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Toen de mogelijkheid er kwam om een onderzoek te doen naar de woontevredenheid tijdens en na het 
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tussendoor met allerlei vragen terecht kon. Ook bedank ik woningbouwcorporatie Trudo voor het 

beschikbaar stellen van gegevens die nodig waren voor het uitvoeren van dit afstudeeronderzoek. 

Tenslotte wil ik mijn familie, vrienden en kennissen bedanken voor al hun steun tijdens mijn gehele 
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Samenvatting 

In de jaren 90 van de vorige eeuw is het Grotenstedebeleid opgesteld door de rijksoverheid, bedoeld om 

het wonen, werken en leven in steden te verbeteren. Een aantal jaar na het Grotestedenbeleid brengt 

het voormalig ministerie van Volkshuisvesting RuimteOjke Ordening en Milieubeheer de 'Nota stedelijke 

verniewing' uit. Deze nota moet een beleidsinstrument worden voor het vernieuwen van 

binnenstedelijke woonwijken. 

Het tot stand komen van het Grotestedenbeleid en de 'Nota stedelijke vernieuwing' zijn het antwoord 

van de rijksoverheid op het geconstateerde probleem van veel binnenstedelijke woonwijken. Volgens 

het rijk bestaan deze woonwijken uit te veel sociale huurwoningen, hebben een relatief hoog 

percentage (kans)arme inwoners en hebben de wijken te kampen met verschillende problemen zoals 

verloedering en onveiligheid. 

Om deze problemen op te lossen worden plannen ontwikkeld die in beginsel fysiek van aard zijn. Er 

werd verondersteld dat fysieke ingrepen ook sociale veranderingen met zich mee zal brengen. Dit is 

echter achterhaald. 

Inmiddels hebben veel herstructureringsprojecten plaatsgevonden. Herstructureringsprojecten zijn 

flinke ingrepen en kunnen een grote impact hebben op het leven van de wijkbewoners. De tevredenheid 

van de bewoners tijdens en na herstructurering is dan ook de kern van dit onderzoek. Dit onderzoek zal 

zich richten op de doorstromende bewoners die in een nieuwe huurwoning in de herstructureringswijk 

wonen. 

Het herstructureringsproces is een complex proces dat gekenmerkt wordt door verschillende unieke 

elementen. In grote lijnen kunnen de volgende fasen onderscheiden worden; de initiatieffase, 

inventarisatie en analyse, visievorming, programmabepaling, uitvoering, herijking en beheer. Deze fasen 

zullen elkaar niet altijd strak opvolgen, maar vaak overlappen en parallellopen aan elkaar. 

Wordt er gekeken naar de bewoners die te maken krijgen met herstructurering, dan kent het 

herstructureringsproces een aantal verschillende doelgroepen, namelijk de doorstromers die naar een 

nieuwe huurwoning of koopwoning in de nieuwe wijk doorstromen en de vertrekkers die gedwongen 

dienen te vertrekken uit de wijk of die er zelf voor kiezen om uit de wijk te vertrekken. 

Woningbouwcorporaties gebruiken steeds vaker een sociaal plan tijdens herstructureringsprojecten. 

Hierin kunnen garanties worden opgenomen voor bewoners met betrekking tot herhuisvesting, 

onkostenvergoedingen en sociale begeleiding. Vaak wordt bij het opstellen van een sociaal plan een 

vertegenwoordiging van de betreffende bewoners betrokken. Het sociaal plan is niet verplicht voor 

woningbouwcorporaties, maar er wordt vrijwel altijd dezelfde opzet gebruikt, met de volgende inhoud; 

algemene afspraken, procedure bij ingrijpende verbetering of sloop, herhuisvesting, vergoedingen, 

wisselwoning, leefbaarheid, dienstverlening en extra voorzieningen ten behoeve van de bewoners, 

geschillenregeling en een hardheidsclausule. 

Bewonersparticipatie kan bijdragen aan een beter verloop van het herstructureringsproces en de 

planontwikkeling. Door bewonersparticipatie kan het draagvlak onder bewoners vergroot worden voor 

de herstructureringsplannen, kan er voor gezorgd worden dat bewoners meer betrokken raken en kan 
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ook de kwaliteit verhoogd worden. Van belang bij bewonersparticipatie is de manier waarop de 

bewoners worden vertegenwoordigd en het moment waarop bewoners betrokken worden. Voor de 

manier waarop bewoners kunnen participeren kunnen drie modellen worden onderscheiden, namelijk 

het inspraakmodel, het participatiemodel en het discussiemodeL 

De woontevredenheid in de herstructureringswijk kent andere doelgroepen dan tijdens het 

herstructureringsproces, namelijk doorstromers die in een nieuwe huurwoning of koopwoning gaan 

wonen of nieuwkomers die in een nieuwe huurwoning of koopwoning gaan wonen. 

De woontevredenheid in de herstructureringswijk kent verschillende factoren die deze kunnen 

beïnvloeden. Dit kunnen fysieke aspecten zijn met betrekking tot de woning en tot de wijk en sociale 

aspecten met betrekking tot de wijk. De sociale aspecten zijn de samenstelling van de bewoners in de 

wijk, overlast en veiligheid, buurtactiviteiten en betrokkenheid bij de buurt, place attachment en het 

imago van de wijk. 

De Kruidenbuurt in Eindhoven is een typische binnenstedelijke woonwijk die sinds 2004 wordt 

geherstructureerd, waarvan het totale proces al eind jaren negentig van de vorige eeuw begon. Een deel 

van de wijk is al afgerond. Woningbouwcorporatie Trudo uit Eindhoven heeft twee verschillende 

enquêtes afgenomen bij bewoners van de nieuwe Kruidenbuurt. De eerste enquête betreft de ervaring 

van bewoners met het herstructureringsproces en de uiteindelijke woning. De tweede enquête betreft 

de leefbaarheid in de wijk. Uit de data-analyse blijkt dat niet alle bewoners het sociaal plan duidelijk 

vonden of dat bepaalde aspecten uit het sociaal plan niet duidelijk waren. De service van de 

woningbouwcorporatie wordt door de bewoners goed beoordeeld en deze beoordeling hangt samen 

met de uitleg die de medewerker van de woningbouwcorporatie geeft en of de bewoner vindt dat hij 

voldoende gesprekken heeft gevoerd met de medewerker van de woningbouwcorporatie. De nieuwe 

woningen in de Kruidenbuurt worden door de bewoners goed beoordeeld. De voorzieningen in de wijk 

hangen samen met 'het zich thuis voelen' in de buurt en het hebben van veel contact met andere 

buurtbewoners. De veiligheid in de buurt hang samen met prettige omgang met andere buurtbewoners, 

of de bewoner zich thuis voelt in de buurt en of de bewoner veel contact heeft met andere 

buurtgenoten. De beoordeling van de leefbaarheid in de buurt laat een samenhang zien met de 

beoordeling van de voorzieningen, uitstraling van de buurt, omgang met buurtgenoten en de veiligheid. 

Als aanvulling op de data-analyse zijn interviews afgenomen met tien bewoners. Hieruit blijkt dat de 

bewoners zeer tevreden zijn over hun nieuwe woning. Verder blijkt hieruit dat de tijdsduur van het 

herstructureringsproces een belangrijke invloed heeft op de ervaring die de bewoner heeft met het 

herstructureringsproces, maar er wel op begrip gerekend kan worden door de juiste 

informatievoorziening. Verder was slechts een klein aantal bewoners op de hoogte van 

bewonersparticipatie tijdens het herstructureringsproces. Het al dan niet participeren van bewoners 

blijkt geen invloed te hebben op de uiteindelijke woontevredenheid. 

Naar aanleiding van dit onderzoek kan richting woningbouwcorporaties aanbevolen worden om veel 

aandacht te schenken aan het sociaal plan, zodat deze goed door de bewoners begrepen wordt. Verder 

zou er voor bewoners tijdens herstructurering gezorgd moeten worden voor een duidelijk contactpunt 

waar bewoners terecht kunnen voor vragen of onduidelijkheden. Ook dienen woningbouwcorporaties 

zich er bewust van te zijn dat bij bewonersparticipatie een bepaalde verwachting kan worden opgewekt, 
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dus moet er goed gekeken worden hoe bewoners kunnen participeren. Naast de fysieke ingrepen van 

woningbouwcorporaties, dienen er acties ondernomen te worden in de herstructureringswijken om 

interactie tussen verschillende bewoners te bevorderen. 
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11nleiding 

1.1 Aanleiding 
In 1994 is op initiatief van het de vier grote steden -Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht- door de 

Nederlandse rijksoverheid het grotestedenbeleid (GSB) opgesteld. Later is dit beleid nog uitgebreid met 

tweeëndertig andere middelgrote en grote steden. Het doel van het grotestedenbeleid is om het 

wonen, werken en leven in de steden te verbeteren. De nadruk van het beleid ligt op drie 

aandachtsgebieden die worden aangeduid als pijlers, namelijk de fysieke pijler (voornamelijk stedelijke 

vernieuwing), de sociale pijler(onderwijs, leefbaarheid, veiligheid, zorg) en de economische pijler(werk 

en economie) (kei-centrum, 2011). 

Het voormalig ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer brengt in 1997 de 

'Nota stedelijke vernieuwing' uit. Deze nota moet een beleidsinstrument worden voor het vernieuwen 

van binnenstedelijke woonwijken en hiermee inspringen op de fysieke pijler van het grotestedenbeleid 

en bijdragen aan het oplossen van de achterstanden in de voor- en naoorlogse wijken op het gebied van 

wonen en leefomgeving. Deze oplossing wordt vooral gezocht in het wegnemen van bouwtechnische en 

beheersmatige achterstanden en het doorbreken van eenzijdigheid van woningtypen en 

bewonerssamenstelling (VROM, 2010). 

Volgens het rijk bestaan veel achterstandswijken uit te veel sociale huurwoningen, hebben deze wijken 

een relatief hoog percentage (kans)arme inwoners en hebben de wijken te kampen met verschillende 

problemen zoals verloedering en onveiligheid. Er wordt aangenomen dat een combinatie van fysieke 

verbeteringen en een betere sociale samenstelling van bewoners deze problemen zullen oplossen, dan 

wel zullen bijdragen om deze problemen op te lossen. 

Om dit alles te kunnen bewerkstelligen worden verschillende plannen ontwikkeld die in beginsel vooral 

fysiek van aard zijn; woningen worden gerenoveerd, de openbare ruimte wordt opgewaardeerd en 

grootschalige nieuwbouwprojecten (herstructurering) worden in gang gezet. Met name deze 

herstructureringsprojecten moeten een metamorfose voor de wijken gaan betekenen. Een deel van de 

oude sociale huurwoningen dienen plaats te maken voor koopwoningen. Een belangrijke reden hiervoor 

is de algemene opvatting dat huiseigenaren meer verantwoordelijk (voor hun woning en 

woonomgeving) zijn dan huurders. De uitvoering van de herstructurering ligt voornamelijk bij de 

woningbouwcorporaties. Zij doen dit onder de regie van de gemeenten, zodat deze samenhangende 

ontwikkelingsplannen kunnen opstellen voor de wijken. Hiermee kunnen de gemeenten in aanmerking 

komen voor subsidiering van het rijk (grotestedenbeleid, 2011). 

Deze ingrepen lijken theoretisch een positieve impact te hebben voor bewoners van wijken waarin deze 

zullen plaatsvinden. Is dit wel zo? Er wordt in de plannen over stedelijke vernieuwing weinig aandacht 

besteed aan de situatie van de bewoners tijdens een dergelijk herstructureringsproces. Het kan zomaar 

zijn dat een gezin uit het huis en de buurt moeten vertrekken waaraan zij zeer gehecht zijn, om 

vervolgens een lange periode een wisselwoning te betrekken of tussen grote bouwwerkzaamheden te 

wonen om vervolgens een woning en buurt te betrekken waarvan het de vraag nog maar is of de 

bewoners hier meer tevreden zullen zijn dan in hun oude woonsituatie. In de herstructureringsplannen 
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wordt nog te weinig aandacht besteed aan de bewoner tijdens het herstructureringsproces. Dit is echter 

een periode voor de bewoner die niet onderschat mag worden, gezien alleen al het feit dat 

herstructureringsprocessen een lange looptijd kennen. Eenmaal het herstructureringsproces achter de 

rug te hebben gehad begint het daadwerkelijk wonen in de 'nieuwe' w~jk. Is de nieuwe wijk echter wel 

een noemenswaardige verbetering ten opzichte van de oude situatie? Is de woontevredenheid in de 

nieuwe wijk hoger dan in de oude wijk? Belangrijke actoren in dit proces zijn de bewoners. Het 

herstructureringsproces en de herstructureringswijk vanuit de bewoner gezien vormt dan ook de basis 

voor dit onderzoek. In dit onderzoek zal gekeken worden naar de doorstromende bewoners die in een 

nieuwe huurwoning in de herstructureringswijk wonen. 

1.2 Probleembeschrijving 
Uit de voorgenoemde aanleiding kan de volgende probleembeschrijving worden opgesteld. Aangezien 

de aanleiding een tweeledig probleem beschrijft zal de probleembeschrijving ook tweeledig zijn; een die 

is gericht op het herstructureringsproces en een die is gericht op de herstructureringswijk. 

Probleembeschrijving 1 

Doelstelling 

Het exploreren van de ervaring van huurders die doorstromen naar een nieuwe huurwoning, tijdens het 

herstructureringsproces van hun woonwijk, teneinde het herstructureringsproces te verbeteren. 

Probleemstem ng 

Welke factoren beïnvloeden de ervaring van buurtbewoners in het herstructureringsproces en kunnen 

bijdragen aan het verbeteren van het herstructureringsproces? 

Deelvragen 

Uit welke elementen bestaat het herstructureringsproces? 

Wat zijn de kenmerken van huishoudens die doorstromen naar een nieuwe huurwoning? 

Welke factoren bepalen de bewonerservaring tijdens het herstructureringsproces? 

Hoe kan het herstructureringsproces verbeterd worden voor bewoners die doorstromen naar 

een nieuwe huurwoning? 

Probleembeschrijving 2 

Doelstelling 

Het exploreren van de factoren die de woontevredenheid van bewoners, die doorstromen naar een 

nieuwe huurwoning in een herstructureringswijk, beïnvloeden, teneinde een woonsituatie te creêren 

waarin de bewoners tevreden zijn. 
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Probleemstelling 

Welke factoren beïnvloeden de woontevredenheid van bewoners die doorstromen naar een nieuwe 

huurwoning in een herstructureringswijk? 

Deelvragen 

Wat is een herstructureringswijk? 

Welke factoren bepalen de woontevredenheid in een herstructureringswijk? 

Hoe kan de woontevredenheid in een herstructureringswijk verbeterd worden? 

1.3 Plan van aanpak 
In figuur 1 is het plan van aanpak voor dit onderzoek schematisch weergegeven. Dit onderzoek begint 

allereerst met de probleembeschrijving. Hierin worden de aanleiding van dit onderzoek beschreven en 

de daar op volgende doel- en probleemstelling. 

Na de probleembeschrijving wordt een literatuurstudie uitgevoerd betreffende de ervaring van 

bewoners tijdens herstructureringsproces van woonwijken en de woontevredenheid van bewoners in 

herstructureringswijken. Aan de hand van de literatuurstudie worden er veronderstellingen opgesteld 

voor zowel de ervaring van bewoners tijdens het herstructureringsproces als voor de woontevredenheid 

van bewoners in herstructureringswijken. 

Vervolgens zullen er data betreffende een specifieke herstructureringswijk, die beschikbaar is gesteld 

door woningcorporatie Trudo uit Eindhoven, worden geordend zodat deze gebruikt kan worden om de 

opgestelde veronderstellingen te toetsen. De aspecten die uit de beschikbare data naar voren zijn 

gekomen, maar nog niet uit de literatuurstudie zijn gebleken, worden teruggekoppeld naar de 

literatuurstudie, zodat de opgestelde veronderstellingen kunnen worden aangepast. 

Als de beschikbare data eenmaal geordend zijn dan zullen deze worden geanalyseerd. Als aanvulling op 

de beschikbare data zullen er ook interviews met bewoners uit de betreffende herstructureringswijk 

worden afgenomen, om meer inzicht te verkrijgen in de ervaring van bewoners tijdens het 

herstructureringsproces en de woontevredenheid van de bewoners in het herstructureringsproces. 

Na deze stappen zullen de opgestelde veronderstellingen worden getoetst aan de hand van de 

uitkomsten van de data-analyse en de afgenomen interviews om vervolgens tot de conclusies van dit 

onderzoek en aanbevelingen te komen. 
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Figuur 1 Plan van aanpak 

1.4 Maatschappelijke relevantie van het onderzoek 
Steeds meer mensen krijgen te maken met herstructurering in hun woonomgeving. Een dergelijke 

ingreep kan een flinke impact hebben op het leven van de betreffende mensen. Van belang is dan ook 

om te onderzoeken of een dergelijke ingreep een positief resultaat oplevert voor de bewoners die met 

herstructurering te maken krijgen. In eerste instantie is herstructurering bedoeld om de woonomgeving 

van bewoners te verbeteren, maar of bewoners er ook daadwerkelijk op vooruitgaan is een tweede 

vraag. Vaak gaat het om kwetsbare doelgroepen die in geval van herstructurering ook nog eens weinig 

keus hebben. 

10 



Herstructurering geslaagd? 

Gezien het feit dat dit onderzoek gericht is op de bewoner tijdens het herstructureringsproces en in de 

uiteindelijke herstructureringswijk, geeft dit de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek aan. 

1.5 Opzet van het rapport 
In het tweede hoofdstuk van dit rapport wordt de literatuurstudie beschreven die uitgevoerd is naar de 

ervaring van bewoners met het herstructureringsproces. Het herstructureringsproces in zijn context, de 

verschillende elementen van het herstructureringsproces en aspecten die van invloed kunnen zijn op de 

bewonerservaring zullen besproken worden. 

In hoofdstuk drie is voor de woontevredenheid in de herstructureringswijk is ook een literatuurstudie 

uitgevoerd. Hierin komt naar voren wat de fysieke en sociale kenmerken van de herstructureringswijk 

zijn. Verder worden de fysieke en sociale aspecten van de woontevredenheid in de herstructureringswijk 

besproken en vervolgens wordt er in dit hoofdstuk beschreven hoe herstructurering de 

woontevredenheid van bewoners kan beïnvloeden. 

Het vierde hoofdstuk beschrijft de casestudie; de Kruidenbuurt. Er wordt begonnen met een algemene 

beschrijving van de Kruidenbuurt en vervolgens wordt de onderzoeksopzet besproken. De uitvoering 

van de data-analyse aan de hand van enquêtes die zijn afgenomen, in de Kruidenbuurt, door 

woningbouwcorporatie Trudo worden hier beschreven. Na de data-analyse worden de conclusies van 

deze enquêtes behandeld. Als aanvulling op de enquêtes zijn interviews met bewoners afgenomen en 

ook de conclusies die volgen uit deze interviews, staan in dit hoofdstuk beschreven. 

Hoofdstuk vijf sluit af met de conclusies en aanbevelingen die volgen uit dit onderzoek. Dit zijn 

aanbevelingen richting woningcorporaties en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
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2 Stedelijke herstructurering 

2.11nleiding 
Om te kunnen onderzoeken welke factoren invloed hebben op de ervaring die bewoners hebben met 

het herstructureringsproces is het van belang om goed in kaart te brengen wat herstructurering precies 

inhoudt. Daarom zullen in dit hoofdstuk de verschillende aspecten van herstructurering beschreven 

worden en welke aspecten een invloed zouden kunnen hebben op de ervaring van bewoners bij 

herstructurering. 

2.2 Achtergrond herstructurering 
Het functioneren van veel binnenstedelijke wijken wordt bedreigd door een aantal maatschappelijke 

ontwikkelingen. Het VROM (voormalig Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer) noemt hiervoor een aantal onderling gerelateerde ontwikkelingen zoals een toenemend 

welvaartspeil, individualisering, stijgende mobiliteit, huishoudverdunning, vergrijzing en ontgroening 

(Kieinhans, 2005). Deze ontwikkelingen werken sterk door op de achterstandswijken in steden. De 

sociale woningen in deze wijken zijn kwalitatief ondermaats en de wijken hebben te kampen met 

verschillende problemen die de leefbaarheid bedreigen, zoals een verouderde stedenbouwkundige 

structuur, selectieve migratie, sociale onveiligheid, verslaving, criminaliteit, vervuiling en spanning 

tussen diverse groepen bewoners (Kieinhans, 2005). Een van de gevolgen op al deze ontwikkelingen was 

dat in de jaren negentig van de vorige eeuw er vanuit de woonconsument een grotere vraag naar 

kwaliteit kwam (VROM, 2003). 

De meest algemene definitie van herstructurering volgt uit het Nederlands woordenboek (Van Dale, 

1999), namelijk: 'anders structureren'. In de context van de stedelijke herstructurering is wel een 

specifiekere definitie vereist. Een definitie die in deze context veelal gebruikt wordt, is de definitie die 

VROM heeft opgesteld in 1997; 'Herstructurering staat voor fysieke ingrepen in de woningvoorraad en 

woonomgeving van naoorlogse wijken. De maatregelen zijn gericht op een grotere differentiatie van 

woon- en werkmilieus, op verbetering van de woningmarktpositie en op verbetering van de economische 

en sociale vitaliteit van de stad'. 

Herstructurering staat inmiddels voor meer dan alleen fysieke ingrepen. Zo geeft het VROM aan dat 

stedelijke herstructurering niet alleen het aanpassen van de binnenstedelijke woningvoorraad betreft, 

maar ook betrekking kan hebben op de verbetering van de sociale en economische infrastructuur in 

oudere wijken (VROM, 2010). Echter de fysieke ingrepen dienen niet alleen te leiden tot een fysieke 

verbetering, maar deze dienen ook de sociale problemen aan te pakken. 

Volgens Kleinhans (2005) kan herstructurering beschouwd worden als het beleidsmatige antwoord op 

deze maatschappelijke ontwikkelingen die het functioneren van de naoorlogse wijken bedreigt. Deze 

beschouwing van het begrip herstructurering kan echter op verschillende manieren gespecificeerd 

worden, getuige ook de verschillende definities die het begrip herstructurering toegekend krijgt en heeft 

gekregen. 
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Over de noodzaak van herstructurering om wijken vitaal te houden wordt door vrijwel iedereen 

ingestemd, echter is het nog wel de vraag of de fysieke ingrepen leiden tot de gewenste sociale 

gevolgen (Sprinkhuizen, 2001). Deze vraag werd in 2001 gesteld. Vier jaar later blijkt al dat het gewenste 

sociale effect van herstructurering niet vanzelfsprekend is. Zo blijkt uit onderzoek van verschillende 

herstructureringswijken dat sociale relaties in herstructureringswijken nauwelijks van de grond komen 

bij de nieuwe bewoners (Bolt en Torrance, 2005). Een ander onderzoek concludeert dat er door 

herstructurering weinig vooruitgang wordt geboekt in woonwijken op het gebied van de tevredenheid 

met de woning en de wijk, de wijkvoorzieningen, de sociale cohesie, de veiligheid en leefbaarheid en het 

imago van de wijk ( Bergeijk et. al., 2008). 

2.3 Het herstructureringsproces 
Het herstructureringsproces is een complex proces. Kenmerkend voor een herstructureringsproces is de 

lange looptijd van de herstructureringsprojecten. Een andere factor die het proces vergroot in zijn 

complexiteit is het feit dat een dergelijk proces een groot aantal participanten kent met verschillende 

belangen. Verder kenmerkt een herstructureringsproces zich ook door zowel fysieke als sociale 

componenten (Fortuin en Ouwehand, 2003). Tenslotte is ieder herstructureringsproces op zich uniek, 

omdat alle herstructureringsprocessen simpelweg anders lopen. Deze verschillende kenmerken van het 

herstructureringsproces verklaren de complexiteit van het proces. 

Looptijd 

Het herstructureringsproces kent een lange looptijd. Volgens Fortuin en Ouwehand (2003) is de looptijd 

voor een dergelijk proces minimaal zes jaar, maar is de gebruikelijke looptijd zelfs tien tot vijftien jaar. 

Dit heeft er natuurlijk mee te maken dat het bouwen en slopen van gebouwen nu eenmaal veel tijd kost. 

Echter heeft voor een groot deel ook te maken met het feit dat het herstructureringsproces bestaat uit 

een aantal deelprocessen (beheer, monitoring en herijking, fysieke deelplan en sociale deelplan), veel 

participanten kent die verschillende belangen hebben die dienen te worden ingewilligd en het feit dat 

ieder herstructureringsproces uniek is en dus voor ieder project opnieuw 'ontworpen' dient. 

Porticiponten 

Diverse partijen hebben verschillende belangen in het herstructureringsproces. Afhankelijk van het 

project kunnen de deelnemende partijen in het proces zijn: de gemeentelijke overheid, 

woningbouwcorporaties, wijkbewoners (en hun verbanden), projectontwikkelaars, grote 

vastgoedbeheerders, scholen, welzijninstellingen, winkels en particuliere bedrijven in een wijk. Fortuin 

en Ouwehand (2003) geven aan dat deze partijen als onmisbaar kunnen worden aangemerkt in het 

proces. 

Fysieke en sociale componenten 

Het herstructureringsproces is in beginsel voornamelijk een fysiek beleidsinstrument, want door middel 

van sloop, renovatie, samenvoeging en verkoop van sociale huurwoningen wordt getracht om meer 

verscheidenheid in de woningvoorraad te realiseren (Kieinhans, 2005). 
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Echter even belangrijk zijn de sociale componenten. Herstructurering kan een grote sociale invloed 

hebben op de bewoners, bijvoorbeeld doordat de samenstelling van de wijk verandert door de 

herstructurering. Maar er kunnen ook sociale componenten zijn die wel invloed kunnen hebben op de 

wijkbewoners, maar waar de wijk geen invloed op heeft. Een voorbeeld hiervan is werkloosheid. 

Werkloosheid in een wijk is nauwelijks te beïnvloeden op wijkniveau. 

Voor het herstructureringsproces is het wel van groot belang dat tijdens het proces de sociale 

componenten goed worden vertegenwoordigd, omdat deze een grote invloed hebben op de bewoners. 

Hetproces 

Het herstructureringsproces is complex en voor iedere wijk uniek. Dit zorgt er voor dat er geen 

eenduidige 'blauwdruk' bestaat voor het herstructureringsproces. Voor ieder project dient steeds weer 

opnieuw een proces 'ontworpen' te worden. Fortuin en Ouwehand (2003) hebben een leidraad 

opgesteld voor het ontwerpen van een herstructureringsproces. In die leidraad wordt het 

herstructureringsproces opgedeeld in zeven fasen. Deze zijn als volgt: 

-Initiatief: 

-Inventarisatie en analyse: 

-Visievorming: 

-Programmabepaling: 

-Uitvoering: 

-Herijking: 

In deze eerste fase komen partijen bijeen die aanleiding zien om een 

wijk te herstructureren. 

Na de conclusie dat een aanpak noodzakelijk is, worden de problemen 

geïnventariseerd en worden verschillende thema's, door de 

verschillende partijen geanalyseerd die van belang zijn voor de aanpak. 

Vanuit de analyse van de verschillende partijen wordt een gezamenlijke 

visie opgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van de wijk. De 

denkbeelden die daarbij ontwikkeld worden, dienen te worden getoetst 

en indien nodig dienen er aanvullende analyses uitgevoerd te worden, 

zodat de visie, indien nodig. bijgesteld kan worden. 

In deze fase wordt op basis van de visie het programma voor de aanpak 

opgesteld. Ook vinden in deze fase de haalbaarheidsstudies plaats. 

Het programma dat in de vorige fase is vastgesteld wordt in deze fase 

uitgevoerd. 

Bij langlopende processen wordt vaak al in het begin een herijking op 

tussentijdse evaluatie in de planning opgenomen. In andere situaties 

wordt deze fase door wijzigende omstandigheden in de wijk of de 

context toch noodzakelijk. In feite is deze fase een nieuwe analysefase, 

waarin alle relevante ontwikkelingen worden geanalyseerd om 
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vervolgens de visie, het programma en de uitvoering , indien nodig, te 

kunnen bijstellen. 

De beheerfase is eigenlijk geen aparte fase in het 

herstructureringsproces is, aangezien er zowel voor, als tijdens, als na 

het herstructureringsproces sprake is van beheer. Echter is het belang 

van beheer van groot belang dat deze toch als een grote fase wordt 

beschouwd. 

Ondanks dat deze fasen apart benoemd zijn, zullen ze elkaar niet strak opvolgen, maar veelal 

overlappen en vaak ook parallel lopen aan elkaar, hetgeen de complexiteit van het 

herstructureringsproces schetst. 

2.4 Doelgroepen in het herstructureringsproces 
Het herstructureringsproces is niet voor alle bewoners hetzelfde. Dit heeft voor een groot deel te maken 

met het feit dat de situatie niet voor iedereen hetzelfde is na de herstructurering. Zo kunnen er 

bewoners in een nieuw huis in de wijk blijven wonen, maar er kunnen ook bewoners zijn die definitief 

zullen vertrekken uit de wijk. Op basis hier van kunnen de bewoners in het herstructureringsproces in 

verschillende doelgroepen worden ingedeeld (op basis van Kleinhans, 2005). 

Doorstromers in dezelfde wijk: 

Deze bewoners kiezen er voor om na de herstructurering weer in de wijk te gaan wonen. Ze 

kiezen er voor om in een nieuwe huurwoning te gaan wonen of om in de herstructureringswijk 

een woning te kopen in de vrije sector of om in de herstructureringswijk een woning te kopen 

van desbetreffende woningcorporatie met een eventuele korting ('koopconstructie'). 

Vertrekkers: 

Deze bewoners verhuizen uit de wijk die wordt geherstructureerd en zullen na de 

herstructurering ook niet meer terugkeren naar de wijk. Bij deze bewoners kan er ook nog 

onderscheid worden gemaakt in het feit of de bewoners er zelf voor kiezen om niet meer terug 

te keren naar de oorspronkelijke wijk of dat de verhuizing geen eigen keuze is, dus een 

gedwongen verhuizing. 

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven: 

Doelgroep Situatie na herstructurering 

Doorstromers -Nieuwe huurwoning 

-Nieuwe koopwoning (vrije markt) 

-Nieuwe koopwoning (koopconstructie) 

Vertrekkers -Eigen keuze verhuizing 

-Gedwongen verhuizing 

Tabell: doelgroepen herhuisvestingproces 
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2.5 Herhuisvestingbeleid bewoners tijdens herstructurering 
Op basis van artikel 274 boek 7 uit het Burgerlijk Wetboek, genieten huurders van corporaties en 

commerciële verhuurders bescherming. Deze bescherming heeft onder andere als doel dat het 

huurcontract niet zomaar ontbonden kan worden door de verhuurder. Echter in geval van sloop of 

dringende renovatie kan het huurcontract wel ontbonden worden door de verhuurder. In dat geval zijn 

er wel strikte voorwaarden verbonden aan het ontbinden van het huurcontract. 

In beginsel zijn er drie zaken van toepassing op alle herhuisvestingsituaties in herstructurering. Ten 

eerste hebben de betrokken huurders recht op herhuisvesting in een woning die vergelijkbaar is met de 

woning die verlaten wordt. Ten tweede hebben de huurders recht op een tegemoetkoming voor de 

gemaakte verhuiskosten. In het Besluit Beheer Sociale Huursector is de minimale hoogte van de 

verhuisvergoeding opgenomen, die de woningcorporatie dient uit te keren aan de huurder. Op 1 maart 

2011 is de minimale verhuisvergoeding voor woningcorporaties vastgesteld op € 5.396 (aedesnet, 2011). 

Dit bedrag wordt ieder jaar opnieuw geindexeerd. Ten derde komen de huurders in aanmerking voor 

begeleiding, bijvoorbeeld ondersteuning bij het zoeken naar een andere woning (Kieinhans, 2005). 

Deze beleidsregels zijn algemeen en worden vaak per woningcorporatie verschillend gespecificeerd. Zo 

zou een woningcorporatie er voor kunnen kiezen om in bepaalde situaties een hogere 

verhuisvergoeding uit te keren dan de minimale verhuisvergoeding die is vastgesteld. Het 

herhuisvestingbeleid zal dus per woningcorporatie verschillen, maar de woningcorporaties hebben wel 

allemaal dezelfde basis voor het herhuisvestingbeleid. Het herhuisvestingbeleid wordt vaak opgenomen 

in het sociaal plan. 

2.6 Het sociaal plan 
Indien er in het bedrijfsleven een reorganisatie gaat plaatsvinden, waarbij collectief ontslag zal 

plaatsvinden, stelt de werkgever een 'sociaal plan' op. Hierin wordt beschreven welke voorzieningen de 

werknemers ontvangen. Deze wordt opgesteld door de werkgever en de werknemers (sociaalplan, 

2010). Steeds meer woningcorporaties nemen dit principe over in geval van herstructurering, waarbij de 

woningcorporatie gezien kan worden als de 'werkgever' en de huurders als 'werknemer'. 

Het sociaal plan wordt door woningcorporaties gebruikt bij herstructurering om bewoners garanties te 

bieden voor ondermeer herhuisvesting, onkostenvergoeding en sociale begeleiding. In het plan staan 

alle rechten en plichten van huurders die hun woning moeten verlaten vanwege sloop of ingrijpende 

renovatie. Een woningcorporatie kan zelf of in samenwerking met de gemeente het sociaal plan 

opstellen, waarbij het belangrijk is dat de bewoners (of vertegenwoordigers van de bewoners zoals een 

bewonersorganisatie) te betrekken bij de opzet van het plan, zodat hun belangen zo goed mogelijk 

behartigd worden in het plan (Heimans, 2001). 

Aangezien woningcorporaties (nog) niet verplicht zijn een sociaal plan op te stellen bU herstructurering, 

kan er niet gesproken worden van een verplicht te hanteren handleiding voor een sociaal plan. Echter 

blijkt dat woningcorporaties die gebruik hebben gemaakt van een sociaal plan, toch vaak dezelfde 
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hoofdlijnen hebben in hun sociaal plan. De Nederlandse Woonbond 1 heeft daarom een 

modelovereenkomst ontwikkeld waar woningcorporaties hun sociaal plan op kunnen baseren. 

2.6.11nhoud sociaal plan 

Een sociaal plan voor huurders dient alle aspecten te bezitten die de rechten van de huurder 

waarborgen in geval van herstructurering. De grote lijnen van een sociaal plan zullen voor vrijwel alle 

woningcorporaties hetzelfde zijn, echter de invulling zal per woningcorporatie of zelfs per 

herstructureringsopgave verschillend zijn, omdat iedere herstructureringsopgave zijn eigen kenmerken 

heeft die benadrukt dienen te worden (Nederlandse Woonbond, 2010). 

Algemene afspraken 

Het sociaal plan is een overeenkomst tussen desbetreffende woningcorporatie en de bewoners, 

vertegenwoordigd door een bewonersorganisatie. Daarom begint een sociaal plan dan ook met het 

benoemen van de betrokken partijen tussen wie de overeenkomst wordt afgesloten. 

Verder worden er een aantal afspraken vermeld die algemeen van aard zijn. Belangrijk is hierbij dat 

vermeld wordt wanneer het sociaal plan in wekring treedt en tot wanneer deze van kracht is. Ook is het 

van belang dat er vermeld wordt op wie het sociaal plan van toepassing is. 

