIInc? lD ja. van *'"voor soort 

vereniSinl? Meerdere opties mogelijk. 

0Nee 

0 Sportvereni&inJ 

0 Muziekwfeni8lnl/koor 
0 Toneel-/theaterdub 

D Scoutin& 

D Buurtverqlng 

D Kertellike verenl&ln& 

D Politieke partij 

0 Ande1s. ~------
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22) Kunt u voor de volBende voorde,..., aarweven hoe vaak u h:ler pbnlitt van maakt,. hoe lint u pmiddekl van een VOOfZienlnl ,ebruik maak!. welk 
WtVOI!rmlddel u hiervoor meestal pbrulkt en of u meestal aiWII of samen met anderen een ~RI bezoekt? Als u geen gebruik maakt van de 

voorDenll'll kunt u nooit aankruisen bîJ 'eebrull( en de overige vakken achter die voorzieninlleea laten. 

Gebruik Dwr van uw bezoek Ve-rvoet mlddel Samen of alleen? 

~ 

I ... 1 ! ... :t; 

J l ~ .... 
c 1 i 
-3 • ~ ... ... ~ 111 0 411 

i .a l .. .a .... t 1 Voonlening 3 .I ~ ! i liC .5 .... lil 11'1 

Supermarlet 

OetailhanMI (bakker, slapr, ek.) 

Gemeensc:hapshWs 

Religieuze lnsteiUng (kelk, moskee) 

SportvoorrJenlnl 

Cafj 
------- - -'--

23) Brengt of haalt u kinderen naar of van school? Zo ja, alleen of samen 
met anderen? 

4 

ONee 

0Ja, alleen 

0 Ja, met mijn partner 

0 Ja, met ml!n directe buren 

0 Ja, met mijn buurteenoten 

0Ja, met~en 

; 
~ ~ 

! 
!) .... 
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~ ... 
' 8 .!11 c i! c .. 

J 
411 
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• 111 
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-3 -3 l ~ ! i iï i 

fi ;ij 

• I ... t;( 
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! ! • ~ I! a N il: 
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24) Brengt of haalt u kinderen naar of wan een speelvoonleni"' in uw 
bwrt? Zo ja, alleen of~ met anderen? 

0Nee 
O~alleen 

0 ~met mli' partner 

0 Ja,. met mijn directe buren 

0 ~met mijn boorteenoten 

0 ~met anderen 
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25) Waar wonen de meeste van uw vrienden en kennissen? 

0 In mijn buurt 

0 Elden in de pmeente 

0 Elders In llmbufl 

0 Bdten Urntut 

0 Geen vrienden/tennissen 

26) Wat \lOOt conbet heeft u met uw directe buren 1 

0Geen 
0 We zegen ~r pdac 

0 We mab!ft wel eens een praatje rMt elkaar 

0 We komen geregeld biJ ebar over de vloer 

0 Het zijn mijn beste vrienden 

27) Wat voor conract heeft u met andere buurtpnoten 1 

0Geen 
0 Als Ik ze herken zet Ik ze JC!da8, maat meer niet 

0 Ik maak wel eens een praatje met ze 

0 We komen pteteld bij ebar over de vloer 

0 Het zjjn mijn beste vrienden 

28) Heeft u vetnujspamen? lD jl. op IWIIce termijn? 

0 Ja. binnen een jaar 

0 Ja, binnen 1 i 2 jaar 

0 Ja, binnen 2 tot 5 ju' 

0 Ja. maar pas over meer dan 5 par 
0 Geen vertluisplannen 

29) Als Ik vethuis dan s dat... 

0 Niet van toepassinJ 

0 Binnen mijn etaen buurt 

0 Binnen de eemeente 

0 Bulten de~. maar binnen Umbufl 

0 Bulten Umbufl 
0 Naar het bultenland 

0 Geen"**'~ 

30) Zou het weevallen van voorzientnpn in uw buurt een reden voor u zijn 

om weeteaaan u1t uw buurt? 

0 Nee. mijn wonln& s daaM)(W te prettig 

0 Nee. llt ben flnitndeel niet In staat te wrhulzen 

0 Nee. llt maak toch pen aetwulk van de huidip! voorzienktpn 

0 Ja, als et pen enkele voomenlnc meer In de buurt aanweztals 

0 Ja, als et al Hn voorzietUni W1!J valt 
0 Geen "**'~ 
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Onderdeel 2: Voonieninpnpatdtetten 

Bij ei@ volgende vraaen wordt u stHds pvraqd te kiezflt uit drie 

voorzienlnaenpalcbtten. Deze voordenl,.enpaldtetten bestaan uit de 

lfOIIende IIOOt'Zienlnpn: 

Een middelp'ote supermarkt 

Kleine detailhandel, zoa een bakker, slaeer. drogist. etc. 

