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Bijlage I Relevante domeinen naar type corporatie 
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Bijlage 11 Beschrijving bestaande leefbaarheidsonderzoeken 

In de praktijk vinden reeds vele leefbaarheidsonderzoeken plaats. Hierna zullen een aantal bestaande 

onderzoeken worden besproken. Hierbij wordt getracht antwoord te geven op de volgende vragen: 

• Op welke domeinen heeft de signalering van leefbaarheid betrekking? 

• Welke schaalniveaus worden er onderscheiden? 

• Welke (type) indicatoren worden gebruikt? 

• In hoeverre worden de effecten van reeds geïmplementeerd leefbaarheidsbeleid inzichtelijk 

gemaakt? 

• Wordt rekening gehouden met contextafhankelijke factoren? 

LEMON 

Een veel gebruikte subjectieve methode op dit moment is de leefbaarheidsmonitor (LEMON). Het 

systeem is ontwikkeld door de overkoepelende brancheorganisatie van woningcorporaties Aedes. De 

monitor bekijktleefbaarheid vanuiteen volkshuisvestelijke invalshoek. LEMON beschrijftleefbaarheid 

aan de hand van de thema's 'fysieke woonomgeving', 'sociale woonomgeving', 'veiligheid', 'ongenoegens' 

en 'totaaloordeel'. De thema's worden gemeten aan de hand van het oordeel van bewoners over deze 

thema's. Dit gebeurt op buurtniveau (Rigo, 2002, 2003). 

De indicatoren van de verschillende thema's worden meetbaar gemaakt via een cijfer dat de 

bewoners aan de indicatoren kunnen geven. Ook de oordelen van wijkdeskundigen worden via de 

dezelfde enquête gemeten. Uiteindelijk wordt het beeld van de experts meegewogen met een door de 

gebruiker van de monitor zelf te bepalen weegfactor. Naast oordelen over de verschillende thema's 

worden enkele persoonlijke kenmerken van de respondenten gevraagd namelijk de samenstelling 

van het huishouden, leeftijd en geslacht (Peereboom, 2005). 

De monitor wordt actueel gehouden door elke twee jaar een nieuwe enquête uit te zetten. 

De domeinen welke in § 2.4.3 zijn gedefinieerd worden in de monitor door middel van zeer 

algemene indicatoren beschreven. Een kanttekening moet worden gemaakt ten aanzien van het 

gedefinieerde domein 'woning kwaliteit'. In de monitor wordt slechts gevraagd naar het oordeel van 

de woningkwaliteit in de buurt en niet zozeer van de eigen woning. juist de specifieke aspecten van de 

domeinen zijn voor een corporatie nuttig en kunnen richting geven aan de te nemen interventie(s). 

De gegevens worden op adresniveau verkregen en voor de analyse naar het buurtniveau geaggregeerd 

en zijn subjectiefvan aard. Objectieve gegevens worden in de monitor niet meegenomen. 

Wat betreft de contextafhankelijke aspecten van bewoners wordt in de monitor enkel naar de leeftijd 

en geslacht gevraagd. Voor wat betreft de woningkenmerken wordt alleen gevraagd of de respondent 

in een huur- dan wel koopwoning woont. 

Binnen LEMON wordt niet specifiek ingezoomd op het ingezette beleid en de effecten op de 

leefbaarheid. Wel worden ontwikkelingen in de tijd weergegeven. 

'zie Ansoff, 1982 in Smeets & Nuyten, 1992; Hagerty et al., 2001 en Peereboom, 2005 
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Wanneer aan een indicator een negatieve beoordeling wordt toegekend is het niet mogelijk om de 

specifieke redenen hiervan te achterhalen. Niet duidelijk is of de negatieve beoordeling voortkomt uit 

de afwezigheid van voorzieningen of juist door aanwezigheid van verkeerde voorzieningen of het niet 

toereikend zijn van de bestaande voorzieningen. Wel kunnen respondenten naast het rapportcijfer 

aanvullende opmerkingen plaatsen (Peereboom, 2005) . 

Wat betreft de vraagstelling moet worden opgemerkt dat sommige vragen door respondenten 

verschillend kunnen worden geïnterpreteerd. Bij sommige vragen wordt de zinsnede "Denk hierbij 

aan ... " toegevoegd wat ruimte laat voor verschil in opvatting over het gevraagde aspect. 

Voordeel van LEMON is dat het gebruikt kan worden als een benchmark; de leefbaarheidscore 

kan worden vergeleken met andere gemeenten welke reeds eerder het onderzoek hebben laten 

uitvoeren. 

Onderzoek Stichting Interface 'Wonen in Waalwijk" 

In 1998 is een onderzoek uitgevoerd naar de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Waalwijk. 

Het onderzoek is in 2003 herhaald in het kader van de vaststelling van het programma leefbaarheid, 

veiligheid en participatie in Waalwijk en het ISV-programma (Smeets & Carton, 2003). 

In het kader van het onderzoek is onder de inwoners van Waalwijk een zeer uitvoerige enquête 

uitgezet. Hierbij werd ondermeer ingegaan op de aspecten: sociale cohesie, vernielingen en 

vandalisme, visuele kwaliteit, bereikbaarheid van diverse voorzieningen en de mate van diverse 

vormen van overlast waaronder vervuiling in de buurt. Hierbij is ondermeer gekeken naar de bijdrage 

van deze aspecten de leefbaarheid in een gebied. Het onderzoek is uitgevoerd op postcodeniveau. 

In de rapportage is ondermeer gekeken naar het verband tussen de beoordelingen en de objectieve 

gegevens over leefbaarheid en veiligheid welke afkomstige zijn van de politiemonitor en het meldpunt 

Beheer Openbare Ruimte (BOR). De gegevens in de rapportage hebben betrekking op meldingen van 

incidenten op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en beheer van openbare ruimte. 

Naast de beoordelingen over leefbaarheid, veiligheid en beheer openbare ruimten is aan respondenten 

naar diverse bewonerskenmerken en kenmerken van de woonsituatie gevraagd. Hierbij is aan de 

geënquêteerden gevraagd welke aspecten in hun ogen de aandacht verdienen. Daarnaast is gevraagd 

welke organisaties in hun ogen een rol hebben gespeeld in eventuele veranderingen op het gebied 

van leefbaarheid, veiligheid en hoe tevreden men over verschillende aspecten van buurtbeheer was. 