Procedure bij ingrijpende verbetering of sloop 

Indien een woning gesloopt gaat worden of dermate ingrijpend wordt gerenoveerd dat de huurders de 

woning moeten verlaten, is het van belang dat de procedure die dan zal gelden inzichtelijk is voor de 

bewoners. Belangrijke informatie voor de bewoners zijn de sloopdatum en dus ook de datum wanneer 

de bewoners de woning uiterlijk moeten verlaten(peildatum). Verder is het van belang dat de huurder 

wordt geïnformeerd over het feit, dat indien de huurder het huurcontract opzegt voor de peildatum, de 

woning in verhuurbare staat dient te worden achtergelaten. Dit is niet het geval indien het huurcontract 

wordt opgezegd na de peildatum, dan dient de woning 'slechts' veilig te worden achtergelaten. Verder 

zal de gehele procedure die van toepassing is op deze ingrepen beschreven worden. 

Herhuisvesting 

Indien er sprake is van sloop of ingrijpende verbetering, zullen de bewoners geherhuisvest moeten 

worden. De woningcorporatie is verantwoordelijk voor de herhuisvesting van de huurders. Vaak is in het 

sociaal plan een terugkeergarantie opgenomen, dit houdt in dat de bewoners terug kunnen keren naar 

een nieuwe woning in de wijk. Indien deze nieuwe woning te duur is voor de huurder kan de 

woningcorporatie er voor kiezen om voor die huurder de huurprijs voor betreffende woning te verlagen. 

1 De Nederlandse Woonbond is de landelijke vereniging van huurders en vertegenwoordigt in 2010 ruim 1,4 

miljoen huurders. De Woonbond heeft als doel de (rechts) positie van huurders te verbeteren en richt zich 

daarvoor vooral op de landelijke overheid en koepelorganisaties van verhuurders (www.woonbond.nl, 2010). 
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Ook kan de woningcorporatie een regeling treffen voor huurgewenning indien de huurprijs hoger wordt 

dan voorheen. 

Indien er in de wijk nieuwbouwkoopwoningen komen, dan kan hieraan ook voorrang worden verleend 

aan voormalig huurders van de wijk. 

Van belang voor het toewijzen van een nieuwe woning is het zoekprofiel van de bewoners. Deze dient 

ook opgenomen te worden in het sociaal plan. Voor bewoners die noodgedwongen niet kunnen 

terugkeren naar de wijk, dient een urgentieregeling opgenomen te worden, waardoor zij voorrang 

krijgen bij het zoeken naar een andere woning. 

Het kan voorkomen dat bewoners die noodgedwongen hun woning moeten verlaten als gevolg van 

sloop of renovatie, een woning betrekken buiten de wijk, maar daar op korte termijn spijt van krijgen. 

Voor deze bewoners kan een spijtoptantenregeling worden opgenomen in het sociaal plan. Hierdoor 

kunnen deze bewoners die een woning betrekken in een andere wijk, binnen een bepaalde tijd alsnog 

een verzoek indienen bij de woningcorporatie om terug te keren naar de wijk. 

Vergoedingen 

Indien huurders hun woning tijdelijk of definitief moeten verlaten hebben zij recht op een aantal 

financiële vergoedingen. Indien bewoners hun woning tijdelijk of definitief moeten verlaten vanwege 

sloop of ingrijpende verbetering, hebben zij bij wet recht op een verhuisvergoeding van minimaal €5.396 

(aedesnet, 2011). Woningcorporaties kunnen zichzelf voor een deel beschermen door op te nemen dat 

de verhuisvergoeding alleen wordt uitgekeerd indien de huurder de woning heeft verlaten op de 

geplande datum. Hiermee kan de woningcorporatie zich deels beschermen tegen vertraging in het 

sloopproces. 

Als huurders nog niet op de hoogte zijn van de sloop van hun woning en er van uitgaan dat ze nog een 

lange periode in de woning blijven wonen, is het niet ongebruikelijk dat ze flink wat veranderingen 

aanbrengen in de woning. Indien de woning dan gesloopt wordt, is dit een financieel verlies voor de 

huurder. Een vergoeding voor deze zelfaangebrachte veranderingen kan worden opgenomen in het 

sociaal plan. Uiteraard dient wel duidelijk vermeld te worden wat de voorwaarden zijn voor deze 

vergoeding en hoe de hoogte van de vergoeding bepaald wordt. 

Wisselwoning 

Huurders die hun woning moeten verlaten vanwege sloop of ingrijpende verbetering, maar terug zullen 

keren naar een nieuw huis in de wijk, hebben recht op een wisselwoning. De plaats van deze 

wisselwoning dient onderling overeengekomen te worden. De huurprijs van de wisselwoning mag niet 

hoger zijn dan de huurprijs van de woning die verlaten wordt. 

Leefbaarheid 

Tijdens het slopen van (delen van)wijken komt de leefbaarheid onder druk te staan, door onder meer 

toenemende leegstand, waardoor de sociale controle minder aanwezig is. Hierbij is het dan ook van 

belang dat alle betrokken partijen bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk tijdens deze fase in het 

proces. De woningcorporatie kan bepaalde afspraken maken om de leefbaarheid te verbeteren. Een 
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voorbeeld hiervan is het overnemen van gordijnen van vertrekkende bewoners, zodat de woningen er 

bewoond blijven uitzien. Ook de gemeente/politie heeft een belangrijke rol bij het beheersen van de 

leefbaarheid. Zij kunnen bijvoorbeeld laten opnemen in het sociaal plan dat zij een telefoonnummer ter 

beschikking stellen voor het melden van klachten en/of overlast in de wijk. Verder is het belangrijk dat 

er duidelijke afspraken worden gemaakt over afval, aangezien het aantrekkelijk is voor bewoners om 

een sloopterrein te gaan gebruiken als stortplaats. 

Dienstverlening en extra voorzieningen ten behoeve van de bewoners 

Het slopen of ingrijpend verbeteren van woningen, waarbij de bewoners hun woning moeten verlaten is 

een ingrijpende gebeurtenis voor de bewoners. Van belang is het daarom om de bewoners goed te 

informeren over de procedures en de stand van zaken. Een wekelijks of maandelijks spreekuur is hier 

een goed middel om bewoners te informeren en hun vragen te beantwoorden. Verder kan er 

opgenomen worden dat, indien nodig, bewoners persoonlijk begeleid worden bij bepaalde procedures. 

Senioren en minder validen verdienen extra aandacht, omdat bepaalde gangbare activiteiten, voor hen 

misschien lastiger of zelfs onmogelijk zijn om uit te voeren, met betrekking tot verhuizen. Hierover 

moeten goede afspraken opgenomen worden, zodat deze doelgroep goed wordt geholpen, daar waar 

nodig. 

Geschillenregeling 

In het sociaal plan dient een geschillenregeling te worden opgenomen. Hierin dient beschreven te 

worden hoe geschillen kunnen worden voorgelegd en hoe deze worden behandeld. 

Hardheidsclausule 

Op de hardheidclausule kan een beroep worden gedaan indien de huurder vindt dat het sociaal plan 

voor hem onevenredig ongunstigere gevolgen heeft dan voor andere huurders, waarbij dan een verzoek 

wordt gedaan om af te wijken van het sociaal plan. De woningcorporatie neemt dit dan in behandeling 

en dient binnen een bepaalde periode de uitslag mede te delen aan de huurder, omkleed met redenen. 

2.71nwoning 
Indien er sprake is van inwoning, dan wordt daar per woningcorporatie anders mee omgegaan. Echter 

de meeste woningcorporaties kennen bij herstructurering geen aparte rechten toe aan inwonenden. De 

woningcorporaties gaan er dan van uit dat de situatie in dat huishouden gelijk blijft, en de inwonende 

dus met de hoofdhuurder meeverhuist Dit geldt in dat geval dan ook voor inwonende kinderen. In 

uitzonderlijke gevallen kan er een uitzondering gemaakt door het gebruik van een hardheidsclausule 

(Twios, 2010; Delftwonen, 2003; Steeghs, 2007). Indien de inwonenden een zelfstandig huishouden 

voeren, dan geven de woningcorporaties in veel gevallen wel een voorrangsverklaring (voorrang op een 

nieuwe woning in de wijk) aan deze groep inwonenden. Dit gaat dan dus bijvoorbeeld om een inwonend 

kind met partner en/of kinderen en niet om alleenstaande kinderen. Uiteraard moeten de inwonenden 

die een dergelijke voorrangsverklaring krijgen toegewezen wel voldoen aan de rest van de eisen die 

worden gesteld om persoon een woning toe te kennen, zoals een bepaald inkomen (Staedion, 2007). 
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2.8 Sloopurgentie 
Indien huurders gedwongen moeten verhuizen omdat hun woning wordt gesloopt en zij geen woning 

krijgen toegewezen in de geherstructureerde wijk, komen zij in aanmerking voor een sloopurgentie. Dit 

houdt in dat de huurders automatisch voorrang krijgen op andere woningzoekenden in het 

woonruimteverdelingsysteem (I'Escaut, 2008). Of het alleen om het woonruimteverdelingsysteem van 

desbetreffende woningcorporatie gaat, verschilt per woningcorporatie. Een aantal woningcorporaties 

werkt samen in het geval van een sloopurgentie, waardoor de huurders ook voorrang krijgen bij andere 

woningcorporaties waarmee wordt samengewerkt. Echter kan de huurder bij de meeste 

woningcorporaties met een sloopurgentie alleen voorrang krijgen bij desbetreffende woningcorporatie. 

Een sloopurgentie wil niet zeggen dat de huurder voorrang krijgt op alle woningen. De huurder krijgt 

alleen voorrang op woningen die passen binnen zijn 'zoekprofiel'. (reguliere woningzoekenden krijgen 

een woning toegewezen op basis van inschrijfduur, inkomen, huishoudsamenstelling, woningtype, etc. 

Dit wordt ook wel het zoekprofiel genoemd. Immers degenen met een sloopurgentie reageren op de 

dezelfde manier als degenen zonder sloopurgentie, met als uitzondering dat zij voorrang krijgen bij de 

toewijzing van een woning (van Kempen et. al., 2008) 

Een ander nadeel van de sloopurgentie is dat deze urgentie vaak aan een grote groep tegelijk toegekend 

wordt, gezien het feit dat er tijdens herstructurering altijd een groot aantal woningen tegelijk gesloopt 

wordt. Dit wil zeggen dat een sloopurgentie niet altijd betekent dat de huurder direct een woning naar 

keuze zal kunnen betrekken, vooral als de urgentie alleen betrekking heeft op woningen van 

desbetreffende woningcorporatie (I'Escaut, 2008). 

2.9 Bewonersparticipatie 
Bewonersparticipatie kan bijdragen aan een beter verloop van het herstructureringsproces. Een 

belangrijke voorwaarde voor succes bij de fysieke inrichting van de woonomgeving en het behoud of 

versterking van de sociale infrastructuur is een goede samenwerking met de bewoners (van Beckhoven, 

2007). 

Grofweg kunnen er drie motieven gegeven worden voor het toepassen van bewonersinbreng (SEV, 

1999). 

Draagvlak vergroten: Bewoners zouden in beginsel het proces kunnen vertragen of zelfs kunnen 

blokkeren door middel van bezwaarmogelijkheden. Dit kan worden voorkomen door de 

bewoners in een vroeg stadium te betrekken bij de plannen. 

Betrokkenheid vergroten: Door bewonersparticipatie wordt de betrokkenheid van de bewoners 

bij de ontwikkeling in hun wijk vergroot. Participatie is hierbij een doel op zich, dat min of meer 

voldoet aan idealistische democratische overwegingen. 

Kwaliteit verhogen: Bewoners worden betrokken omdat ze een inbreng kunnen leveren voor de 

inhoud van de plannen en daardoor de kwaliteit ervan zouden kunnen verhogen. De bewoners 

weten zelf immers het beste wat er in de wijk gaande is, dus die kennis kan gebruikt worden 

voor het verbeteren van het proces en de plannen. 
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Door de participatie van bewoners zal het herstructureringsproces als geheel dus meer kans hebben op 

succes en daardoor dus ook het herhuisvestingproces, mede doordat er dan een relatief directe inspraak 

is op het herhuisvestingproces door de bewoners. 

Vertegenwoordiging bewoners 

Ondanks dat niet iedereen de behoefte heeft om te participeren, is het van belang dat daartoe wel de 

mogelijkheid bestaat. Dit kan bijvoorbeeld door een klankbordgroep in te stellen. In deze context zou 

het dan gaan om een bewonersorganisatie. De bewoners dienen daartoe genoeg mogelijkheden en 

faciliteiten ter beschikking te krijgen om zichzelf te organiseren (eventueel terug te vinden in het sociaal 

plan). Het is van groot belang dat deze bewonersorganisatie de bewoners goed vertegenwoordigt( van 

Beckhoven, 2007). 

Wanneer bewoners te betrekken 

Om de participatie van bewoners het herstructureringsproces zo effectief mogelijk te laten beïnvloeden, 

is het van belang dat de bewoners zo vroeg mogelijk in het proces worden betrokken. Vooral voor de 

planvorming is het van groot belang dat alle ideeën en oplossingen in het begin duidelijk zijn, dus voor 

dat er al een plan op tafel ligt. Dan wordt het duidelijk of wensen en behoeften van bewoners botsen 

met die van andere partijen. Zo vroeg in het proces is er tevens nog relatief weinig geïnvesteerd, 

waardoor de bereidheid tot het inslaan van een andere richting groter is dan op een later moment in het 

proces. 

Ondanks het feit dat bewoners zo vroeg mogelijk betrokken dienen te worden in het proces is het toch 

van belang om bewoners op de juiste momenten en bij de juiste onderwerpen te betrekken. De kans 

bestaat anders dat bewoners afhaken omdat het te lang duurt of te veel tijd kost (Maatje, 1999). 

Modellen bewonersinbreng 

Bewoners kunnen op verschillende manieren participeren in het proces. Op basis van de eerder drie 

genoemde motieven voor bewonersparticipatie, zijn drie modellen voor bewonersinbreng af te leiden 

(Sprinkhuizen, 2001) namelijk: 

lnspraakmodel: In deze situatie kunnen bewoners reageren op afgeronde of zelfs definitieve 

voorstellen. Hierbij is dan eigenlijk geen sprake van overleg met de plannenmakers. De belangen 

van de bewoners worden hier beschermd, doordat ze langs formele bezwaarprocedures 

bezwaar kunnen aantekenen tegen de plannen. 

Participatiemodel: Hier praten de bewoners daadwerkelijk mee gedurende het hele proces van 

herontwikkeling. Er wordt intensief overleg gepleegd in vaste structuren. 

Discussiemodel: Bij dit model worden bewoners ad hoc betrokken bij het 

herstructureringsproces, indien daar aanleiding voor is. Er worden laagdrempelige activiteiten 

georganiseerd waaraan alle wijkbewoners kunnen deelnemen, zoals panelbijeenkomsten 

tentoonstellingen en wijkfeesten. Doel is daarmee een interactie op gang te brengen met 

geïnteresseerde individuele bewoners. 
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Het inspraakmodel zal de kwaliteit van de besluit- en planvorming nagenoeg niet verbeteren. Het 

participatiemodel daarentegen wel. Echter kent het participatiemodel een aantal nadelen. Zo zijn 

georganiseerde bewonersgroepen maar zelden representatief voor de achterban. Tevens vraagt het 

participatiemodel veel van de organisatiegraad en deskundigheid van de bewoners. Het model behoeft 

dan ook een professionele deskundigheid. Het discussiemodel heeft deze nadelen niet (Maatje, 1999). 

Punten van aandacht bij bewonersparticipatie 

Op basis van analyse van verschillende projecten waarin bewonersparticipatie is gebruikt, zijn een aantal 

punten opgesteld die extra aandacht verdienen bij bewonersparticipatie (van Beckhoven, 2007). Deze 

aspecten dienen te worden meegenomen om frustraties en teleurstellingen bij bewoners te voorkomen. 

Bewoners zekerheid bieden over de toekomst van hun wijk. 

Inconsistent beleid van gemeente vermijden. 

Plichten en rechten van te voren vaststellen, maar toch per project streven naar maatwerk. 

Zorgen voor een aanspreekpunt bij gemeente of woningcorporatie. 

Gebruikmaken van het netwerk van bewonersorganisaties. 

Bewoners betrekken bij kleinschalige projecten en zorgen voor zichtbaar resultaat. 

Beheergroep samenstellen. 

Voor voldoende mandaat zorgen van ambtenaren. 

Wensen van bewoners niet negeren. 

Blijven communiceren. 

Bewonersorganisaties dienen achterban te vertegenwoordigen. 

Bewoners (organisaties) moeten de kans krijgen te participeren. 

Draagvlakonderzoek opstellen en uitvoeren door een onafhankelijke partij. 

2.10 De ervaring van het herhuisvestingproces tijdens herstructurering 
Naast voorgenoemde onderwerpen met betrekking tot het herstructureringsproces, zijn er nog een 

aantal factoren die de ervaring kunnen beïnvloeden die bewoners hebben met het 

herhuisvestingproces. Goezinne (1981) onderscheidt in zijn onderzoek naar de ervaring van bewoners 

bij uit huis worden geplaatst bij sanering, een viertal factoren die invloed op de ervaring van bewoners 

kunnen hebben. In dat onderzoek wordt een onderscheid gemaakt in de persoonlijke kenmerken van 

bewoner, factoren in verband met buurt- en woninggebondenheid, de woonsituatie van de bewoner, de 

verhuissituatie van de bewoner en de woontevredenheid met de voormalige woonsituatie. 

Persoonlijke kenmerken 

Een aantal persoonlijke kenmerken kunnen invloed hebben op de ervaring van het 

herhuisvestingproces. Kenmerken als de leeftijd van de bewoner of het inkomen kunnen zorgen voor 

verschillende ervaringen bij bewoners. Zo zal het verhuizen voor een vijfentwintigjarige minder zwaar 

zijn dan voor een senior, wat er dan voor zou kunnen zorgen dat de senior het herhuisvestingproces als 
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minder aangenaam ervaart. Goezinne (1981) onderscheidt een zestal persoonlijke kenmerken bij zijn 

onderzoek naar bewonerservaring, namelijk: 

De leeftijd van de bewoner; 

De opleiding van de bewoner; 

Het beroep van de bewoner; 

Het inkomen van de bewoner; 

De burgerlijke staat van de bewoner; 

De huishoudsamenstelling van de bewoners (het aantal kinderen). 

Buurt- en woninggebondenheid 

Een andere factor die een invloed zou kunnen hebben op de ervaring van bewoners is de buurt- en 

woning gebondenheid. Deze kunnen gemeten worden door de lengte te nemen die een bewoner in een 

huis en/ of in de betreffende wijk heeft gewoond. 

Woonsituatie 

De bewoners van een wijk die geherstructureerd wordt, kunnen verschillende woonsituaties hebben. 

Goezinne (1981) onderscheidt een viertal factoren, betreffende de woonsituatie, die een invloed 

kunnen hebben op de ervaring van bewoners bij herhuisvesting, te weten: 

Woningeigendom (huurder of eigenaar); 

Wel of niet hoofdbewoner; 

Huurbedrag in oorspronkelijke woning; 

Wel of geen inwoners aanwezig. 

Verhuissituatie 

Een laatste factor die volgens Goezinne (1981) een invloed zou kunnen hebben op de ervaring van 

bewoners, is de verhuisafstand tussen de oorspronkelijke woning en de nieuwe woning. Verder kan het 

feit dat bewoners een wisselwoning dienen te betrekken en dus feitelijk twee maal verhuizen in het 

proces ook een invloed hebben op de ervaring. 

Dienstverlening woningcorporatie bij herhuisvesting 

Kleinhans (2005) geeft aan dat de dienstverlening die een woningcorporatie verleent bij het 

herhuisvesten van bewoners van groot belang is. Herhuisvesting kan een grote invloed hebben op het 

leven van de bewoners, vandaar dat Kleinhans (2005) aangeeft dat de dienstverlening, begeleiding en 

informatievoorziening van hoge kwaliteit dienen te zijn bij herstructurering. 

2.11 Samenvatting 
Hoe bewoners het herstructureringsproces ervaren wordt beïnvloed door verschillende factoren. Deze 

factoren zijn in voorgaande paragrafen besproken. Aan de hand van die factoren kan worden 

vastgesteld hoe de bewonerservaring tijdens het herstructureringsproces beïnvloed wordt. 
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Een belangrijke factor bij de bewonerservaring is het sociaal plan, mede opgesteld door de bewoners. In 

dit plan staan immers alle rechten en plichten van de bewoners tijdens het herstructureringsproces. Het 

sociaal plan heeft ook weer verschillende factoren die de inhoud, en dus de ervaring, ervan bepalen. De 

aanwezige doelgroepen, de bewonersparticipatie en het herhuisvestingbeleid bepalen de inhoud van 

het sociaal plan. Hoe de bewonersparticipatie ervaren wordt heeft ook weer verschillende factoren. De 

bewonersvertegenwoordiging, het moment van betrekken van bewoners en de manier waarop 

bewoners kunnen participeren (model bewonersinbreng) zijn van invloed op de bewonersparticipatie. 

Verder zijn er nog een vüftal onafhankelijke factoren die invloed kunnen hebben op de 

bewonerservaring, namelijk persoonlijke kenmerken van bewoners, buurt- en woninggebondenheid, 

woonsituatie, de verhuissituatie en de dienstverlening van de betreffende woningbouwcorporatie 

tijdens het herstructureringsproces. 
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3 Woontevredenheid in de herstructureringswijk 

3.11nleiding 
Na het herstructureringsproces begint voor de bewoners de fase die als belangrijkste fase gezien kan 

worden, namelijk het wonen in de herstructureringswijk. Om de woontevredenheid van bewoners 

inzichtelijk te maken, dient eerst bepaald te worden welke doelgroepen zich zullen bevinden in de 

herstructureringswijk en met behulp van welke kenmerken de woontevredenheid bepaald wordt. 

Uiteindelijk wordt beschreven hoe de woontevredenheid bepaald wordt en welke conclusies er al 

getrokken zijn uit andere onderzoeken ten aanzien van de woontevredenheid in 

herstructureringswijken. 

3.2 Doelgroepen in de herstructureringswijk 
In de herstructureringswijk worden voor een deel andere doelgroepen aangetroffen dan tijdens het 

herstructureringsproces. De vertrekkers uit de wijk zijn logischerwijs geen onderdeel meer van de wijk. 

Echter komt er wel een nieuwe doelgroep bij, namelijk de nieuwkomers in de wijk. Op basis hiervan 

kunnen de doelgroepen voor de herstructureringswijk worden geformuleerd (op basis van Kleinhans, 

2005). 

Doorstromers in dezelfde wijk: 

Deze bewoners kiezen er voor om na de herstructurering weer in de wijk te gaan wonen. Ze 

kiezen er voor om in een nieuwe huurwoning te gaan wonen of om in de herstructureringswijk 

een woning te kopen in de vrije sector of om in de herstructureringswijk een woning te kopen 

van de desbetreffende woningcorporatie met een eventuele korting ('koopconstructie'). 

Nieuwkomers in de wijk: 

Die uiteindelijke woonsituatie van de nieuwkomers kan hetzelfde zijn als die van de 

doorstromers. Ze kunnen terechtkomen in een nieuwe huurwoning, in een nieuwe koopwoning 

in de vrije sector of in een nieuwe koopwoning op basis van een koopconcept van 

desbetreffende woningcorporatie. Dat de nieuwkomers in een nieuwe huurwoning terecht 

zullen komen zal nagenoeg niet voorkomen, aangezien de voormalige bewoners van de wijk 

voorrang hebben op deze huurwoningen en daar dan ook vrijwel altijd gebruik van maken. 

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven: 

Doelgroep Situatie na herstructurering 

Doorstromers -Nieuwe huurwoning 

-Nieuwe koopwoning (vrije morkt) 

-Nieuwe koopwoning (koopconstructie) 

Nieuwkomers -Nieuwe huurwoning 

-Nieuwe koopwoning (vrije markt) 

-Nieuwe koopwoning (koopconstructie) 

Tabel 2: doelgroepen herstructurerlngswijk 
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3.3 Kenmerken van de herstructureringswijk 
Een herstructureringswijk kenmerkt zich door fysieke en sociale aspecten. Getracht wordt om door 

middel van fysieke ingrepen, sociale bewegingen teweeg te brengen. De fysieke aspecten die gewenst 

zijn in de wijk, kunnen exact zo geplaatst worden als gepland. Voor de sociale aspecten geldt dat niet zo 

direct. Immers de sociale aspecten in de herstructureringswijk zijn afhankelijk van verschillende 

factoren. Het sociale resultaat dat gewenst wordt in een herstructureringswijk, wordt niet, zoals bij de 

fysieke aspecten, automatisch bereikt. 

3.3.1 Fysieke kenmerken 

Dat veel binnenstedelijke wijken toe zijn aan herstructurering is nagenoeg geen punt van discussie, 

gezien de fysieke gesteldheid van deze wijken. De overheid wil dat door middel van fysieke ingrepen, de 

fysieke gesteldheid van de wijken voldoet aan de hedendaagse eisen. Maar ook wordt er verlangd dat 

de fysieke ingrepen een tweetal sociale problemen oplossen die in veel wijken voorkomen (Kazemi et. 

al. , 2009), namelijk: 

1. Het relatief geringe percentage inwoners van grote steden met een middeninkomen of een 

hoger inkomen. 

2. Concentratie van mensen met slechte vooruitzichten op sociale mobiliteit (opleiding, 

arbeidsdeelname, inkomens niveau, etc.). 

Het ministerie van VROM (1997) beschrijft dat het behouden en aantrekken van huishoudens met een 

hoger inkomen de basis vormt voor het oplossen van beide problemen. Hierbij is differentiatie op 

wijkniveau het sleutelwoord. Met het oog op dit te bereiken doel worden de volgende fysieke 

maatregelen genomen: 

Verbeteren van de samenstelling van de woningvoorraad door sloop-nieuwbouw, renovatie, 

samenvoeging, verkoop en aankoop door corporaties. 

Verhogen van aantrekkelijkheid, sfeer en veiligheid van de woonomgeving. 

Verbeteren van infrastructuur. 

Aanpassen van commerciële en maatschappelijke voorzieningen. 

Dit is dan ook de basis voor de fysieke samenstelling van de hedendaagse herstructureringswijken, die 

zich kenmerken door een diversiteit aan woningtypes, aantrekkelijke openbare ruimtes en de nodige 

voorzieningen. 

3.3.2 Sociale kenmerken 
Het bereiken van de beoogde sociale kenmerken is lastiger dan bij het bereiken van de beoogde fysieke 

kenmerken. De sociale kenmerken zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder ook de fysieke 

kenmerken van de wijk. Als gevolg van de fysieke ingrepen in de wijk zal de bewonerssamenstelling van 

de wijk veranderen. Er komen duurdere huur- en koopwoningen waarmee dan ook bewoners worden 

aangetrokken met een hoger inkomen en opleidingsniveau. De wijk op zich zal dan wel een meer 

gedifferentieerde bewonerssamenstelling bevatten, echter blijkt er op dit punt sterke kritiek. Deze 

fysieke ingrepen zullen namelijk de sociaaleconomische kansen van de bewoners niet vergroten (Kazemi 

et. al. , 2009). Noordam (2002 In: Kazemi et. al., 2009) wijst op het feit dat differentiatie op 
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sociaaleconomisch vlak niet zonder meer leidt tot een verbetering van de sociale mobiliteit van de 

minder draadkrachtige huishoudens en dat de oorzaken van sociale achterstand niet altijd op wijkniveau 

kunnen worden weggenomen. 

Fortuin en De Meere (Kazemi et. al., 2009) geven aan dat de kwaliteiten van de sociale structuur 

gekoesterd dienen te worden en daar waar mogelijk zelfs worden uitgebreid in de herstructureringswijk. 

De sociaal culturele situatie in herstructureringsgebieden kan bijzonder zijn. De aanwezigheid van grote 

groepen allochtonen is hier een voorbeeld van. De aanwezigheid van deze groepen geeft specifieke 

economische en culturele voorzieningen voldoende draagvlak. Voortbouwen op de mogelijkheden van 

de bestaande samenleving door op zoek te gaan naar de geschiedenis en identiteit van het gebied, de 

bestaande sociale structuren, kwaliteiten en kansen is hierbij de te volgen strategie. 

3.4 Woontevredenheid 
De woontevredenheid van bewoners in een wijk wordt bepaald door verschillende factoren. Ten eerste 

dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen tevredenheid over de woning en tevredenheid over 

de wijk. Immers is het theoretisch mogelijk dat een 'goede' woning in een 'slechte' wijk staat of dat een 

'slechte' woning in een 'goede' wijk staat. 

De woontevredenheid van bewoners zal per saldo meestal toenemen bij herstructurering, aangezien de 

herstructurering niet alleen sloop, renovatie en nieuwbouw bevat, maar ook verbetering van de 

openbare ruimte en stedenbouwkundige structuur. Dit geldt voor zowel huurders als huiseigenaren 

(Kieinhans, 2005). Uit onderzoek is echter wel gebleken dat deze twee groepen niet hetzelfde staan 

tegenover menging in de woonwijken. Hoewel zowel huurders als kopers tevreden zijn over menging in 

de wijk, hebben de kopers toch een voorkeur voor een wijk met alleen koopwoningen. De kopers 

zouden het zelfs bezwaarlijk vinden om huurders als directe buren te hebben (Kieinhans, 2005). Uit 

onderzoek van Jupp (1999 In: Kleinhans, 2005) blijkt echter dat huiseigenaren minder problemen 

hebben met de wUkmenging. Factoren als de kwaliteit van de openbare ruimte, de sociale veiligheid en 

de uitstraling van de wijk blijken uit dit onderzoek belangrijke determinanten van de woontevredenheid. 

Uit het onderzoek van Kleinhans (2005) blijken zowel de doorstromers als de nieuwkomers grotendeels 

tevreden tot zeer tevreden te zijn over hun nieuwe woning. De doorstromers blijken zelfs voor een 

groter deel zeer tevreden te zijn over hun nieuwe woning. De tevredenheid over de wijk laat hetzelfde 

beeld zien. Ook hier zijn de nieuwkomers voor een groter deel zeer tevreden over de nieuwe wijk. 

3.4.1 Tevredenheid fysieke woonsituatie: de wonins 

De woontevredenheid van wijkbewoners wordt door verschillende factoren beïnvloed. De tevredenheid 

over de woning is een van die factoren. De tevredenheid over de woning wordt ook weer bepaald door 

verschillende factoren. Op basis van Smeets (2010) kunnen factoren genoemd worden die de 

tevredenheid over de woning (zowel eengezins als meergezins) kunnen beïnvloeden: 

Grootte van de ruimtes; 

Het binnenklimaat; 

De indeling van de woning; 

Voorzieningen in de woning; 
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Op basis van Goezinne (1981) kunnen nog een tweetal factoren worden genoemd die een invloed op de 

tevredenheid kunnen hebben, namelijk de daglichttoetreding in de woning en het uitzicht vanuit de 

woning. 

3.4.2 Tevredenheid fysieke woonsituatie: de semiopenbare ruimte 

Bij eengezinswoningen kunnen de achterpaden gezien worden als semiopenbare ruimte (Smeets 2010}, 

aangezien die ruimte niet voor iedereen bedoeld is, maar slechts voor de bewoners van de woningen die 

een poort hebben die uitkomt op het betreffende gangpad. 

Bij meergezinswoningen kunnen een tweetal ruimtes benoemd worden met betrekking tot de 

semiopenbare ruimte, namelijk de gangen en trappen en de lift(Smeets, 2010}. 

Voor zowel eengezinswoningen als meergezinswoningen worden er in sommige wijken parkeerruimtes 

gerealiseerd die alleen bedoeld zijn voor de bewoners van desbetreffende wijk. Deze parkeerruimtes 

zijn dan alleen toegankelijk voor de bewoners van de wijk met een eigen parkeerplaats. 

3.4.3 Tevredenheid fysieke woonsituatie: de wijk 

De tevredenheid over de openbare ruimte in de wijk wordt door een groot aantal factoren beïnvloed. 

Een aantal factoren die de tevredenheid over de wijk kunnen bepalen, zijn niet op wijkniveau te 

beïnvloeden. De positie van de wijk in de stad kan zorgen voor tevredenheid of ontevredenheid bij 

bewoners. Factoren als de afstand tot het stadscentrum en de situatie in de directe omgeving van de 

wijk kunnen de tevredenheid over een wijk beïnvloeden (Dubbeling et. al., 2004}. 

Factoren met betrekking tot de tevredenheid over de fysieke situatie in de wUk zelf zijn als volgt 

(Dubbeling et. al., 2004; Smeets, 2010): 

De hoofdstructuur van de wijk; 

Interne ontsluiting; 

Parkeergelegenheid; 

Voorzieningen; 

Openbare ruimte; 

Verkavelingpatroon; 

Woningdifferentiatie; 

Veiligheid; 

Uitstraling van de wijk. 

3.4.4 Tevredenheid sociale woonsituatie 

Tevredenheid over de sociale situatie in een wijk is ingewikkelder dan de tevredenheid over de fysieke 

situatie in een wijk. Fysieke aspecten kunnen concreet benoemd worden, daar waar sociale aspecten 

minder concreet te benoemen zijn. Factoren die de sociale tevredenheid kunnen beïnvloeden zijn de 

(samenstelling van) bewoners, overlast, (gevoel van) veiligheid, buurtactiviteiten en betrokkenheid bij 

de buurt (Smeets, 2010; van Beckhoven; van Kempen, 2002). 
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Een minder directe factor die de sociale tevredenheid kan beïnvloeden is het zogenoemde 'place 

attachment'. Dit is de gebondenheid die de bewoner met zijn plaats (woonomgeving) heeft (Brown; 

Brown & Perkins, 2004). Verder kan ook het imago van de wijk een invloed hebben op de 

woontevredenheid van de bewoners {van Kempen et. al., 2008). 

(Samenstelling van) bewoners 

De wijken die op het programma voor herstructurering staan kennen vaak een homogene 

bewonerssamenstelling. Een groot aantal van de wijkbewoners is laagopgeleid en/of heeft een laag 

inkomen. Bewoners van wijken zijn over het algemeen tevreden over deze homogeniteit, aangezien 

homogeniteit van bewoners van groot belang is voor het leggen van sociale contacten in de wijk (Portes 

& Sensenbrenner, 1993). 

Het {sociaal) mengen van wijken zou in beginsel dus kunnen leiden tot ontevredenheid bij bewoners. 

Echter zou het sociaal mengen van wijken op lange termijn positieve effecten kunnen hebben op de 

bewoners. In een groot aantal onderzoeken wordt gewezen op de positieve effecten die gemengde 

wijken kunnen hebben op de lagere sociaal-economische groepen in de woonwijken, met betrekking tot 

verschillende sociale en economische aspecten, school en de taal {van Kempen, Bolt, van Bergeijk, Kokx, 

2009). Als de wijkbewoners er op deze factoren op vooruitgaan, dan is er natuurlijk wel een 

tevredenheid bij de bewoners, hetzij dat deze op langere termijn bereikt wordt. Deze doelen worden 

echter grotendeels niet bereikt. De oorzaak voor het grotendeels falen van het doel van sociale 

menging, is dat de bewoners uit de verschillende groepen parallellangs elkaar heen leven. Er is dus 

{nog) niet echt sprake van mening in de herstructureringswijken{van Kempen, et. al., 2009). Toch blijken 

een aantal factoren wel positief beïnvloed te worden door het sociaal mengen van bewoners. Uit een 

onderzoek dat uitgevoerd is in Zweden blijkt dat als laagopgeleiden wonen in homogene wijken met 

bewoners met een laag inkomen, dit sterk correleert met verminderde toekomstperspectief voor de 

laagopgeleiden betreffende werk. Verder blijkt uit dit onderzoek dat laagopgeleiden die werkloos zijn, 

een langere tijd werkloos zullen blijven indien zij in een wijk wonen met een hoog 

werkloosheidspercentage (Galster, 2007). 