Een gemeemchapshuis 

Een religieuze Instel.._ zoals een kerk. mostee, etc. 

Een sportvoordeni"'- Dit houdt In: een sporthal en/ of wetbalveld 

EeneaU 

Basmchool/peuterspeelzaal 

Speelplek voor kinderflt tot ongeveer 12 jaar. 

De afstanden tot ei@ voorzienineen verschillen bij ei@ voorzlenlncenpalcketten. 

Wilt u steeds aankruisen w.!lke van de drie voorzienlngenpalckettflt uw 

voortew heeft? AHeen als u niet kunt !dezen, kruist u 'pen VCJOfteur' aan. 

Ook wordt er bij de IIOOtlienlnlenpakketten steeds gewaagd of u het del de 

voorlleninpnpalcket beter vindt dan het voorzlermcenpalcket In uw ellen 
bwrt. Op ei@ losse paajna staat het voorz.ieninpnpaltket van uw bwrt 
besctlrewn. 

6 

Voonienlnc Optie l 

l Supermarier 
1500m 

2Kieine Verspeid 
wtoilha".l CMr de buurt 
3 GemeenschapJ· 

500m 
huis 
4 Rcl~g1euu: 

1500m 
instelling 

5Spott-
1500m 

voornenmg 

6~ 1500m 

1 Bmissdlool I 
Peuterspeelzaal 

1500m 

BSpulpidWlOf 
1500m 

tot:!: ll·Jarigen 

Voorbur: 0 .. 

Optie2 

SOOm 

Geconcen1reerd 
oplOOOm 

SOOm 

500m 

lOOOm 

lOOOm 

1500m 

1500m 

0 

Optie3 I 

500m 

Gemltcentn!el d 
oplOOOm 

1500m 

1500m 

500m 

1500m 

I 

lOOOm 

500m 
---

0 

Geen 
vocarbw 

0 

31) Kn.is bij 'voorkeur' aan welke van deze VOOI'ZieM18enpaldtetten u het 

liefst In uw buurt zou wlllen hebben. 

32) AJs u kijkt naar uw elpn buurt en voorzieningenpaktel 3, welke vindt u 

dan beter? 

0Hoftum 

0 Voorzlenin&ef1paüet 3 

0 Geen menint 

to 
~: 

0 
IQ 
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Voorziening Optie 4 Optie 5 Qptie6 

J Supermarkt 
1000m 500m 500m 

ZK/eine Geconcentreerd 
1500m 

VenpreNt 
detailhandel oplOOOm over de buurt 

3 G«nefmsdtops· 
1500m 1000m 500m 

huis 
4~e 500m 1000m 500m 
instefling 

SSpott· 
1000m 500m 500m 

voorzienmg 

6CIJP 500m 1000m 500m 

7 Basisschool/ 1500m 1500m 500m 
Peuterspeelzool 

8 SpHJplri woor 
lOOOm 500m 500m 

tot .t 12-Jorigen 

vooneur: 0 0 0 
• 

33) Kruis bij 'voortceur' aan web van deze voorzleninpnpalcketten u Mt: 

liefst In uw buurt zou willen hebben. 

34) Als u ld,lkt naar uw etgl!n buurt en voorzieningenpakket 6, welke vindt u 
dan beter? 

0 Holturn 

0 Voorzieninjenpakket 6 

0Geenmenq 

Voorzieoinï Optie7 Optie I Optie 9 

J 5upermar.kt 
1500m 500m 500m 

2Kieine Verspreid Verspreid ove-r 
1500m 

detoWrondel over de t.u 1.1rt de t.uw~rt 

3Geme~- 1000m lOOOm 1500m 
huis 

4 Religieulf! 
500m lOOOm 1500m 

instefling 

SSpott-
500m lOOOm lOOOm 

voorz1enmg· 

6CII/I lOOOm 1500m 500m 

7 Basisschool/ 500m lOOOm 500m 
Peuterspeelzaal 

8 Spft.t*l ..oor 
lOOOm 1500m 1500m 

tot i 12-Joriqen 

0 0 0 0 
• 

35) Kruis bij '\loortew' aan wel~ van deze voorzleninpnpalcketten u het 

liefst In uw buurt zou willen hebben. 

36) Als u lójkt naar uw eigen buurt en voorzlenk1genpaktet 9, wel~ vindt u 
dan beter? 