Het onderzoek gaat zeer gedetailleerd in op alle leefbaarheidsdimensies en zijn verkregen door 

middel van factoranalyse. Het schaalniveau waarop de gegevens verkregen zijn is op postcodeniveau 

(straatniveau). Vervolgens zijn de gegevens geaggregeerd naar buurtniveau. Voor het definiëren van 

de buurten is gekeken naar fysieke grenzen en niet zozeer de grenzen welke door de gemeente was 

gehanteerd. Zo is getracht rekening te houden met de zogenaamde 'mental maps' (zie 2.6.3.) van 
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respondenten. 

Binnen het onderzoek is rekening gehouden met zowel objectieve als subjectieve indicatoren. Wat 

betreft de relatie tussen objectieve gegevens en de waardering van de woonsituatie merken Smeets 

en Carton op dat " ... kenmerken van de woonsituatie, zoals de frequentie van verkeersongevallen in een 

bepaalde buurt, het oordeel over leefbaarheid en veiligheid beïnvloeden, ... " 

Hoewel binnen het onderzoek de resultaten zijn vergeleken met de resultaten uit 1998, is niet nader 

ingegaan op de relatie tussen genomen maatregelen en de effecten op de leefbaarheid die dit met zich 

mee heeft gebracht. 

Binnen het onderzoek zijn diverse contextafhankelijke aspecten meegenomen. Hieruit is ondermeer 

gebleken dat werkeloze respondenten over het algemeen een negatiever oordeel hebben over de 

leefbaarheid in hun buurt dan andere respondenten. 

Een nadeel van dit onderzoek is de omvang van enquête. Dit is wellicht een drempel geweest voor 

bewoners bij het invullen ervan. Ander probleem van het onderzoek is dat in wijken en buurten waar 

relatief veel problemen waar te nemen zijn, de bereidheid voor deelname minder is dan in wijken 

en buurten waar dit niet het geval is. In deze gebieden heerst de gedachte dat "er toch niks aan de 

problemen in de buurt gedaan wordt:'. 

Onderzoek in gemeente Gorinchem 

In het kader van het ISV-programma (Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing) is in de 

gemeente Gorinchem in 2002 getracht een sociaal-maatschappelijke beschrijving van de wijken te 

verkrijgen (ISV-groep, 2003). Hierbij werd ondermeer aandacht besteed aan de leefbaarheid in de 

wijk Evenals bij de hiervoor beschreven onderzoeken wordt in dit onderzoek leefbaarheid subjectief 

benaderd. De leefbaarheid werd gemeten aan de hand van de beschrijving van de fysieke kenmerken 

en de waardering van de bewoners over de leefbaarheid in hun buurt afwijk. Aanvullend zijn gegevens 

afkomstig van het politie-incidentenoverzicht gebruikt bij de beschrijving van de leefbaarheid in de 

verschillende wijken en buurten. Destijds was de intentie om de sociaal-maatschappelijke beschrijving 

periodiek te monitoren. Dit is vooralsnog niet gebeurd. Het onderzoek 

De enquête is verdeeld in vier onderdelen te weten: "Wonen, woonomgeving en voorzieningen", 

"Welzijn en veiligheid", "Overlast:' en "Aandachtspunten voor uw wijk'. In het laatste onderdeel konden 

respondenten aangeven (evenals in het onderzoek in Waalwijk) welke aspecten volgens hen de 

prioriteit verdienen. Hierbij werden een aantal aspecten genoemd en konden de respondenten 

eveneens door middel van een rapportcijfer de mate van prioriteit aangeven. 

Over alle relevante levensdomeinen wordt binnen het onderzoek informatie verkregen. Naast het 

gebruik van subjectieve gegevens worden ook objectieve gegevens verkregen aan de hand van 

beschikbare databestanden. Wat betreft contextafhankelijke aspecten is in de bewonersenquête naar 

de leeftijd, of zij samen wonen dan wel alleenstaand zijn, het hebben van kinderen en het wel of niet 
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willen verhuizen gevraagd. Daarnaast zijn de kenmerken van de bevolking zoals bevolkingsopbouw, 

etniciteit en inkomen beschreven aan de hand van gemeentelijke cijfers. De contextafhankelijke 

gegevens, zijn nietgekoppeld aan de waarderingen in de enquêtes aangezien hiervoor databestanden 

van de gemeente zijn gehanteerd. Alleen wanneer de enquêtegegevens worden geaggregeerd naar 

het schaalniveau waarop de gemeentelijke gegevens verzameld zijn kunnen eventuele conclusies 

getrokken worden. Aangezien ditonderzoekals een nulmeting beschouwd kan worden, zijn eventuele 

effecten van het beleid niet inzichtelijk gemaakt. 

Kanskaart 

Door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) is de Kanskaart van Nederland ontwikkeld 

(Knol et. al., 2006). Deze kaartvergelijktop landelijkniveau de matevan verloederingvan verschillende 

gebieden op postcodeniveau. Dit wordt gemeten met gegevens afkomstig van de Politiemonitor, een 

grootschalige enquête waarin respondenten gevraagd wordt in welke mate zij overlast vinden in hun 

buurt ten aanzien van graffiti, hangjongeren etc. Verder zijn relevante achtergrondkenmerken van 

de betreffende gebieden in kaart gebracht, indien deze samenhang vertonen met verloedering of 

verschraling. Het gaat daarbij zowel om bevolkingskenmerken als fysieke kenmerken van wijk en 

woningen. Door deze gegevens mee te nemen in de kanskaart wordt getracht meer de achtergronden 

van verloedering te achterhalen om zo meer tot een gerichte aanpak te kunnen komen. 

De Kanskaartvan Nederland 2006 is ditjaar voor het eerst in gevoerd. Doordat nog nietzoveel gegevens 

voor handen waren, is voornamelijk gericht op de mate van overlast in buurten. In de toekomst wil 

men zich ook richten op de sectoren onderwijs en volksgezondheid. De Kanskaart dient volgens de 

makers nog verder te worden ontwikkeld. Aangezien veel data niet op postcodeniveau gepubliceerd 

mocht worden, moest worden volstaan met rangordescores. Daarnaast werd het verkrijgen van de 

gegevens bemoeilijkt doordat verschillende ministeries verschillende monitoren hanteren. 

Het SEV heeft de intentie eens in de twee jaar een nieuwe meting te houden dit ongewijzigd over een 

periode van minstens tien jaar zodat ontwikkelingen in kaart gebracht kunnen worden. 