Overlast en veiligheid 

De overlast en veiligheid die bewoners ervaren in de wijk zijn onmiskenbaar van invloed op de 

tevredenheid. In probleemwijken die (nog) niet geherstructureerd zijn is relatief vaak sprake van 

overlast. Er kunnen verschillende vormen van overlast onderscheiden worden, namelijk (van Kempen, 

et. al., 2009): 

Fysieke verloedering; 

Overlast die voortkomt uit interactie tussen mensen; 

Vormen van specifieke overlast die aan specifieke bronnen verbonden zijn, zoals verkeer. 

De verschillende vormen van overlast kunnen verschillende specifieke effecten hebben. Zo kan verkeer 

overlast veroorzaken door geluid, maar ook door parkeeroverlast. En ook die effecten kunnen weer 

verschillende effecten hebben op de woontevredenheid. Zo zal de aanwezigheid van hondenpoep op 
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straat een minder negatief effect op de woontevredenheid hebben dan overlast van omwonenden (van 

Kempen et. al. , 2009). 

Vaak is overlast niet eenduidig, maar komen verschillende vormen van overlast tegelijk voor. Zo gaat 

fysieke verloedering vaak gepaard met sociale overlast (van Kempen,et. al., 2009). Dit maakt de aanpak 

en bestrijding van overlast vaak complex. 

Overlast gaat vaak gepaard met veiligheid in de wijk en het gevoel van veiligheid onder bewoners. 

Betreft veiligheid is er een verschil tussen de daadwerkelijke veiligheid in de wijk en het gevoel van 

veiligheid dat door de bewoners ervaren wordt. Voorbeelden van daadwerkelijke veiligheid in de wijk 

hebben betrekking op de criminaliteit zoals inbraken, diefstallen en geweldsdelicten in de wijk. Dit hoeft 

echter niet samen te hangen met het gevoel van veiligheid bij bewoners. Criminaliteit is niet altijd op de 

persoon gericht, maar meestal op eigendommen waardoor bewoners dit, ondanks dat het misschien wel 

aanwezig is, niet altijd ervaren. Aan de andere kant kan de aanwezigheid van overlast wel zorgen voor 

een gevoel van onveiligheid (van Kempen, et. al., 2009). Gevoel van onveiligheid door overlast neemt bij 

bewoners voornamelijk toe indien er sprake is van lastig gevallen worden op straat, wanneer er sprake is 

van dronken mensen op straat of wanneer er sprake is van overlast door drugs (van Kempen, et. al., 

2009). 

In een ander onderzoek concluderen Kleinhans en Bolt (2010) dat het gevoel van veiligheid wordt 

beïnvloed door de overlast die bewoners ervaren. Echter blijkt uit dat zelfde onderzoek ook dat er 

minder overlast wordt ervaren bij een sterkere binding met de buurt door de bewoners. Dus gesteld kan 

worden dat hoe meer binding de bewoner met de buurt heeft, hoe minder overlast wordt ervaren en 

hoe veiliger de bewoner zich voelt. Dit verkleint ook de kans dat bewoners willen verhuizen. 

Buurtactiviteiten en betrokkenheid bij de buurt 
Net zoals de situatie is bij het hebben van sociale contacten in de wijk, is homogeniteit een belangrijke 

factor voor de betrokkenheid van de bewoners de buurt. De basis voor betrokkenheid bij de buurt is het 

hebben van sociale contacten in de buurt. Echter vinden steeds meer activiteiten van de bewoners 

plaats buiten de buurt, evenals de sociale contacten. Dit verkleint de betrokkenheid bij de buurt. Ook 

kan herstructurering er juist voor zorgen dat de sociale contacten van de oude wijkbewoners buiten de 

wijk liggen bij oude bewoners. Het tegenovergestelde kan natuurlijk het geval zijn voor nieuwkomers in 

de wijk; hun sociale contacten liggen nog in hun oude wijk (van Beekhoven & van Kempen, 2002). 

Betrokkenheid bij de buurt kan ook voor een deel door fysieke elementen bepaald worden. Als men 

minder is aangewezen op het eigen woongebied, bijvoorbeeld door de nabijheid van een stadscentrum, 

dan zullen minder activiteiten op buurtniveau plaatsvinden. Ook is het mogelijk dat een 

herstructureringswijk niet het benodigde voorzieningenniveau aanbiedt aan de bewoners, waardoor zij 

elders hun activiteiten ontplooien en dus minder bij de buurt betrokken zijn. 

Place attachment 
Bewoners ontwikkelen een sterke sentimentele en emotionele band met de plaats waar zij wonen. Deze 

'attachment of place' wordt gedefinieerd als een positieve affectieve associatie tussen individuen en 

hun woonplaatsen, een associatie dat een gevoel van veiligheid en comfort geeft (Sprakel, 2008). 
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Place attachment kan, al dan niet onbewust, de woontevredenheid beïnvloeden. Bewoners die zich zeer 

'attachted' voelen met hun woonomgeving zullen eerder geneigd zijn tevreden te zijn met hun 

woonomgeving. Indien een bewoner die zeer gebonden was aan zijn oude woonsituatie, in een nieuwe 

woonsituatie terechtkomt, die misschien beter is dan de oude woonsituatie, toch ontevreden zijn met 

zijn nieuwe woonsituatie in verband met de 'place attachment' bij de vorige woonsituatie. Het is 

daarom van belang place attachment te betrekken bij onderzoek naar woontevredenheid. Verschillende 

onderzoeken hebben aangetoond welke factoren van belang zijn voor place attachment, te weten 

(Brown; Brown & Perkins, 2004): 

Angst voor criminaliteit; 

OVerlast; 

Kwaliteiten van de wijk, bijvoorbeeld sociale veiligheid en staat van de trottoirs; 

Bewoners participatie; 

Sociale en individuele verschillen. 

Wijkimago 

Het imago van een wijk kan een belangrijke rol spelen bij herstructurering. Zo kan het zijn dat een 

slechte reputatie van de wijk de verkoop van nieuwe woningen bemoeilijkt. Het blijkt dat het imago van 

de buurt ook een sterke invloed heeft op de tevredenheid van bewoners met de wijk (van Kempen et. 

al., 2008). Om deze invloed goed te kunnen begrijpen is het van belang om duidelijk te verschaffen over 

het begrip wijkimago. Het imago van een wijk kan op drie manieren onderscheiden worden, namelijk 

intern imago en extern imago en een zelf reflecterend imago (Rijpers en Smeets, 1998). Het intern 

imago is het imago dat de wijkbewoners zelf over hun wijk hebben. Het extern imago is het imago dat 

mensen hebben die niet in desbetreffende wijk wonen. Het zelf reflecterend imago is hoe wijkbewoners 

denken dat het imago is van hun wijk, bij mensen die niet in de wijk wonen. In figuur 3 is dit grafisch 

weergegeven. 

Intern imago 

Wijklmaso 

Figuur 2: Invalshoeken wijkimago (Rijpers, 1998) 

Het genoemde zelf reflecterende imago van de wijk is een belangrijke factor voor de tevredenheid die 

bewoners hebben met de wijk. Deze heeft zelfs een vrij sterke en directe invloed op tevredenheid van 

wijkbewoners met de wUk. Wanneer wijkbewoners denken dat anderen positief denken over hun wijk 
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dan heeft dit een positieve invloed op de woontevredenheid indien de wijkbewoners denken dat 

anderen negatief denken over hun wijk, dan heeft dit weer een negatieve invloed op de 

woontevredenheid (van Kempen et. al, 2008). 

3.5 Invloed van herstructurering op de woontevredenheid 
Middels herstructurering wordt getracht de woontevredenheid onder bewoners te vergroten, op zowel 

fysiek als sociaal vlak. Van belang hierbij is de manier waarop herstructurering die woontevredenheid 

positief kan beïnvloeden. De fysieke woontevredenheid kan beïnvloed worden middels fysieke ingrepen, 

echter is het voor de sociale woontevredenheid complexer. Deze kan voor een deel ook (indirect) 

bereikt worden door fysieke ingrepen, maar daarbij is dan de vraag welke fysieke ingrepen kunnen 

zorgen voor welke sociale gevolgen. 

Voor het slagen van een herstructureringsproject is bewonersparticipatie van essentieel belang (van 

Beckhoven, 2007). Onderdeel van herstructurering is het ontwikkelen van een plan voor de betreffende 

wijk. In deze fase van de herstructurering worden bewoners vaak onvoldoende betrokken, terwijl de 

bewoners juist degene zijn die weten wat in hun wijk speelt en dus voor een belangrijk deel kunnen 

bepalen hoe woontevredenheid na de herstructurering behaald kan worden. 

3.5.1 Bewonersparticipatie bij planontwikkeling 

Het niet betrekken van bewoners bij de planontwikkeling van 'hun nieuwe wijk' kan negatieve gevolgen 

hebben voor het gehele herstructureringsproces. Door bewoners niet te betrekken bij de 

planontwikkeling kunnen zij teleurgesteld worden, waardoor het vertrouwen in de woningcorporatie 

verloren gaat, hetgeen weer negatieve gevolgen kan hebben voor het herstructureringsproces en de 

uitwerking van het plan (Heijs, 2009). 

De bewoners kunnen als 'wijkexperts' een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een 

plan voor de wijk, echter gebeurt de planontwikkeling op strategisch niveau. Het laten participeren van 

wijkbewoners op dit niveau kan meer risico voor het project met zich meebrengen. Tevens kan het 

zorgen voor vertraging in het proces. Aan de andere kant vraagt bewonersparticipatie op strategisch 

niveau veel tijd en motivatie van de bewoners, waardoor de kans groot is dat zij tussentijds zullen 

afhaken (Heijs, 2009). Evenals het hele herstructureringsproces, kan bij de planontwikkeling het beste 

gebruik worden gemaakt van het discussiemodel (zie hoofdstuk 3) voor de participatie van bewoners. 

3.5.2 Invloed herstructurering op fysieke woontevredenheid 

De fysieke woontevredenheid kan redelijk direct beïnvloed worden door herstructurering. In paragraaf 

3.4 zijn de factoren aangegeven die de fysieke woontevredenheid kunnen beïnvloeden. 

3.5.3 Invloed herstructurering op sociale woontevredenheld 

In paragraaf 3.4 zijn factoren aangegeven die de sociale woontevredenheid kunnen beïnvloeden. Om 

door middel van herstructurering in te spelen op deze factoren is complexer dan het geval is bij de 

fysieke woontevredenheid. 
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Een belangrijke sociale factor die door middel van herstructurering positief beïnvloed zou kunnen 

worden is het mengen van verschillende sociaal-economische doelgroepen. Onderzoek heeft 

aangetoond dat laagopgeleiden die in een homogene wijk wonen met bewoners met laag inkomen een 

verminderd toekomstperspectief betreffende werk. Deze homogeniteit dient dus verbroken te worden 

in de wijk. Doelgroepen met een hoger inkomen en hoger opleidingsniveau dienen te worden 

aangetrokken naar de wijk. Dit is mogelijk middels fysieke ingrepen, er zouden woningen en 

voorzieningen gerealiseerd kunnen worden die aansluiten op de woonwensen van de doelgroep. 

Het aantrekken van hoger opgeleiden zal ook leiden tot een lager werkloosheidspercentage in de wijk. 

Een lager werkloosheidspercentage heeft weer als gevolg dat de laagopgeleiden in de wijk die werkloos, 

minder lang werkloos blijven. 

Voorgenoemd zijn concrete factoren die door middel van sociale menging positief beïnvloed zullen 

worden. Sociale menging kan echter meerdere factoren positief beïnvloeden, zoals verschillende sociale 

en economische aspecten, school en taal. Deze positieve invloeden worden echter niet bereikt door 

sociale mening, omdat de verschillende doelgroepen parallel langs elkaar heen leven. Blijkbaar is alleen 

het aantrekken van deze doelgroepen naar de wijk niet voldoende om de beoogde sociale vooruitgang 

te bereiken. Er zal interactie plaats moeten vinden tussen de verschillende doelgroepen vinden om 

resultaat te kunnen boeken. Vanuit herstructurering is dit lastig te bereiken. Het is al genoemd dat de 

kans groot is dat in een herstructureringswijk de sociale contacten buiten de wijk liggen bij oude 

buurtbewoners (zowel voor de doorstromers in de wijk als nieuwkomers in de wijk). Een mogelijkheid 

om het leggen van sociale contacten in de wijk te stimuleren is door voorzieningen te plaatsen die door 

de hele wijk gebruikt zullen worden, zodat bewoners bepaalde activiteiten niet buiten de wijk zullen 

uitvoeren. 

Verder is van belang dat er activiteiten worden georganiseerd die alle doelgroepen in de wijk 

aanspreken. Hierbij moet niet gedacht worden aan de cliché buurtvlooienmarkt, want die zal niet alle 

doelgroepen in de wijk aantrekken. Er dient meer gezocht te worden naar activiteiten waarbij 

bijvoorbeeld de hogere sociaal-economische doelgroepen de lagere sociaal-economische doelgroepen 

kunnen bijstaan bijvoorbeeld bij het zoeken naar werk. Voor dit soort activiteiten kan subsidie worden 

aangevraagd bij het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer middels het 

lnvesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)2 (voormalig ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer, 2010). 

Het is duidelijk dat het leggen van sociale contacten tussen oude en nieuwe wijkbewoners lastig is. En de 

nieuwe wijkbewoners, een hogere sociaal-economische doelgroep, zijn nodig voor het positief 

beïnvloeden van de wijk. Echter kunnen er in een wijk al bewoners zijn die vallen in die doelgroep, maar 

zullen deze vaak vertrekken naar een andere wijk, omdat zij wooncarrière willen maken. Het is daarom 

2 Het ISV is ingesteld om door middel van een integrale aanpak de achterstanden in sommige buurten en wijken in 

de steden mee te helpen oplossen, de leefbaarheid te verbeteren en de aantrekkelijkheid van de steden te 

vergroten. Stedelijke herstructurering betreft hierbij niet alleen een aanpassing van de binnenstedelijke 

woningvoorraad, maar kan ook betrekking hebben op verbetering van de sociale en economische infrastructuur In 

oudere stadswijken (ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2010). 
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van groot belang om deze doelgroep die al in de wijk woont, te behouden in de wijk. Hierdoor zal er 

toch sociale menging plaatsvinden in de wijk, maar zullen de doelgroepen niet langs elkaar heen leven, 

wat wel het geval is als de doelgroep nieuw in de wijk komt wonen. Deze doelgroepen zijn dan 'oude 

bekenden' van elkaar en zal de sociale menging dus gestimuleerd worden. 

Ondanks dat er bij herstructurering gestuurd dient te worden op sociale menging, dient er toch wel een 

bepaalde mate van homogeniteit aanwezig te zijn in de woonwijk. Een wijk met te weinig homogeniteit 

zal een zeer negatief effect hebben op de woontevredenheid bij bewoners. Er dient dus een juiste 

balans te zijn in de woonwijk tussen homogeniteit en sociale menging. 

Overlast en veiligheid kunnen voor een deel ook door herstructurering beïnvloed worden. Twee van de 

drie eerder genoemde vormen van overlast kunnen direct door herstructurering worden beïnvloed, 

namelijk fysieke verloedering en vormen van specifieke overlast die aan specifieke bronnen verbonden 

zijn. Deze vormen van overlast zijn middels fysieke ingrepen te beïnvloeden. Overlast door interactie 

tussen bewoners is complexer te beïnvloeden door herstructurering. Hiervoor dienen activiteiten 

georganiseerd te worden waarbij bewoners met elkaar kunnen communiceren over bepaalde zaken 

zoals overlast. Werkelijke veiligheid met betrekking tot criminaliteit kan door herstructurering alleen op 

fysiek vlak beïnvloed worden door de mogelijkheid tot sociale controle in de wijk te vergroten en 

woningen te voorzien van goede hang en slootwerken. Belangrijker hierbij is dat het gevoel van 

veiligheid bij de bewoners dan ook groter zal worden, wat zijn positieve effect heeft op de 

woontevredenheid. 

Place attachment is een psychologische factor met betrekking tot de woontevredenheid. Zoals al 

besproken is, kan place attachment er voor zorgen dat bewoners in een nieuwe woonsituatie, ondanks 

dat deze kwalitatief beter is dan de oude woonsituatie, toch niet tevreden zijn. Bij herstructurering kan 

hierop ingespeeld worden door bepaalde kenmerken uit de oude wijk, in de nieuwe wijk op een 

bepaalde manier terug te laten komen. 

3.6 Invloed bewonersparticipatie tijdens herstructurering op de woontevredenheid 
Het participeren van bewoners tijdens het ontwerpen van de nieuwe wijk in een 

herstructureringsproces zal op zich al leiden tot een hogere 'algemene' tevredenheid bij bewoners van 

de wijk. Volgens Chetkow-Yanoov (1982) behoort het participeren van bewoners, tijdens het ontwerp

en besluitvormingsproces van hun wijk (herstructurering), tot de grondrechten van de bewoners van 

een democratie. Het niet of niet voldoende laten participeren van bewoners tijdens het 

herstructureringsproces kan dus een aantasting zijn van hun grondrechten en dus zorgen voor een 

algemene ontevredenheid bij de bewoners. Logischerwijs kan deze ontevredenheid een negatieve 

invloed hebben op de uiteindelijke woontevredenheid van de bewoners in hun nieuwe wijk. 

Woningcorporaties en gemeentes geven zelf ook al aan dat bewonersparticipatie tijdens het 

herstructureringsproces een positieve invloed kan hebben op de uiteindelijke woontevredenheid in de 

wijk. Zo wordt in het eindconcept van het Convenant Wonen Tilburg 2005-2010 (2005) aangegeven dat 

bewonersparticipatie bij planontwikkeling de kwaliteit van de plannen ten goede komt en bij kan dragen 

aan een goed woon- en leefklimaat. Hier is in 1982 al een uitspraak over gedaan door Chetkow-Yanoov, 

die aangeeft dat goed geïnformeerde bewoners kunnen bijdragen aan goede plannen en 
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besluitvormingen en dat plannen die ontwikkeld zijn in samenwerking met bewoners, in plaats van dat 

ze voor bewoners ontworpen worden, het verstoren van sociale leefprocessen minimaliseren. 

Bewonersparticipatie tijdens het herstructureringsproces kan ook een onbedoeld effect hebben. Als 

bewoners een lange tijd samenwerken voor een bepaald gezamenlijk doel (nieuwe woonwijk), dan kan 

die samenwerking zorgen voor een binding tussen die samenwerkende bewoners (Marissing, Bolt, van 

Kempen, 2005). Dit zou een begin kunnen zijn voor een goed sociaal netwerk op buurtniveau, hetgeen 

de woontevredenheid ten goede kan komen. Echter is het ook mogelijk dat deze binding tussen de 

buurtbewoners slechts tijdelijk van aard is, en indien de wijk gerealiseerd is en iedereen op zijn plek 

woont, dat deze binding dan langzaam verdwijnt. 

Van cruciaal belang bij bewonersparticipatie is dat het op de juiste manier dient te gebeuren, omdat 

anders het risico ontstaat dat het tegengestelde effect zal ontstaan (Marissing, Bolt, van Kempen, 2005). 

Als tijdens de herstructurering de bewoners al niet tevreden zijn, is de kans groot dat ze na de 

herstructurering dit gevoel van ontevredenheid zullen houden. Dit dient dus voorkomen te worden door 

de bewoners op een juiste manier te laten participeren bij de herstructurering. 

3.7 Samenvatting 
Bij woontevredenheid van bewoners in een herstructureringswijk dien onderscheid gemaakt te worden 

tussen tevredenheid over de woning, tevredenheid over de wijk en tevredenheid over de semi

openbare ruimte. Over de tevredenheid van de woning kunnen acht categorieën factoren genoemd 

worden, namelijk de grootte van ruimtes, het binnenklimaat, de indeling van de woning, de 

voorzieningen in de woning, veiligheid, onderhoud, daglichttoetreding in de woning en het uitzicht 

vanuit de woning. Bij de semi-openbare ruimte kan er onderscheid gemaakt worden tussen gangpaden 

bij eengezinswoningen en gangen, trappen en liften bij meergezinswoningen. Verder kunnen er ook 

parkeerplaatsen aanwezig zijn die alleen bedoeld zijn voor de bewoners. Betreft de wijk kunnen er een 

negental factoren genoemd worden die de (fysieke) woontevredenheid kunnen beïnvloeden bij 

bewoners, namelijk de hoofdstructuur van de wijk, de interne ontsluiting, parkeergelegenheid, 

voorzieningen, openbare ruimte, verkavelingpatroon, woningdifferentiatie, veiligheid en de uitstraling 

van de wijk. Naast tevredenheid over de fysieke woonsituatie in de wijk, zijn er ook factoren die de 

tevredenheid over de sociale woonsituatie kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn (samenstelling 

van)bewoners, overlast, (gevoel van) veiligheid, buurtactiviteiten, betrokkenheid bij de buurt, 'place 

attachment' en het imago van de wijk. 
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4 Casestudie: de Kruidenbuurt 

4.11nleiding 
Dit hoofdstuk betreft de casestudie behorende bij dit onderzoek, te weten de herstructureringswijk de 

Kruidenbuurt. Allereerst zal er een algemene beschrijving worden gegeven van de geschiedenis van de 

kruidenbuurt. Vervolgens zullen de fysieke en sociale kenmerken van de buurt voor de herstructurering 

beschreven worden en daarop volgend de huidige situatie van de buurt. Aan de hand van enquêtes, die 

zijn opgesteld en uitgereikt door woningbouwcorporatie Trudo, zal een data-analyse uitgevoerd worden 

betreffende de ervaring van bewoners tijdens het herstructureringsproces en de woontevredenheid in 

de geherstructureerde buurt. Ter aanvulling op de data-analyse zijn er interviews afgenomen met 

bewoners om meer inzicht te verkrijgen in de ervaring van bewoners tijdens het herstructureringsproces 

en de woontevredenheid in de herstructureringswijk. 

4.2 De Kruidenbuurt 
De Kruidenbuurt ligt in het stadsdeel Stratum in Eindhoven. Zie afbeelding 1. De buurt is verdeeld in een 

noordelijk deel en een zuidelijk deel. De Kruidenbuurt verwijst naar de straatnamen die de namen van 

kruiden hebben. De buurt is in de jaren 30 van de 20• eeuw gebouwd, voor een groot deel voor 

arbeiders. 

Afbeelding 1: ligging Kruidenbuurt (bron: Deckers, van Gemert, 2002) 

In 1991 valt de Kruidenbuurt in de sociaaleconomische rangorde 3 in trede 10, dit wil zeggen dat de 

Kruidenbuurt bij de laagst genoteerde buurten behoorde. In 1997 viel de buurt in de twee na laagste 

trede in de sociaaleconomische rangorde. Alhoewel dit een lichte stijging is wordt de Kruidenbuurt in 

1997 toch een impulsbuurt ( Deckers & van Gemert, 2002). In 1998 werd tussen de gemeente Eindhoven 

en de Samenwerkende Eindhovense Woningcorporaties het Volkshuisvestingsconvenant gesloten. 

3 De sociaal-economische rangorde van buurten is de relatieve positie van buurten op de sociaaleconomische 

ladder in Nederland(Deckers & van Gemert, 2002). 
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Hierin is vastgelegd dat er een verkenning moest komen die de herstructurering voor de hele stad in 

beeld zou brengen. Naar aanleiding hiervan heeft een werkgroep een rapport opgesteld waarin is 

opgenomen dat tussen 2000 en 2010 in twaalf buurten ruim 4000 woningen gesloopt worden en door 

een andere mix van woningen moeten worden vervangen (Deckers & van Gemert, 2002). De 

Kruidenbuurt is een van deze twaalf buurten. 

Fysieke kenmerken 'oude' Kruidenbuurt 

De Kruidenbuurt heeft geografisch gezien een zeer gunstige ligging. Op circa drie kilometer afstand van 

de buurt ligt het centrum van Eindhoven en op circa drie kilometer zijn ook de snelwegen de A2 en de 

A67 te bereiken. 

Voor de herstructurering telde het noordelijke deel van de Kruidenbuurt 737 woningen. De woningen 

zijn allemaal eengezinswoningen die voor de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. De woningen hebben 

op dat moment voor de herstructurering een relatief lage gemiddelde WOZ-waarde, namelijk €96 .000. 

De gemiddelde WOZ-waarde van de woningen in Eindhoven is op dat moment €127.000 (Deckers & van 

Gemert, 2002). 

De buurt liet op verschillende (fysieke) vlakken te wensen over. De woningen waren oud, niet meer van 

'deze tijd', (te) klein en niet altijd even praktisch ingericht. De woningen verkeerden in slechte staat. 

Verder was in de buurt op veel plaatsen de bestrating aan grondige vervanging toe en de indeling en 

inrichting van de straten waren niet meer van de tijd. De buurt deed verpauperd aan (zie afbeelding 2 en 

3). 

Afbeelding 2: Laurierstraat in de 'oude' 

Kruidenbuurt (onbekend, 2010) 

Sociale kenmerken 'oude' Kruidenbuurt 

Afbeelding 3 : Kamillestraat in de 'oude' Kruidenbuurt 

(onbekend, 2011) 

De kruidenbuurt telde in 2002 voor de herstructurering 3150 inwoners. Met gemiddeld 34 jaar zijn de 

bewoners op dat moment relatief jong in vergelijking met de rest van Eindhoven waar het gemiddelde 

39 jaar is. Verder komen er in de kruidenbuurt relatief veel eenoudergezinnen voor en ook het 

percentage allochtonen, voor het grootste deel Turks, is in de kruidenbuurt hoger dan in de rest van 

Eindhoven. 

Het aantal werklozen in de Kruidenbuurt is op het moment voor de herstructurering tweemaal zo hoog 

als in de rest van Eindhoven, waarvan bijna de helft te boek staat als zeer moeilijk bemiddelbaar. Een 

gevolg hierop is dat er in de Kruidenbuurt meer armoede heerst dan in de rest van Eindhoven. Zo ligt het 
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gemiddeld besteedbaar inkomen in de Kruidenbuurt lager dan in de rest van Eindhoven. Tevens geeft 

ruim een derde aan grote moeite te hebben met rondkomen, terwijl in de rest van Eindhoven nog geen 

kwart van de bewoners aangeeft, moeite te hebben met rondkomen. 

Bewonerswerkgroep 

Voor dit herstructureringsproces is er een werkgroep opgesteld die de bewoners heeft 

vertegenwoordigd, Bewonerswerkgroep Trudo Kruidenbuurt. Samen met deze werkgroep, Stichting 

Buurtbeheer Kruidenbuurt en Trudo is het Sociaal Plan Kruidenbuurt opgesteld. De bewoners konden bij 

de werkgroep terecht voor vragen of onduidelijkheden betreffende de herstructurering en kan gezien 

worden als een aanvulling op het sociaal plan. 

De 'nieuwe' Kruidenbuurt 

In samenwerking met de gemeente Eindhoven en de bewonersorganisatie uit de Kruidenbuurt, Stichting 

Buurtbeheer Kruidenbuurt, ontwikkelden Trudo en De Nieuwe Combinatie (samenwerkingsverband 

tussen Trudo en Stam + de Koning Bouw en Vastgoed) een plan om de oude Kruidenbuurt in een ruime 

en gevarieerde wijk. Dit houdt in dat de Kruidenbuurt een wijk wordt met grondgebonden woningen en 

appartementen in zowel de huursector als de koopsector (woneninstratum, 2011). 

Sinds 2004 is begonnen met de sloop van oude woningen en het bouwen van nieuwe woningen in het 

noordelijk deel van de Kruidenbuurt. Dit zal in vier fasen gebeuren, zie afbeelding 4 voor de 

sloopvolgorde van de woningen. Op dit moment (2011) wordt er gebouwd aan fase drie . 

• Fase 1: opgelwerd 

• Foso 2: opg.lovonl 

• F•so3: octu .. l 

f•• .-..: 

Afbeelding 4: sloopvolgorde Kruidenbuurt (onbekend, 2010) 

De wens vanuit het opgestelde plan om een ruime gevarieerde wijk te ontwikkelen is in het deel van de 
Kruidenbuurt dat al voltooid is (fase een en fase twee) bereikt. De wijk heeft duidelijk een metamorfose 
ondergaan. De wijk kent ruime gevarieerde woontypes en bebouwing en de wijk zelf is ruim opgezet. Zie 
afbeelding 5 en 6. Verder is er ook een gevarieerde bewonerssamenstelling op sociaaleconomisch 
gebied. 
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Afbeelding 5: de lavendellaan in de 

'nieuwe' Kruidenbuurt (onbekend, 2011) 

4.3 Onderzoeksopzet 

Herstructurering geslaagd? 

Afbeelding 6: woontoren Kalmoesplein in de 

'nieuwe' Kruidenbuurt (onbekend, 2011) 

Voor dit onderzoek zullen gegevens worden gebruikt die beschikbaar zijn gesteld door Trudo. De 

enquêtes zijn dus niet voor dit onderzoek opgesteld; het betreft hier dan ook een secundaire data

analyse. In het kader van de 'nieuwe' Kruidenbuurt zijn twee verschillende enquêtes uitgegeven door 

Trudo (zie bijlage 1,2 en3). De eerste enquêtes zijn afgenomen kort na oplevering van de nieuwe 

woningen en stellen vragen over wat de bewoner van de dienstverlening van Trudo vond en wat de 

bewoner van de woning vond. De vragen lopen redelijk chronologisch aan de aspecten van 

herstructureringsproces. De enquête met vragen over de ervaring met het sociaal plan, vervolgens 

komen er een aantal vragen over de keuzemogelijkheden die de bewoners hadden met betrekking tot 

de woning. Hierop volgend komen vragen over aspecten die tijdens de bouw van belang waren voor de 

bewoners. Na deze vragen komen vragen over eventuele gebreken na oplevering van de woning. 

Vervolgens worden vragen gesteld over de service die Trudo heeft verleend tijdens het gehele 

herstructureringsproces en uiteindelijk eindigt de enquête met vragen over de tevredenheid over de 

uiteindelijke woning. Deze enquêtes zijn in twee fasen afgenomen. De eerste fase betreft mei 2007 en 

de tweede fase betreft augustus 2008. De enquêtes uit de tweede fase bestaan ook weer uit twee 

verschillende vragenlijsten die echter wel op hetzelfde moment zijn afgenomen. De vragen uit die twee 

enquêtes(uit fase twee) die wel identiek zijn kunnen dus worden 'opgeteld'. Dit is bij het gebruik van 

deze enquêtes voor de data-analyse dan ook gebeurd. De enquêtes uit de eerste fase kent een respons 

van zestien cases en de enquêtes uit de tweede fase een respons van veertien cases. Indien er identieke 

vragen zijn die kunnen worden 'opgeteld' levert dit dus een respons van dertig op. De vragen uit deze 

enquêtes zijn voornamelijk gesloten vragen. Ook zijn er een klein aantal open vragen, voornamelijk 

bedoeld zodat de respondent een toelichting kan geven. De eerste vijf onderwerpen van de enquête 

bestaan voornamelijk uit ja/nee vragen. Het laatste onderwerp kent een schaalconstructie. De 

schaalconstructie is een vier-puntsschaal van 'zeer tevreden' tot 'zeer ontevreden'. 

Het tweede type enquête betreft een leefbaarheidonderzoek. Deze enquêtes zijn afgenomen in juni 

2010 bij zittende huurders in de nieuwbouw. Deze enquête kent een respons van veertig cases. De 

enquête stelt vragen over vijf verschillende aspecten die te maken hebben met de ervaring van de 

leefbaarheid in de buurt, namelijk voorzieningen in de buurt, schoon en heel, buurtgenoten, veiligheid 
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in de buurt en algemene aspecten van leefbaarheid. De vragen uit deze enquête zijn voornamelijk 

gesloten en het gaat het bij deze enquête om vragen die benantwoord dienden te worden op een vier

of vijf-puntsschaaL 

Met behulp van het statistisch computerprogramma SPSS (Statistica! Package for the Social Sciences) 

zijn de antwoorden op de gesloten vragen verwerkt. Ten eerste zijn er frequentietabellen opgesteld, om 

de aantallen gegeven antwoorden in kaart te brengen. Vervolgens zijn de antwoorden met behulp van 

verschillende statistische methoden getoetst met SPSS (zie bijlage 4,5 en 6) voor de resultaten van de 

statistische analyse). Indien er in de data-analyse wordt gesproken over een samenhang of verschil dan 

betreft dit een statistisch significante samenhang of verschil. Indien er wordt gesproken over geen 

samenhang of geen verschil dan betreft dit het afwezig zijn van een statische significante samenhang of 

verschil. 

Als aanvulling op de data-analyse is er gekozen om interviews af te nemen met buurtbewoners. Deze 

interviews dienen om zaken die niet in de enquêtes behandeld zijn, maar wel van belang zijn voor dit 

onderzoek, alsnog te onderzoeken 

4.4 Data-analyse enquêtes Kruidenbuurt dienstverlening en woning 

Sociaal plan 

Zowel bij de enquêtes uit fase 1 als de enquêtes uit fase 2 laat de eerste vraag direct een opvallend 

gegeven zien. Op de vraag 'Bent u op de hoogte van het sociaal plan Kruidenbuurt?' heeft het grootste 

deel van de respondenten 'ja' geantwoord, maar heeft bijna een kwart 'nee' geantwoord. Niet alle 

respondenten geven aan dat het vanuit het sociaal plan voldoende duidelijk was dat zij terug mochten 

keren naar de Kruidenbuurt. Dit wordt bevestigd door het gegeven dat er geen verband is tussen de 

vraag of de bewoner op de hoogte is van het sociaal plan en of daaruit duidelijk werd of de bewoner al 

dan niet terug mocht keren naar de Kruidenbuurt. De vraag of uit het sociaal plan duidelijk werd dat de 

bewoner terug mocht keren naar de Kruidenbuurt laat uit de data van de enquêtes uit fase 1 een 

samenhang (correlatiecoëfficiënt 0,601, sig. <0,000) zien met de vraag of het duidelijk was voor de 

bewoners in welke categorie zij waren ingedeeld. Er is dus een significante groep die het niet duidelijk 

vonden dat zij terug mochten keren naar de Kruidenbuurt en het ook niet duidelijk vonden in welke 

categorie zij waren ingedeeld. Dit wordt echter niet ondersteund door de gegevens uit de enquêtes van 

fase 2, daarin is er geen samenhang. Aan de andere kant is de groep in fase 2 die het onduidelijk vonden 

of ze terug mochten keren naar de Kruidenbuurt en de groep die het niet duidelijk vonden in welke 

categorie zij waren ingedeeld, relatief kleiner dan die groepen in fase 1. 

Keuzemogelijkheden betreffende de nieuwe woning 

Over het aantal keuzemogelijkheden met betrekking tot de woning is een groot deel van de 

respondenten tevreden (fase 1: 80,8%, fase 2: 83,3%). Ondanks dat in fase 1 de voorbeeldinformatie en 

de informatie niet voor alle bewoners duidelijk was, heeft dit geen invloed op het feit of de bewoners 
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wel of geen andere opties hebben gekozen. Ook hangt het al dan niet kiezen van extra opties niet samen 

met de duidelijkheid van het informatiemateriaal over de woning. 

Dienstverlening tijdens de bouw van de nieuwe woning 

Het merendeel van de respondenten heeft samen met de aannemer de woning bekeken tijdens de 

bouw. Het grootste deel van de respondenten vond dit nuttig/zinvol en vonden ook dat de informatie 

die bij het bezoek gegeven werd zinvol. 

Opvallend is, is dat er geen samenhang is tussen het moment waarop de bewoners op de hoogte 

werden gesteld van de opleverdatum en of zij dit op tijd vonden. Er is wel een verschil tussen de 

groepen die op verschillende momenten op de hoogte werden gesteld van de opleverdatum (sig. fase 1: 

0,002; fase 2: 0,001). Duidelijk hierbij is dat de groepen die korter dan twee weken voor de 

opleverdatum op de hoogte werden gesteld, dit niet op tijd vonden. 