0 Holturn 

0 Voorzlenlnpnpakket 9 

0 Geen menlrc 

1 
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VoorzieninC OptielO 

J Sup~rmarltt 
500m 

lKieinf! 

tktailhofldel 
1500m 

3~ 500m 
huis 

.f~e 500m 
instelling 

Ss,Jott-
l500m 

IIOOTliemng 

6~ l500m 

1IJGsissdlool/ lOOOm 
Peutenpeelzool 

8 SpHJplri IIOOt' 
lOOOm 

tor .t 12 -Jarigen 

Voorkeur: 0 

Optie u 

500m 

Geconcentreerd 
op lOOOm 

lOOOm 

lOOOm 

1500m 

500m 

500m 

lOOOm 

0 

Optie 12 

1500m 

Geconcentreerd 
op lOOOm 

lilOOm 

500m 

lilOOm 

l500m 

1500m 

500m 

0 
Jll 

Geen 
'IIOOfkeur 

0 

37) kruis bij 'Voorlcf!ur' aan welke van deze voorzifml .. enpaldcetten u h@t 

liefst In uw buurt zou willen hebben. 

38) Als u ldjkt naar uw~ blut en voomeninpnpaldcet 12, we1ce vindt u 
dan beter? 

8 

0 Holtum 

0 Voorzlenln,lenpakket 12 

0Geenmenq 

Voorziènlnc Optie 13 

1 Supermarkt 
1500m 

1 Kiêillë 

de~l 
1500m 

3~· 1500m 
huis 
4~1euze 1000m 
instelling 

ss"on- 500m 
IIOOTZJenmg 

6~ 1500m 

7 BosJsschool/ 1500m 
Peutenpeelzaa~ 

8 Speelp/ft WOl' 
1000"' tot .t 12-Jorigen 

Voorkeur: 0 .. 

Optie14 

lilOOm 

Verspreid over 
de buurt 

lilOOm 

1500m 

1500m 

SOOm 

l500m 

SOOm 

0 
• 

Optie 15 

lOOOm 

Geconcen1reerd 
op lilOOm 

1000m 

1500m 

SOOm 

1000m 

lilOOm 

1500m 

0 .. 

i 

I 

Geen _....... 
0 

39) K.US bij 'Vocxteur' aan w4!1ke van deze IIOOI'Zienlneenpalcketten u het 

liefst In uw buurt zou willen Mbben. 

40) Als u kijkt naar uwelpn buurt en~ IS. welte vindt u 

dan beter? 

0 Holtu'n 

0 Voorzien~ 1.5 

0 Geen rncmlng 
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Voorzi~nln& Optie 16 
1 Sup~rmar~r 

1500m 

2 Kleine 

detoilhondt!l 
1500m 

3~ 500m 
huis 

4R~• 1500m 
imrelling 

5Spott-
lOOOm 

voorzienmg 

6~ lOOOm 

7 Bosiudtooi I 
500m 

Peuterspetdraal 

B Spulplri 11001' 
SOOm 

tor!' 12-1oriaen 

Voorteur: 0 
• 

Optie 17 

1500m 

1500m 

lOllOm 

500m 

1500m 

SOOm 

lOllOm 

1500m 

0 
• 

Opt~ 18 

lOOOm 

Verspreid CM!( 

de bULfft 

500m 

lOOOm 

lOOOm 

lOOOm 

lOOOm 

lOOOm 

0 .. 

Geen 
IIOOfbur 

0 

41) KrWs bij 'vcofteur' aan welte van deze voonienincenpaldcenen u het 

liefst In uw buurt zou willen hebben_ 

42) Als u ti)ltt naar uw etpn buurt @n lo'OOf'Zien~ lB, wellee vindt u 
dan beter? 

0 Holturn 

0 VoorzlentnaenpHket 18 

0Geenmen .. 

VOO!Veninc Optie 19 Optie 20 Opt~Zl 

1 5up~rmacfrr 
lOOOm lOOOm SOOm 

2 Kieine Verspreid IM!r 6econoentreerd Venpreld 
ckt aJihandel de buurt op lOOOm over de Duurt 

3~~ 1500m 500m 1500m 
hui.s 

4R~ 500m lOOOm 1500m 
instelling 

5.s"ott· 500m 1500m 1500m 
voorz1emng 

6 CD/I 1500m 1500m lOOOm 

7 Bosissdtool/ 500m 500m 1500m 
Peuter~peelzaal 

BSpHJpëk ..oot 
1500m 500m liJOOm 

tot t ll-joriqtm 

0 0 0 0 .. • 
43) Kruis bij 'voc:Mte&r aan W@l• van dere ~etten u het 

liefst In uw buurt zou willen hebben-

44) Als u tijtt naar uw etpn buurt en voonlenklpnpalclcet Z1. welre vindt u 
dan beter? 