Hoewel de Kanskaart van Nederland een goede benchmark is voor wijken onderling, moet toch 

een kanttekening geplaatst worden wanneer het gebruik wordt als signaleringssysteem voor de 

leefbaarheid in wijken en buurten. De Kanskaart heeft voornamelijk betrekking op de domeinen 

veiligheid en overlast in buurten. In de politiemonitor, waar de Kanskaart deels op is gebaseerd, wordt 

geen aandacht besteed aan andere aspecten van leefbaarheid zoals sociale interacties tussen mensen 

uit de buurt. Evenals bij het onderzoek in Gorinchem zijn de contextafhankelijke aspecten niet direct 

gekoppeld aan de waardering van de leefbaarheid hierdoor kan met de kanskaart niet inzichtelijk 

gemaakt worden in hoeverre contextafhankelijke aspecten invloed heeft op de beoordeling van de 

leefbaarheid in een gebied. 
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Inicio-methode 

Deuten & Pauwels (2004) komen tot een trapsgewijze signaleringsmethode. Zij beschrijven 

de zogenaamde Infcio-methode om de leefkwaliteit van een gebied te bepalen. Deze methode 

onderscheidt vier fasen te weten: verkennen, inventariseren, prioriteren en de uiteindelijke aanpak. 

In de eerste fase wordt een lijst van algemene indicatoren voor leefkwaliteit samengesteld. 

In de tweede fase worden naar aanleiding van gesprekken met diverse sleutelfiguren welke met 

hun verschillende achtergronden een goede indruk hebben van het gebied (bijvoorbeeld wijkagent, 

wijkbeheerder of opbouwwerkers) een op het gebied toegespitste groslijst van indicatoren voor 

leefkwaliteit opgesteld. 

In de derde fase wordt deze lijst gereduceerd tot een definitieve lijst van maximaal tien indicatoren 

welke op dat moment de meeste invloed hebben op de leefkwaliteit Deze prioritering komt op 

verschillende manieren tot stand en is afhankelijk van beschikbare middelen, tijd en gekozen schaal. 

Deuten & Pauwels noemen in dit kader allereerst het bewonerspaneL Een dergelijk panel kan in 

betrekkelijk korte tijd en tegen relatief lage kosten worden ingezet. Ook kan het verhelderend 

werken voor de afweging van de indicatoren. Daarnaast kan het de betrokkenheid vanuit de buurt 

bij het onderzoek vergroten. Hiernaast wordt het afnemen van een enquête onder gebruikers in 

het gebied genoemd. Hoewel dit een duurdere en tijdrovende variant is, geven de uitkomsten een 

representatiever beeld dan de inzet van een panel. 

De overige indicatoren kunnen in een later stadium aanbod komen wanneer in de loop van de tijd 

mogelijk prioriteiten verschuiven. 

De laatste fase is het daadwerkelijk in zetten op de tien gedefinieerde aspecten. Dit betekent dat 

er concrete maatregelen worden genomen om de leefkwaliteit in gebieden te verbeteren. Deuten & 

Pauwels geven hierbij aan dat het gaat om haalbare doelen. 

Hoewel alle relevante domeinen in de algemene lijst met indicatoren worden vertegenwoordigd 

wordt monitoring met deze methode bemoeilijkt aangezien de indicatoren per keer en per gebied 

kunnen verschillen. Daarnaast heeft deze methode betrekking op een bepaald gebied en worden 

niet meerdere buurten en of wijken naast elkaar gezet. Er kan geen uitspraak worden gedaan in 

hoeverre de effecten van ingezette maatregelen het gewenste effect hebben bereikt. De enige manier 

om dit in kaart te brengen is dat de indicatoren niet meer in de prioriteitenlijst voorkomen. Eveneens 

is niet duidelijk in hoeverre objectieve en subjectieve indicatoren gebruikt worden en in hoeverre 

contextafhankelijke aspecten worden meegenomen. 

LENS-methode 

Deze methode gaat steeds uit van de bewoners. Het is een methode voor toekomstige-analyse en 

bestaat uit een drietal fases te weten: inventarisatie, afweging en constructie. Bij de inventarisatie 

beoordelen de bewoners allereerst de eigen woonomgeving en de mogelijkheden die ze hebben 
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om daar naar wens te leven en vervolgens de handelingsalternatieven die ze op dit vlak hebben. 

In de tweede ronde reageren bewoners op de ideeën van elkaar en worden mogelijke maatregelen 

geformuleerd en beoordeeld. Dit loopt door in de derderonde. Uiteindelijk worden mogelijke 

oplossingen vertaald naar uitvoerbare scenario's voor de verbetering van de levensvatbaarheid in de 

buurt (Bussing & de Boer, 1998; website "thuis in de stad") 

Het toepassen van de LENS-methode in een wijk wordt gezien als een tijdelijke interventie die de 

wijkontwikkeling vanuit bewonerskant kan sturen. Het resultaat van de LENS-methode kan een 

belangrijke bijdrage leveren aan het opmaken van een wijkontwikkelingsplan. Bewoners zijn bij het 

opmaken van een wijkontwikkelingsplan immers de belangrijkste actoren. Een LENS-onderzoek 

loopt ongeveer één jaar, met één intensieve periode van een half jaar. Er wordt gewerkt met een groep 

van 50 tot 100 wijkbewoners. Tijdens de ronden kunnen de deelnemers bronnen bestuderen en 

schriftelijke vraaglijsten invullen, maar ook in groepen discussies voeren. Belangrijke kanttekening is 

dat het uitvoeren van de LENS-methode deskundigheid en handigheid vergt. Ook kost een dergelijke 

aanpak relatief meer tijd en geld. 

Verder is niet duidelijk in hoeverre contextafhankelijke kenmerken worden meegenomen in de 

samenstelling van de groepen bewoners uit een wijk. Ook is het niet duidelijk welke domeinen 

worden meegenomen in het onderzoek. Dit bemoeilijkt de vergelijking tussen gebieden. Daarnaast 

vindt geen monitoring van de effecten van de ingezette scenario's plaats. 



Leefbaarheid in beleid; naar een beslissingsondersteunend model voor het nemen van leefbaarheidsinterven ties 

Bijlage 111 Voorwaarden leefbaarheidssignaleringssysteem 

Ten aanzien van het leefbaarheidssignaleringssysteem kunnen een aantal voorwaarden worden 

gesteld. Op basis van een literatuurstudie1 zullen deze hierna in het kort beschreven worden. De 

criteria zijn hierbij onderverdeeld naar de vijf discussievelden volgens Pacione (2003). 

Criteria ten aan zien van domein( en) 

1) Het signaleringssysteem moet inzicht geven in de mate van problemen met betrekking tot 

de levensdomeinen 'woningkwaliteit; 'buurt; 'veiligheid; 'interpersoonlijke relaties'en' 

betrokkenheid gemeenschap'; zoals in het vorige hoofdstuk (§ 2.4) is besproken, kan 

leefbaarheid beschreven worden aan de hand van een groot aantal levensdomeinen van 

een mens. Slechts een beperkt aantallevensdomeinen zijn relevant voor woningcorporaties. 