Gebreken na oplevering van de bouw 

Zowel de respondenten uit fase 1 als die uit fase 2, geeft een zeer groot deel aan dat er na de oplevering 

nog gebreken zijn ontdekt, echter wist grotendeels niet waar zij deze gebreken konden melden. 

De service van Trudo 

De bewoners beoordelen de service van Trudo goed. De respondenten uit fase 1 geven gemiddeld het 

'rapportcijfer' 7,0 voor de dienstverlening van Trudo, de respondenten uit fase 2 geven gemiddeld zelfs 

het cijfer 7,9. Maar een kleine groep van de respondenten beoordelen de service van Trudo als 

onvoldoende. De hoogte van het cijfer voor de dienstverlening van Trudo correleert in de data van fase 

1 met de vraag of de respondent de uitleg van de medewerker van Trudo duidelijk vond 

(correlatiecoëfficiënt 0,527 bij sig. 0,000). Ook de vraag of de respondent het aantal gesprekken dat er 

zijn geweest met de medewerker van Trudo voldoende zijn voor de respondent correleert (correlatie 

coëfficiënt 0,522 bij sig. O,OOO)in fase 1 met het cijfer voor de dienstverlening van Trudo. Echter is er in 

fase 1 geen samenhang tussen het cijfer voor de dienstverlening van Trudo en het aantal gesprekken dat 

gevoerd is met de medewerker van Trudo. Dit duidt er dus op dat een groter aantal gesprekken er niet 

direct toe leidt dat de dienstverlening van Trudo beter wordt beoordeeld. Opvallend is dat er geen 

samenhang aantoonbaar is tussen de vraag of de medewerker van Trudo vriendelijk was en het cijfer 

voor die dienstverlening van Trudo. De vraag of de medewerker vriendelijk was correleert(fase 1: 

correlatie coëfficiënt 0,399 bij sig. 0,011) weer wel met de vraag of de medewerker van Trudo de vragen 

goed beantwoordde, alhoewel de correlatie redelijk zwak is. 

Tevredenheid over de woning 

De totale kwaliteit van de woning wordt door de bewoners in fase 1 met een 7,6 gemiddeld beoordeeld 

en in fase 2 gemiddeld met een 7,9. Ondanks de hoge beoordeling zijn er toch een aantal aspecten 

waarover een deel van de respondenten ontevreden zijn . Zo blijkt dat er zowel in fase 1 als in fase 2 een 

relatief grote groep ontevreden of zeer ontevreden is over de bergruimte. Verder een relatief grote 

groep in beide fasen ontevreden over de privacy van de tuin/balkon/patio/dakterras en over de 

wandafwerking. 
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In de data van fase 1 blijkt de variabele 'bergruimte' (sig. 0,019) na de variabele 'architectuur en 

vormgeving' (sig. 0,003)de meeste invloed te hebben op de beoordeling van de woning. Dit is opvallend, 

aangezien 'bergruimte' een grote invloed heeft op de uiteindelijke beoordeling van de woning, en de 

respondenten relatief meer ontevreden zijn over de bergruimte, dan over de andere aspecten die de 

kwaliteit van de woning bepalen. Ondanks de ontevredenheid van de bewoners over de bergruimte, 

wordt de uiteindelijke kwaliteit van de woning met een hoog cijfer beoordeeld. 

Het cijfer voor de kwaliteit van de uiteindelijke woning blijkt te correleren met de beoordeling van de 

dienstverlening van Trudo (correlatiecoëfficiënt 0,399 bij sig. 0,002). Het gaat hier wel om een zwakke 

correlatie maar het geeft wel aan dat een goede dienstverlening kan bijdragen aan een betere 

beoordeling van de uiteindelijke woning. 

In tabel 3 zijn de vragen uit deze enquête die samenhangen schematisch weergegeven in een tabel. 
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duidelijk uit het sociaal plan of bewoner mag terugkeren x 
moment waarop men op de hoogte werd gebracht van opleverdatum x 
uitleg van de Trudomedewerker duidelijk x 
voldoende aantal gesprekken gevoerd met Trudomederwerker x 
vragen goed beantwoordt door Trudomedewerker x 
kwaliteit van de woning x 

Tabel 3: Correlatiematrix vragen enquête dienstverlening en wonmg 

4.5 Data-analyse enquêtes leefbaarheidonderzoek 

Huishoudkenmerken 

De huishoudensamenstelling onder de respondenten verschilt. De huishoudensamenstellingen zijn 

alleenstaand, tweepersoonshuishoudens, eenoudergezin of een gezin met kinderen. Het percentage 

alleenstaanden is hierbij opvallend hoog in vergelijking met de andere huishoudens, namelijk 45%. Het 

aantal personen per huishouden verschilt tussen de een en vijf personen. 

iets minder dan een derde van de respondenten werkt fulltime en een achtste van de respondenten 

heeft een partner die fulltime werkt. Opvallend is dat verder geen van de respondenten zelf deelneemt 

aan vrijwilligerswerk, echter heeft 30% van de respondenten wel een partner die aan vrijwilligerswerk 
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doet. Dat nog geen derde van de respondenten niet fulltime werkt is terug te zien in de bruto 

maandinkomens. Bijna een derde van de respondenten heeft met het hele huishouden een bruto 

maandinkomen dat minder is dan € 1.251. Dit is minder dan het minimumloon in 2010 

(rijksoverheid,2011). 

Een klein deel van de respondenten (12,5%) geeft aan te willen verhuizen. Dit kan zowel te maken 

hebben met factoren uit de buurt als factoren die niets met de buurt te maken hebben gezien het feit 

dat een deel van de verhuisgeneigde naar een woning binnen de buurt wil verhuizen en een deel van de 

verhuisgeneigden naar een woning buiten de buurt wil verhuizen. De verhuisgeneigden geven zelf 

diverse redenen aan waarom zij willen verhuizen. Een respondent geeft aan uit de wijk te willen 

verhuizen. De reden die hiervoor gegeven wordt is dat de bewoner wil verhuizen naar een wijk die 

beter, gezelliger en kindvriendelijker is. 

Schoon en heel 

De respondenten geven aan van weinig zaken in de buurt overlast te ondervinden. Circa 42% van de 

respondenten geeft aan veel of zeer veel last te hebben van hondenpoep en circa 18% geeft aan veel of 

zeer veel last te hebben van zwerfvuil. Een kwart van de respondenten geeft dan ook aan dat de 

overlast van hondenpoep het eerst aangepakt dient te worden. Dat de respondenten weinig overlast 

ondervinden is terug te zien in het gemiddeld cijfer dat is gegeven voor de uitstraling van de buurt, 

namelijk een 7,6. 

Omgang met buurtgenoten 

Over het gedrag van jongeren zijn circa 18% van de respondenten ontevreden of zeer ontevreden. Over 

de omgang tussen verschillende typen buurtbewoners zijn de meeste respondenten neutraal of 

tevreden. Een overgroot deel geeft aan prettig om te gaan met buurtgenoten, zich thuis voelen in de 

buurt, veel contact hebben met andere buurtbewoners en bij mensen terecht kunnen in de buurt. Dit 

geeft een sterke binding met de buurt aan. Het gemiddelde cijfer dat de respondenten geven voor de 

omgang met buurtgenoten is een 7,1. 

Of de respondent zich thuis voelt in de buurt hangt samen met het aantal jaren dat de respondent in de 

buurt woont (correlatiecoëfficiënt: 0,339; sig. 0,032). Dus hoe langer men in de buurt woont, hoe meer 

de bewoner zich thuis voelt in de buurt. Ook hangt het 'zich thuis voelen in de buurt' significant samen 

met de beoordeling van de voorzieningen (correlatiecoëfficiënt 0,404; sig. 0,011) en ook het hebben van 

veel contact met buurtbewoners correleert met de beoordeling van de voorzieningen 

(correlatiecoëfficiënt 0,394; sig. 0,014). 

Er is echter geen samenhang tussen het aantal jaar dat de bewoner in de buurt woont en hoe de 

bewoner de omgang met de buurtbewoner beoordeelt. Ook is er geen samenhang tussen het bruto 

maandinkomen en of de respondent zich thuis voelt in de buurt of dat de respondent veel contact heeft 

met buurtbewoners. 
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Veiligheid in de buurt 

Over het algemeen geven de respondenten aan dat ze geen of weinig last hebben van de genoemde 

problemen. Opvallend is dat 10% van de respondenten zich in de eigen woning wel eens onveilig voelt 

en op straat zich bijna niemand onveilig voelt. De veiligheid in de buurt wordt gemiddeld met een 7,5 

beoordeeld. De factor 'hangjongeren' heeft de meeste invloed (sig. 0,001) op beoordeling van de 

veiligheid in de buurt. Of de bewoner plekken heeft in de buurt waar die zich onveilig voelt correleert 

ook met de beoordeling van de veiligheid in de buurt (correlatiecoëfficiënt 0,489; sig. 0,002). 

De beoordeling voor de veiligheid in de buurt hangt significant samen met de prettige omgang met 

buurtgenoten (correlatiecoëfficiënt 0,501; sig. 0,002), of de bewoner zich thuis voelt in de buurt 

(correlatiecoëfficiënt 0,543; sig. 0,000) en of de bewoner veel contact heeft met andere buurtbewoners 

(correlatiecoëfficiënt 0,556; sig. 0,000). Het feit of bewoners in de buurt terecht kunnen bij mensen 

correleert niet met de beoordeling van de veiligheid in de buurt. 

Leefbaarheid algemeen 

Volgens 85% van de respondenten heeft Trudo voldoende of veel aandacht voor de leefbaarheid in de 

buurt. Ook geven de respondenten aan dat de leefbaarheid in de buurt de afgelopen drie jaar in ieder 

geval gelijk is gebleven of zelfs is verbeterd en dat de bewoners ook het idee hebben dat door de 

verkoop van Slimmer Kopen ® woningen de leefbaarheid verbeterd is. 

De beoordeling van de voorzieningen, uitstraling van de buurt, omgang met buurtgenoten, veiligheid in 

de buurt en de leefbaarheid in het algemeen correleren allen met elkaar. De beoordeling voor de 

leefbaarheid in het algemeen correleert sterk met de andere beoordelingen (voorzieningen: 0,608; 

uitstraling: 0,862; omgang buurtgenoten: 0. 708; veiligheid in de buurt: 0.824; allen bij sig. O,OOO).De 

vraag hoe gedacht wordt dat de buurt bekend staat in Eindhoven correleert alleen zwak met de 

beoordeling van de voorzieningen (correlatiecoëfficiënt: 0,318, sig. 0,049) en de beoordeling van de 

omgang met buurtgenoten (correlatiecoëfficiënt: 0,356, sig. 0,028). 

De beoordeling van de leefbaarheid in de buurt hangt niet samen met het aantal jaren dat de bewoner 

in de buurt woont, de huishoudensamenstelling of de bewoner wel of niet werkend is of het bruto 

maandinkomen van het huishouden. 

De beoordeling van de leefbaarheid in de buurt hang echter wel samen met of de bewoner zich thuis 

voelt in de buurt (correlatiecoëfficiënt 0,674; sig. 0,000) en of de bewoner veel contact heeft met 

andere buurtbewoners (correlatiecoëfficiënt 0,638; sig. 0,000). 

De verschillende activiteiten waaraan de bewoners actief betrokken zouden kunnen zijn hangen niet 

samen met het bruto maandinkomen, behalve 'schoonmaakacties'. Er is een matige correlatie tussen 

het bruto maandinkomen en het willen deelnemen of medeorganiseren van schoonmaakacties 

(correlatiecoëfficiënt 0,423; sig. 0,020). 

Verder is er geen samenhang tussen of de bewoners zich thuis voelen in de buurt/veel contact hebben 

met buurtbewoners/ beoordeling van omgang met buurtgenoten en de verschillende buurtactiviteiten. 

In tabel 4 zijn de vragen uit de leefbaarheidenquête die samenhangen schematisch weergegeven. 
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aantal jaren woonachtig in de buurt 

beoordeling voorzieningen 

beoordeling veiligheid 

uitstraling buurt 

omgang buurtgenoten 

zich thuis voelen in de buurt 

veel contact met andere buurtbewoners 

meehelpen met schoonmaakacties 

Tabel 4: Correlatiematrix vragen enquête leefbaarheid 

4.6 Conclusies data-analyse 

Sociaal plan 

Q) 
""C 

.!: 
c 
Q) 

Qj 
0 
> 
V> 

:> 
.s= 
- t:: 
~ 5 
N .J:J 

x 
x 
x 

x 
x 

t:: 
:> 
:> 

.D c 
Q) Q) 

""C ""C 
c .S 
·- > 

~~ 
-" Q) 
Q) > 
a.~ 

x x 
x 
x 
x 
x 

Herstructurering geslaagd? 

c 
Q) 

E 
0 
-" c 
'ë 
c 
"' "' E 
0 

2 
.D 

x 

Uit de literatuurstudie werd duidelijk dat het sociaal plan bij herstructurering van groot belang is. ledere 

bewoner die te maken krijgt met herstructurering dient dan ook, indien aanwezig, op de hoogte te zijn 

van het sociaal plan. !\liet alle respondenten van de enquêtes gaven aan dat ze op de hoogte waren van 

het sociaal plan. Dit kan verschillende redenen hebben; de betreffende bewoners waren daadwerkelijk 

niet op de hoogte van het sociaal plan, of de bewoners waren wel op de hoogte van het sociaal plan, 

maar waren zich er niet van bewust dat zij met het sociaal plan te maken hebben. Op de eerste pagina 

van het sociaal plan van de Kruidenbuurt staat duidelijk aangegeven dat het om het sociaal plan gaat, 

maar dit hoeft nog geen garantie te zijn dat de bewoners zich er dan bewust van zijn dat ze te maken 

hebben met het sociaal plan. 

Verder geeft een deel van de respondenten aan dat ze het niet duidelijk vonden of ze terug mochten 

keren naar de Kruidenbuurt en ook geeft een deel aan dat zij het niet duidelijk vonden in welke 

categorie zij waren ingedeeld. In het sociaal plan Kruidenbuurt staat duidelijk aangegeven in welke 

categorie een bepaalde bewoner valt en of deze bewoner al dan niet mag terugkeren naar de 

Kruidenbuurt. Waarschijnlijk heeft deze groep moeite met het begrijpen van dit stuk uit het sociaal plan. 

De samenhang die aangetoond werd in de data-analyse tussen de groep die het niet duidelijk vond of ze 

wel of niet mochten terugkeren naar de Kruidenbuurt en de groep die het niet duidelijk vond in welke 

categorie zij waren ingedeeld kan verklaard worden aan de hand van het sociaal plan. De bewoners 

moesten namelijk eerst bepalen tot welke categorie zij behoorden voordat bekeken kon worden of de 

bewoner al dan niet mocht terugkeren naar de Kruiden buurt. 
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Service van Trudo 

De respondenten beoordeelden de service die Trudo heeft verleend tijdens het herstructureringsproces 

goed. Voor de ervaring die de bewoners hebben van het herhuisvestingproces is dit van groot belang, 

blijkt uit de literatuurstudie. De data-analyse laat twee factoren zien die de beoordeling van de service 

kunnen beïnvloeden, namelijk de uitleg die de medewerker van de woningbouwcorporatie geeft en of 

de bewoner voldoende gesprekken voert met de medewerker van de woningbouwcorporatie. 

Tevredenheid over de woning 

De nieuwe woningen in de Kruidenbuurt krijgen van de respondenten een goede beoordeling. De data

analyse laat wel een factor zien de van belang is op de beoordeling van de woning die in de 

literatuurstudie niet naar voren kwam, namelijk 'architectuur en vormgeving' van de woning. De factor 

'bergruimte', die naar voren kwam uit de data-analyse als een belangrijke factor voor de beoordeling 

van de woning, bevestigt wel de theorie dat grootte van de ruimtes/ indeling van de woning de 

tevredenheid van de woning beïnvloedt. 

Omgang met buurtgenoten 

Betrokkenheid bij de buurt is een belangrijke factor voor de sociale tevredenheid van de bewoners en 

de basis voor betrokkenheid bij de buurt is het hebben van sociale contacten. Deze sociale contacten 

worden voor een deel beïnvloed door het al dan niet aanwezig zijn van benodigde voorzieningen voor 

de bewoners. Uit de data-analyse blijkt dan ook dat er eens samenhang is tussen de beoordeling van de 

voorzieningen in de wijk en 'het zich thuis voelen in de buurt' en ook is er een samenhang tussen de 

beoordeling van de voorzieningen in de wijk en het hebben van veel contact met andere 

buurtbewoners. Dit bevestigt dus de theorie dat betrokkenheid bij de buurt beïnvloed kan worden door 

de aanwezigheid van de benodigde voorzieningen. 

Veiligheid in de buurt 

Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat bewoners die meer binding hebben met de buurt, zich 

veiliger voelen in de buurt. Dit wordt bevestigd door de data uit de enquêtes van de Kruidenbuurt, 

aangezien hier een samenhang is aangetoond tussen de beoordeling van de veiligheid in de buurt en 

prettige omgang met buurtgenoten, of bewoners zich thuis voelen in de buurt en of de bewoners veel 

contact hebben met andere buurtgenoten. 

Leefbaarheid algemeen 

De data-analyse laat zien dat de leefbaarheid algemeen correleert met de beoordeling van de 

voorzieningen, uitstraling van de buurt, omgang met buurtgenoten en de veiligheid in de buurt. Deze 

factoren zijn in de literatuurstudie genoemd als factoren die de woontevredenheid van de bewoners 

over de wijk kunnen beïnvloeden en worden dus door de data uit de Kruidenbuurt bevestigd. De data

analyse laat echter geen verband zien tussen het imago van de wijk, en dan in het bijzonder het zelf 

reflecterend imago, en de woonteverdenheid, alhoewel dit wel blijkt uit andere onderzoeken. 
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4.7 Interviews met buurtbewoners 
Als aanvulling op de kwantitatieve data-analyse is er gekozen om interviews af te nemen met 

buurtbewoners uit de Kruidenbuurt. Er zijn tien verschillende huishoudens, onafhankelijk van elkaar, 

geïnterviewd. Deze tien huishoudens zijn er op geselecteerd dat ze het gehele herstructureringsproces 

van begin af aan hebben meegemaakt. Verder is er gekozen om voor het grootste deel bewoners te 

nemen die in een grondgebonden woning wonen (negen van de tien geïnterviewden wonen in een 

grondgebonden woning). Er is voor deze selectie gekozen, zodat de doelgroep uit de interviews aansluit 

op de doelgroep uit de kwantitatieve data-analyse. 

Het interview (zie bijlage 7) bestaat uit een lijst met vragen die vallen onder zeven verschillende 

categorieën, namelijk: algemene vragen, vragen over de fysieke tevredenheid over de buurt, vragen 

over de sociale tevredenheid over de buurt, vragen over de tevredenheid over de semiopenbare ruimte, 

vragen over de tevredenheid over de woning, vragen over het herstructureringsproces en afsluitende 

vragen . 

Algemene kenmerken 

In deze eerste categorie vragen zijn een aantal algemene vragen gesteld. Belangrijk hierbij is om wat 

voor categorie huishouden het gaat en om te verifiëren of de geïnterviewde daadwerkelijk het hele 

herstructureringsproces heeft meegemaakt. Dit houdt in dat de bewoner vijf jaar voor 2002 in de 

Kruidenbuurt diende te wonen, dus nu langer dan veertien jaar. 

Zes van de tien geïnterviewden bestond uit een tweepersoonshuishouden, twee waren een 

eenpersoonshuishouden, een maal betrof het een moeder met twee kinderen en een maal een gezin 

met een minderjarig kind. Verder wonen alle geïnterviewde bewoners langer dan veertien jaar in de 

Kruidenbuurt. Hoe lang de geïnterviewden in de Kruidenbuurt wonen varieert van negentien jaar tot 

tweeënzeventig jaar. 

Tevredenheid buurt fysiek 

In deze categorie vragen is de bewoner gevraagd naar de tevredenheid over fysieke elementen in de 

buurt. 

Vrijwel alle geïnterviewden geven aan dat er in de buurt zelf geen of weinig voorzieningen zijn, maar dat 

in naastgelegen buurten wel voorzieningen zijn waar naar uitgeweken kan worden . Vijf van de 

geïnterviewden bewoners geeft concreet aan dat de buurt te weinig voorzieningen heeft voor de 

bewoners. Tweemaal is de buurtinfowinkel als goede voorziening genoemd. 

Over de inrichting van de straat en de uitstraling van de buurt heeft geen van de geïnterviewden een 

(negatieve) opmerking en gaven ze allemaal aan er geen klachten over hebben. 

Wat betreft de verkeerssituatie in de buurt en de verkeersoverlast geven de bewoners geven vijf 

bewoners aan dat ze last hebben van snel rijdende auto's op de Lavendellaan. Deze bewoners wonen 

echter niet allemaal op de Lavendellaan. Twee bewoners die wonen in een autovrij deel van de 

Kruidenbuurt geven aan in het algemeen geen last te hebben van rijdende auto's. 

Vijf bewoners geven aan wel eens last te hebben van rijdende fietsers en/of bromfietsers op het 

trottoir. Na een aantal aanpassingen op de trottoirs is deze overlast wel minder geworden, maar het 
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komt nog steeds wel voor dat de bewoner op het trottoir gehinderd wordt door een rijdende fietser 

en/ of rijdende bromfietsers. 

Vier van de geïnterviewde bewoners geeft aan dat er te weinig parkeerplaatsen in de buurt zijn, wat 

lastig kan zijn als er bezoek komt. Dit wordt ook als een van de redenen genoemd dat er wel eens op het 

trottoir wordt geparkeerd. Vijf van de geïnterviewde bewoners ervaart het parkeren op het trottoir als 

overlast. 

Tevredenheid buurt sociaal 

In dit deel van de vragenlijst is de bewoner gevraagd naar de tevredenheid over sociale elementen in de 

buurt. 

Alle geïnterviewde personen staan positief tegen over de bewonerssamenstelling van de buurt, waarbij 

vier van de bewoners wel aangeeft dat dit te maken heeft dat de bewonerssamenstelling van de buurt 

redelijk hetzelfde is gebleven als in de 'oude' Kruidenbuurt. Opvallend genoeg geven twee van de 

geïnterviewden aan dat de 'nieuwe kopers' niet had 'gehoeven' in de buurt of dat het wel minder had 

gemogen. De bewoners geven hierbij aan dat ze vinden dat deze 'nieuwe kopers' niet echt bij de buurt 

passen. 

Alle geïnterviewden geven aan dat ze veel contact hebben met andere buurtbewoners. Vier van de 

geïnterviewden geven hierbij expliciet aan dat het contact met andere buurtbewoners hetzelfde is 

gebleven als voor de herstructurering ook al woont men nu misschien verder van elkaar af. Twee 

bewoners geven aan dat het contact met de buurtbewoners wordt bevorderd door de buurtinfowinkeL 

Een enkeling geeft aan dat er eigenlijk alleen contact is met buurtbewoners die men ook van 'buiten' de 

buurt kent zoals van het sporten. 

Vijf van de geïnterviewden bewoners geven aan dat ze buurtgenoten kennen die vroeger in een 

huurhuis wonen en nu in een Slimmer Kopen® van Trudo of in een reguliere koopwoning wonen. Zij 

geven alle vijf aan dat het contact met deze bewoners hetzelfde is gebleven. Wat betreft de bewoners 

die nieuw zijn in de buurt en in een Slimmer Kopen®/reguliere koopwoning zijn gaan wonen geeft zeven 

van de geïnterviewden geen van deze 'nieuwe buurtgenoten' te kennen. Twee bewoners geven zelfs 

aan deze bewoners nooit eens te zien. Drie bewoners geven echter wel aan af en toe een beetje contact 

te hebben met de 'nieuwe kopers', maar dat het vaak blijft bij elkaar groeten of hooguit een kort 

babbeltje. 

Wat betreft de sociale veiligheid in de buurt geven acht geïnterviewden aan dat de sociale veiligheid in 

de buurt goed is. Door vrijwel allen wordt genoemd dat de bewoners elkaar allemaal kennen en de 

bewoners elkaar en de buurt dan ook goed in de gaten houden. Nadruk bij de sociale veiligheid ligt bij 

de bewoners dus bij de sociale controle. Ook wordt de goede verlichting van de buurt 's avonds als 

reden genoemd voor de goede sociale veiligheid. Een bewoner geeft aan dat de sociale veiligheid in de 

buurt niet zo goed is, omdat deze het gevoel heeft dat de bewoners elkaar juist niet in de gaten houden. 

En juist deze geïnterviewde heeft opvallend veel contact met andere buurtbewoners mede door de 

infowinkel en is een van de weinige die wat meer contact heeft met die 'nieuwe kopers' uit de buurt. 

Op de vraag waar de bewoners overlast van ondervindt in de buurt, geven vijf bewoners aan nergens 

overlast van te ondervinden en vijf bewoners geven aan veel overlast te ondervinden van hondenpoep 
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met name in het decoratief groen in de buurt. Deze bewoners geven ook aan dat de 

hondenuitlaatplaatsen in de buurt niet zo vaak gebruikt worden. Opvallend genoeg worden er ook geen 

andere feiten genoemd waar overlast van ondervonden wordt. 

De geïnterviewden vonden allen dat het organiseren van de buurtactiviteiten een goed initiatief is, maar 

niet iedereen neemt daadwerkelijk ook deel aan de georganiseerde buurtactiviteiten. Vier bewoners 

geven aan wel eens aan een buurtactiviteit deel te nemen en twee geven aan zelf niet deel te nemen 

aan de buurtactiviteiten, maar hun kinderen wel. Van de vier bewoners die wel eens deelnemen aan de 

activiteiten geven twee bewoners aan ook wel eens mee te helpen en mee te organiseren bij 

buurtactiviteiten. Deze twee bewoners geven hierbij ook aan dat er hierdoor duidelijk meer contact is 

met andere buurtbewoners, ook buiten de activiteiten, die er anders niet zou zijn. De andere twee 

bewoners die wel eens deelnemen aan buurtactiviteiten maar niet meehelpen of mee-organiseren 

geven ook aan dat er door de deelname aan die buurtactiviteiten meer contact is met andere 

buurtbewoners, maar toch in mindere mate dan bij de twee die wel meehelpen en mee-organiseren. De 

twee bewoners die meehelpen en/of mee-organiseren bij buurtactiviteiten zijn ook actief in de 

buurtinfowinkeL 

Op de vraag of er in de 'oude' Kruidenbuurt punten waren die beter waren dan in de huidige 

Kruidenbuurt geven acht van de geïnterviewden aan dat die er niet zijn. Twee bewoners geven als beter 

punt in de 'oude' Kruidenbuurt aan dat er in de 'oude' Kruidenbuurt meer parkeerplaatsen waren. 

Het zelfreflecterend imago is bij de geïnterviewde buurtbewoners, op een na, negatief. Vijf van de 

geïnterviewden geven aan te denken dat het imago niet is veranderd ten opzichte van vroeger en vier 

geven te denken aan dat het imago wel minder slecht is dan vroeger, maar nog steeds niet goed is. De 

reden die hier voor gegeven wordt is dat het moeilijk is om af te komen van het slechte imago dat de 

Kruidenbuurt vroeger had. Een geïnterviewde geeft aan te denken dat het imago wel degelijk goed is, 

aangezien deze op verschillende plaatsen buiten de buurt positieve dingen over de buurt heeft 

opgevangen. 

Door alle geïnterviewde bewoners wordt aangegeven dat de buurt over het algemeen zeer fijn is om in 

te wonen en dat de leefbaarheid in de buurt goed is. 

Uit dit deel van het interview blijkt dat het sociale contact van groot belang is voor de buurt bewoners 

getuige het aantal keren de opmerking viel 'ons kent ons in de Kruidenbuurt' is gevallen tijdens de 

interviews. 

Tevredenheid semiopenbare ruimte 

De semiopenbare ruimte in de Kruidenbuurt bestaat uit parkeervoorzieningen met 

privéparkeerplaatsen. Vijf van de geïnterviewden geeft aan een parkeerplaats te hebben in een garage 

en vijf geven aan een parkeerplaats te hebben achter de woning (buiten). De bewoners geven allen aan 

dat het fijn is om een eigen parkeerplaats te hebben. Twee bewoners geven wel aan dat ze om het huis 

heen moeten lopen om hun auto te bereiken, aangezien ze geen tuin hebben die op de parkeerplaats 

uitkomt. Verder geven twee bewoners die achter de woning een parkeerplaats hebben aan dat ze last 

hebben van bewoners van de Edelweisstraat die eigenlijk niets te maken hebben met de parkeerplaats. 

Een aantal woningen aan de Edelweisstraat heeft een achterpoort die uitkomt op de 
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parkeervoorzieningen van de Kruidenbuurt. De geïnterviewden geven aan dat het regelmatig voor komt 

dat juist de kinderen van deze woningen spelen bij de geparkeerde auto's. Verder wordt de 

parkeervoorziening door alle geïnterviewden als veilig ervaren. 

Tevredenheid woning 

De meningen over de architectuur van de woningen zijn verdeeld. Zo heeft zes van de geïnterviewde 

personen er een positief oordeel over en vier een negatief oordeel. De negatieve oordelen luiden 

allemaal dat er te veel baksteen en te veel ijzer is gebruikt. Sommige bewoners hebben op de begane 

grond 'tralies' voor hun ramen, zodat hun zicht vanuit de woonkamer, naar buiten toe wordt 

belemmerd, hetgeen als zeer onaangenaam wordt ervaren. 

Wat betreft de indeling van de woning en de grootte van de kamers zijn alle bewoners uiterst positief. 

Alle geïnterviewden laten merken dat ze alle kamers zeer groot vinden. Een kenmerkend citaat dat uit 

een van de interviews is gehaald is dan ook 'over de buitenkant van de woning waren we niet zo te 

spreken, maar eenmaal binnen zijn we de buitenkant van het huis helemaal vergeten', wijzend op de 

grootte en indeling van de woning. Termen als 'prachtig' en ' geweldig' zijn vaak genoemd toen de 

tevredenheid over de nieuwe woning ter sprake kwam. 

Over de tuin of patio zijn de bewoners minder tevreden. Drie van de bewoners geven aan dat de tuin of 

patio wel voldoende is, maar niet meer dan dat. Zes van de geïnterviewden geven aan dat de tuin of 

patio kleinen/of krap is. Dit wordt door de bewoners ook als enige nadeel van de woning genoemd. Een 

van de geïnterviewde bewoners geeft aan niet voldoende privacy te hebben in de patio. Dit door dat de 

patio aan twee kanten is voorzien van een transparant hekwerk, waardoor passanten vanuit de straat zo 

de tuin in kunnen kijken. Daarom is op eigen initiatief op het transparant hek een mat aangebracht 

zodat er vanuit de straat niet zomaar meer de tuin in kan worden gekeken. De geïnterviewde bewoner 

uit de flat geeft aan dat het balkon groot genoeg is en er voldoende privacy heeft. 

Over het algemeen zijn de bewoners, op de tuin na, uitermate tevreden over de woning. 

Herstructureringsproces 

Een persoon van de geïnterviewden vond het herstructureringsproces te lang duren. Verder vonden vijf 

bewoners het proces wellang duren, maar hadden hier wel begrip voor, omdat er veel moest gebeuren 

voor dat er een nieuwe woning klaar zou staan waar in gewoond zou kunnen worden. Vier van de 

geïnterviewden hadden zelfs helemaal geen moeite met de duur van het proces en vonden het niet te 

lang duren. De bewoners geven aan dat doordat ze goed op de hoogte werden gehouden van de 

stappen die werden genomen, het proces wat makkelijker verliep. 

Twee van de geïnterviewden geven aan niet op de hoogte te zijn geweest van het sociaal plan en een 

geeft aan niet zeker meer te weten of dat wel het sociaal plan was. De overigen waren wel op de hoogte 

van het sociaal plan. Vier van de bewoners geven daarbij aan dat het sociaal plan niet duidelijk was. Er 

werden te vaak termen gebruikt die men te moeilijk vond en er was regelmatig uitleg nodig voor het 

begrip van het sociaal plan. 

Drie van de geïnterviewden hebben een wisselwoning moeten betrekken. Hier waren ze over het 

algemeen wel tevreden mee, voornamelijk omdat Trudo veel gevraagde werkzaamheden heeft verricht 
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aan de wisselwoning. Over de duur van het wonen in de wisselwoning geven alle drie de bewoners aan 

dat van te voren bekend was hoe lang ze in die wisselwoning moesten wonen en ze hier dus op 

voorbereid waren. 

De geïnterviewde personen lijken niet allemaal meer precies te weten wanneer ze op de hoogte werden 

gesteld van de herstructureringsplannen. De bewoners vonden echter wel dat het moment waarop ze 

op de hoogte gesteld werden van de herstructureringsplannen het juiste moment was, zodat ze geen 

grote dingen meer zouden gaan plannen zoals een verhuizing. 

Dat de bewoners werden vertegenwoordigd tijdens het herstructureringsproces was bij acht van de tien 

geïnterviewden niet duidelijk. Deze bewoners hadden ook geen er ook geen idee van dat ze een vorm 

van inspraak hadden. De twee bewoners die wel op de hoogte waren van de bewoners 

vertegenwoordiging vonden dat ze wel goed werden vertegenwoordigd en dat de groep die de 

bewoners vertegenwoordigde makkelijk bereikbaar was om iets kenbaar te maken, hierbij geven ze ook 

aan dat er voldoende mogelijkheid was voor inspraak. Echter had geen van tweeën achteraf het gevoel 

dat er daadwerkelijk wat is gedaan met hun inspraak. 

Over het algemeen vonden de geïnterviewden het herstructureringsproces wel goed gaan, met name 

doordat ze overal van op de hoogte werden gehouden. Dit wordt dan ook bevestigd door het volgende 

citaat van een van de geïnterviewde bewoners 'we wisten niet zo goed wat we moesten verwachten van 

het hele gebeuren, maar doordat Trudo ons vaak informatie gaf, wisten we meestal wel waar we aan 

toe waren'. 

Overige vragen 

Ter afsluiting zijn nog de vragen gesteld of de bewoner verhuisplannen heeft en of de bewoner andere 

mensen zou aanraden om in de buurt te komen wonen. 

Geen van de geïnterviewde personen heeft verhuisplannen, omdat ze uitermate tevreden zijn met hun 

woning en ook zeer tevreden zijn met de buurt. Ook zouden alle geïnterviewden andere mensen 

aanraden om in de buurt te komen wonen, ook omdat de ze zeer tevreden zijn over de woning en over 

de buurt. Een opmerking die het gevoel van de bewoners weergeeft is het antwoord van een bewoner 

op de vraag of deze nog eventuele verhuisplannen heeft: 'Nee, absoluut niet! Ons krijg je hier niet meer 

weg, met zo een mooie woning en fijne buurt, zou ik niet weten waar we beter terecht kunnen'. Hier 

moet als kanttekening bij geplaatst worden dat de bewoners snel alles aan Trudo toeschrijven, ook al 

kwamen bepaalde dingen misschien niet vanuit Trudo, maar vanuit bijvoorbeeld de buurtinfowinkeL 

4.8 Conclusies interviews 
De interviews laten een aantal opvallende zaken zien. Zo blijken alle bewoners uitermate tevreden te 

zijn over hun woning, en dan met name de grootte van de woning en de indeling van de ruimtes. Verder 

blijkt de tijdsduur van het herstructureringsproces over het algemeen wel een belangrijke invloed te 

hebben op de ervaring die de bewoner heeft met het herstructureringsproces, echter kan door middel 

van de juiste informatievoorziening begrip worden opgewekt bij de bewoners, voor de tijdsduur van het 

herstructureringsproces. Het op de juiste manier informeren van de bewoners tijdens het 
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herstructureringsproces zorgde bij de geïnterviewde bewoners sowieso voor een aangenamere ervaring 

van het herstructureringsproces bij de bewoners. 