0 Holtun 

0 Voorzleninpnpalcket 21 

0Geenrnerq 
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Voorziening Optie 2.2 
1 Supermarkt 

lSOOm 

2Kieine Verspreid CM!r 
ddtJilhondttl de buurt 

3~emcltops-
lSOOm 

huis 
<fRelig~uu 

1000m 
.mrelling 

5Spolt-
1000m 

\IOOTZICnmg 

6Co/l 500m 

71Jasisschoo1/ lOOOm 
Peurenpeelzool 

B SpftJplet 11001' 
500m 

ror!. 12-;arigcn 

Voorileur: 0 
• 

Optle2J 

1000m 

1500m 

1000m 

lSOOm 

1000m 

1500m 

500m 

1000m 

0 
11 

Optie 24 

150Dm 

Geconcentreerd 
op lOOOm 

150Dm 

1000m 

1500m 

1000m 

SOOm 

1500m 

0 .. 

I 

I 
I Geen 

vooBeur 

0 

45) Kruis bij 'vOOI'keur' aan welke van deze voonienl~etmn u het 

liefst In uw buurt zou willen hebben. 

46) Als u kljb naar uw elgen buurt en voonlen~ 24, welke vindt u 

dan beter? 

10 

0Haltum 

0 Voonienlnpnpakket 24 

0Geenmenlnt 

Yoonienma Optie 2S 

1 Supermarkt 
1000m 

1Kkin~ 
lSOOm 

ddailhandttl 

3 ~tnHRSdlop$· 
1500m 

huis 
<fllellg~ 
in~tc,Jiing 

500m 

5Spott- 1500m 
\IODrZICnmg 

6CD/I 1000m 

7 Bosissc:hool/ 1000m 
Peuterspeelzool 

B Speoeiplet 11001' 
SOOm 

tol.t 12::i_arigcn 

\foodreur: 0 .. 

Optie 26 

150Dm 

Gec:onc:l!nlrftrd 
op lOOOm 

SOOm 

1500m 

SOOm 

SOOm 

1000m 

1000m 

0 .. 

Optie 27 

lOOOm 

1500m 

500m 

lOOOm 

500m 

500m 

1500m 

1500m 

0 
• 

Geen 
vooBeur 

0 

47) Kruis bij 'Voofkeur' aan wetlee van deze ~npaldr:etten u het 

!tetst In uw buurt zou willen hebben. 

48) Als u ki}kt naar uw elpn buurt en voorzienlncenpalctet XI, welre vindt u 
danbl!ter? 

OHolt.urn 
0 Voorzlenlnpnpalcket 27 

0 Geen mening 

ll:J .::::· 
~ 
IQ 
t'l) 
::3 



--1 
c: 
tD--

~ 
~ 

s:r 
a. I 
I 

G) 
CD -CD 
CD 
:::s 

~~ 
~ 
i 
f 
f 

Onderdeel 1: Stelineen 

49) Kunt u aanteven of het met de volpnde stellinten eens of oneens bent? 

In de buurt Holtum voel ik mij thuis 

In de buurt Holtum heb je veellast van omwonenden en/fA joft8«ee'' 

Er is veel contact tussen de buren ondertifll in Hottum 

Holtum Is een pzellip buurt met veel saa~eid 

Er Zljn aenoec winkels voor dapiijkse boodschappen in de buurt aanwezït 

Het openbaar vervoer in de buurt is \IOidoende aanwetïa 

Holtum is een groene buurt 

Er zij'! &enoec basisscholen in de buurt aartwezil 

Er :dj'! voldoende moplijkheden om te sporten in Hollum 

Een café voect.ni!b. toe aan de leefbaarheid van de buurt 

Het is van be4q dat er een pmeensdlapshuls in de buurt aanwezills 

Een relilfeuze Insteilint is be&angrijk voor het in contact komen met andere mensen in de buurt 

Ik vind het belaiiJI'I.Jk 8oed contact te hebben met mij'! directe buren 

Ik heb behoefte aan meer contact met mij'! directe buren 

Ik heb behoefte aan meer contact met mij'! buurtpnoten 

Ik wrmijd plekken waar veel mensen samen komen 

Ik voel mij verantwool'délijk voor dé leefbaarhéid in mijn elpn buurt 

Ik vind het belantn']t dat er YOOrZienirlten voor jongeren tot 19 jaar aanwetla zijn in de buurt 

Ik vind het belantrijk dat er een speejaeJelenheid voor Jonae kinderen in de buurt van mijn wonint aanwezi& Is 

Ik vind het belaAlriJk dat er een klnclerdaevetblijf, crkhe en/fA peuterspeelzaal bij mij in de buurt aanwezills 
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