Immers vanuit hun taken en verantwoordelijkheden kunnen corporaties op slechts een 

beperkt aantal domeinen inspelen. 

2) De domeinen dienen samen betrekking te hebben op de leefbaarheid in een gebied; in dit 

onderzoek gaat leefbaarheid om de kwaliteit van iemands (gehele) woonomgeving gaat 

en niet op slechts een component daarvan. Door het toepassen van van regressie methode 

op de scores van de samengestelde domeinen kan bekeken worden in hoeverre deze de 

gehele leefbaarheid beschrijven of slechts een deel daarvan. Hierbij wordt verondersteld 

dat wanneer de domeinen de algehele tevredenheid met het leven verklaren dit zichtbaar is 

door een sterke en significante regressie coëfficiënt. 

3) Elk domein dient een substantiële maar uniek deel van het leefbaarheidsconstruct verklaren; 

aangezien elk aspect van de woonomgeving gezien kan worden als potentieel domein, is 

het van belang om een zo spaarzame set domeinen te formuleren welke voldoen aan het 

criterium hiervoor (2) . Dit kan getest worden door de hoeveelheid unieke variantie 

(= bijdrage) van elk domein aan de afhankelijke variabele leefbaarheid te meten. 

4) Domeinen dienen in potentie neutraal, positief of negatief te zijn in hun bijdrage aan het 

leefbaarheidsconstruct; met dit criterium trachten Hagerty et al. (2001) domeinen te 

elimineren welke alleen verminderde leefbaarheid in een gebied zichtbaar maken. De reden 

hiervoor is dat sommige domeinen (bijvoorbeeld afwezigheid van pijn) wanneer deze 

optimaal functioneren slechts een neutraal effect hebben op de leefbaarheid en nooit een 

positief effect. Volgens Hagerty et al. is dit een belangrijk onderwerp aangezien 

leefbaarheidsmetingen gemaakt zijn om de ervaringen van het gehele leven in kaart te 

brengen zowel positief als negatief. 

Criteria ten aanzien van schaalniveau(s) 

5) Het signaleringssysteem moet informatie verschaffen over de schaalniveaus buurt

complexniveau en gebouwniveau; hoe lager het schaalniveau waarop de informatie 

'zie Ansoff, 1982 in Smeets & Nuyten, 1992; Hagerty et a l., 2001 en Peereboom, 2005 
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beschikbaar des te gerichter kunnen interventies worden ingezet. Echter vaak zal de 

informatie alleen op buurtniveau beschikbaar zijn. Allereerst zijn de meeste gegevens 

alleen op buurtniveau verkrijgbaar. Dit heeft ondermeer te maken met privacy gevoeligheid 

van de gegevens. Daarnaast zijn de meeste gegevens uit bestaande databestanden slechts 

op buurtniveau beschikbaar. 

6) De gegevens dienen volledig te zijn; de benodigde gegevens dienen voor alle genoemde 

schaalniveaus beschikbaar te zijn. 

Criteria ten aanzien van type indicator 

7) Elk domein dient gemeten te worden door middel van zowel objectieve als subjectieve 

indicatoren; zoals § 2.3.3 reeds is behandeld zijn objectieve en subjectieve indicatoren 

complementerend aan elkaar. Hagerty et al. maken daarnaast nog op dat over het algemeen 

objectieve indicatoren niet of nauwelijks met de subjectieve tegenhangers correleren (zie 

volgende criterium). 

8) Verschillen tussen objectieve en subjectieve indicatoren moeten inzichtelijk worden gemaakt; 

voor een goede probleemherkenning en probleemformuling dienen storingselementen 

zoals geformuleerd in§ 2.3.3 worden meegenomen in de signalering. 

9) De subjectieve dimensie van elk domein heeft zowel een cognitieve als een 

gemoedscomponent. Deze kunnen gemeten worden door vragen naar de tevredenheid; 

de perceptie van leefbaarheid is het resultaat van meervoudige vergelijkende 

processen. Deze processen chatten het verschil tussen waargenomen omstandigheden 

en ingebeelde andere omstandigheden die refereren aan andere mensen, het verleden, 

ideaal beeld etc. Over het algemeen wordt het meten van tevredenheid als beste methode 

beschouwd om deze verschillen in kaart te brengen. 

10) De domeinen verschillen voor wat betreft dimensies in persoonlijkheid, cognitieve processen 

en gemoedstoestand en kunnen daardoor niet objectief gemeten worden; dit criterium heeft 

te maken met criterium 1. De auteurs zijn van mening dat "Quality of Life (QOL) is an end 

state ofbeing ... Hence, measures ofQOL have to focus on this end state, notfactors that may 

affect it. Therefore, any measure of QOL has to capture the end state of being in various life 

domains." 

11) Algemeen of specifiek; Een afweging moet worden gemaakt hoe specifiek of juist algemeen 

de indicatoren in het signaleringssysteem moeten zijn. Het signaleringssysteem dient aan 

de ene kant voldoende informatie te genereren om richting te geven aan eventuele 

interventies. Aan de andere kant dienen de gegevens als input relatief snel en gemakkelijk 

beschikbaar te zijn. 



Leefbaarheid in beleid; naar een beslissingsondersteunend model voor het nemen van leefbaarheidsinterventies 

Criteria ten aanzien van causaliteit 

12) Het leefbaarheidssignaleringssysteem moetgebasseerd zijn op een duidelijke theorie; hiermee 

bedoelen Hagerty et al. (2001) onder andere dat duidelijk moet zijn hoe het concept 

!eetbaarheid (Quality of Life) wordt beïnvloed door externe en interne variabelen. 

13) Het signaleringssysteem moet ontwikkelingen in de tijd inzichtelijk kunnen maken; belangrijk 

is dat de verbeteringen of verslechteringen van de !eetbaarheid in gebieden in kaart 

worden gebracht zodat strategieën geformuleerd kunnen worden. Ook kan dan bekeken 

worden of het ingezette leetbaarheidsbeleid het gewenste effect heeft zodat reeds ingezette 

interventies indien nodig kunnen worden bijgestuurd. Hiertoe dient hetsignaleringssysteem 

een ijkpunt te hebben (nulmeting) 

14) De signalering dientgerapporteerd te worden als een overal/getal, maar kan opgedeeld worden 

in diverse componenten; hoewei Hagerty et al. (2001) onderling oneens waren over 

het toevoegen van dit criterium, kan volgens de meerderheid een enkel getal voor bewoners 

en beleidsmakers een duidelijker beeld geven of de !eetbaarheid al dan niet verbetert in 

een gebied. Tegenstanders zijn van mening dat wegingen voor het combineren van 

domeinen zeer variëren tussen mensen. Daarnaast kunnen volgens hen interventies slecht 

ingezet worden wanneer de verschillende componenten van !eetbaarheid worden 

afgebakend. 