Verder blijkt dat bij de geïnterviewde bewoners slechts een klein aantal op de hoogte was van 

bewonersparticipatie tijdens het herstructureringsproces. Bij deze geïnterviewde personen blijkt dit 

echter geen invloed te hebben op de uiteindelijke woontevredenheid. Uit deze interviews blijkt dat de 

ervaring van bewoners tijdens het herstructureringsproces in het algemeen geen invloed heeft gehad op 

de uiteindelijke woontevredenheid van de bewoners. Alle geïnterviewde personen gaven namelijk aan 

dat ze over het algemeen zeer tevreden zijn over de woning en de buurt, ondanks dat er bewoners zijn 

geweest die wel hebben geparticipeerd tijdens het herstructureringsproces en bewoners die niet 

hebben geparticipeerd. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Dit onderzoek is gericht op de ervaring van bewoners bij herstructurering, de woontevredenheid in de 

herstructureringswijk en hoe de ervaring van bewoners tijdens het herstructureringsproces de 

uiteindelijke woontevredenheid zou kunnen beïnvloeden. In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste 

conclusies van dit onderzoek besproken worden. Verder zullen er beleidsaanbevelingen gedaan worden 

richting woningcorporaties die wijken zullen gaan herstructureren en ook zullen er aanbevelingen 

gedaan worden voor vervolgonderzoek. 

5.1 Conclusies 
Het herstructureringsproces is een complex proces, dat voor een buitenstaander misschien moeilijk te 

begrijpen is. Maar voor de bewoners van een buurt of wijk die geherstructureerd gaat worden is het van 

groot belang dat zij inzicht krijgen in het herstructureringsproces. Dit onderzoek heeft laten zien dat 

indien bewoners tijdens het herstructureringsproces voldoende worden geïnformeerd, de kans groot is 

dat de bewoners begrip tonen voor de verschillende elementen van het herstructureringsproces. Dit 

geldt dan met name voor de looptijd. Verder is het van belang om bewoners op tijd te informeren over 

een eventuele herstructurering van hun woonomgeving, zodat de bewoners zich mentaal op de 

herstructurering kunnen voorbereiden. Dit is verder ook van belang zodat de bewoners geen grote 

plannen meer zullen maken in de nabije toekomst. Ook kan het ruimschoots voor de daadwerkelijke 

start van de herstructurering informeren van de bewoners ervoor zorgen dat er bij de daadwerkelijke 

start van de herstructurering minder weerstand zal zijn. 

Een belangrijk hulpmiddel om de bewoners goed te informeren betreffende de herstructurering is het 

'sociaal plan'. In het sociaal plan kunnen algemene zaken en afspraken worden vastgelegd die gemaakt 

zijn tussen de woningcorporatie en de bewoners, zodat bewoners weten waar zij aan toe zijn. Bij het 

opstellen van het sociaal plan, en ook in de rest van het herstructureringsproces, zullen de bewoners 

vaak worden vertegenwoordigd door een bewonersorganisatie. In de casestudie is voor de 

bewonersinbreng bij de planontwikkeling gebruik gemaakt van het 'inspraakmodel'. Bij dit model 

kunnen bewoners reageren op afgeronde of definitieve voorstellen. In het geval van een inspraakmodel 

zullen de plannen nagenoeg niet veranderd worden en dit kan een vertekend beeld geven bij de 

bewoners, aangezien zij het idee kunnen hebben dat er daadwerkelijk iets wordt gedaan met de 

feedback die zij geven. In de casestudie was dit dan ook het geval bij bewoners die hebben 

geparticipeerd tijdens het herstructureringsproces. Zij geven te kennen dat ze niets hebben terug gezien 

van hun ideeën en suggesties. 

Terugkomend op het sociaal plan is het natuurlijk de bedoeling dat dit uiteindelijke document juist 

duidelijk is voor de bewoners, omdat het gebruik van het sociaal plan anders niet zinvol is. Als aanvulling 

op het sociaal plan kan er voor worden gekozen om een werkgroep op te stellen die de 'open gaten' vult 

die het sociaal plan nog overlaat en om eventueel nog verduidelijking te geven over het sociaal plan 

indien nodig. Dat een dergelijke werkgroep een toegevoegde waarde kan hebben voor bewoners blijkt 

uit de casestudie. Ondanks dat er bewoners waren die het sociaal plan niet duidelijk vonden en 
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bepaalde zaken uit het sociaal plan niet begrepen die voor hen van essentieel belang waren, gaven zij 

toch aan dat zij voldoende waren geïnformeerd. Buiten de werkgroep was voor de 

informatieverstrekking ook de betreffende woningcorporatie Trudo van belang. Werknemers van Trudo 

hebben tijdens het herstructureringsproces meerdere malen gesprekken gehad met bewoners. Het 

aantal gesprekken dat gevoerd is met de bewoners, is voor een deel van belang geweest voor de 

beoordeling van de service van Trudo tijdens het herstructureringsproces. Indien de bewoners aangaven 

dat zij voldoende gesprekken hebben gevoerd met Trudo, beoordeelden zij de service van Trudo beter 

dan wanneer zij het aantal gesprekken niet voldoende vonden. Wanneer een bewoner het aantal 

gesprekken wel of niet voldoende vindt verschilt per bewoner. 

Verder laat dit onderzoek zien dat de leefbaarheid in de buurt samenhangt met de beoordeling van de 

voorzieningen, de uitstraling, omgang met buurtgenoten en veiligheid in de buurt. Hoe beter deze 

verschillende aspecten worden beoordeeld, hoe beter de leefbaarheid in de buurt wordt beoordeeld. 

Hoe de voorzieningen bij kunnen dragen aan een betere beoordeling van de leefbaarheid in de buurt 

blijkt uit het feit dat hoe beter men de voorzieningen in de buurt beoordeelt, hoe meer de bewoner zich 

thuis voelt in de buurt en hoe meer sociale contacten de bewoner heeft met andere buurtbewoners. En 

deze twee aspecten, het zich thuis voelen in de buurt en het hebben van contacten met andere 

buurtbewoners, zijn belangrijke factoren voor de sociale woontevredenheid over de buurt. Belangrijke 

noot hierbij is dat de buurt nog niet veel voorzieningen kent. Wel kent de buurt een buurtinfowinkel die 

door verschillende buurtgenoten bezocht wordt. Deze wordt door bewoners ook als 'goede voorziening' 

gekenmerkt. 

De veiligheid die bewoners ervaren in de buurt hangt samen met de beoordeling van prettige omgang 

met andere buurtgenoten, of bewoners zich thuis voelen in de buurt en of de bewoners veel contact 

hebben met andere buurtgenoten. Deze drie aspecten die allen samenhangen met de veiligheid in de 

buurt kunnen onder de noemer 'binding met de buurt' worden geplaatst. Dit levert dan dus op dat de 

ervaring van de veiligheid in de buurt samenhangt met de binding van bewoners met de buurt. Verder is 

voor het gevoel van veiligheid in de buurt een belangrijke factor dat de bewoners sociale controle 

ervaren door andere buurtbewoners, mede doordat veel buurtbewoners elkaar kennen en de bewoners 

elkaar en de buurt dus in de gaten houden. 

Dit onderzoek laat geen duidelijke samenhang zien tussen de Slimme Kopers die nieuw in de buurt zijn 

komen wonen en de woontevredenheid bij de 'oude' buurtbewoners. Er is weinig tot geen interactie 

tussen deze twee groepen en sommige van de oude buurtbewoners geven zelfs aan dat ze liever hadden 

gezien dat er geen 'nieuwe kopers' in de buurt waren komen wonen. 

De woningen in de casestudie worden goed beoordeeld. De belangrijkste factoren hiervoor zijn de 

indeling van de woning en de grootte van de ruimtes. 

Opvallend genoeg laat dit onderzoek geen samenhang zien tussen het zelf reflecterend imago van de 

buurt en de woontevredenheid in de buurt. De bewoners zijn immers uiterst tevreden over de buurt, 

maar denken dat de Kruidenbuurt bij andere mensen uit Eindhoven als slecht bekend staat. Andere 

onderzoeken laten dit verband wel zien. Uit het kwalitatieve deel van dit onderzoek (de interviews) lijkt 

de oorzaak van deze niet aanwezige samenhang, dat de bewoners dusdanig tevreden zijn over de buurt 
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en woning, dat een factor als het zelf reflecterend imago geen of heel weinig invloed heeft op de 

woontevredenheid. 

5.2 Beleidsaanbevelingen 
Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen een aantal beleidsaanbevelingen gedaan worden richting 

woningcorporaties bij herstructureringsopgaven. 

Het sociaal plan is een belangrijk hulpmiddel bij het herstructureringsproces en dient door de bewoners, 

die te maken krijgen met herstructurering, dan ook goed begrepen te worden. Het sociaal plan dient 

een duidelijk en overzichtelijk document te zijn dat voor iedereen begrijpelijk is. Vaktermen waarvan het 

mogelijk is dat leken deze niet zullen begrijpen dienen vermeden te worden. Het kan helpen om bij het 

uitreiken van het sociaal plan een mondelinge toelichting te geven om het belang van het sociaal plan 

aan te geven, waar het sociaal plan voor dient en ook een toelichting op de inhoud. 

Het sociaal plan zal echter niet alle zaken kunnen omvatten die bij herstructurering komen kijken . Ook is 

het niet ondenkbaar dat ook al is een sociaal plan zeer duidelijk en helder opgesteld, er toch bewoners 

zijn die de inhoud niet of moeilijk kunnen begrijpen. Daarom zou er een plek moeten zijn waar de 

bewoners terecht kunnen voor vragen. Dit zou kunnen in de vorm van een contactpersoon of spreekuur 

waar bewoners dan terecht kunnen met vragen. Dit kunnen vragen zijn omtrent het sociaal plan, maar 

ook vragen die niets met het sociaal plan te maken hebben. Hiermee worden ook de 'gaten' opgevuld 

die het sociaal plan open zou kunnen laten. 

Verder dienen woningcorporaties zich er bewust van te zijn dat als zij bewoners laten participeren in het 

herstructureringsproces, zij hiermee hoge verwachtingen kunnen opwekken bij bewoners die misschien 

onterecht zijn. Er moet duidelijk aangegeven worden in welke vorm bewoners inspraak hebben en wat 

er met de inbreng van de bewoners wordt gedaan. Dit om te voorkomen dat bewoners achteraf met het 

gevoel zitten dat er helemaal niet naar hen is geluisterd, omdat zij geen van de dingen die zij hebben 

ingebracht terug zien. 

Woningcorporaties moeten zich er bewust van zijn dat het simpelweg plaatsen van bewoners van een 

hogere sociaal-economische klassen tussen oorspronkelijke bewoners van een buurt, die tot een lagere 

sociaal-economische klasse behoren, per definitie niet tot een grotere woontevredenheid zal leiden bij 

bewoners van beide groepen. Woningcorporaties dienen meer te doen dan alleen woningen realiseren 

die bij een beoogde doelgroep past. Er dient ook actie ondernomen te worden die interactie tussen 

groepen uit verschillende sociaal-economische klassen stimuleren en dit hoeven niet per definitie 

fysieke ingrepen te zijn. Ook de gebruikelijke buurtfeesten (in verschillende vormen) lijken in deze 

situatie achterhaald. Er zal geprobeerd moeten worden om de interactie wat directer te stimuleren. Zo 

zou er een project gerealiseerd kunnen worden waarbij bewoners met een hoger opleidingsniveau 

bewoners met een lager opleidingsniveau kunnen bijstaan bij het zoeken naar werk of mogelijkheden 

bekijken van scholing. Op 100% vrijwillige basis zal dit misschien niet mogelijk zijn, maar er kan gedacht 

worden aan eventuele privileges of kortingen op bijvoorbeeld de huur van een parkeerplaats (in de 

nieuwe Kruidenbuurt huren de bewoners bijvoorbeeld een privé parkeerplaats). 
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5.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Dit onderzoek heeft niet kunnen laten zien of bewonersparticipatie tijdens het herstructureringsproces 

kan bijdragen aan een grotere woontevredenheid in de uiteindelijke woonomgeving. Hier is in het 

verleden ook geen onderzoek naar gedaan, dus ligt het veld hier open voor onderzoek. Er zou 

onderzocht kunnen worden of bewonersparticipatie wel of geen invloed heeft op de uiteindelijke 

woontevredenheid. Verder kan er ook onderzocht worden welke vorm van bewonersparticipatie voor 

welk uiteindelijk resultaat zorgt, met betrekking tot de uiteindelijke woontevredenheid. 

In het verleden is er al onderzoek gedaan naar de invloed van het mengen van bewoners van 

verschillende sociaal-economische klassen in een woonomgeving op de woontevredenheid van 

bewoners. Uit verschillende onderzoeken, en ook uit dit onderzoek, is gebleken dat er weinig interactie 

plaats vindt tussen de bewoners van de verschillende sociaal-economische klassen. In de toekomst zou 

er onderzoek gedaan kunnen worden naar het bevorderen van interactie tussen bewoners van 

verschillende sociaal-economische klassen. 

Verder heeft eerder onderzoek aangetoond dat bewoners die denken dat hun buurt slecht bekend staat 

bij mensen die niet in die buurt wonen, minder tevreden zijn over hun eigen buurt. Dit onderzoek laat 

echter helemaal niets zien van een invloed van dit zelfreflecterend imago op de woontevredenheid. Dit 

kan duiden op het feit dat er meerdere factoren meespelen als bewoners minder tevreden zijn over de 

buurt omdat ze denken dat de buurt als slecht bekend staat. Er kan onderzoek worden gedaan gericht 

op factoren die van belang zijn bij de beoordeling van de woontevredenheid in combinatie met het 

zelfreflecterend imago. 
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Nieuwbouwwoning Huren 

Geachte heer/mevrouw, 

U bent onlangs in een nieuwbouwwoning van Trudo gaan wonen. Trudo wil graag van u weten van u van 

onze dienstverlening en van de woning vindt. Met deze informatie kunnen wij onze diensten en producten 

op een zo hoog mogelijk niveau brengen. 

Wij vragen u dit formulier in te vullen en deze zo snel mogelijk in de bijgevoegde antwoordenveloppe terug 

te sturen. Het plakken van een postzegel is niet nodig. Onder iedere 25 inzenders wordt een geschenkbon 

van € 15,- verloot. 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Trudo 



U woont nu in een nieuwbouwwoning van Trudo. Maar voordat dit zover was, heeft u een aantal stappen 

doorlopen. Wij willen graag van u weten wat u hiervan vond. 

A. ALGEMEEN 

Als eerste heeft u een gesprek gehad met een medewerker van Trudo. Deze heeft u verteld wat het sociaal plan van 
de Kruidenbuurt voor u betekent en in welke categorie u bent ingedeeld. U heeft toen kunnen kiezen uit een woning. 

A 1. Bent u op de hoogte van het sociaal plan van de Kruidenbuurt? 

0 ja 0 nee 

A 2. Werd het daaruit voor u voldoende duidelijk dat u mocht terugkeren naar de Kruidenbuurt? 

0 ja 0 nee 

A3. Was het voor u duidelijk in welke categorie u was ingedeeld? 

0 ja 0 nee 

A4. Was het informatiemateriaal over de woning duidelijk (tekeningen, 

foto's)? 

0 ja 0 nee 

A5. Heeft u problemen gehad met de belastingdienst i.v.m. het 

overzetten van de huurtoeslag? 

0 ja 0 nee 

A 6. Heeft u problemen gehad met het overzetten van gas, water, licht 

(NRE)? 

0 ja 0 nee 

A 7. Heeft u problemen gehad met het overzetten van Brabant Water? 
0 ja 0 nee 

A 8. Ruimte voor toelichting ... 

B. KEUZEMOGELIJKHEDEN 

Om de woning meer naar uw smaak in te richten kon u kiezen uit verschillende opties (andere kleuren voor tegeltjes, 
extra aansluitingen, een andere plattegrond etc.) 
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B 1. Vond u het aanbod van de verschillende kleuren van de keuken en 

tegeltjes voldoende? 
0 Ja 0 Nee 

B 2. Heeft u nog extra opties gekozen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
0 Buitenkraan 

0 Extra stopcontacten 
0 Extra televisie-aansluitingen 

0 Andere indeling/plattegrond (gesloten keuken , grotere bad- of 
slaapkamer etc.) 

0 Woning vergroten (dakkapel , uitbouw etc.) 
0 Anders, nl. ... ..... . .. ....... ................. ... .... ... ... ... ....... ................ .. . 

B 3. Vond u het aantal keuzemogelijkheden voldoende? 

0 Ja 0 Nee 

B 4. Vond u het voorbeeldmateriaal van en de informatie over de opties 
duidelijk? 
0 Ja 0 Nee 

B 5. Ruimte voor toelichting ... 

C. TIJDENS DE BOUW 

Na het kiezen van de woning en het bepalen van de extra opties in de woning werd de woning gebouwd. Tijdens de 
bouw bent u met de aannemer door de woning gelopen. Ook heeft u het huurcontract getekend. 

C 1. Heeft u met de aannemer de woning bekeken tijdens de bouw? 
0 Ja 0 Nee 

C 2. Vond u het bekijken van de woning nuttig/zinvol? 

0 Ja 0 Nee 

C 3. Was de info die u hier gekregen heeft duidelijk? 

0 Ja 0 Nee 

C 4. Werden uw vragen goed beantwoord? 
0 Ja 0 Nee 

C 5. Hoe lang van te voren bent u op de hoogte gesteld van de 
opleverdatum van de woning? 
0 Meer dan 8 weken 
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0 4 tot 8 weken 

0 2 tot 4 weken 
0 korter dan 2 weken 

C 6. Was dit voor u op tijd? 
0 Ja 0 Nee 

Tijdens het tekenen van het huurcontract heeft u ook een opleveringsmap ontvangen met informatie. 

C 7. Vond u de informatie uit de opleveringsmap duidelijk? 
0 Ja 0 Nee 

C 8. Was er nog informatie die u heeft gemist? 

0 Ja 0 Nee 

C 9. Ruimte voor toelichting ... 

D.GEBREKEN 

Wellicht heeft u nadat u de woning kreeg nog punten ontdekt die niet in orde waren (gebreken). 

D 1. Heeft u na de oplevering van de woning nog gebreken ontdekt? 
0 Ja· 0 Nee 

D 2. Was het voor u duidelijk aan wie u deze gebreken moest melden? 

0 Ja 0 Nee 

D 3. Aan wie heeft u deze gebreken gemeld? 

0 de onderhoudsservice van Trudo 
0 de Trudowinkel 

0 gebeld naar de aannemer 
0 gemeld bij de bouwkeet 
0 anders, nl. ................. ...... ..... ............ .......... .................... .... . . 

D 4. Ruimte voor toelichting ... 

E. SERVICE VAN TRUDO 

Wij willen graag van u weten wat u van de dienstverlening van Trudo (de verhuurmakelaar) vindt. 

E 1. Vond u de uitleg door de medewerker van Trudo duidelijk? 
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0 Ja 0 Nee 

E 2. Werden uw vragen door de medewerker van Trudo goed 
beantwoord? 
0 Ja 0 Nee 

E 3. Was de medewerker van Trudo vriendelijk? 
0 Ja 0 Nee 

E 4. Hoeveel gesprekken heeft u gehad met de medewerker van Trudo? 
Aantal : ........... ..... . 

E 5. Vond u het aantal gesprekken voldoende? 
0 Ja 0 Nee 

Wij zijn erg benieuwd wat u van de totale dienstverlening van Trudo heeft gevonden. Wij vragen u daarom een cijfer 
hiervoor te geven. 

E 6. Wat voor cijfer geeft u voor de dienstverlening van Trudo 
(rapportcijfer tussen 1 en 1 0) ? 

E 7. Ruimte voor toelichting ... 

Tenslotte zijn we erg benieuwd wat u van de woning vindt. Als een onderdeel niet van toepassing is of als u hier geen 
mening over heeft, kunt u de kolom n.v.t. aankruisen. 
F. DE WONING 

F 1. Hoe tevreden bent u over de kwaliteit en indeling van uw nieuwe woning? 

c: 
Q) 

c: 'C 
Q) e? 'C c: 
~ Q) > 

c: 'C 
Q) 

> Q) ~ ë 2 'C 0 ... Q) > ...; Q) Q; Q) 5 ë > Q) 
2 

Q) 

De indeling N 0 N c: 

I a. de indeling van de woning 0 0 0 0 0 

l b. het aantal slaapkamers 0 0 0 0 0 
Algemeen 

c. de bergruimte 0 0 0 0 0 

d. de parkeermogelijkheid 0 0 0 0 0 
e. de (zon)ligging van de tuin/ balkon/ 
patio/dakterras 

0 0 0 0 0 

f. de privacy van de tuin/ balkon/ 
0 0 0 0 0 

patio/dakterras 

g. het uitzicht 0 0 0 0 0 

h. de architectuur en vormgeving 0 0 0 0 0 
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De grootte 

i. de grootte van de woning 0 0 0 0 
j. de grootte van de woonkamer 0 0 0 0 
k. de grootte van de hoofdslaapkamer 0 0 0 0 
I. de grootte van de keuken 0 0 0 0 
m. de grootte van de badkamer 0 0 0 0 
n. de grootte van de tuin/ balkon/ 

0 0 0 0 
patio/dakterras 

F 2. Indien u ontevreden bent, kunt u aangeven waarom? 

F 3. Hoe tevreden bent u over de vaste inrichting van uw woning, de 

installaties en de afwerking? 

c 
Q) 

c "0 
Q) ~ "0 c 
~ Q) > 
> c "0 2 
2 

Q) ~ c 
"0 0 

Qi ~ > 
2 Q; 

Q) > c Q) 
N 2 0 N 

a. de warmte-isolatie 0 0 0 0 
b. de geluidsisolatie 0 0 0 0 
c. het ventilatiesysteem 0 0 0 0 
d. de centrale verwarming 0 0 0 0 
e. de afwerking van de keuken 0 0 0 0 
f. de afwerking van de badkamer 0 0 0 0 
g. de vloerafwerking 0 0 0 0 
h. de plafondafwerking {spuitwerk en 

0 0 0 0 
dergelijke) 

i. de wandafwerking 0 0 0 0 
j. het hang- en sluitwerk 0 0 0 0 
k. de veiligheid van de woning 0 0 0 0 

F 4. Indien u ontevreden bent, kunt u aangeven waarom? 

F 5. Wat voor cijfer geeft u voor de totale kwaliteit van de woning 
{rapportcijfer tussen 1 en 10)? 

F 6. Ruimte voor toelichting ... 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

-' :> c 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
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F 7. Heeft u nog opmerkingen of suggesties? 

Hartelijk dank voor uw medewerking!! 
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Bijlage 2 
Enquête dienstverlening Trudo en nieuwe woning (fase 2) 
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Nieuwbouwwoning Huren 

Geachte heer/mevrouw, 

U bent onlangs in een nieuwbouwwoning van Trudo gaan wonen. Trudo wil graag van u weten wat u van 

onze dienstverlening en van de woning vindt. Met deze informatie kunnen wij onze diensten en producten 

op een zo hoog mogelijk niveau brengen. 

Wij vragen u dit formulier in te vullen en deze zo snel mogelijk in de bijgevoegde antwoordenveloppe terug 

te sturen. Het plakken van een postzegel is niet nodig. Onder iedere 25 inzenders wordt een geschenkbon 

van € 15,- verloot. 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Trudo 



U woont nu in een nieuwbouwwoning van Trudo. Maar voordat dit zover was, heeft u een aantal stappen 
doorlopen. Wij willen graag van u weten wat u hiervan vond. 

A. ALGEMEEN 

Als eerste heeft u een gesprek gehad met een medewerker van Trudo. Deze heeft u verteld wat het sociaal plan van 

de Kruidenbuurt voor u betekent en in welke categorie u bent ingedeeld. U heeft toen kunnen kiezen uit een woning . 

A 1. Bent u op de hoogte van het sociaal plan van de Kruidenbuurt? 
0 ja 0 nee 

A 2. Werd het daaruit voor u voldoende duidelijk dat u mocht terugkeren naar de Kruidenbuurt? 
0 ja 0 nee 

A3. Was het voor u duidelijk in welke categorie u was ingedeeld? 
0 ja 0 nee 

A4. Was het informatiemateriaal over de woning duidelijk (tekeningen, 
foto's)? 
0 ja 0 nee 

A5. Heeft u problemen gehad met de belastingdienst i.v.m. het 
overzetten van de huurtoeslag? 
0 ja 0 nee 

A 6. Heeft u problemen gehad met het overzetten van gas, water, licht 
(NRE)? 
0 ja 0 nee 

A 7. Heeft u problemen gehad met het overzetten van Brabant Water? 
0 ja 0 nee 

A 8. Ruimte voor toelichting ... 

B. KEUZEMOGELIJKHEDEN 
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Om de woning meer naar uw smaak in te richten kon u kiezen uit verschillende opties (andere kleuren voor tegeltjes, 
extra aansluitingen, een andere plattegrond etc.) 

B 1. Hoe tevreden bent u over de volgende onderwerpen? 

c 
Ql 

c "0 
Ql ~ "0 c 
~ Ql > 
> c "0 2 
2 Ql ~ c 

"0 0 
~ > ...; Q; > 2 Q; :.: Ql 2 c Ql 

N 0 N c 

a. de standaard aangeboden keuken 0 0 0 0 0 
b. de standaard aangeboden badkamer 0 0 0 0 0 
c. de standaard aangeboden tegels 0 0 0 0 0 

B 2. Vond u het aanbod van de verschillende kleuren van de keuken en 
tegeltjes voldoende? 
0 Ja 0 Nee 

B 3. Heeft u nog extra opties gekozen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
0 buitenkraan 
0 schrobputje onder buitenkraan 

0 extra kraantje t.b.v vaatwasser 
0 wijziging draairichting deur en verplaatsen lichtschakelaar 

0 ander type deur 
0 andere uitvoering van de standaard trap 
0 extra stopcontacten 
0 extra televisie- of telefoonaansluitingen 

0 andere indeling/plattegrond (gesloten keuken, grotere bad- of 
slaapkamer, extra binnenwanden gasbeton etc.) 

0 dunnere cementen dekvloer 
0 vervallen of los leveren van plinten 
0 doortegelen tot plafond in badkamer of toilet 

0 woning vergroten (dakkapel, uitbouw etc.) 
0 anders, nl. .. ..... .. ... .... ... .. .... .. ........ ..... .. ... ..... ................ ... ..... . .. 

B 4. Hoe tevreden bent u over de geboden keuze mogelijkheden? 

c 
Ql 

c al Ql 

~ 
c !:;; 
Ql Ql c "0 > Ql ~ "E 2 

~ > 0 

3i 2 Q; ...; 
> ,; 
2 c Ql c Met betrekking tot: N 0 N 

a. het aantal keuzemogelijkheden 0 0 0 0 0 
b. het advies over de keuzemogelijkheden 0 0 0 0 0 
c. het aanwezige voorbeeldmateriaal (foto's, 

0 0 0 0 0 
folders, materiaal stalen etc. ) 

d. de tijd die u kreeg om te beslissen over de 
0 0 0 0 0 

keuzemogelijkheden 

e. de prijs- kwaliteitverhouding van de extra 
0 0 0 0 0 

opties 
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B 5. Ruimte voor toelichting .. . 

C. TIJDENS DE BOUW 

Na het kiezen van de woning en het bepalen van de extra opties in de woning werd de woning gebouwd. Tijdens de 
bouw bent u met de aannemer door de woning gelopen. Ook heeft u het huurcontract getekend. 

C 1. Heeft u met de aannemer de woning tijdens de bouw bekeken? 
0 Ja 0 Nee 

C 2. Vond u het bekijken van de woning nuttig/zinvol? 

0 Ja 0 Nee 

C 3. Was de info die u hier gekregen heeft duidelijk? 

0 Ja 0 Nee 

C 4. Werden uw vragen goed beantwoord? 

0 Ja 0 Nee 

C 5. Hoe lang van te voren bent u op de hoogte gesteld van de 
opleverdatum van de woning? 
0 Meer dan 8 weken 

0 4 tot 8 weken 
0 2 tot 4 weken 

0 korter dan 2 weken 

C 6. Was dit voor u op tijd? 

0 Ja 0 Nee 

C 7. Wat voor cijfer geeft u voor de dienstverlening van de aannemer? (rapportcijfer tussen 1 en 10) 

Tijdens het tekenen van het huurcontract heeft u ook een opleveringsmap ontvangen met informatie. 

C 8. Vond u de informatie uit de opleveringsmap duidelijk? 
0 Ja 0 Nee 

C 9. Was er nog informatie die u heeft gemist? 

0 Ja 0 Nee 

C 10. Ruimte voor toelichting ... 
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D.GEBREKEN 

Wellicht heeft u nadat u de woning kreeg nog punten ontdekt die niet in orde waren (gebreken). 

D 1. Hoe tevreden bent u over de staat van de woning bij oplevering? 
0 zeer tevreden 

0 tevreden 

0 ontevreden 

0 zeer ontevreden 

0 nvt 

D 2. Heeft u na de oplevering van de woning nog gebreken ontdekt? 

0 Ja 0 Nee 

D 3. Was het voor u duidelijk aan wie u deze gebreken moest melden? 

0 Ja 0 Nee 

D 4. Aan wie heeft u deze gebreken gemeld? 
0 de onderhoudsservice van Trudo 

0 de Trudowinkel 

0 gebeld naar de aannemer 

0 gemeld bij de bouwkeet 
0 anders, nl. ............. ..... ......................................................... . 

D 5. Hoe tevreden bent u over het herstel van de gebreken? 

c 
Q) 

c '0 
Q) ~ '0 c > ~ Q) Q) 

> c '0 ë 
2 

Q) ~ '0 > 0 

Qj ~ 2 ID 
...; 

> :.: Q) 
2 c 

N 0 N c 

a. nakomen van het afgesproken tijdstip 
0 0 0 0 0 

voor herstel 

b. het uiteindelijke herstel van de gebreken 0 0 0 0 0 

D 6. Ruimte voor toelichting ... 

E. SERVICE VAN TRUDO 
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Wij willen graag van u weten wat u van de dienstverlening van Trudo (de verhuurmakelaar) vindt. 

E 1. Vond u de uitleg door de medewerker van Trudo duidelijk? 
0 Ja 0 Nee 

E 2. Werden uw vragen door de medewerker van Trudo goed 
beantwoord? 
0 Ja 0 Nee 

E 3. Was de medewerker van Trudo vriendelijk? 
0 Ja 0 Nee 

E 4. Hoeveel gesprekken heeft u gehad met de medewerker van Trudo? 
Aantal: ....... .. .. . .. .. . 

E 5. Vond u het aantal gesprekken voldoende? 
0 Ja 0 Nee 

Wij zijn erg benieuwd wat u van de totale dienstverlening van Trudo heeft gevonden. Wij vragen u daarom een cijfer 

hiervoor te geven. 

E 6. Wat voor cijfer geeft u voor de dienstverlening van Trudo 
(rapportcijfer tussen 1 en 1 0) ? 

E 7. Ruimte voor toelichting ... 

Tenslotte zijn we erg benieuwd wat u van de woning vindt. Als een onderdeel niet van toepassing is of als u hier geen 

mening over heeft, kunt u de kolom n.v.t. aankruisen. 

F. DE WONING EN DE WOONOMGEVING 

F 1. Hoe tevreden bent u over de kwaliteit en indeling van uw nieuwe woning? 

c: 
Q) 

c: '0 
Q) ~ 
~ 

c: 
Q) > 

c: '0 2 > Q) ~ c: 2 '0 0 

Cii ~ > 
Cii > 2 :> Q) 

2 c: Q) 

De indeling N 0 N c: 

I a. de indeling van de woning 0 0 0 0 0 
I b. het aantal slaapkamers 0 0 0 0 0 

Algemeen 

c. de bergruimte 0 0 0 0 0 
d. de parkeermogelijkheid 0 0 0 0 0 
e. de (zon)ligging van de tuin/ balkon/ 

0 0 0 0 0 
patio/dakterras 
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f. de privacy van de tuin/ balkon/ 
0 0 0 0 0 

patio/dakterras 

g. het uitzicht 0 0 0 0 0 
h. de architectuur en vormgeving 0 0 0 0 0 
De grootte 

i. de grootte van de woning 0 0 0 0 0 
j. de grootte van de woonkamer 0 0 0 0 0 
k. de grootte van de hoofdslaapkamer 0 0 0 0 0 
I. de grootte van de keuken 0 0 0 0 0 

m. de grootte van de badkamer 0 0 0 0 0 

n. de grootte van de tuin/ balkon/ 
0 0 0 0 0 

patio/dakterras 

F 2. Hoe tevreden bent u over de voorzieningen binnen uw directe woonomgeving? 

c 
Ql 

c "0 
Ql ~ "0 c 
~ Ql > 

c "0 
Ql 

2 Ql ~ ë 
"0 0 
~ > -' Q; Ql Q; > ë >: Ql 2 Ql 

N 0 N c 

a. groenvoorziening 0 0 0 0 0 

b. parkeervoorziening 0 0 0 0 0 

c. speelvoorziening kinderen 0 0 0 0 0 

d. openbare verlichting 0 0 0 0 0 
e. openbare bestrating 0 0 0 0 0 

F 3. Indien u ontevreden bent, kunt u aangeven waarom? 

F 4. Hoe tevreden bent u over de vaste inrichting van uw woning, de 
installaties en de afwerking? 

c 
Ql 

c 
~ Ql 

"0 c > ~ Ql 
2 c "0 > Ql ~ c 2 "0 > 0 

Q; ~ Ql Q; -' 
> ë >: Ql 
2 

Ql 
N 0 N c 

a. de warmte-isolatie 0 0 0 0 0 

b. de geluidsisolatie 0 0 0 0 0 

c. het ventilatiesysteem 0 0 0 0 0 
d. de centrale verwarming 0 0 0 0 0 

e. de afwerking van de keuken 0 0 0 0 0 
f. de afwerking van de badkamer 0 0 0 0 0 

g. de vloerafwerking 0 0 0 0 0 

h. de plafondafwerking (spuitwerk en 

dergelijke) 
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i. de wandafwerking 0 0 0 
j. het hang- en sluitwerk 0 0 0 
k. de veiligheid van de woning 0 0 0 

F 5. Indien u ontevreden bent, kunt u aangeven waarom? 

F 6. Wat voor cijfer geeft u voor de totale kwaliteit van de woning 
(rapportcijfer tussen 1 en 1 0) ? 

F 7. Ruimte voor toelichting ... 

F 8. Heeft u nog opmerkingen of suggesties? 

0 
0 
0 

Hartelijk dank voor uw medewerking!! 

0 
0 
0 
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Bijlage 3 
Enquête leefbaarheidsonderzoek 
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enquête 
leefbaarheidsonderzoek Trudo 
vul de enquête in en maak kans op één van de drie geldprijzen van 
€ 500,- , € 250,- en € 100,-
u kunt de enquête ook invullen via www.trudo.nl/onderzoek 



Toelichting bij de vragenlijst 

De vragenlijst is bedoeld voor de hoofdbewoner(s). Woont u met twee of meer personen in huis, dan kan de vragen
lijst door één van de volwassenen worden ingevuld. Uiteraard kunt u de vragen ook samen invullen. 

De enquête is opgebouwd uit zes onderdelen. Deze zes onderdelen zijn: 
1. Voorzieningen in uw buurt 
2. Schoon en heel 
3. Buurtgenoten 
4. Veiligheid in uw buurt 
5. Leefbaarheid algemeen 
6. Huishoudenskenmerken 

Per onderdeel worden enkele vragen gesteld. 

Hieronder volgen 2 voorbeeldvragen. U hoeft deze vragen niet in te vullen. De antwoorden op deze vragen horen niet 
bij het onderzoek. 

Voorbeeld 1 
1. Woont u in een huurwoning? 