15) De gegevens in het signaleringssysteem moeten continuïteitswaarde hebben; De 

dataverzameling dient continu van karakter te zijn. Vooraf moet zekerheid zijn wat betreft 

het al dan niet periodiek beschikbaar zijn van gegevens. 

Criteria ten aanzien van Contextafhankelijkheid 

16) Elk domein binnen het /eefbaarheidssignaleringssysteem moet relevant zijn voor de meeste 

mensen; Hagerty et al. (2001) geven aan dat het denkbaar is dat een index specifiek 

ontwikkeld voor een bepaalde groep in een bepaalde sociale context, niet of slechts ten delen 

de !eetbaarheid van andere groepen en andere contexten beschrijft. Met andere woorden 

de validiteit van een generieke leetbaarheidsmeting moet aangetoond worden aan de hand 

van verscheidene populaties in verschillende contexten. 

17) Aangezien verondersteld kan worden dat ieder individu een andere perceptie heeft op de 

omgeving, dient hetsignaleringssysteem rekening te houden metcontextafhankelijke aspecten; 

zoals in§ 2.8 naar voren is gekomen, is niet iedere omgeving geschikt voor iedereen. ledere 

sociale groep waardeert de leefbaarheid van de omgeving weer anders. 
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jongerenvoorzieningen aantal x x x 
jongerenvoorzieningen bereikbaarheid x x x 
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recreatieve voorzieningen_bereikbaarheid x x x 
sportvoorzieningen bereikbaarheid x x x 
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openbaar vervoer _bereikbaarheid x x x x x 
openbaar vervoer _kwaliteit x x 
hondenuitlaatplaats bereikbaarheid x 
sociale en culturele voorzieningen x x x x x x 
buurthuis_bereikbaarheid x x 
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overlast stank horeca x 
overlast_geluid industrie x x 

~-' 

overlast_geluid horeca x x ·-~ · 

overlast_geluid vliegtuigen x ),~ 
overlast_geluid (algemeen) x x 
overlast_geluid buren x 
overlasUilegale afvalstort/verbranding x 

Interpersoonlijke relaties 

samenleven mensen m de buurt x x x 
samenleven hogere/ lagere inkomens x x 
samenleven verschillende etnische afkomsten (autochtone/ x x x x 
allochtone) 

leefstijl van buurtbewoners x x '';,~ x 
gedrag directe buren x 
gedrag overige buurtbewoners x 
sociale interacties x 
sociale netwerken x 

sociale interacties met buren/banden met mensen gemeenschap 
x x x x x 

sociale interacties met familie x 
sociale interacties met vrienden x 
beleving privacy thuis x 

Betrokkenheid gemeenschap 

betrokkenheid buurtbewoners bij buurt x x x x x x x x x 
aandacht uiterlijk eigen woning/ tuin x x x 
eigen bijdrage/ vrijwilligers werk. verenigingsleven x x x 
sociale controle in de buurt x x 

integratie (sociaal economisch, ethnisch) 
x 
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overlast_ vervuiling (zwerfvuil, hondenpoep ed.) 

overlast_illegale afvalstort/verbranding 
overlast_grafiti en aanplakbiljetten 

overlast activiteiten (horeca, drugshandel, prostitutie ed.) 
vandalisme (algemeen) 
overlast_ criminaliteit 
veiligheid_gevoel van veiligheid 

veiligheid onveilige plekken in wijk 
veiligheid verkeersveiligheid 
overlast verkeeroverlast algemeen 

overlast parkeren 
overlast stank (algemeen) 
overlast_geluid (algemeen) 

Interpersoonlijke relaties 

samenleven mensen in de buurt 
samenleven hogere/ lagere inkomens 
samenleven verschillende etnische afkomsten (autochtone/ allochtone) 
gedrag directe buren 
gedrag overige buurtbewoners 
sociale netwerken 

Betrokkenheid gemeenschap 

betrokkenheid buurtbewoners bij buurt 

aandacht uiterlijk eigen woning/ tuin 
eigen bijdrage/ vrijwilligers werk, verenigingsleven 
sociale controle in de buurt 
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Rondslingerend vuil 
Meldingen rondslingerend vuil 
Meldingen 

Mate van bekladding/vernieling 
Meldingen bekladding/vernieling 
aantal meldingen 
Overlastmeldingen 
Aantal inbraken 

Angst voor beroving 
Angst voor inbraak 
Aantal onveilige gebieden in de wijk 
Onveilige verkeerssituatie 

Verkeer 
Parkeerprobleem aanwezig_ 
Stank 
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Incidenten meldingen 
Incidenten meldingen 
Incidenten meldingen 

Incidenten meldingen 
Incidenten meldingen 
aantal vrienden/kennissen in de buurt 

Buurtcommissies actief 

Aantal opgezette bewonersinitiatieven 
Onderhoudsniveau tuinen/woningen 
Aantal verenigingingen in de wijk 
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Kwaliteit van do woning

V ate ~ otven5~it’.5 . eantrekkeEjkewoongeboow,porliok Verstorking ldentttoltwoongcbouw,

eon beboeld vormrnderlng vandalisine, venoindortng
V ~ , . onveillgheldsgevoolens

Veiligheid & Overlast

tie overige stakeholdgebouwniveau
complexniveau

buurt/wijkniveau

Niouwbouw> wijkniveau
Bestaand > woningniveau

Veiligheid & •verlast complexniveau buu~/~jkoiveau corPoraon~erho~dsdiensten) ers (by

Kwaliteit van Ia w.ning gebouwniveau
complexniveaulnterpers..nlijke relates

Betrokkenheil gemeenschap

politie, gemoente, corp -

prnbntlk~ ostrotnon000l hans op
~on1nglobrnkon soveol inogoIi~kte
~,‘onntnderszn. l3lldrage

V ~an’vst*iotnrtag van sochile valbghold iosninl
V .• ~ponba~ rolnl000 en do ~~oda

. ~ Net torogdslngon van vornain
an overinaten gnvnolenaonvelugheld

at

Veilighoid & Overlast

corporatie, bewoners

94~nk.. .~ - ht~:.