0 Ja 
0 Nee 

-+ ga naar vraag X 
-+ ga naar vraag Y 

In dit geval vult u één van de twee bolletjes in . 
U ziet achter de antwoorden een pijl staan. Indien u het antwoord 'Ja' heeft ingevuld dan gaat u naar vraag X en bij 
het antwoord 'Nee' dan gaat u naar vraag Y. 
In de meeste gevallen staan er geen doorverwijzingen. U gaat dan gewoon naar de volgende vraag . 

Voorbeeld 2 
2. Welke rapportcijfer van 1 tot 10 geeft u voor uw buurt? 
(rapportcijfer van 1 tot 1 0) 

In dit geval wordt u gevraagd om met een cijfer van 1 tot 10 aan te geven wat u vindt van uw buurt. 

Hierbij staan de cijfers 1 tot en met 1 0 voor: 
1 = zeer slecht 
2 =slecht 
3 = zeer onvoldoende 
4 = onvoldoende 
5 ~ bijna voldoende 
6 = voldoende 
7 = ruim voldoende 
8 =goed 
9 =zeer goed 
10 =uitmuntend 

Het invullen van de enquête kost ongeveer 10 à 15 minuten van uw tijd . Met het invullen van deze enquête maakt u 
kans op één van de drie geldprijzen van € 500,- , € 250,- en € 100,-. 

U kunt de enquête ook invullen via www.trudo.nllonderzoek. 
Degenen die de enquête via internet invullen maken bovendien kans op één van de tien extra cadeaubonnen ter 
waarde van € 10,-. 

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. 
U kunt nu op de volgende pagina beginnen met het invullen van de enquête. 
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voorzieningen in uw buurt 

1. Kunt u aangeven of de onderstaande voorzieningen in uw buurt aanwezig zijn, en indien deze niet 
aanwezig zijn of u er wel of geen behoefte aan heeft? 

Wel aanwezig Niet aanwezig, Niet aanwezig 
maarwel en geen 

behoefte aan behoefte aan 

Speelvoorzieningen voor kinderen 0 0 0 

Basisschool 0 0 0 

Kinderopvang 0 0 0 

Voorzieningen voor jongeren zoals een 0 0 0 
voetbal- of basketbalveldje 

Groenvoorzieningen 0 0 0 

Parkeervoorzieningen 0 0 0 

Gezondheidscentrum of huisarts 0 0 0 

Gebedshuis, Kerk, Moskee 0 0 0 

Sportvoorzieningen 0 0 0 

Buurt- I Wijk- I Spilcentrum 0 0 0 

Winkel(s) voor dagelijkse boodschappen 0 0 0 

Openbaar vervoer 0 0 0 

Glasbakken 0 0 0 

Verlichting in brandgangen I achterpaden 0 0 0 

2. Kunt u aangeven welke bovenstaande voorzieningen in de buurt voor u het belangrijkst zijn? 

1 ...................... ..................... ..... ............................................................................................... . 

2 ............................... . ......... ....... .............................................. . .. .......... .... ...... ...................... ... .. 

3 ................................................ ............... .. ..... .. .. .. .. .... .. .. .............. ...... ........... ....... ................... . 

3. Welk rapportcijfer geeft u voor de voorzieningen in uw buurt? 
(rapportcijfer van 1 tot 1 0) 

4. Zijn er nog er nog andere voorzieningen die u in uw buurt mist? 
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schoon en heel 

5. Kunt u aangeven in hoeverre u in uw buurt last heeft van de onderstaande problemen? 

Geen last Weinig last Regelmatig Veellast Zeer veel 
last last 

Kapotte straatverlichting 0 0 0 0 0 

Kapotte bestrating rijweg 0 0 0 0 0 

Vervuilde of slecht onderhouden stoep 0 0 0 0 0 

Vervuilde of slecht onderhouden achterpad I 0 0 0 0 0 
brandgang 

Vervuilde of slecht onderhouden 0 0 0 0 0 
groenvoorzieningen 

Vervuilde of kapotte speelvoorzieningen 0 0 0 0 0 

Hondenpoep 0 0 0 0 0 

Zwerfvuil 0 0 0 0 0 

Grof vuil op straat 0 0 0 0 0 

Containers in de voortuin of op straat 0 0 0 0 0 

(fout) Geparkeerde auto's 0 0 0 0 0 

(fout) Geparkeerde fietsen 0 0 0 0 0 

Graffiti I bekladden van muren 0 0 0 0 0 

Vervuilde portieken van de ftat(s) 0 0 0 0 0 

Slecht onderhouden woningen 0 0 0 0 0 

Vervallen tuinmuren en I of schuttingen 0 0 0 0 0 

Vervuilde I verwaarloosde voortuinen 0 0 0 0 0 

Schotelantennes 0 0 0 0 0 

Vandalisme 0 0 0 0 0 

Stank of lawaai van huisdieren van anderen 0 0 0 0 0 

Stank of lawaai van verkeer 0 0 0 0 0 

Stank of lawaai van horeca 0 0 0 0 0 

6. Welke van bovenstaande problemen moeten wat u betreft het eerst worden aangepakt? 

1. . .......................................................................................................... .......................................... .. 

2 ...................................................................................................................................................... .. 

3 ....................................................................................................................................................... . 

0 Geen problemen aanwezig die aangepakt moeten worden 

7. Welk rapportcijfer geeft u voor de uitstraling van uw buurt? 
(rapportcijfer van 1 tot 10) 

8. Zijn er andere problemen die ervoor zorgen dat uw buurt er niet netjes uit ziet? 
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buurtgenoten 

9. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de onderstaande kenmerken van uw buurt? 

Zeer tevreden Tevreden Neutraal .Qotevreden 

Leeftijdsopbouw 0 0 0 0 

Gedrag van jongeren 0 0 0 0 

Gedrag van buurtbewoners 0 0 0 0 

Betrokkenheid van bewoners bij 0 0 0 0 
hun buurt 

Omgang tussen huurders en kopers 0 0 0 0 

Omgang tussen autochtonen en 0 0 0 0 
allochtonen 

Omgang tussen bewoners met 0 0 0 0 
verschillende leefstijlen 

Gezelligheid in de buurt 0 0 0 0 

10. In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? 

Volkomen mee Mee eens Neutraal 
eens 

Ik vind het prettig als 0 0 0 
buurtbewoners op elkaar letten 

Ik en mijn buurtgenoten gaan prettig 0 0 0 
met elkaar om 

Ik voel me thuis in mijn buurt 0 0 0 

Ik heb veel contact met andere 0 0 0 
buurtbewoners 

Er wonen mensen in mijn buurt bij 0 0 0 
wie ik terecht kan 

Ik spreek buurtbewoners aan 0 0 0 
wanneer zij storend gedrag 
vertonen 

11. Welk rapportcijfer geeft u voor de omgang met uw buurtgenoten? 
(rapportcijfer van 1 tot 1 0) 

.Qoeens 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Zeer gntevreden 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Volkomen mee 
.QDeens 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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veiligheid in uw buurt 

12. Kunt u aangeven in hoeverre u in uw buurt last heeft van de onderstaande problemen? 

Geen last Weinig last Regelmatig last Veellast Zeer veel last 

Overtreden van verkeersregels 0 0 0 0 0 

Hangjongeren 0 0 0 0 0 

Inbraken in de woningen 0 0 0 0 0 

Diefstal van I in auto's 0 0 0 0 0 

Fietsendiefstal 0 0 0 0 0 

Vernielingen van privé eigendommen 0 0 0 0 0 

Dronken mensen en I of junks 0 0 0 0 0 

Drugsgebruik, -teelt of -handel 0 0 0 0 0 

Mensen die op straat worden lastig 0 0 0 0 0 
gevallen 

Intimiderend gedrag 0 0 0 0 0 

Geweld tegen personen 0 0 0 0 0 

13. Welke van bovenstaande problemen moeten wat u betreft het eerst worden aangepakt? 

1. . ............ .... .. .. .................... . .................. . ... .. . .. .............. . .................... ... ... .. ... ........ .. ... ... .... ..... ..... .... ... . 

2. ········· ··········· ····· ··························· ······ ···· ··· ······ ························ ········ ·········· ··········· ····························· 

3 ....... .. .. .. ..... ..... ......... ............................... ... .............................................. .. ....................................... . 

0 Geen problemen aanwezig die aangepakt moeten worden 

14. Op welke plekken in uw buurt voelt u zich wel eens onveilig? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

0 In mijn eigen woning 
0 In de portiek I gang I trappenhuis of lift van mijn appartementencomplex 
0 In de brandgang I het achterpad 
0 In mijn straat 
0 Ergens anders in mijn buurt 
0 Ik voel me nergens onveilig 

15. Zijn er specifieke plekken in uw buurt die volgens u onveilig zijn? Zo ja welke en waarom? 

0 Er zijn geen onveilige plekken in mijn buurt 
0 Onveilige plekken in mijn buurt zijn: 

16. Welk rapportcijfer geeft u voor de veiligheid in uw buurt? 
(rapportcijfer van 1 tot 10) 
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leefbaarheid algemeen 

17. Welk totale rapportcijfer geeft u voor de leefbaarheid in uw buurt? 
(rapportcijfer van 1 tot 1 0) 

18. Vindt u dat Trudo veel, voldoende, of te weinig aandacht heeft voor de leefbaarheid in uw buurt? 

0 Veel 
0 Voldoende 
0 Weinig 
0 Weet niet I geen mening 

19. Is de leefbaarheid in uw buurt volgens u de afgelopen drie jaar verbeterd of verslechterd? 

0 Veel verbeterd 
0 Verbeterd 
0 Gelijk gebleven 
0 Verslechterd 
0 Veel verslechterd 

20. Heeft u het idee dat door de verkoop van Slimmer Kopen®-woningen de leefbaarheid in uw buurt de 
afgelopen jaren is verbeterd of verslechterd? 

0 Veel verbeterd 
0 Verbeterd 
0 Gelijk gebleven 
0 Verslechterd 
0 Veel verslechterd 
0 Niet van toepassing I weet niet I geen mening 

21. Hoe denkt u dat uw buurt in Eindhoven bekend staat? 

0 Zeer goed 
0 Goed 
0 Niet goed, niet slecht 
0 Slecht 
0 Zeer slecht 

22. Zou u anderen aanraden om in uw buurt te komen wonen? 

0 Zekerwel 
0 Waarschijnlijk wel 
0 Waarschijnlijk niet 
0 Zeker niet 

92 



leefbaarheid algemeen 

23. Kunt u aangeven hoe actief u wilt zijn met betrekking tot de volgende activiteiten in uw buurt? 

Niet Wil op de 
gelnteresseerd hoogle blijven 

Festivileiten 0 0 

Schoonmnn kncties 0 0 

Activiteiten voor kinderen 0 0 

Activiteiten voor volwnssenen 0 0 

Hnnd- en spandiensten in de buurt 0 0 
Andere activileiten, namelijk; 0 0 

24. Over welke zaken in uw buurt zou u graag mee willen praten? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

o Voorzieningen in de buurt 
o Veiligheid in de buurt 
o Open bare ruimte in de buurt 
o Toekomst van de buurt 

Wil Wilmee 
deelnemen orgnniseren 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

o lets anders, namelijk ......................... ........ .. . .. .. .... ........ .............. . .. . ................ . .. ....... .. ...... ... .... .... .. ... ... . 
o Ik wit nergens over meepraten 

25. In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? 

Volkomen Mee eens Neutraal Oneens Volkomen 
mee eens mee .QDeens 

Ik vind dnl buurtbewoners zelf verantwoordelijk 0 0 0 0 0 
zijn voor de leefbaarheid in de buurt. 

Ik vind dnt de officiele instnnties (bijv. gemeen- 0 0 0 0 0 
te, woningcorporaties) verantwoordelijk zijn voor 
de leefbanrheid in de buurt. 
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Huishoudenskenmerken 

26. Hoe lang woont u in deze buurt? 

27. Bent u van plan te verhuizen? 

o Nee ga naar vraag 31 
o Ik wil wei, maar ik kan niet --+ ga naar vraag 28 
o Ja, zo snel --+ ga naar vraag 28 
o Ja, binnen 1 --+ ga naar vraag 28 
o Ja, binnen 3 --+ ga naar vraag 28 
o binnen 5 jaar --+ ga naar vraag 28 

28. Wilt u naar een woning in uweigen buurt verhuizen? 

o Ja 
o Nee 
o Geen voorkeur 

29. Waarom wilt u verhuizen? 

op: meerdere antwoorden mogelijk) 
o a. Wil zelfstandig wonen 
o b. Vanwege werk I studie 
o c. samenwonen I trouwen 
o d. Vanwege scheiding / apart wonen 
o e. Vanwege gezinsuitbreiding 
o f. Omdat de kinderen het huis uit gaan / zijn 
o g. Vanwege gezondheidsredenen / 
o h. Vanwege de onderhoudsstaat van de woning 
o i. Wi! groter wonen 
OJ. Wil kleiner wonen 
o k. Williever kopen 
o I. Wil liever huren 
Om. Wil goedkoper wonen 
o n. Wil een woning met tuin 
o o. overlast 
o p. negatieve kenmerken van de buurt 
o q. Omdat woning wordt gesloopt 
o r. Een andere reden, namelijk. .. ............................... .. 

30. Welke door u reden is het belangrijkst? 
van de vorige vraag invullen) 

31. In wat voor type woning woont u? 

o Huurwoning van Trudo 
o Slimmer Kopen® woning 
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Huishoudenskenmerken 

32. Wat is uw huishoudensamenstelling? 

o Alleenstaand 
o Tweepersoonshuishouden 
o Eenoudergezin 
o Gezin met kinderen 
o Met anderen in een studentenhuis 
o Anders, namelijk ... ...... . .. .. .... ......... ...... .. .. ............. .......... .... .. .......... .. 

33. Hoeveel personen wonen er in uw woning? 

____ personen 

34. Leeftijden 

Wat is uw leeftijd? 
Wat is de leeftijd van 
uw eventuele partner? 
Wat is de leeftijd van 
uw jongste 
thuiswonende kind? 
Wat is de leeftijd van 
uwoudste 
thuiswonende kind? 

35. Welke situatie is op u van toepassing? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

n.v.t. 

o 

o 

o 

Uzelf Uw eventuele 
partner 

Fulltime werkend a a 
Parttime werkend a a 
Vrijwilligerswerk a a 
Studerend a a 
Huishoudelijk werk a a 
Arbeidsongesch ikt a a 
Met pensioen of VUT a a 
Werkzoekend a a 

36. Wat is het bruto-maandinkomen van uw huishouden? 
(het inkomen van u en uw eventuele partner optellen) 
o Minder dan € 1251,-
o € 1251 - 1500,-
o € 1501 -1750,-
o € 1751 - 2000,-
o € 2001 - 2250,-
o € 2251 - 2500,-
o € 2501 - 2750,-
o € 2751 - 3000,-
o € 3001 - 3250,-
o € 3251 - 3500,-
o € 3501 - 3750,-
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o € 3751 - 4000,-
o Meer dan € 4000,-

Afsluiting 

37. Onder de deelnemers van ons onderzoek verloten we drie geldprijzen, van respectievelijk 
€500,-, €250,- en €100,-. 

Wilt u hiervaor in aanmerking kamen, vul dan hieronder uw pastcade en huisnummer in. 

Pastcade: ..... . ........... . ... . .. ..... Huisnummer: ................ .... . . 

38. Eventuele opmerkingen 

Trudo dankt u hartelijk voor uw medewerking 



Bijlage 4 
Rechte tellingen enquetes 
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Eindhoven-Kruidenbuurt (fase1) 

Uitgezet: 
Teruggekomen: 56 
Respons: 

A. Aigemeen 

Ja Nee N 

Bent u op de hoogte van het sociaal plan van de Kruidenbuurt? 77,4% 22,6% 53 
Werd het daaruit voor u voldoende duidelijk dat u mocht 
terugkeren naar de Kruidenbuurt? 83,6% 16,4% 55 
Was het voor u duidelijk in welke categorie u was ingedeeld? 83,6% 16,4% 55 
Was het informatiemateriaal over de woning duidelijk? 84,6% 15,4% 52 

I 
Heeft u problemen gehad met de belastingdienst i.v.m. het 
overzetten van huurtoeslag? 22,4% 77,6% 52 
Heeft u problemen gehad met het overzetten van gas, water, 

I licht? 9.1% 90.9% 55 
Heeft u problemen gehad met het overzetten van Brabant 
Water? I 7,1% 92.9% 56 

B. Keuzemogelijkheden 

Ja Nee N 

Vond u het aanbod van verschillende kleuren van de keuken en 
tegelt1es voldoende? 76.8% 23,2% 56 
Heeft u nog andere opties gekozen?: 

- Buitenkraan 16,1% 83,9% 56 
- Extra stopcontacten 3.6% 96,4% 56 
- Extra TV-aansluitingen 19,6% 80,4% 56 
- Andere indeling/plattegrond 16.1% 83,9% 56 
- Woning vergroten 0% 100% 56 
- Anders 23,6% 76,4% 55 

Vond u het aantal keuzemogelijkheden voldoende? 80,8% 19.2% 52 
Vond u het voorbeeldinformatie van en de informatie over de 
opties duidelijk? 73,6% 26,4% 53 

C. Tijdens de bouw 

Ja Nee N 

Heeft u met de aannemer de woning bekeken tijdens de bouw? 71,4% 28,6% 56 
Vond u het bekijken van de woning nuttig/zinvol? 89,8% 10.2% 49 
Was de info die u hier gekregen heeft zi~vol? 72,9% 27,1% 48 
Werden u vragen hier goed beantwoord? 89.1% 10,9% 46 

>8 4-8 2-4 < 2 N 
weken I weken weken weken 

Hoe lang van te voren bent u op de 
hoogte gesteld van de opleverdatum van 
de woning? 26,8% 35,7% 21,4% 8,9% 52 
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Ja Nee N 

Was dit op tijd voor u? 77,8% 22,2% 54 
Vond u de informatie uit de opleveringsmap duidelijk? 86,6% 13,2% 53 
Was er nog informatie die u heeft gemist? 28,8% 71,2% 52 

D. Gebreken 

Ja Nee N 

Heeft u na de oplevering van de woning nog gebreken ontdekt? 81,5% 18,5% 54 
Was het voor u duidelijk aan u deze gebreken moest melden? 56,0% 44,0% 50 
Aan wie heeft u deze gebreken gemeld? 

- De onderhoudsservice van Trudo 32,1% 67,9% 56 
- De Trudowinkel 19,6% 80,4% 56 
- Gebeld naar de aannemer 25,0% 75,0% 56 
- Gemeld bij de bouwkeet 51,8% 48,2% 56 ' 
- Anders 12,5% 87,5% 56 !!I_ 

E. Service van Trudo 

Ja Nee N 

Vond u de uitelg door de Trudomedewerker duidelijk? 85,5% 14,5% 55 
Werden de vragen door de medewerker van Trudo goed 
beantwoord? 76,4% 23,6% 55 
Was de medeweker van Trudo vriendelijk? 92,9% 7,1% 56 

1 2 3 4 5 6 8 9 N 

Hoeveel gesprekken heeft u 
gehad met een medewerker van 
Trudo? 12,5% 21,4% 30,4% 12,5% 5,4% 5,4% 1,8% 1,8% 51 

Ja Nee N 

Vond u het aantal gesprekken voldoende? 80% 20% 55 

aantal % 

Watvoor cijfer geeft u voor de dienstverlening 
van Trudo? 

1 1 1,8% 
2 0 0% 
3 0 0% 
4 2 3,6% 
5 4 7,1% 
6 6 10,7% 
7 20 35,7% 
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8 16 
9 3 
10 2 

Gemiddeld cijfer dienstverlening % onvoldoende 

Watvoor cijfer geeft u voor de 7 12,5% 
dienstverlening van Trudo? ~' 

! 

F. De woning 

Zeer tevreden ontevreden Zeer N 
tevreden ontevreden 

Hoe tevreden bent u over de kwaliteit en ' 
indeling van uw nieuwe woning? 

- De indeling van de woning 32,7% 63,6% 1,8% 1,8% 55 

- Het aantal slaapkamers 38,9% 53,7% 5,6% 1,9% 54 

- De bergruimte 11,1% 59,3% 22,2% 7,4% 54 

- De parkeermogelijkheid 17,6% 49,0% 23,5% 9,8% 51 

- De (zon)ligging van de 
tuin/balkon/patio/dakterras 28,8% 61,5% 3,8% 5,8% 52 

- De privacy van de 
tuin/balkon/patio/dakterras 5,8% 51,9% 23,1% 19,2% 52 

- Het uitzicht 25,5% 52,9% 11,8% 9,8% 51 

- De architectuur en vormgeving 12,2% 71,4% 12,2% 4,1% 49 

- De grootte van de woning 40% 60% 0% 0% 55 

- De grootte van de woonkamer 34,5% 61,8% I 3,6% 0% 55 

- De grootte van de hoofdslaapkamer 40,0% 56,4% 3,6% 0% 55 

- De grootte van de keuken 13,0% 59,3% 25,9% 1,9% 54 
- De grootte van de badkamer 42,6% 51,9% 5,6% 0% 54 

- De grootte van de 
tuin/balkon/patio/dakterras 20,8% 66,0% 13,2% 0% 53 

Zeer tevreden ontevreden Zeer N 
tevreden ontevreden 

Hoe tevreden bent u over de vaste inrichting 
van uw woning? 

- De warmte-isolatie 
i 30,9% 63,6% 3,6% 1,8% 55 

- De geluidsisolatie 30,9% 67,3% 1,8% 0% 55 

- Het ventilatiesysteem 
I 21,2% 61,5% 15,4% 1,9% 52 

- De centrale verwarming 21,6% 60,8% 15,7% 2,0% 51 

- De afwerking van de keuken 9,1% 41,8% 38,2% 10,9% 55 

- De afwerking van de badkamer 11,1% 61,1% 18,5% 9,3% 54 
- De vloerafwerking 9,3% 68,5% 20,4% 1,9% 54 

- De plafondafwerking 7,8% 64,7% 17,6% 9,8% 51 

- De wandafwerking 0,0% 37,0% 35,2% 27,8% 54 

- Het han~ en sluitwerk 18,9% 60,4% 18,9% 1,9% 53 

- Oe veiligheid van de woning 30,2% 64,2% 5,7% 0% 53 
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aantal % 

Welk cijfer geeft u voor de totale kwaliteit van 
de woning? 

1 0 0% 
2 0 0% 
3 1 1,8% 
4 0 0% 
5 2 3,6% 
6 4 7,1% 
7 15 26,8% 
8 18 32,1% 
9 8 3,6% 
10 2 10,7~o 

Gemiddeld cijfer woning % onvoldoende 
Welk cijfer geeft u voor de totale kwaliteit 7,6 5,4% 
van de woning? 
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Eindhoven-Kruiden buurt (fase2_deel1) 

Uitgezet: 
Teruggekomen: 16 
Respons: 

A. Algemeen 

Ja Nee N 

Bent u op de hoogte van het sociaal plan van de Kruidenbuurt? 68,8% 31,3% 16 
Werd het daaruit voor u voldoende duidelijk dat u mocht 
terugkeren naar de Kruidenbuurt? 93,8% 6,3% 16 
Was het voor u duidelijk in welke categorie u was ingedeeld? 93,8% 6,3% 16 
Was het infonnatiemateriaal over de woning duidelijk? 81,3% 18,8% 16 
Heeft u problemen gehad met de belastingdienst i.v.m. het 
overzetten van huurtoeslag? 12,5% 87,5% 16 
Heeft u problemen gehad met het overzetten van gas, water, 
licht? 12,5% 87,5% 16 
Heeft u problemen gehad met het overzetten van Brabant 
Water? 12,5% 87,5% 16 

B. Keuzemogelijkheden 

(procentueel) Zeer tevreden ontevreden Zeer N 
tevreden ontevreden 

Hoe tevreden bent u over de volgende "'":. 

onderwerpen? 
- De indeling van de woning 41,7% 41 ,7% 16,7% 0% 12 

- Het aantal slaapkamers I 26,7% 73,3% 0% 0% 15 

- De bergruimte 31,3% 62,5% 6,3% 0% 16 

Ja Nee N 

Vond u het aanbod van verschillende kleuren 
van de keuken en tegeltejs voldoende? 93,3% 6,7% 15 
Heeft u nog extra opties gekozen? 

- Buitenkraan 12,5% 87,5% 16 

- Schrobputje onder buitenkraan 6,3% 93,8% 16 

- Extra kraantje tbv vaatwasser 31,3% 68,8% 16 

- Wijziging draaideur en verplaatsen ' 

lichtschakelaar 0% 100% 16 
- Andere type deur 0% 100% 16 

- Andere uitvoering van standaard trap 0% 100% I 16 
' 

- Extra stopcontacten 0% 100% 16 
--

- Extra tv of telefoonaansluitingen 31,3% 68,8% 16 

- Andere indeling/plattegrond 18,8% 81,3% 16 

- Dunnere cementen dekvloer 0% 100% 16 

- Vervallen of los-leveren plinten 438% 56,3% 16 

- Doortegelen tot plafond wc/bad 12,5% 87,5% 16 

- Woning vergroten 0% 100% 16 

- Anders 12,6% 87,5% 16 
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Hoe tevreden bent u over de geboden Zeer tevreden ontevreden Zeer N 
keuzemogelijkheden? tevreden ontevreden 

Hoe tevreden bent u over de geboden ' 

keuzemogelijkheden? 
- Het aantal keuzemogelijkheden 114,3% 85,7% 0% I 0% 14 

- Het advies over keuzemogelijkheden 7,1% 85,7% 71% 0% 14 

- Aanwezige voorbeeldmateriaal 7,1% 78,6% 14,3% I 0% 14 

- Tijd om te beslissen over 
keuzemogelijkheden 6,7% 93,3% 0% 0% 15 

- Prijs-kwaliteitverhouding van de 
extra opties 0% 57,1% 28,6% 14,3% 14 

C. Tijdens de bouw 

Ja Nee N 

Heeft u met de aannemer de woning bekeken tijdens de bouw? 68,8% 31,3% 16 
Vond u het bekijken van de woning nuttig/zinvol? 81,3% 18,8% 16 
Was de info die u hier gekregen heeft zinvol? 75% 25% 16 
Werden u vragen hier goed beantwoord? 80% 20% 15 

>8 4-8 2-4 < 2 
weken weken weken weken N 

Hoe lang van te voren bent u op de 
hoogte gesteld van de opleverdatum van 
de woning? 43,8% 50% 6,3% 0% 13 

Ja Nee N 

Was dit op tijd voor u? 76,9% 23,1% 13 

aantal % 

Watvoor cijfer geeft u voor de dienstverlening 
van Trudo? 

1 

2 
3 

4 1 6,3% 
5 

6 1 6,3% 
7 8 50,0% 
8 4 25,0% 
9 1 6,3% 
10 1 6,3% 

Gemiddeld cijfer dienstverlening % onvoldoende 

Watvoor cijfer geeft u voor de 7,3 6,3% 
dienstverlening van Trudo? 
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Ja Nee N 

Vond u de informatie uit de opleveringsmap duidelijk? 100% 0% 12 
Was er nog informatie die u heeft gemist? 27,3% 72,7% 11 I 

D. Gebreken 

Zeer tevreden ontevreden Zeer 1\J 
tevreden ontevreden 

Hoe tevreden bent u over de staat van de 
woning bij oplevering? 6,3% 75% 18,8% 0% 16 

Ja Nee N 

Heeft u na de oplevering van de woning nog gebreken ontdekt? 75% 25% 16 
Was het voor u duidelijk aan u deze gebreken moest melden? 78,6% 21,4% 14 
Aan wie heeft u deze gebreken gemeld? 

- De onderhoudsservice van Trudo 23,1% 76,9% 13 
- Oe T rudowinkel 

' 30,8% 69,2% I 13 I 

- Gebeld naar de aannemer 7,7% 92,3% 13 

,. ·-- Gemeld bij de bouwkeet 
' . ' . ,I 38,5% 61,5% 13 

- Anders ' 68,8% 31,2% 13 ~ 

Zeer tevreden ontevreden Zeer N 
tevreden ontevreden 

Hoe tevreden bent u over het herstel van de 
1 gebreken? 

- Nakomen van het afgesproken 
tijdstip voor herstel 9,1% 54,5% 36,4% 0% 11 

- Het uiteindelijke herstel van de 
gebreken 8,3% 58,3% 25% 8,3% 12 

E. Service van Trudo 

Ja Nee N 

Vond u de uitelg door de Trudomedewerker duidelijk? 93,8% 6,3% 15 
Werden de vragen door de medewerker van Trudo goed 
beantwoord? 93,8% 6,3% 15 
Was de medeweker van Trudo vriendelijk? 93,8% 6~3% 15 

1 2 3 4 5 N 

Hoeveel gesprekken heeft u gehad met een 
medewerker van Trudo? 

8,3% 15 
6,3% 25% 33,3% 25% 

Ja Nee N 
11 

Vond u het aantal gesprekken voldoende? 80% 20% 15 I' 
104 



aantal % 

Watvoor cijfer geeft u voor de dienstverlening 
van Trudo? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 2 13,3% 
7 6 40% 
8 6 40% 
9 1 6,7% 
10 

Gemiddeld cijfer dienstverlening % onvoldoende 
Watvoor cijfer geeft u voor de 7,4 0,0% . 
dienstverlening van Trudo? 

F. Dewoning 

(procentueel) Zeer tevreden ontevreden Zeer N 
tevreden ontevreden 

Hoe tevreden bent u over de kwaliteit en 
indeling van uw nieuwe woning? I 

- De indeling van de woning 31,3% I 62,5% 0% 6,3% 16 

- Het aantal slaapkamers 25% 62,5% 12,5% 0% 16 

- De bergruimte 
I 25% 43,8% 18,8% 12,5% 16 

- De parkeermogelijkheid 13,3% 66,7% 13,3% 6,7% 15 

- De (zon)ligging van de 
tuin/balkon/Q_atio/dakterras 43,8% 50% 6,3% 0% 16 

- De privacy van de 
tuin/balkon/patio/dakterras 12,5% 62,5% 12,5% 12,5% 16 

- Het uitzicht 12,5% 62,5% 18,_8% 6,3% 16 

- De architectuur en vormgeving 21,7% 17,4% 7,1% 0% 14 

- De grootte van de woning 37,5% 62,5% 0% 0% 16 

- De grootte van de woonkamer 31,3% 68,8% 0% 0% 16 

- De grootte van de hoofdslaapkamer 31,3% 62,5% 6,3% 0% 16 

- De grootte van de keuken 25,0 625 6,3 6,3 16 

- De grootte van de badkamer 31,3 68,8 I 0 0 16 

- De grootte van de 
tuin/balkon/patio/dakterras 21,4 71,4 7,1 0 14 

Zeer tevreden ontevreden Zeer N 
tevreden ontevreden 

Hoe tevreden bent u over de voorzieningen 
binnen uw directe omgevlna? 

- Groenvoorzieningen 14,3% 64,3% 21,4% 0% 14 

- Parkeervoorzieningen 57,1% 286% 14,3% 0% 14 
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- Speelvoorzieningen kinderen 20% 60% 10% 10% 10 

- Openbare verlichting 6,7% 80% 13,3% 0% 15 

- Openbare bestrating 6,7% 60% 33,3% 0% 15 

Zeer tevreden ontevreden Zeer N 
tevreden ontevreden 

Hoe tevreden bent u over de vaste inrichting 
van uw woning? 

De warmte-isolatie 
I 20% 73,3% 0% ' 6,3% 15 - I 

- De geluidsisolatie 13,3% 86,7% 0% 0% 15 

- Het ventilatiesysteem 114,3% 57,1% 14,3% 14,3% 14 

- De centrale verwarming 16,7% 66,7% 8,3% 8,3% 12 

- De afwerking van de keuken 7,1% 92,9% 0% 0% 14 

- De afwerking van de badkamer 13,3% 86,7% 0% 0% 14 

- De vloerafwerking 6,7% 66,7% 20% 6,7% 15 

- De plafondafwerking 
' 15,4% 84,6% 0% 0% 13 

- De wandafwerking 16,7% 58,3% 16,7% 8,3% 12 

I - Het hang- en sluitwerk 21,4% 64,3% 14,3% 0% 14 

- De veiligheid van de woning 23,1% 76,9% 0% 0% 13 

aantal % 

Welk cijfer geeft u voor de totale kwaliteit van 
,, 

-
de woning? ' 

1 

2 
I I 

3 
J. ,._ 

I 4 ' -
5 

6 1 6,7 
7 3 20 
8 9 60 
9 I 2 12,5 
10 

Gemiddeld cijfer woning % onvoldoende 

" Welk cijfer geeft u voor de totale kwaliteit 7,9 0,0% 
11van de woning? 
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Eindhaven-Kruidenbuurt (fase2_deel2) 

Uitgezet: 
Teruggekomen: 14 
Respons: 

A. Algemeen 

Ja Nee N 

Bent u op de hoogte van het sociaal plan van de Kruidenbuurt? 100% 0% 13 
Werd het daaruit voor u voldoende duidelijk dat u mocht 
ten.JJJkeren naar de Kruidenbuurt? 92,3% 7,7% 13 
Was het voor u duidelijk in welke categorie u was ingedeeld? 84,6% 15,4% 13 
Was het informatiemateriaal over de woning duidelijk? 84,6% 15,4% 13 
Heeft u problemen gehad met de belastingdienst i.v.m. het 
overzetten van huurtoeslag? 36,4% 63,6% 11 
Heeft u problemen gehad met het overzetten van gas, water, 
licht? 30,8% 69,2% 13 
Heeft u problemen gehad met het overzetten van Brabant 
Water? 15,4% 84,6% 13 

B. Keuzemogelijkheden 

Ja Nee N 

Vond u het aanbod van verschillende kleuren van de keuken en 
tegeltjes voldoende? 92,3% 7,7% 13 
Heeft u nog andere opties gekozen?: 

- Buitenkraan 14,3% 85,7% 14 
- Extra stopcontacten 14,3% 85,7% 14 
- Extra TV-aansluitingen 7,1% 92,9% 14 
- Andere indeling/plattegrond 21,4% 78,6% 14 
- Woning vergroten 0% 100% 14 
- Anders 35,7% 64,3% 14 

Vond u het aantal keuzemogelijkheden voldoende? 
83,3% 16,7% 12 

Vond u het voorbeeldinformatie van en de informatie over de 
opties duidelijk? 92,3% 7,7% 13 

C. Tijdens de bouw 

Ja Nee N 

Heeft u met de aannemer de woning bekeken tijdens de bouw? 61,5% 38,5% 13 
Vond u het bekijken van de woning nuttig/zinvol? 81,8% 18,2% 11 
Was de Info die u hier gekregen heeft zinvol? 63,6% 364% 11 
Werden u vragen hier goed beantwoord? 83,3% 16,7% 12 

>8 4-8 2-4 < 2 N 
weken weken weken weken 

Hoe lang van te voren bent u op de 
hooget gesteld van de opleverdatum van 
de woning? 25,0% 41,7% 16,7% 16,7% 12 
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Ja Nee N 

Was dit op tijd voor u? 76,9% 23,1% 13 
Vond u de informatie uit de opleveringsmap duidelijk? 100% 0% 12 
Was er nog informatie die u heeft gemist? 27,3% 72,7% 11 

D. Gebreken 

Ja Nee N 

Heeft u na de oplevering van de woning nog gebreken ontdekt? 78,6% 21,4% 14 
Was het voor u duidelijk aan u deze gebreken moest melden? 50% 50% 14 
Aan wie heeft u deze gebreken gemeld? 