V. ~V~• V

• I
too’ ..~

~Voobetoreo woolngdwerenthde op
jkntvoau

tb*ëtoronwonin erentiatinop
kidveno

lnterpers..nlijke relates
Betrokkenheil gemeenschap

Kwaliteit van le w.ning
lnterpers..nlijke relales

Betrokkenheid gemeenschap

lnterpers..nlijke rela~es
Betrokkenheid gemeenschap

Kwaliteit van le wining
lnterpers.enhijke rela~es

Betrokkenheid gemeenschap

buurtniveau bewoners, woningcorporati
wijkniveau

buurtniveau bewoners, woningcorporaties, gemeent
wijkniveau

buurtniveau bewoners. woningcorporaties, gemeent
wijkniveau

buurtniveau bewoners, woningcorporaties, gemeent
wijkniveau



ppvlijkva -~

tier tsohappvaat~obI
onderavet~ta~n

h~evevag
‘erwI~s,anrg o4.

ké~,soci reJ~e~,
edtac ~doz~Iun1ng

dn.wdttied~t
$jkntvaau

~Iuetingbeu vutw maatachappeUjk

oteren kwaflrait wooaomgevia~(o.a~
onto kwatitolt).

erbereren van voor2Joning~rnrnvoauf
‘anraictangen rr.ntren vocn’

tcdita~
Va kouzarnogotiikhedan vanpotenugie
rne~wkotners vargroten. Bli toevoogen van
dourdere wantngen1n ann wljk, xnogolijkbeid
rot tnaken•van woonrarrlère, Satiate
netwerken•worden b~houden.

Door do antwlkkeflng van maatachappeUjlr
vaaigoedkannen diverse tnstelllngan
gehuisoest warden en aleuwo projedien
warden opgezet, Verslerlaon.van
buurtverblndtngon/notwerken. Meer
~nIkkeHngskansen near roensen

Vergroting van do kwahtelt van dewljk
waardoør oak inlddenklassers in tie wlJk
worden behaudon dun wet aangetrokken.
Stijging sodsal’econamlsche positie door
eroeren van workgolegenheld

Yornsinderon van gevaelens van onvetlighold,
Welltrht tunloed op do soriale sarnenbang in
do Inu*rtdoarverbeteriag
ontinoetlngsptekkon
Door bet creeren van doze function kan de
satiate nainenhangin eon gebted verbeterd
alan wet vorstevigd warden,

Verstorking~ verbetor,ng van a~da1e
netwerken door ontnsoetingvptaassan.
Vergroren van zolfredzaainhetd van
bewonera. Velligheld In bunt-ten en wtjkon
vergroten (in goval van wrg soar
vorslaelngan)
Net wegnenwit van gevoelenu van
ons’clltghold blj buurtbewoners door eon
platte to geven voor hangjongeren. Net
bleden van baton door creerea c-an leer-
work trajecten

Schaalniveau
buurtniveau
wtjkniveau

buurtniveau
wijkniveau

bewoners,
woningcorporaties,

gemeente,
welzijnorganisaties,

zorginstellingen,
avenge stakeholders

bewoners, woningcorporatles,
gemeente, zorginstellingen,

welzijnsinstellingen, commerciele
partijen

nor rultntevour klelno ondernemocs

Kwaliteit van dv w.ning
lnterpers..nlijke relales

JeW.kkenheid gemeenschap

Fysieke Iuurtkenmerken
lnterpers..nlijke relales

Stakeholders
bewoners, woningcorporaties, gemeent

~eficoatm- ë
rullerafl

•~ trevhof~neh
senie*u *isao~

6 (II~1i ~ah~de~reas/
p1cm /•~

/ i~I

~ lawenfvetdaeni vi,
green-pt /

of f edt.

vrkadol
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Fysieke buurtkenmerken

orboteren kwalltolt onomguvia5 (at. Net vergraten van gevoelens voltigheid en
unto kwalItoIt). Vornaindiuten vats oovelllge vermlnderen van do overlant In eon buurt

‘lekkott in do buurt.
erbeterettkwaltt.elt woonmugevlng Co-n. Verminderan van gevoetons van onveitlghetd.
funete kws Iteit~. Vorminderon van oiweklge WetIlcht tnvlaed op do snctato namenhang In
Iekteonln do bautt, dv buort door verbetering

ontmoetlngsptekkon

erbeterwt van vooxzlenlngoanlvoati.

erbetereet van voortenntgesntveau

Veiligheid & Iverlast
Fysieke huurtkenmerken

Veiligheid & Iverlast
Fysieke huurtkenmerken

Veiligheid & •verlast
Fysieke buurtkenmerken

Fysieke buurtkenmerken
lnterpers..nlijke relales

bewoners, woningcorporaties, gemeent

bewoners, woningcorporaties, gemeent

bewoners. woningcorporaties, gemeent

4,

buurtniveau
wijkniveau

buurtniveau
wijkniveau

buurtniveau
wijkniveau

wijkniveau

wijkniveau

buurtniveau
wljkniveau

wijkniveau

Fysieke buurtkenmerken

~tWiuof Jlchbld!ilgt V~aisotoron van berolkbaarttcutd van nun Verbotoring kwaittelt van nun geblod.
I) gm~eon •ted VergrotingzelIredzaa,nheldvaribewaners

Veiligheid & •verlast
Fysieke buurtkenmerken
lnterpers..nli;ke relales

Fysieke buurtkenmerken
Veiligheid & Iverlast

zorgbehoevende bewoners, corporaties,
zorginstellingen. gemeente

bewoners,
welzijnsinstellingen (jeugdwerk).

gemeente

bewoners, ye
gemeente, corporatie (als

vertegenwoordiger huurders)



Ontcome

onolndlgeerkrsungeeaften. Kinderen Verbetoring van do veibghold en do kwtilk
~j~gg van do woonotngevlng

- HeratnUim van coon docatlo ttisadn z~dH, verbetoring loelbaarhoid door niot name

~p~nnsen van proble iooaoodor4 palitie or comnwnlcatle en zolfoplosnendvonnogen
ann top~ hoeftto l~nmon, ddolaars van boron to verbeteren. Voratorklng

ntroloren botnaleven van efspralwn. botrokknnheid n-an bewoners en bi~dcngo ann
• integratie van nilnderheden.

g
Ito

Veffigheid & Overlast bewoners. gemeente. corporatle (als
vertegenwoordiger huurders)

Veiligheid & Overlast buurtniveau bewoners, gemeente, corporatie (als
wijkniveau vertegenwoordiger huurders)

Veiligheid & Overlast buurtniveau
wilkniveau

bewoners gemeente, corporati
verte: enwoordi: er huurders

bewoners m -

ondersteuning van corpora . -

en/of politic

~W~i’titIi~ InvIdiPIbewonors 013 do elgon
woonovagoving. Vorgcatlng.van do kwallrctt

- an do van do woononsgevtng.

vergroten.van-betrokkonheid en
verantwoordellJkheidsgovoe) biIbtwoners.
&w000rs zullenhun domeln ‘b~nchormen en
verdedigon’. Hot botokent to-lobe bet
torugvoroveren von do ruimte door
bewonern. Hater onderhoudon woon- en
Iaafomgovlng, the oak eon verzorgdor
ultstrabng heeFt. Schrlkt porentielevandalen
en orlminolen-af.

: v ;- ~ ,:..; at Lantato Kansholeid lwefttbtdonl am to Eon negati000 splraal wnrdt doorbroken. Do

u- -‘- - rkomeu dat enroorvakom van extreme ovorlast govende bowoners warden soil
• t -..-. -.--- boron ovnrlast door eon eerantwoordelijk gemaakt.
w,,:- • : ‘

~ci~pteor4viur4t. ar~lrwe ocdnnrnaastwordtgetrarhtde
go.’..’- nreri runuek van do dièotan wordeni

- • •art gepakt
,~ 12N1

Veiligheid & Overlast
lnterpersoonlijke relaties

semi-openbaar gebied>
direct rond de eigen woning,

het eigen bouwblok.
Vereniging van Wijkeigenaren>

wijkniveau

kleinschalig:
complex, w000blok.

straat. hoogstens kleine buurt.
Afhankelijk van aard afspraken.

• evmioderingverkooreongeva en hat verbotoren van do vorkoorsvolllghold

egnamen van parkeecovorlast Vorbetering van do vaflipheld (visuele)
kw~litelt woononigeving

rou/borirtgeneten
k ft non

buurtniveau
wijkniveau

lnterpersoonlijke relaties
Veiligheid & Overlast

Betrokkenheid gemeenschap

buurt gericht
of stedelijk van opzet

loll
var ennidwul

a ta

‘-‘--n.’
wane.-,

Ier.kkenheid ~emeenschap
Fysieke buurtkenmerken

Veiligheid & •verlast

t~’.,

orktinrbn van erdatlgt ovarbbt Cór~emtae boporklng.varr ernstige oeorlast oasis
a woners hebbon eon stab achcoe do dour golutdooverlast on~vorvoillng, Verbetorers
l~ omatigo averlaargovers. laderoen-woot solfrodsanrohold baurthowonors onidat so

do gmnzenIiggen en nvat do elkaar op do regols kunnen aansprekon.
000quentles zrjn wennoer die overechredcn Toonarno van tactile samonhang doordat

‘artiest. Gomoortschsppoblkegemaakte daar ond erllng door over geprant on
.nsakenhetbewoiseris gedracussiserd worth. WelUchteen ver~rotlDg

gomatkthljberelbaarop ovorlastgevend van de vorhuurbaarheld am dat tie kwalitolt
dragaan toeproken van do w0000rngeving daor.do rogels

constant wardtgeacht.

~dadrrrldaeridg/ bodaildlngnun’ausnw on Tegan gaan ean-ornutlgoovorlaat.
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corporatie, andere verhuu
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Veiligheid & Overlast

Veiligheid & Overlast
lnterpersoonlijke relaties

buurtniveau
wijkniveau
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complex, woonbl
straat. kleine buurt.
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dan ~t~nalevan au

gooidnwoott’ of eiefreg
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Outcome
Voorkornen van venal jdtge
bewonersaaoienstelltngwaardaar hergebted
flIer daattnp d~ moatscboppeltjke ladder. Her
gebied bIIJft aantrekketljk your andera
suciatt-economische groepen
Zlovorderlng van de sociale cohesie In eon
gebied.Vergroting van do betrokkeuhetd en
verantwnordelijl~heldsgevoel van bewonors,

kleinschalig:
complex, woonbiok,
straat, buurniveau

kleinschalig:
complex,

woonbiok,
straat, buurniveau

woonbiok hoogsteno
buurtniveau ca SO woningen

ldeinschalig:
complex, woonblok,
straat, buurniveau

of wijkniveau

buurtniveau
wijkniveau

buurtniveau
wijkniveau

bewoners,
corporatie,
gemeente,

welno aties
bewoners,

politie, winkeliero

- ,‘ -, ~.prv~k*e~ ~$~nnd
- ~‘ ~lu ate,

a~l~l~~g i.~ai

iraagis V I - rite ftdk g~onOkaed no~bvwonefs ~
• plaarnen in buurtmt waar bun wuongedrag

,~nt ~aeose IeermrInde~kwerdt
~?oor1adlvtdlwl~: egig houden den wal.vetseerkt

eacht
eu to th5]~en Ov~ po~iionwleronotkaar kennen en dorven

dtouttl’ ,~‘ ~ - ~‘ ;l~ en olkaar eante aprekon op hun godreg,
V V

buurtniveau
wijkniveau

~‘~gvan de nortaje samenkeutg, Vergroung van do nigen verantwoordehjkheld
~ftfg, V pndorllnge conlactiun, Stirneteron van do en zelfredzaamheid.

- - ~elroldeeohoid van bowoners bIJ tIe buert

-. ~l3owuners hebban hetgevool dat so invloett- - ~iehbenoo~deb -

V ~iamsea, - ewoners lereit elkear out dv gemeenschap Versterking societe scruecuur en
-a etiwe - - action. Voorkuimen van onderliuge betrokkeoiwld bewu~ers. Vergrmen van dv

non - - ~.nt1tcten, ztslfr~dz~amltetd in eon bourt

corporatie, andere c.rp.ra~es,
gemeeote. bew.ners

Domein(en)
lnterpersoonlijke rela~es

Veiligheid & verlast

lnterpers..nlijke rela~es
IeW.kkenheid gemeenschap

Veilighei~ Si •verlast

lnter~erse.nlijke relales
IeW.kkenheid gemeenscha~

lnterpero..nlijke rela~es
Iewekkenheid gemeenschap

Veiligheid & •verlast

Veiligheid & verlast
Ier.kkenheid gemeenschap

Fysieke huurtkenmerken

corpora e, ewonero(organisaties

Corporatie, bewoners(o

•VV~th?~/

(wIjtl900dctet etn

bowrnae n-’ic-, - -

(orrigecend nptreden san dehand van semen Ineloed op do artlobereldhold van uvorige
~pgostetda woon- of loefusgets. hewoners tuij hot slgnaleron. Verbetering In

It Zeltlsvs’steflenute vermugon van dnbutui won’ aanslon van gebouw en wonnonugeving
ersterken. (netter, rntnder vervutld). Vergrosing gevoel

van veiltgheid. Vergroting van
buurtbetroldcenluelut II jkt under bowonets Se
ontatsan.