- De onderhoudsservice van Trudo 21,4% 78,6% 14 
i' - De Trudowinkel 143% 85,7% 14 
- Gebeld naar de aannemer 0% 100% 14 

Gemeld bij de bouwkeet -
57,1% 42,9% 14 -

- Anders 7,1% 92,9o/Q..__ 14 

E. Service van Trudo 

Ja Nee N 

Vond u de uitelg door de Trudomedewerker duidelijk? 78,6% 21,4% 14 
Werden de vragen door de medewerker van Trudo goed 
beantwoord? 78,6% 21,4% 14 
Was de medeweker van Trudo vriendelijk? 100% 0% 14 

2 3 4 5 N 

Hoeveel gesprekken heeft u gehad met een 
medewerker van Trudo? 15,4% 38,5% 38,5% 7,7% 13 

Ja Nee N 

Vond u het aantal gesprekken voldoende? 100% 0,0% 13 

aantal % 

Watvoor cijfer geeft u voor de dienstverlening 
van Trudo? 

1 0 0% 
2 0 0% 
3 0 0% 
4 0 0% 
5 3 23,1% 
6 0 0% 1 

7 1 7,7% 
8 4 308% 1 
9 3 23,1% 
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10 2 15,4% 

Gemiddeld cijfer dienstverlening % onvoldoende 

Wat voor cijfer geeft u voor de -, 8,3 23,1% 
dienstverlening van Trudo? 

F. Dewoning 

Zeer tevreden ontevreden Zeer N 
tevreden ontevreden 

Hoe tevreden bent u over de kwaliteit en 
indeling van uw nieuwe woning? 

- De indeling van de woning 41 ,7% 58,3% 0% 0% 12 

- Het aantal slaapkamers 33,3% 58,3% 8,3% 0% 12 

- De bergruimte 25% 58,3% 8,3% 8,3% 12 

- De parkeermogelijkheid 25% 75% 0% 0% 12 

- De (zon)ligging van de 
tuin/balkon/patio/dakterras 30% 50% 10% 10% 10 

- De privacy van de 10 
tuin/balkon/pation/dakterras 10% 70% 20% 0% 

- Het uitzicht 0% 91 ,7% 8,3% 0% 12 

- De architectuur en vormgeving 33,3% 50% 16,7% 0% 12 

- De grootte van de woning 50% 50% 0% 0% 12 

- De grootte van de woonkamer 50% 50% 0% 0% 12 

- De grootte van de hoofdslaapkamer 50% 50% 0% 0% 12 

- De grootte van de keuken 33,3% 50% 0% 16,7% 12 

- De grootte van de badkamer 50% 50% 0% 0% 12 

- De grootte van de 
tuin/balkon/patio/dakterras 18,2% 45,5% 27,3% 9,1% 11 

Zeer tevreden ontevreden Zeer N 
tevreden ontevreden 

Hoe tevreden bent u over de vaste inrichting 
van uw woning? 

- De warmte-isolatie 27,3% 63,6% 0% 9,1% 11 

- De geluidsisolatie 36,4% 54,5% 9,1% 0% 11 

- Het ventilatiesysteem 16,7% 50% 25% 8,3% 12 

- De centrale verwarming 16,7% 75% 0% 8,3% 12 

- De afwerking van de keuken 25% 75% 0% 0% 8 

- De afWertdng van de badkamer 25% 66,7% 8,3% 0% 12 

- De vloerafwerking 16,7% 66,7% 16,7% 0% 12 

- De plafondafwerking 33,3% 50% 0% 16,7% 12 

- De wandafwerking 18,2% 45,5% 36,4% 0% 11 

- Het hang- en sluitwerk 83% 75% 167% 0% 12 

- De veiligheid van de woning 16,7% 75% 0% 8,3% 12 
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aantal % 

Welk cijfer geeft u voor de totale kwaliteit van 
de wong? 

1 0 0% 
- \ 2 0 0% 

3 0 0% 
4 i 0 0% 
5 1 11,1% 

I 
I 6 0 0% 

7 I 0 0% 
8 3 33,3% 
9 4 44,4% 
10 1 11,1% 

Gemiddeld cijfer woning % onvoldoende 
Welk cijfer geeft u voor de totale kwaliteit ' 8,3 11,1% 
van de woning? ·r- !. I 
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Eindhoven-Kruidenbuurt (leefbaarheidsonderzoek) 

Uitgezet: 
Teruggekomen: 40 
Respons: 

Voorzieningen in uw buurt 

Kunt u aangeven of de onderstaande voorzieningen in uw buurt aanwezig zijn, en indien deze niet aanwezig zijn of u 
er wel of geen behoefte aan heeft? 

Wel Niet Niet N 
aanwezig aanwezig, aanwezig 

maarwel en geen 
behoefte behoefte 

aan aan 

Speelvoorzieningen voor kinderen 97,5% 2,5% 0% 40 

Basisschool 92,1% 7,9% 0% 38 

Kinderopvang 78,8% 3,0% 18,2% 33 

Voorzieningen voor jongeren, zoals een voetbal- of 39 
basketbalveldje 79,5% 7,7% 12,8% 
Groenvoorzieningen 90% 5% 5% 40 

Parkeervoorzieningen 95% 2,5% 2,5% 40 

Gezondheidscentrum of huisarts 84,6% 5,1% 103% 39 

Gebedshuis, Kerk, Moskee 53,8% 5,1% 41% 39 

Sportvoorzieningen 
~ 

51,3% 23,1% 25,6% 39 

Buurt- I Wijk- I Spilcentrum 83,8% 13,5% 2,7% 37 

Winkel(s) voor dagelijkse boodschappen -· 77,5% 20% 2,5% 40 

Openbaar vervoer 100% 0% 0% 38 

Glasbakken 71,1% 18,4% 10,5% 38 

Verlichting in brandgangen/achterpaden 86,5% 8,1% 5,4% 37 

Welke voorzieningen in de buurt zijn voor u het belangrijkst? 

1e 2e 3e 
belangrijkste belangrijkste belangrijkste 
voorziening voorziening voorziening 

Speelvoorzieningen voor kinderen 10% 5% 0% 
Basisschool 5% 0% 2,5% 
Kinderopvang 2,5% 0% 0% 
Voorzieningen voor jongeren, zoals een voetbal- of 
basketbalveldje 2,5% 0% 0% 
Groenvoorzieningen 7,5% 5% 10% 
Parkeervoorzieningen 7,5% 2,5% 15% 
Gezonätleidscentrum of huisarts 10% 12,5% 7,5% 
Gebedshuis, Kerk, Moskee 0% 0% 0% 
Sportvoorzienlogen 2,5% 0% 12,5% 
Buurt- I Wijk- I Spilcentrum 2,5% 5% 0% 
Wlnkel(s) voor dagelijkse boodschappen 225% 30% 7,5% 
Openbaar vervoer 7,5% 5% 5% 
Glasbakken 2,5% 7,5% 5% 
Verlichting in brandgangen/achterpaden 2,5% 5% 5% 
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Welk rapportcijfer geeft u voor de voorzieningen in uw buurt 

aantal (%) 

5 • ' 1 2,5% 
6 5 12,5% 
7 ,\ 

.' 10 25% 
8 18 45% 
9 

I - ~ 3 7,5% 
10 2 5% 

Gemiddeld cïfer voorzien in % onvoldoende 
7,6 2,5% 

Schoon en heel 

Kunt u aangeven in hoeverre u in uw buurt last heeft van de onderstaande problemen? 

procentueel Geen Weinig Regelmatig Veel Zeer N 
last last last last veellast 

Kapotte straatverlichting • 77,4% 17,9% 7,7% 0% 0% 39 

Kapotte bestrating rijweg 60,5% 34,2% 2,6% 2,6% 0% 38 

Vervuilde of slecht onderhouden stoep 48,7% 25,6% 15,4% 7,7% 2,6% 39 

Vervuilde of slecht onderhouden achterpad I 
brandQanQ 54,1% 27% 13,5% 2,7% 2,7% 37 
Vervuilde of slecht onderhouden 
groenvoorzieningen 52,6% 34,2% 7,9% 2,6% 2,6% 38 
Vervuilde of kapotte speelvoorzieningen 84,2% 7,9% 7}9% 0% 0% 38 

Hondenpoep 13,2% L 15,8% 28,9% 18,4% 23,7% 38 

Zwerfvuil 12,8% 43,6% 25,6% 15,4% 2,6% 39 

Grof vuil op straat 47,4% 44,7% 7,9% 0% 0% 38 

Containers in de voortuin of op straat 65,8% 26,3% 7,9% 0% 0% 38 

(fout) Geparkeerde auto's 44,7% 21,1% 26,3% 7,9% 0% 38 

(fout) Geparkeerde fietsen 71,1% 21,1% 7,9% 0% 0% 38 

Graffiti I bekladden van muren 60,5% 28,9% 7,9% 2,6% 0% 38 

Vervuilde portieken van de flat(s) 74,4% 15,4% 7,7% 2,6% 0% 39 

Slecht onderhouden woningen 78,9% 21,1% 0% 0% 0% 38 

Vervallen tuinmuren en/of schuttingen 78,9% 21,1% 0% 0% 0% 38 

Vervuilde I verwaarloosde voortuinen 68,4% 28,9% 2,6% 0% 0% 38 

Schotelantennes 71,1% 23,7% 2,6% 0% 2,6% 38 

Vandalisme 55,6% 36,1% 8,3% 0% 0% 36 

Stank of lawaai van huisdieren van anderen 40,5% 32,4% 10,8% 5,4% 10,8% 37 

Stank of lawaai van verkeer 50,0% 42,1% 5,3% 0% 26% 38 

Stank of lawaai van horeca 81,6% 15,8% 2,6% 0% 0% 38 
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Welke problemen moeten wat u betreft het eerst worden aangepakt? 

1 e belangrijkste 2e 3e belangrijkste 
aan te pakken belangrijkste aan te pakken 

probleem aan te pakken probleem 
probleem 

(Verder) geen problemen die aangepakt moeten 
worden 22,5% 20% 15% 
Kapotte straatverlichting 0% 0% 0% 
Kapotte bestrating rijweg 0% 2,5% 0% 
Vervuilde of slecht onderhouden stoep 0% 5% 0% 
Vervuilde of slecht onderhouden achterpad I 
brandganR I 0% 2,5% 0% 
Vervuilde of slecht onderhouden groenvoorzieningen 0% 2,5% 0% 
Vervuilde of kapotte speelvoorzieningen 0% 0% 0% 
Hondenpoep 25% 10% 5% 
Zwerfvuil 7,5% 5% 10% 
Grof vuil op straat _2,5% 0% 0% 
Containers in de voortuin of op straat 2,5% 0% 0% 
(fout) Geparkeerde auto's 5% 5% 7,5% 
(fout) Geparkeerde fietsen 0% 0% 0% 
Graffiti I bekladden van muren 2,5% 0% 0% 
Vervuilde portieken van de flat(s) 2,5% 0% 0% 
Slecht onderhouden woningen 0% 0% 0% 
Vervallen tuinmuren enlof schuttingen 0% 0% 0% 
Vervuilde I verwaarloosde voortuinen 2,5% 2,5% 0% 
Schotelantennes 2,5% 2,5% 2,5% 
Vandalisme 5% 0% 2,5% 
Stank of lawaai van huisdieren van anderen 12,5% 7,5% 0% 
Stank of lawaai van verkeer 0% 0% 2,5% 
Stank of lawaai van horeca 0% 0% 0% 

Welk rapportcijfer geeft u voor de uitstraling van uw buurt 

aantal (%) 

4 1 25 
5 1 2,5 
6 5 12,5 
7 7 175 
8 16 40 
9 8 20 
10 1 2,5 

% onvoldoende 
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Buurtgenoten 

Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de onderstaande kenmerken van uw buurt? 

procentueel Zeer Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer N 
tevreden ontevreden 

Leeftijdsopbouw 15% 52,5% 32,5% 0% 0% 40 

Gedrag van jongeren 0% 34,2% 47,4% 15,8% 2,6% 38 

. Gedrag van buurtbewoners 7,7% 43,6% 35,9% 7,7% 2,6% 39 

Betrokkenheid van bewoners bij 
hun buurt 2,6% 41% 51,3% 5,1% 0% 39 
Omgang tussen huurders en 
kopers 5,1% 43,6% 48,7% 2,6% 0% 39 
Omgang tussen autochtonen en 
allochtonen 2,6% 48,7% 46,2% 0% 2,6% 39 
Omgang tussen bewoners met 
verschillende leefstijlen 5,1% 43,6% 43,6% 5,1% 2,6% 39 
Gezelligheid in de buurt 7,7% 46,2% 41% 2,6% 2,6% 39 

In hoeverre met u het eens met onderstaande stellingen? 

procentueel Volkomen Mee Neutraal Oneens Volkomen N 
mee eens eens mee oneens 

Ik vind het prettig als 
buurtbewoners op elkaar letten 28,2% 33,3% 33,3% 5,1% 0% 39 
Ik en mijn buurtgenoten gaan 
prettig met elkaar om 15,4% 46,2% 30,8% 7,7% 0% 39 
Ik voel me thuis in mijn buurt 35% 35% 25% 5% 0% 40 

11k heb veel contact met andere 
buurtbewoners 7,7% 30,8% 53,8% 2,6% 5,1% 39 
Er wonen mensen in mijn buurt 
bij wie ik terecht kan 20% 32,5% 40% 2,5% 5% 40 
Ik spreek buurtbewoners aan 
wanneer zij storend gedrag 
vertonen 5,1% 43,6% 35,9% 10,3% 5,1% 39 

WIk e "f rapporteiJl er gee ft u voor d e omgang met uw b ? uurtgenoten. 
aantal (%) 

4 1 2,5 
5 3 7,5 
6 9 22,5 
7 11 27,5 
8 9 22,5 
9 4 10 
10 1 2,5 

o/o onvoldoende 

10% 
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Veiligheid in uw buurt 

Kunt u aangeven in hoeverre u in uw buurt last heeft van de onderstaande problemen? 

procentueel 

Overtreden van verkeersregels 

Hangjongeren 

Inbraken in de woningen 

Diefstal van I in auto's 

Fietsendiefstal 

Vernielingen van Privé eiQendommen 
Dronken mensen en I of junks 

Drugsgebruik, -teelt of -handel 

Mensen die op straat worden lastig 
gevallen 
Intimiderend gedrag 

Geweld tegen personen 

Geen 
last 

44,7% 

33,3% 

63,2% 

57,9% 

56,8% 

51,4% 

65,8% 

I 81,6% 

76,9% 

71,7% I 

82,1% 

Weinig 
last 

36,8% 

53,8% 

31,6% 

28,9% 

29,7% 

45,7% 

28,9% 

13,2% 

20,5% 

26,3% 

17,9% 

Regelmatig Veellast 
last 

10,5% 7,9% 

10,3% 0% 

2,6% 2,6% 

13,2% 0% 

13,5% 0% 

0% 2,9% 

2,6% 0% 

5,3% 0% 

2,6% 0% 

2,6% 0% 

0% 0% 

Welke problemen moeten wat u betreft het eerst worden aangepakt? 

procentueel 1e 2e 
belangrijkste belangrijkste 

aan te pakken aan te pakken 
probleem probleem 

(Verder} geen problemen die aangepakt moeten 
worden 40% 20% 
Overtreden van verkeersregels 12,5% 5% 
Hangjongeren 12,5% 0% 
Inbraken in de woningen 2,5% 7,5% 
Diefstal van I in auto's 2,5% 2,5% 
Fietsendiefstal 

I 2,5% 5% 
! ~ Vernielingen van privé eigendommen 0% 2,5% 
Dronken mensen en I of junks 2,5% 0% 
Drugsgebruik, -teelt of -handel 5% 2,5% 
Mensen die op straat worden lastig gevallen 2,5% 5% 
Intimiderend gedrag 0% 0% 
Geweld tegen personen 2,5% 0% 

Op welke in uw buurt voelt u zich wel eens onveilig? 

procentueel Ja Nee 

ILEigen woning_ 10% 90% 
Portiek/gang/trappenhuis/lift appartementencomplex 7,5% 92,5% 
Brandgang/achterpad 7Mct. ~92 ... 5~ 
Straat 2,5% 97,5% 
Ergens anders in de buurt 17,5% ~5% 
Nergens onveilig 62,5% 37,5% 

Zeer 
veellast 

0% 

2,6% 

0% 

0% 

0% 

0% 

26% 

0% 

0% 

0% 

0% 

N 

38 

39 

38 

38 

37 

35 

38 

38 

39 
38 

39 

3e belangrijkste 
aan te pakken 

probleem 

15% 

2,5% 

5% 

0% 

0% 

2,5% 

2,5% 

2,5% 

0% 

0% 

0% 

2,5% 

N 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
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Zijn er specifieke plekken in uw buurt die volgens u onveilig zijn? Zo ja, welke en waarom? 

Nee Ja N 

Onveilige plekken in de buurt 75% 25% 32 

Welk rapportcijfer geeft u voor de veiligheid in uw buurt? 

aantal (%) 

4 
·~ - 1 2,5% 

5 2 5% 
6 . ·j 

- 3 7,5% 
7 " 10 25% ., ~ 

8 16 40% 
9 

., :• 
5 12,5% . 

10 1 2,5% 

% onvoldoende 
7,5% 

Leefbaarheid algemeen 

Gemiddeld rapportcijfer leefbaarheid 

aantal (%) 

5 " , .. 
2 5% '"" 

6 5 12,5% 
7 r. 7 17,5% 
8 16 40% 
9 7 17,5% 
10 2 5% 

Gemiddeld cïfer leefbaarheid % onvoldoende 
7,7 5% 

Vindt u dat Trudo veel, voldoende, of te weinig aandacht heeft voor de leefbaarheid in uw buurt? 

Veel Voldoende Weinig Weet N 
nieUgeen 
mening 

Aandacht van Tru~o voor de leefbaarheid in uw buurt (%) 20% 65% 5% 10% 40 

Is de leefbaarheid in uw buurt volgens u de afgelopen drie jaar verbeterd of verslechterd? (alleen respondenten die 
langer dan drie jaar in de buurt wonen) 

Veel Verbeterd Gelijk Ver- Veel N 
verbeterd gebleven slechterd verslechterd 

Verbetering van 
leefbaarheid 27,5% 37,5% 32,5% 0% 0% 39 

116 



Hoe denkt u dat uw buurt in Eindhoven bekend staat? 

Zeergoed Goed Niet goed, Slecht Zeer slecht n 
niet slecht 

I Bekend staan van de buurt (%) 12,5% 32,5% 37,5% 15% 2,5% 40 

Zou u andere aanraden om in uw buurt te komen wonen? 

Zekerwel Waarschijnlijk Waarschijnlijk Zeker niet n 
wel niet 

Anderen aanraden (%) 43,6% 48,7% 5,1% 2,6% 39 

Kunt u aangeven hoe actief u wilt zijn met betrekking tot de volgende activiteiten in uw buurt? 

procentueel Niet Wil op de Wil deelnemen Wilmee N 
geïnteresseerd hoogte blijven organiseren 

Festiviteiten 53,8% 41% 2,6% 2,6% 39 

Schoonmaakacties 41,7% 52,8% 5,6% 0% 36 

Activiteiten voor kinderen 639% 30,6% 5,6% 0% 36 

Activiteiten voor volwassenen 51,4% 40,5% 8,1% 0% 37 

Hand- en spandiensten in de 36 
buurt 61,1% 30,6% 5,6% 2,8% 
Andere activiteiten, namelijk 64% 28% 4% 4% 25 

Over welke zaken in uw buurt zou u graag mee willen praten? 

procentueel Ja Nee n 

Voorzieningen in de buurt 22,5% 77,5% 40 

Veiligheid in de buurt 22,5% 77,5% 40 
Openbare ruimte in de buurt 15% 85% 40 
Toekomst van de buurt 17,5% 82,5% 40 
lets anders namelijk 5% 95% 40 
Ik wil nergens over meepraten 55% 42,5% 40 

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? 

Volkomen Mee eens Neutraal Oneens Volkomen 
mee eens mee 

oneens 
Buurtbewoners zelf 
verantwoordelijk voor 
leefbaarheid 25% 55% 15% 2,5% 0% 
Instanties verantwoordelijk 

·--

voor leefbaarheid 25% 57,5% 10% 0% 0% 

Huishoudenskenmerken 

Hoe lang woont u in deze buurt? 

0-5 jaar 6-10 jaar 11-15jaar 16-20 jaar 21 jaar en n 
langer 

Woonduur (%) 25% 2,5% 12,5% 10% 32,5% 40 ~ 
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Bent u van plan te verhuizen? 

Nee Ik wil wel, Ja, zo snel Ja, binnen Ja, binnen Ja, binnen n 
maar ik mogelijk 1 jaar 3jaar 5jaar 
kan niet 

Verhuisgeneigd 87,2% 7,.7% 0% 0% 5,1% 0% 39 

Wilt u naar een woning in uw eigen buurt verhuizen? (alleen verhuisgeneigden) 

Ja Nee Geen voorkeur n 

Verhuizen binnen eigen buurt -~ 33,3% 66,6% 0% 6 

Waarom wilt u verhuizen? (alleen verhuisgeneigden) 

Ja Nee n 

Wil zelfstandig wonen 0% 100% 40 
Vanwege werk I studie 0% 100% 40 
Vanwege samenwonen I trouwen _J "" 0% 100% 40 

I Vanwege scheiding I apart wonen 0% 100% 40 
Vanwege gezinsuitbreiding 0% 100% 40 
Omdat de kinderen het huis uit_ gaan 0% 100% 40 
Vanwege gezondheidsredenen /leeftijd 2,5% 97,5% 40 
Vanwege de onderhoudsstaat van de woning 0% 100% 40 
Wil groter wonen .. 2,5% 97,5% 40 
Wil kleiner wonen 0% 100% 40 

I Williever kopen ·, 2,5% 100% 40 
Wil liever huren 0% 100% 40 
Wil goedkoper wonen ~ 

0% 100% 40 
Wil een woning met tuin 5% 95% 40 
Vanwege overlast 2,5% 97,5% 40 
Vanwege negatieve kenmerken van de buurt 5% 95% 40 
Omdat mijn woning word gesloopt ,. 0% 100% 40 
Een andere reden, namelijk 2,5% 97,5% 40 

Welke reden is het belangrijkst om te verhuizen? (alleen verhuisgeneigden) 

Belangrijkste 
reden 

Vanwege samenwonen I trouwen 1 
Vanwege gezondheidsredenen /leeftijd 1 
Williever kopen 1 
Vanwege overlast 1 

In wat voort woont u? 
Huurwoning Slimmer kopen 

Soort woning 100% 0% 
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Wat is uw huishoudenssamenstelling? 

Alleen- Tweepersoonshu Eenouderg Gezin met Studentenhui Anders 
staand ishoudens ezin kinderen s 

Huishoudends-
samenstelling 45% 22,5% 10% 22,5% 0% 0% 

Hoeveel personen wonen er in uw woning? 

1 2 3 4 5 6 of 
meer 

Aantal personen in de woning 45% 27,5% 7,5% 15% 5% 0% 

Wat is uw leeftijd 

Gemiddeld Minimum Maximum 
U zelf 52 33 81 
Uw partner 50 30 70 
Jong~te thuiswonende kind 14 2 29 
Oudste thuiswonende kind 19 13 26 

Welke situatie is op u toepassing? 

Zelf Partner 

Ja Nee Ja Nee 
!Fulltime werkend 32,5% 67,5% 12,5% 57,5% 
Parttime werkend 22,5% 77,5% 5% 65% 
Vrijwilligerswerk 0% I 100% 30% 70% 
Studerend 5% 95% 5% 65% 
Huishoudelijk werk 12,5% I 87,5% 7,5% 62,5% 
Arbeidsongeschikt 12,5% 87,5% 10% 60% 
Met pensioen of VUT 10% I 90% 30% 70% 
Werkzoekend 10% 90% 2,5% 67,5% 

Wat is uw bruto maandinkomen van uw huishouden? 

Aantal % 

Minder dan € 1251 12 30% 
€ 1251 - 1500 7 17,5% 
€ 150~1750~ = 5 ·~ 12,5% 
€ 1751 -2000 1 2,5% 
€ 2001-2250 1 2,5% 
€ 2251 -2500 1 2,5% 
€2501- 2750 0 0% 
€ 2751 -3000 2 5% 
€ 3001-3250 3 7,5% 
€ 3251 -3500 0 0% 
€ 3501-3750 0 0% 
€ 3751-4000 0 0% 
Meer dan € 4000 2 5% 
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Bijlage 5 
Data-analyse enquête dienstverlening Trudo en nieuwe woning 
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Samenhang Al en A2: 

Correlations 

Spearman's rho A1 Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

A2 Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

Samenhang tussen A2 en A3 

Correlations 

Spearman's rho A2 Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

A3 Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

••. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Verschil tussen groepen uit CS en C6 

Ranks 

C5 N Mean Rank 

C6 korter dan 2 weken 5 41,80 

2 tot 4 weken 12 29,67 

4 tot 8 weken 20 23,60 

meer dan 8 weken 15 22,73 

Total 52 

Test Statisticsa,b 

C6 

Chi-square 14,542 

df 3 

Asymp. SiQ. ,002 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: C5 

A1 A2 

1,000 ,024 

,866 

53 53 

,024 1,000 

,866 

53 55 

A2 A3 

" 1,000 ,601 

,000 

55 55 

" ,601 1,000 

,000 

55 55 
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Samenhang tussen E2 en E3 

Correlatlons 

Spaarrnan's rho E2 Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

E3 Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Verschil tussen groepen uit E3 en E6 

E2 E3 

1,000 ,339 

,011 

55 55 

,339 1,000 

,011 

55 56 

n epen en I d d tS amp1es T t es 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

F SiQ . 

E6 Equal variances ,001 ,973 

assumed 

Equal variances 

not assumed 

Verschil tussen groepen uit E4 en ES 

ANOVA 

E5 

Sum of Squares df 

Between Groups 2,384 4 

Within Groups 5,764 49 

Total 8,148 53 

t-test for Eq_ualjty of Means 

Sig. (2- Maan Std. Error 

t df tailed) Ditterenee Ditterenee 

1,435 52 ,157 1,120 ,780 

1,818 3,885 ,145 1,120 ,616 

Mean SQuare F Sig. 

,596 5,067 ,002 

'118 

95% Confidence 

Interval of the 

Ditterenee 

Lower Up per 

-,446 2,686 

-,611 2,851 
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Multiple Comparisons 

ES 

T k HSD u ey 

(I) E4 (J) E4 Mean 

Ditterenee (1-J) 

0-1 2-3 ,411 

4-5 ,319 

5-6 -,156 

7< -,056 

2-3 0-1 -,411 

4-5 -,092 

5-6 -,567 

7< -,467 

4-5 0-1 -,319 

2-3 ,092 

5-6 -,475 

7< -,375 

5-6 0-1 ,156 

2-3 ,567 

4-5 ,475 

7< ,100 

95% Confidence Interval 

Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

,130 ,022 ,04 ,78 

,167 ,322 -,15 ,79 

,191 ,925 -,70 ,39 

,268 1,000 -,81 ,70 

,130 ,022 -,78 -,04 

,136 ,962 -,48 ,29 

,166 ,011 -1,04 -,10 

,250 ,350 -1,18 ,24 

,167 ,322 -,79 ,15 

,136 ,962 -,29 ,48 

,196 ,125 -1,03 ,08 

,271 ,641 -1,14 ,39 

,191 ,925 -,39 ,70 

,166 ,011 ,10 1,04 

,196 ,125 -,08 1,03 

,287 ,997 -,71 ,91 
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7< 0-1 ,056 ,268 1,000 

2-3 ,467 ,250 

4-5 ,375 ,271 

5-6 -,100 ,287 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

E6 

F5 

Samenhang tussen E6 en FS 

Correlations 

E6 

Pearson Correlation 1 

Sig. (1-tailed) 

N 54 

-Pearson Correlation ,399 

Sig. (1-tailed) ,002 

N 49 

F5 

-,399 

,002 

49 

1 

50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

Samenhang tussen 83 en FS 

Correlations 

83 F5 

83 Pearson Correlation 1 -,246 

Sig. (2-tailed) ,100 

N 52 46 

F5 Pearson Correlation -,246 1 

Sig. (2-tailed) ,100 

N 46 50 

,350 

,641 

,997 

-,70 ,81 

-,24 1 '18 

-,39 1 '14 

-,91 ,71 
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Samenhang tussen 82 en 84 

Correlations 

82 84 

Spearman's rho 82 Correlation Coeffieient 1,000 ,007 

Sig. (2-tailed) ,963 

N 56 53 

84 Correlation Coeffieient ,007 1,000 

Sig. (2-tailed) ,963 

N 53 53 

Samenhang tussen 82 en A4 

Correlations 

82 A4 

Spearman's rho 82 Correlation Coeffieient 1,000 ,165 

Sig. (2-tailed) ,242 

N 56 52 

A4 Correlation Coefficient ,165 1,000 

Sig. (2-tailed) ,242 

N 52 52 

Verschil tussen groepen 82 en FS 

Independent Samples Test 

Levene's Test for 

Equality of Varianees t-test for Equali y of Means 

95% Confidence 

Interval of the 

Sig. (2- Mean Std. Error Ditterenee 

F Sig. t df tailed) Ditterenee Ditterenee Lower Upper 

F5 Equal varianees 1,852 ,180 ,816 48 ,418 ,299 ,366 -,437 1,035 

assumed 

Equal varianees not ,802 41,741 ,427 ,299 ,373 -,453 1,051 

assumed 
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Verschil tussen groepen uit Dl en FS 

IndependentSamples T est 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equali y of Means 

95% Confidence 

Interval of the 

Sig. (2- Mean Std. Error Difference 

F Sig. t df tailed) Difference Difference Lower Upper 

F5 Equal variances ,682 ,413 -2,332 46 ,024 -1,060 ,454 -1,974 -,145 

assumed 

Equal variances not -2,950 16,978 ,009 -1 ,060 ,359 -1,818 -,302 

assumed 

Verschil tussen groepen uit Cl en FS 

Independent Samples Test 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval 

Sig. (2- Mean Std. Error of the Difference 

F SiQ. t df tailed) Difference Difference Lower Upper 

F5 Equal variances ,109 ,743 -,681 48 ,499 -,283 ,415 -1,117 ,552 

assumed 

Equal variances not -,725 23,743 ,475 -,283 ,390 -1 ,088 ,522 

assumed 
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Verschil tussen groepen uit Al en E6 

Independent Samples Test 

Levene's Test for 

Equality of Varianees t-test for Equality of Means 

95% Confidence 

Interval of the 

Sig. (2- Mean Std. Error Ditterenee 

F Sig. t df tailed) Ditterenee Ditterenee Lower Up per 

E6 Equal varianees ,326 ,571 ,219 49 ,827 '116 ,528 -,945 1,177 

assumed 

Equal varianees not ,270 22,831 ,790 '116 ,430 -,773 1,005 

assumed 

Verschil tussen groepen uit AS en E6 

Independent Samples Test 

Levene's Test for 

Equality of Varianees t-test for Equality of Means 

95% Confidence 

Interval of the 

Sig. (2- Mean Std. Error Ditterenee 

F SiQ. t df tailed) Ditterenee Ditterenee Lower Up per 

E6 Equal varianees ,136 ,714 -,722 45 ,474 -,391 ,542 -1,484 ,701 

assumed 

Equal varianees -,892 25,114 ,381 -,391 ,439 -1,295 ,512 

not assumed 

Verschil tussen groepen uit A6 en E6 

Independent Samples Test 

Levene's Test for 

EqualityofVarianees t-test for Equali y of Means 

95% Confidence 

Interval of the 

Sig. (2- Mean Std. Error Ditterenee 

F Sig. t df tailed) Ditterenee Ditterenee Lower I Up per 
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E6 

E4 

E4 

Model 

1 

Equal variances ,069 ,794 -,364 51 ,718 -,291 ,800 

assumed 

Equal variances -,436 3,790 ,687 -,291 ,667 

not assumed 

Verschil tussen groepen uit El en E4 

Independent Samples Test 

Levene's Test for 

Equali~ofVariances t-test for Equali y of Means 

Sig. (2- Mean Std. Error 

F Sig. t df tailed) Difference Difference 

Equal variances 7,776 ,008 -,238 48 ,813 -,169 ,710 

assumed 

Equal variances -,156 6,591 ,881 -,169 1,088 

not assumed 

Verschil tussen groepen uit E2 en E4 

n epen en d d tS amp1es T t es 

Levene's Test for 

Equali~ of Variances 

F Sig. 

Equal variances 3,645 ,062 

assumed 

Equal variances 

not assumed 

Samenhang tussen Fla t/m Fln en FS 

ANOVAb 

t 

-,294 

-,236 

t-test for Equali~ of Means 

Sig. (2- Mean Std. Error 

df tailed) Difference Difference 

49 ,770 -,173 ,587 

12,63 ,817 -,173 ,731 

8 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 38,590 10 3,859 3,168 ,0088 

Residual 32,884 27 1,218 

Total 71,474 37 

a. Predictors: (Constant), F1n, F1c, F1g, F11, F1h, F1d, F1f, F1j, F1m, F1a 

b. Dependent Varia bie: F5 

-1,897 1,315 

-2,184 1,603 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

-1,598 1,259 

-2,775 2,436 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Up per 

-1,353 1,007 

-1,757 1,411 
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Coefficients8 

Model 

Unstandardized Coefficients 

8 Std . Error 

1 (Constant) 1,863 1,759 

F1a -,236 ,497 

F1c ,633 ,254 

F1d -,105 ,264 

F1f -,170 ,235 

F1g ,388 ,282 

F1h 1 '11 0 ,334 

F1j ,425 ,407 

F11 -,265 ,290 

F1m ,010 ,392 

F1n ,084 ,350 

a. Dependent Variable: F5 

Model 

1 

Samenhang tussen F3a t/m F3k en FS 

ANOVAb 

Sum of Squares df 

Regression 24,581 9 

Residual 43,111 29 

Total 67,692 38 

Standardized 

Coefficients 

Beta t 

1,059 

-,089 -,475 

,350 2,498 

-,066 -,399 

-,113 -,724 

,247 1,375 

,508 3,317 

,178 1,045 

-,132 -,913 

,004 ,025 

,038 ,242 

Mean Square F 

2,731 1,837 

1,487 

a. Predictors: (Constant), F3k, F3e, F3a, F3i, F3c, F3h, F3g, F3b, F3j 

b. Dependent Varia bie: F5 

Samenhang tussen E6 en El. E3. E4. ES 

Correlations 

Spearman's rho E6 Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

E1 Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

•• . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

E6 E1 
.. 

1,000 -,527 

,000 

54 53 

" -,527 1,000 

,000 

53 55 

Siq. 

,299 

,638 

,019 

,693 

,475 

'180 

,003 

,305 

,369 

,981 

,811 

Sig. 

,1048 
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Correlations 

E6 E3 

Spaarrnan's rho E6 Correlation Coefficient 1,000 -,246 

Sig. (2-tailed) ,073 

N S4 S4 

E3 Correlation Coefficient -,246 1,000 

Sig. (2-tailed) ,073 

N S4 S6 

Correlations 

E6 E4 

E6 Pearson Correlation 1 -,190 

Sig. (2-tailed) ,187 

N S4 so 
E4 Pearson Correlation -,190 1 

Sig. (2-tailed) ,187 

N so S1 

Correlations 

E6 ES 

-Spaarrnan's rho E6 Correlation Coefficient 1,000 -,S22 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 54 53 

-ES Correlation Coefficient -,S22 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 

N S3 ss 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Data-analyse enquête dienstverlening Trudo en nieuwe woning (fase 2) 

Samenhang vraag Al en A2: 

Correlations 

Spearman's rho A1 Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

A2 Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

Samenhang tussen A2 en A3 

Correlations 

Spearman's rho A2 Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

A3 Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

Verschil tussen groepen uit CS en C6 

Ranks 

C5 N Mean Rank 

C6 korter dan 2 weken 2 26,00 

2 tot 4 weken 3 21,33 

4 tot 8 weken 13 13,08 

meer dan 8 weken 10 12,00 

Total 28 

A1 A2 

1,000 -,124 

,521 

29 29 

-,124 1,000 

,521 . 

29 29 

A2 A3 

1,000 ,354 

,059 

29 29 

,354 1,000 

,059. 

29 29 
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Test Statisticsa,b 

C6 

Chi-Square 16,549 

df 3 

Asymp. Sig. ,001 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: C5 

Verschil tussen groepen uit E4 en ES 

ANOVA 

E4 

Sum of Squares df 

Between Groups 2,761 

Within Groups 17,864 

Total 20,625 

Samenhang tussen E6 en FS 

Correlations 

E6 

E6 Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed) 

N 28 .. 
F5 Pearson Correlation ,637 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 24 

1 

22 

23 

Mean Souare 

2,761 

,812 

F5 

" ,637 

,001 

24 

1 

24 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

F Sia. 

3,401 ,079 

133 



Verschil tussen groepen uit Dl en FS 

Independent Samples Test 

Levene's Test for 

Equality of Varianees t-test for Equali y of Means 

95% Confidenee 

Interval of the 

Sig. (2- Mean Std. Error Ditterenee 

F Sig. t df tailed) Ditterenee Ditterenee Lower Upper 

F5 Equal varianees ,029 ,866 -,882 22 ,387 -,444 ,504 -1,489 ,600 

assumed 

Equal varianees not -1 ,041 12,008 ,318 -,444 ,427 -1,375 ,486 

assumed 

Verschil tussen groepen uit Al en E6 

n epen ent ld d s amples T est 

Levene's Test for 

Equality of Varianees t-test for Equality of Means 

95% Confidenee 

Interval of the 

Sig. (2- Mean Std . Error Ditterenee 

F Sig . t df tailed) Ditterenee Ditterenee Lower Up per 

E6 Equal varianees ,002 ,962 ,279 25 ,782 ,196 ,701 -1,248 1,640 

assumed 

Equal varianees ,280 4,124 ,793 ,196 ,700 -1,724 2,115 

not assumed 

Verschil tussen groepen uit AS en E6 

Independent Samples Test 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence 

Interval of the 

Sig. (2- Mean Std. Error Ditterenee 

F Sig. t df tailed) Ditterenee Ditterenee Lower Upper 

E6 Equal variances ,954 ,339 -,624 23 ,539 -,350 ,561 -1,510 ,810 

assumed 

Equal varianees not -,489 4,942 ,646 -,350 ,716 -2,196 1,496 

assumed 
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Verschil tussen groepen uit A6 en E6 

n epen en ld d tS amp1es T t es 

Levene's Test for 

Equality of Varianees t-test for Equali y of Means 

95% Confidenee 

Interval of the 

Sig. (2- Mean Std. Error Ditterenee 

F SiQ. t df tailed) Ditterenee Ditterenee Lower Up per 

E6 Equal varianees ,162 ,691 -1,318 25 ,200 -,818 ,621 -2,097 ,461 

assumed 

Equal varianees not -1,341 6,084 ,228 -,818 ,610 -2,306 ,669 

assumed 

Verschil tussen groepen uit El en E4 

Independent Samples Test 

Levene's Test for 

Equality of Varianees t-test for Equality of Means 

95% Confidenee 

Interval of the 

Sig. (2- Mean Std. Error Ditterenee 

F Sig. t df tailed) Ditterenee Ditterenee Lower Upper 

E4 Equal varianees 3,588 ,071 -,435 23 ,668 -,326 ,750 -1,878 1,225 

assumed 

Equal varianees -,216 1,034 ,864 -,326 1,513 -18,108 17,456 

not assumed 

Verschil tussen groepen uit E2 en E4 

Indepen ent amples est d S T 

Levene's Test for 

Equalitv of Varianees t-test for Equalitv of Means 

95% Confidenee 

Interval of the 

Sig. (2- Mean Std. Error Ditterenee 

F Sig. t df tailed) Ditterenee Ditterenee Lower Upper 

E4 Equal varianees 3,588 ,071 -,435 23 ,668 -,326 ,750 -1,878 1,225 

assumed 

Equal varianees -,216 1,034 ,864 -,326 1,513 -18,108 17,456 

not assumed 
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Samenhang tussen Fla t/m Fln en FS 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11,573 7 1,653 4,673 ,0148 

Residual 3,538 10 ,354 

Total 15,111 17 

a. Predictors: (Constant), F1n, F1i, F1g, F1e, F1d, F1f, F1h 

b. Dependent Variable: F5 

Coefficientsa 

Model Standardized 

Unstandardized Coefficients Coefficients 

B Std. Error Beta t SiQ. 

1 (Constant) 11,995 1,059 11,327 ,000 

F1d -,411 ,249 -,316 -1,651 ,130 

F1e ,335 ,200 ,287 1,676 ,125 

F1f -,489 ,231 -,377 -2,116 ,060 

F1g -,289 ,379 -,127 -,762 ,464 

F1h -,369 ,306 -,242 -1,206 ,256 

F1i -,697 ,330 -,378 -2,114 ,061 

F1n -,081 ,200 -,066 -,405 ,694 

a. Dependent Variable: F5 

Samenhang tussen EG en El. E3. E4. ES 

Correlations 

E1 E6 

Spearman's rho E1 Correlation Coefficient 1,000 -,044 

Sig. (2-tailed) ,823 

N 29 28 

E6 Correlation Coefficient -,044 1,000 

Sig. (2-tailed) ,823 

N 28 28 
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Correlations 

E6 E3 

Spearman's rho E6 Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) 

N 28 28 

E3 Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 28 29 

Correlations 

E6 E4 

E6 Pearson Correlation 1 ,373 

Sig. (2-tailed) ,072 

N 28 24 

E4 Pearson Correlation ,373 1 

Sig. (2-tailed) ,072 

N 24 25 

Correlations 

E6 E5 

Spearman's rho E6 Correlation Coefficient 1,000 -,251 

Sig. (2-tailed) ,197 

N 28 28 

E5 Correlation Coefficient -,251 1,000 

Sig. (2-tailed) ,197 

N 28 28 
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Bijlage 6 
Data-analyse enquête leefbaarheidonderzoek 

139 



Samenhang tussen 5 en 7 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 38,739 14 2,767 3,005 ,014" 

Residual 17,497 19 ,921 

Total 56,235 33 

a. Predictors: (Constant), SH5v Schoon en Heel_stank of lawaai horeca, SH5h Schoon en 

Heel_zwerfvuil, SH5j Schoon en Heel_containers voortuin I straat, SH5d Schoon en 

Heel_vervuilde I slecht onderhouden achterpad, SH5s Schoon en Heel_vandalisme, SH5k 

Schoon en Heel_(fout) geparkeerde auto's, SH5q Schoon en Heel_vervuilde I verwaarloosde 

voortuinen, SH5g Schoon en Heel_hondenpoep, SH5f Schoon en Heel_vervuilde I kapotte 

speelvoorzieningen, SH5r Schoon en Heel_schotelantennes, SH5n Schoon en Heel_vervuilde 

portieken van flat(s), SH5u Schoon en Heel_stank of lawaai verkeer, SH5e Schoon en 

Heel_vervuilde I slecht onderhouden groenlvoorzieningen, SH5b Schoon en Heel_kapotte 

bestrating rijweg 

b. Dependent Variable: SH7 Rapportcijfer Schoon en Heel 
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Coefflclents• 

Model Standardized 

Unstandardized Coefficients Coefficients 

8 Std. Error Beta t Sig . 

1 (Constant) 1,997 2,803 ,713 ,485 

SH5b Schoon en -,299 ,463 -,162 -,647 ,525 

Heel_ kapotte bestrating 

rijweg 

SH5d Schoon en ,455 ,427 ,298 1,067 ,300 

Heel_ vervuilde I slecht 

onderhouden achterpad 

SH5e Schoon en -,097 ,384 -,056 -,254 ,803 

Heel_ vervuilde I slecht 

onderhouden 

groenlvoorzieningen 

SH5f Schoon en -,169 ,509 -,056 -,331 ,744 

Heel_ vervuilde I kapotte 

speelvoorzieningen 

SH5g Schoon en -,003 ,198 -,004 -,017 ,986 

Heel_ hondenpoep 

SH5h Schoon en ,403 ,273 ,306 1,476 ,156 

Heel_ zwerfvuil 

SH5j Schoon en -,135 ,398 -,067 -,340 ,738 

Heel_ containers voortuin I 

straat 

SH5k Schoon en Heel_{fout) ,307 ,212 ,249 1,448 ,164 

geparkeerde auto's 

SH5n Schoon en ,300 ,406 ,153 ,740 ,468 

Heel_vervuilde portieken 

van flat{s) 

SH5q Schoon en -,574 ,429 -,239 -1,336 ,197 

Heel_ vervuilde I 

verwaarloosde voortuinen 

SH5r Schoon en ,272 ,284 ,170 ,960 ,349 

Heel_ schotelantennes 

SH5s Schoon en -,342 ,373 -,174 -,916 ,371 

Heel_ vandalisme 

SH5u Schoon en ,594 ,299 ,389 1,990 ,061 

Heel_ stank of lawaai 

verkeer 

SH5v Schoon en ,650 ,575 ,238 1,132 ,272 

Heel stank of lawaai horeca 

a. Dependent Variable: SH7 Rapportcijfer Schoon en Heel 
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Samenhang tussen 9 en 11 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 24,700 4 6,175 6,138 ,001" 

Residual 31,189 31 1,006 

Total 55,889 35 

a. Predictors: (Constant), BU9g Buurtgenoten_omgang bewoners verschillende leefstijlen, BU9b 

Buurtgenoten_gedrag jongeren, BU9a Buurtgenoten _leefdtijdsopbouw, BU9f 

Buurtgenoten_omgang autochtonen en allochtonen 

b. Dependent Variable: BU11 Rapportcijfer omgang Buurtgenoten 

Coefflclentsa 

Model Standardized 

Unstandardized Coefficients Coefficients 

B Std . Error Beta t 

1 (Constant) 2,055 1,265 1,625 

BU9a ,255 ,289 ,135 ,882 

Buurtgenoten_leefdtijdsopbo 

uw 

BU9b Buurtgenoten _gedrag ,063 ,214 ,040 ,293 

jongeren 

BU9f Buurtgenoten_omgang ,820 ,485 ,452 1,691 

autochtonen en allochtonen 

BU9g ,249 ,394 ,159 

Buurtgenoten_omgang 

bewoners verschillende 

leefstijlen 

a. Dependent Variable: BU11 Rapportcijfer omgang Buurtgenoten 

Samenhang tussen 12 en 16 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22,678 8 2,835 2,411 ,047" 

Residual 27,041 23 1,176 

Total 49,719 31 

a. Predictors: (Constant), VE12k Veiligheid_geweld tegen personen, VE12f 

Veiligheid_ vernielingen van privé eigendommen, VE12g Veiligheid_dronken mensenen/of junks, 

VE12b Veiligheid_hangjongeren, VE12a Veiligheid_overtreden verkeersregels, VE12c 

Veiligheid_inbraken in woningen, VE12e Veiligheid_fietsendiefstal, VE12i Veiligheid_lastig vallen 

mensen op straat 

b. Dependent Variable: VE16 Rapportcijfer Veiligheid in buurt 

,634 

SiQ. 

,114 

,384 

,772 

,101 

,531 
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Coefflcients• 

Model Standardized 

Unstandardized Coefficients Coefficients 

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 5,247 2,539 2,066 ,050 

VE12a Veiligheid_ overtreden ,182 ,237 ,138 ,767 ,451 

verkeersregels 

VE12b Veiligheid_hangjongeren ,956 ,261 ,639 3,667 ,001 

VE12c Veiligheid _inbraken in ,259 ,336 ,137 ,771 ,449 

woningen 

VE 12e Veiligheid _fietsendiefstal ,085 ,476 ,042 ,178 ,860 

VE12f Veiligheid_ vernielingen ,260 ,344 ,138 ,754 ,458 

van privé eigendommen 

VE12g Veiligheid_ dronken ,405 ,277 ,269 1,462 ,157 

mensen en/of junks 

VE12i Veiligheid_lastig vallen -,787 ,738 -,316 -1,067 ,297 

mensen op straat 

VE12k Veiligheid_geweld tegen -,703 ,757 -,220 -,928 ,363 

personen 

a. Dependent Variable: VE16 Rapportcijfer Veiligheid in buurt 

Samenhang tussen 17 en 3,7,11.16,21 

Correlations 

LE21 Hoe 

V03 SH7 BU11 VE16 LE17 denkt u dat 

~ Rapportcijfer ~ Rapportcijfer ~ uw buurt in 

~ Schoon en 9IDJI.W.Q Velligheld in ~ EHV bekend 

n. Heel S.Y.Y.M.!i!nQt!i!n buurt ~lg,em.~:Jil.O. staat? 

V03~ Pearson Correlatlon 1 ,479- ,511- ,60T ,608- ,318" 

~llQ~flning!l.n Sig. (2-talled) ,002 ,001 ,000 ,000 ,049 

N 39 39 38 38 39 39 

SH7 Rapportcijfer Pearson Correlation ,479- 1 ,69r ,752- ,86T ,172 

Schoon en Heel Slg. (2-talled) ,002 ,000 ,000 ,000 ,295 

N 39 39 38 38 39 39 

8U11 ~ggsu!Gilhl! Pearson Correlation ,511- ,69r 1 ,706- ,780- ,356" 

ruJJ.!WlQ aJ.Illllil!;! 0 Q~O Slg. (2-talled) ,001 ,000 ,000 ,000 ,028 

N 38 38 38 37 38 38 

VE16 Rapportcijfer Pearson Correlation ,603- ,75T ,706- 1 ,824- ,243 

Velligheld in buurt Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,141 

N 38 38 37 38 38 38 

LE17 ~ggQJ::t!;ii{@C Pearson Correlation ,608- ,86T ,780- ,824- 1 ,314 

l"oji!,t~~[~alruun!ilm Slg. (2-talled) ,000 ,000 ,000 ,000 ,052 

N 39 39 38 38 39 39 

LE21 Hoe denkt u dat Pearson Correlation ,318" ,172 ,356" ,243 ,314 1 

uw buurt In EHV bekend Slg. (2-tailed) ,049 ,295 ,028 ,141 ,052 
staat? N 39 39 38 38 39 40 



Samenhang tussen 17 en 26 

Correlations 

LE17 

Rapportcijfer HH26 Hoe lang 

Leefbaarheid woont u in deze 

algemeen buurt? 

LE17 Rapportcijfer Pearson Correlation 1 ,057 

Leefbaarheid algemeen Sig. (2-tailed) ,730 

N 39 39 

HH26 Hoe lang woont u in Pearson Correlation ,057 1 

deze buurt? Sig. (2-tailed) ,730 

N 39 40 

Verschil tussen 17 en 32 

Test Statistics"·b 

LE17 

Rapportcijfer 

Leefbaarheid 

algemeen 

Chi-square ,751 

df 3 

Asymp. Sig. ,861 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: HH32a 

Wat is uw 

huishoudenssamenstelling? 

Verschil tussen groepen 17 en 35 

Gehercodeerd; 

Samenhang tussen wel of niet-werkend en cijfer voor de leefbaarheid 

Correlations 

LE17 

Rapportcijfer HH35a 

Leefbaarheid Weri<_zelf 

algemeen fulltime 

Spearman's rho LE17 Rapportcijfer Correlation Coefficient 1,000 ,095 

Leefbaarheid algemeen Sig. (2-tailed) ,564 

N 39 39 

HH35a Weri<_zelf fulltime Correlation Coefficient ,095 1,000 

Sig. (2-tailed) ,564 
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Correlations 

Spearman's rho LE17 Rapportcijfer Correlation Coefficient 

Leefbaarheid algemeen Sig. (2-tailed) 

N 

HH35a Werk_ zelf fulltime Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

Verschil tussen verschillende 36 en 17 

Test Statistics•·b 

LE17 

Rapportcijfer 

Leefbaarheid 

algemeen 

Chi-square 7,870 

df 8 

Asymp. SiQ. ,446 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: HH36 Wat 

is uw bruto-maandinkomen 

Samenhang tussen 10 en 26 

Spearman's rho BU10c Buurtgenoten_thuis 

voelen in de buurt 

HH26 Hoe lang woont u in 

deze buurt? 

Correlations 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Gehercodeerd, verschilanalsye kruskall-wallis; 

LE17 

Rapportcijfer HH35a 

Leefbaarheid Werk_zelf 

aiQemeen fulltime 

1,000 ,095 

,564 

39 39 

,095 1,000 

,564 

39 40 

BU10c 

Buurtgenoten_t HH26 Hoe lang 

huis voelen in woont u in deze 

de buurt buurt? 

1,000 ,339 

,032 

40 40 

,339 1,000 

,032 

40 40 
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Test Statistics•·b 

HH26 Hoe lang 

woont u in deze 

buurt? 

Chi-square 3,013 

df 4 

Asymp. Sig. ,556 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: LE21 Hoe 

denkt u dat uw buurt in EHV 

bekend staat? 

Samenhang tussen 11 en 26 

Correlations 

HH26 Hoe lang woont u in Pearson Correlation 

deze buurt? Sig. (2-tailed) 

N 

BU11 Rapportcijfer omgang Pearson Correlation 

Buurtgenoten Sig. (2-tailed) 

N 

Samenhang tussen 10 en 36 

Correlations 

BU10c Buurtgenoten_thuis Pearson Correlation 

voelen in de buurt Sig. (2-tailed) 

N 

HH36 Wat is uw bruto- Pearson Correlation 

maandinkomen Sig. (2-tailed) 

N 

BU11 

HH26 Hoe lang Rapportcijfer 

woont u in deze omgang 

buurt? Buurtgenoten 

1 -,006 

,969 

40 38 

-,006 1 

,969 

38 38 

BU10c 

Buurtgenoten _ t HH36 Wat is uw 

huis voelen in bruto-

de buurt maandinkomen 

1 ,030 

,865 

40 34 

,030 1 

,865 

34 34 
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Samenhang tussen lOd en 36 

Correlations 

BU10d 

HH36 Wat is uw Buurtgenoten_ v 

bruto- eel contact met 

maandinkomen buurtbewoners 

Spaarrnan's rho HH36 Wat is uw bruto- Correlation Coefficient 1,000 ,045 

maandinkomen Sig. (2-tailed) ,802 

N 34 33 

BU10d Buurtgenoten_veel Correlation Coefficient ,045 1,000 

contact met buurtbewoners Sig. (2-tailed) ,802 

N 33 39 

Samenhang tussen 21 en 26 

Correlations 

LE21 Hoe denkt 

u dat uw buurt HH26 Hoe lang 

in EHV bekend woont u in deze 

staat? buurt? 

Spaarrnan's rho LE21 Hoe denkt u dat uw Correlation Coefficient 1,000 ,051 

buurt in EHV bekend staat? Sig. (2-tailed) ,754 

N 40 40 

HH26 Hoe lang woont u in Correlation Coefficient ,051 1,000 

deze buurt? Sig. (2-tailed) ,754 

N 40 40 

Samenhang tussen lOb. lOc. lOd, lOe en 16 

VE16 

Rapportcijfer 

Veiligheid in 

buurt 

Spaarrnan's rho VE16 Rapportcijfer Correlation Coefficient 1,000 

Veiligheid in buurt Sig. (2-tailed) 

N 38 

-BU10b Correlation Coefficient ,501 

Buurtgenoten _prettige Sig. (2-tailed) ,002 

omgang buurtgenoten N 37 

-BU10c Buurtgenoten_thuis Correlation Coefficient ,543 

voelen in de buurt Sig. (2-tailed) ,000 

N 38 
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BU10d Buurtgenoten_veel Correlation Coefficient 

contact met buurtbewoners Sig. (2-tailed) 

N 

BU10e Correlation Coefficient 

Buurtgenoten_mensen in de Sig. (2-tailed) 

buurt waar terecht kan N 
••. Correlat1on IS s1gn1ficant at the 0.01 level (2-talled). 

Samenhang tussen 23 en 16 

Spearman's rho VE16 Rapportcijfer Correlation Coefficient 

Veiligheid in buurt Sig. (2-tailed) 

N 

LE23a Correlation Coefficient 

Activiteiten_ deelnemen Sig. (2-tailed) 

festiviteiten N 

LE23b Correlation Coefficient 

Activiteiten_deelnemen Sig. (2-tailed) 

schoonmaakacties N 

LE23c Correlation Coefficient 

Activiteiten_ deelnemen Sig. (2-tailed) 

activiteiten kinderen N 

LE23d Correlation Coefficient 

Activiteiten_deelnemen Sig. (2-tailed) 

activiteiten volwassenen N 

LE23e Correlation Coefficient 

Activiteiten_ deelnemen Sig. (2-tailed) 

hand- en spandiensten N 

LE23f Correlation Coefficient 

Activiteiten_ deelnemen Sig. (2-tailed) 

andere activiteiten N 
**. Correlat1on 1s s1gmficant at the 0.01 level (2-talled). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

.. 
,556 

,000 

37 

,291 

,076 

38 

VE16 

Rapportcijfer 

Veiligheid in 

buurt 

1,000 

38 

,286 

,086 

37 

,337 

,052 

34 

,185 

,294 

34 

,152 

,384 

35 

,253 

,149 

34 

,215 

,325 

23 
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Samenhang tussen 36 en 17 

Correlations 

LE17 Rapportcijfer Pearson Correlation 

Leefbaarheid algemeen Sig. (2-tailed) 

N 

HH36 Wat is uw bruto- Pearson Correlation 

maandinkomen Sig. (2-tailed) 

N 

Gehercodeerd; verschilanalyse; 

Test Statistics•·b 

LE17 

Rapportcijfer 

Leefbaarheid 

als:~emeen 

Chi-square 4,090 

df 3 

Asymp. Sig. ,252 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: HH36 Wat 

is uw bruto-maandinkomen 

Samenhang tussen lOc. lOd. en 17 

Spaarrnan's rho LE17 Rapportcijfer 

Leefbaarheid algemeen 

BU10c Buurtgenoten_thuis 

voelen in de buurt 

BU10d Buurtgenoten _veel 

contact met buurtbewoners 

LE17 

Rapportcijfer 

Leefbaarheid 

algemeen 

1 

39 

,086 

,633 

33 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 
••. Correlation 1s s1gn1ficant at the 0.01 level (2-talled). 

HH36 Wat is uw 

bruto-

maandinkomen 

,086 

,633 

33 

1 

34 

LE17 

Rap portcijfer 

Leefbaarheid 

algemeen 

1,000 

39 
.. 

,674 

,000 

39 

-,638 

,000 

38 
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Samenhang tussen 1 Oe en 3 

Correlations 

BU10c 

V03 Buurtgenoten_t 

Rapportcijfer huis voelen in 

VoorzieninQen de buurt 

Spearman's rho V03 Rapportcijfer Correlation Coefficient 1,000 ,404 

Voorzieningen Sig. (2-tailed) ,011 

N 39 39 

BU10c Buurtgenoten_thuis Correlation Coefficient ,404 1,000 

voelen in de buurt Sig. (2-tailed) ,011 

N 39 40 

• . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Samenhang tussen 17 en 21 

Correlations 

LE17 LE21 Hoe denkt 

Rapportcijfer u dat uw buurt 

Leefbaarheid in EHV bekend 

algemeen staat? 

Spearman's rho LE17 Rapportcijfer Correlation Coefficient 1,000 ,287 

Leefbaarheid algemeen Sig. (2-tailed) ,077 

N 39 39 

LE21 Hoe denkt u dat uw Correlation Coefficient ,287 1,000 

buurt in EHV bekend staat? Sig. (2-tailed) ,077 

N 39 40 

Samenhang tussen 23 en 36 

HH36 Wat is uw 

bruto-

maandinkomen 

Spearman's rho LE23a Correlation Coefficient ,184 

Activiteiten_deelnemen Sig. (2-tailed) ,306 

festiviteiten N 33 
. 

LE23b Correlation Coefficient ,423 

Activiteiten_ deelnemen Sig. (2-tailed) ,020 

schoonmaakacties N 30 

LE23c Correlation Coefficient ,314 

Activiteiten_ deelnemen Sig. (2-tailed) ,091 
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activiteiten kinderen N 30 

LE23d Correlation Coefficient ,083 

Activiteiten_ deelnemen Sig . (2-tailed) ,656 

activiteiten volwassenen N 31 

LE23e Correlation Coefficient ,245 

Activiteiten_ deelnemen Sig . (2-tailed) ,193 

hand- en spandiensten N 30 

LE23f Correlation Coefficient ,162 

Activiteiten_ deelnemen Sig. (2-tailed) ,473 

andere activiteiten N 22 

HH36 Wat is uw bruto- Correlation Coefficient 1,000 

maandinkomen Sig. (2-tailed) 

N 34 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Samenhang tussen 19 en 21 

Correlations 

LE19 Is de 

leefbaarheid de LE21 Hoe denkt 

afgelopen 3 jaar u dat uw buurt 

verbeterd/versJe in EHV bekend 

chterd? staat? 

Spaarrnan's rho LE19 Is de leefbaarheid de Correlation Coefficient 1,000 ,239 

afgelopen 3 jaar Sig. (2-tailed) ,143 

verbeterd/verslechterd? N 39 39 

LE21 Hoe den~ u d~ uw Correlation Coefficient ,239 1,000 

buurt in EHV bekend staat? Sig. (2-tailed) ,143 

N 39 40 

Samenhang tussen 26 en 17 

Correlations 

LE17 

Rapportcijfer HH26 Hoe lang 

Leefbaarheid woont u in deze 

algemeen buurt? 

LE17 Rapportcijfer Pearson Correlation 1 ,057 

Leefbaarheid algemeen Sig. (2-tailed) ,730 

N 39 39 

HH26 Hoe lang woont u in Pearson Correlation ,057 1 

deze buurt? Sig. (2-tailed) ,730 
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Correlations 

LE17 

Rapportcijfer HH26 Hoe lang 

Leefbaarheid woont u in deze 

algemeen buurt? 

LE17 Rapportcijfer Pearson Correlation 1 ,057 

Leefbaarheid algemeen Sig. (2-tailed) ,730 

N 39 39 

HH26 Hoe lang woont u in Pearson Correlation ,057 1 

deze buurt? Sig. (2-tailed) ,730 

N 39 40 

Samenhang tussen 26 en 21 

Correlations 

LE21 Hoe denkt 

HH26 Hoe lang u dat uw buurt 

woont u in deze in EHV bekend 

buurt? staat? 

Spearman's rho HH26 Hoe lang woont u in Correlation Coefficient 1,000 ,051 

deze buurt? Sig. (2-tailed) ,754 

N 40 40 

LE21 Hoe denkt u dat uw Correlation Coefficient ,051 1,000 

buurt in EHV bekend staat? Sig. (2-tailed) ,754 

N 40 40 

Samenhang tussen 23 en lOc 

BU10c BU10d BU11 

Buurtgenoten_t Buurtgenoten_ v Rapportcijfer 

huis voelen in eel contact met omgang 

de buurt buurtbewoners Buurtoenoten 

Spearman's rho LE23a Correlation Coefficient ,140 ,219 ,233 

Activiteiten_ deelnemen Sig. (2-tailed) ,397 ,186 ,165 

festiviteiten N 39 38 37 

LE23b Correlation Coefficient ,265 ,100 ,205 

Activiteiten_ deelnemen Sig. (2-tailed) '118 ,563 ,244 

schoonmaakacties N 36 36 34 

LE23c Correlation Coefficient -,045 ,313 ,262 

Activiteiten_ deelnemen Sig. (2-tailed) ,794 ,063 ,134 

activiteiten kinderen N 36 36 34 
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LE23d Correlation Coefficient -,058 ,221 -,037 

Activiteiten_ deelnemen Sig. (2-tailed) ,733 ,188 ,834 

activiteiten volwassenen N 37 37 35 

LE23e Correlation Coefficient -,049 ,229 ,144 

Activiteiten_ deelnemen Sig. (2-tailed) ,779 ,179 ,418 

hand- en spandiensten N 36 36 34 

LE23f Correlation Coefficient -,239 -,021 -,184 

Activiteiten_ deelnemen Sig. (2-tailed) ,250 ,920 ,402 

andere activiteiten N 25 25 23 

Samenhang tussen lOc. lOd en 3 

V03 

Rapportcijfer 

Voorzieningen 

Spearman's rho BU10c Buurtgenoten_thuis Correlation Coefficient ,404 

voelen in de buurt Sig. (2-tailed) ,011 

N 39 

BU10d Buurtgenoten_veel Correlation Coefficient ,394 

contact met buurtbewoners Sig. (2-tailed) ,014 

N 38 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Verschil tussen 32 en lOc 

S t. M ;ymme r1c easures 

Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,396 ,592 

N of Valid Cases 40 

Verschil tussen 32 en lOd 

S t. M ;ymme r1c easures 

Value Approx. SiQ. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,526 ,246 

N of Va lid Cases 39 
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Verschil tussen verschillende 32 en 15 

I iquare es s Ch'-5 T t 

Asymp. Sig. (2-

Value df sided) 

Pearson Chi-Square 2,6673 3 ,446 

Likelihood Ratio 2,597 3 ,458 

Linear-by-Linear ,162 1 ,687 

Association 

N of Val id Cases 40 

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1 ,50. 

Samenhang tussen 14 en 36 

Correlations 

Spearman's rho VE14f Gevoel Correlation Coefficient 

onveilig_nergens onveilig Sig . (2-tailed) 

N 

HH36 Wat is uw bruto- Correlation Coefficient 

maandinkomen Sig. (2-tailed) 

N 

Samenhang tussen 3 en 14 

Correlations 

Spearman's rho VE14f Gevoel Correlation Coefficient 

onveilig_nergens onveilig Sig. (2-tailed) 

N 

V03 Rapportcijfer Correlation Coefficient 

Voorzieningen Sig. (2-tailed) 

N 

VE14f Gevoel HH36 Wat is uw 

onveilig_ nergen bruto-

s onveiliq maandinkomen 

1,000 ,163 

,357 

40 34 

,163 1,000 

,357 

34 34 

VE14f Gevoel V03 

onveilig_nergen Rapportcijfer 

s onveilig Voorzieningen 

1,000 ,125 

,450 

40 39 

,125 1,000 

,450 

39 39 
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Samenhang tussen 14 en 21 

Correlations 

LE21 Hoe denkt 

VE14f Gevoel u dat uw buurt 

onveilig_nergen in EHV bekend 

s onveiliQ staat? 

Spaarrnan's rho VE14f Gevoel Correlation Coefficient 1,000 ,056 

onveilig_nergens onveilig Sig. (2-tailed) ,730 

N 40 40 

LE21 Hoe denkt u dat uw Correlation Coefficient ,056 1,000 

buurt in EHV bekend staat? Sig. (2-tailed) ,730 

N 40 40 

Samenhang tussen 14 en 16 

Correlatlons 

VE16 

VE14f Gevoel Rapportcijfer 

onveilig_nergen Veiligheid in 

s onveilig buurt 
.. 

Spaarrnan's rho VE14f Gevoel Correlation Coefficient 1,000 ,489 

onveilig_nergens onveilig Sig. (2-tailed) ,002 

N 40 38 

-VE16 Rapportcijfer Correlation Coefficient ,489 1,000 

Veiligheid in buurt Sig. (2-tailed) ,002 

N 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Samenhang tussen 14 en 26 

Correlatlons 

VE14f Gevoel HH26 Hoe lang 

onveilig_ nargen woont u in deze 

s onveilig buurt? 

Spaarrnan's rho VE14f Gevoel Correlation Coefficient 1,000 ,007 

onveilig_nergens onveilig Sig. (2-tailed) ,966 

N 40 40 

HH26 Hoe lang woont u in Correlation Coefficient ,007 1,000 

deze buurt? Sig. (2-tailed) ,966 

N 40 40 
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Bijlage 7 
Vragenlijst interview met bewoners 

156 



Algemeen 
Man/vrouw 
Wat is uw huishoudsamenstelling? 

Wat is uw plaats in het huishouden? 

Hoe lang woont u in de Kruiden buurt? (verifiëren of de bewoner langer dan 5 jaar in de buurt woonde bij 

begin herstructurering, 2002) 

Tevredenheid buurt 
Fysiek 

Sociaal 

Wat vindt u van de voorzieningen in de buurt? 

Wat vindt u van de inrichting van de straat? 

Wat vindt u van de uitstraling van de buurt? 

Wat vindt u van de verkeerssituatie in de buurt, en dan met name de 'plaats' van de auto in de buurt? 

Hoe ervaart u verkeersoverlast? 

Hoe ervaart u parkeeroverlast? 

Wat vindt u van de bewonerssamenstelling van de buurt? 

Hoeveel contact heeft u met andere buurtbewoners? 

Hoeveel contact heet u met oude buurtbewoners die nu in een 'Siimmerkopen-woning' wonen? 

Hoeveel contact heet u met bewoners die nieuw in de buurt zijn komen wonen en in een 'Siimmerkopen

woning' wonen? 

Wat vindt u van de sociale veiligheid in de buurt? 

Waar ondervindt u (veel) overlast van? 

Wat vindt u van de buurtactiviteiten die worden georganiseerd? 

Aan welke activiteiten neemt u wel eens deel? 

Bij welke buurtactiviteiten helpt u wel eens mee? 

Bij welke buurtactiviteiten organiseert u wel eens mee? 

Hoe beïnvloeden de buurtactiviteiten uw contact met andere buurtbewoners? 

Welke punten waren in de oude Kruidenbuurt beter dan in de nieuwe Kruidenbuurt? 

Wat zou er beter kunnen in de huidige buurt? 

Hoe hadden de 'minpunten' van de buurt eventueel voorkomen kunnen worden? 

Hoe denkt u dat de huidige Kruidenbuurt bekend staat in Eindhoven? 

Heeft u nog opmerkingen over de buurt? 

Tevredenheid semiopenbare ruimte 
Wat voor gemeenschappelijke parkeervoorziening betreft het bij u? 

Wat vindt u van de gemeenschappelijke parkeervoorziening? 

Hoe voelt u zich in de ruimte van het gemeenschappelijk parkeren? 

Wat zou er volgens u beter kunnen aan de gemeenschappelijke parkeervoorziening? 

Tevredenheid woning 
Wat vindt u van de architectuur van de woning? 

Wat vindt u van de indeling van de woning? 

Wat vindt u van de grootte van de woonkamer? 

Wat vindt u van de tuin van de woning? 

Wat vindt u van de privacy in uw achtertuin? 

Wat vindt u van de privéparkeerplaatsen? 

Welke punten vond u aan de oude woning beter dan bij de huidige woning? 

Hoe hadden de 'minpunten' van de huidige woning eventueel voorkomen kunnen worden? 
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Heeft u nog opmerkingen over de woning? 

Herstructureringsproces 
Wat vond u van de duur van het herstructureringsproces? (van moment dat de eerste woning gesloopt werd 

tot betrekken van de huidige woning) 

Was u op de hoogte van het sociaal plan? 

Was het sociaal plan duidelijk voor u? 

Heeft u voordat u in deze woning kwam wonen, in een wisselwoning gewoond? 

Wat vond u van die wisselwoning? 

Wat vond u van de duur dat u in de wisselwoning moest verblijven? 

Hoe groot was de afstand van uw oude woning naar de huidige woning? 

Wanneer werd u op de hoogte gesteld van de herstructureringsplannen? 

Vond u dit het juiste moment? 

Wat vond u van de manier waarop u werd vertegenwoordigd tijdens het herstructureringsproces? 

Vond u dat u voldoende inspraak had tijdens her herstructureringsproces? 

Wat vond u in het algemeen van het herstructureringsproces? 

Afsluiting 
Heeft u nog verhuisplannen? Waarom wel/waarom niet? 

Zou u andere mensen aanraden om in de Kruidenbuurt te komen wonen? Waarom wel/waarom niet? 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen/aanmerkingen? 
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