Corrigerond uptreden op gedragindien wont Vecgrosen van gvvoelesis van vefllgheld en
leefrogelo wonton uverschrodusn~ verutiudering van ovoslast.

esoiddeling to cooflirten. Tegeo goon
vormen van ovorlast. Aanspreekpuustvooc

onere
ogen goon van vormvo van uvertass. Vorgrotan van gevoelene van veiligheid.ore VVonwanssu lhde

tOt ten

Velligheid & Overlast

Veegroten van tnspcaakvan bawoneu~ Vergrtuten van hetrukkenheld btj dv
geuoeenechap. Vergroten van draagvlsk

- V bewoners your leefhsarhatdsmoa~-e~eleo.
nun - - era - liteetten eat ergroten van draagvlak en luetraklteuhold bg Verntindenng van overlast in sermon van

agrelaentde opaoonuereeUvt teas dv buort, Vnrgrnten van gevuel van vandatisme~ Waarborgeu van do kwallteit van
vrnntwoordelilkhehi vooc tie huturt dv osngeving.

Veiligheid & •verlast

Ber.kkenheid hij de gemeenschap

Veiligheid & verlast
IeR.kkenheid gemeenscha~

Fysieke buurtkenmerken

bewooers, corporatie, politic

bewoners, corporatie, politi

bewoners, corporatie

gebouwniveau bewoners, cor -

complexniveau
buurt/wijkniveau



Groeperings variabele Afhankelijke variabele Test of homgeneity of Variances One-way Anova 
Levene's Stalistic Sig. F -toets Sig. SSb SSt 1)2 

t:l:l ..... -· Leeftiidsklasse Woninakwaliteit 
tevredenheid woninggrootte 1,116 0,348 4,006 0,003 49,92477021 1458,328228 3,42% 
Buurt 

-~ 
(J'Q 
tt) 

t"" 

tevredenheid voldoende winkels 1,407 0,231 0,444 0,777 
tevredenheid voldoende basisscheler 2,141 0,075 0,934 0,444 
tevredenheid hoeveelheid groer 3,433 0,009 
tevredenheid onderhoud groer 1,738 0,140 0,998 0,409 
tevredenheid onderhoud buuri 0,734 0,569 0,989 0,413 
tevredenheid bereikbaarheid wijk O'v 1,974 0,097 2,781 0,026 51 ,114 2018,014 2,53% 
tevredenheid beschikbaarheid koopwoninger 1,976 0,097 0,348 0,846 
tevredenheid aanbod sociale & culturele voorzieningen 3,004 0,018 
tevredenheid voldoende speelgelegenheic 1,586 0,177 1,063 0,374 
Veiliaheid & Overlast 
veilig voelen in de buur1 1,927 0,105 3,269 0,012 43,121 1494,000 2,89% 
bang voor criminaliteit 0,954 0,433 0,353 0,842 
onveilige plekken in de wijk 1,034 0,389 1,192 0,313 
mate van verkeersoverlasl 4,026 0,003 

Huishoudenssamenstelling Woninakwaliteit 

< (1) 
(1) - cr> - ., ., 
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(1) 

ë.: 
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er 
(1) 
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(1) 
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~ 
er 
(1) 
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~ 
vï 
"' = 5 

OQ 
~ "' 0 

'<"" ::s 
0. 

tl) (1) ., 
tt) "' ~ 

tevredenheid woninggrootte J 1,227 0,299 2,376 0,069 22,886 1499,722 1,53% 
Buurt 
tevredenheid voldoende winkels 2,005 0,112 0,377 0,770 
tevredenheid voldoende basisscheler 1,632 0,181 3,202 0,023 33,780 1489,598 2,27% 
tevredenheid hoeveelheid groer 1,297 0,275 5,673 0,001 56,223 1592,235 3,53% 
tevredenheid onderhoud groer 2,086 0,101 2,406 0,067 

:c :::: ::s 
~ 

(1) 
::s 

~ 0. 

""" 
3 
0 

~ 0. ..... !!. -· < 
~ 

0 
0 .., 

tevredenheid onderhoud 0,759 0,518 0,637 0,591 :r 
~ 

tevredenheid bereikbaarheid wijk O'v 0,858 0,463 0,532 0,661 ::s 
(1) 

tevredenheid beschikbaarheid koopwoninger 0,389 0,761 0,829 0,478 3 
(1) 

tevredenheid aanbod sociale & culturele voorzieningen 0,120 0,948 0,913 0,435 
tevredenheid voldoende speelgelegenheic 0,707 0,548 5,538 0,001 94,630 2612,191 3,62% 

::s 
;i 
::s 

Veiliaheid & Overlast '" (1) 

veilig voelen in de buur1 0,713 0,544 0,690 0,559 
bang voor criminaliteil 3,655 0,013 

cr> ., ., .., 
:r 

onveilige plekken in de wijk 0,449 0,718 1,955 0,120 
(1) 

ë.: 
mate van verkeersoverlast 1,625 0,183 0,734 0,532 "' 5 

~ 

Levensfase Woningkwaliteit 
=2 
(1) 
::s 

tevredenheid woninggrootte 1,164 0,319 2,478 0,017 54,026 1396,310 3,87% 
er. 
(1) 

"' Buurt 



Groeperings variabele Afhankelijke variabele Test of homgeneity ofVariances One-way Anova 
tevredenheid voldoende winkel~: 1,624 0,115 0,325 0,943 
tevredenheid voldoende basisscholer 3,230 0,001 
tevredenheid hoeveelheid groer 1,403 0,193 3,207 0,003 72,380 1478,099 4,90% 
tevredenheid onderhoud groer 1,188 0,304 1,071 0,381 
tevredenheid onderhoud 1,463 0,169 1,271 0,263 
tevredenheid bereikbaarheid wijk 0\J 0,773 0,627 0,772 0,611 
tevredenheid beschikbaarheid koopwoninger 1,454 0,172 0,952 0,466 
tevredenheid aanbod sociale & culturele voorzieningen 0,769 0,630 1,421 0,195 
tevredenheid voldoende speelgelegenheic 0,947 0,477 3,886 0,000 149,444 2412,962 6,19% 
Veiliaheid & Overlast 
veilig voelen in de buur1 0,897 0,519 1,368 0,217 
bang voor criminaliteit 2,327 0,019 
onveilige plekken in de wijk 0,993 0,441 1,956 0,060 
mate van verkeersoverlast 1,525 0,146 0,617 0,742 



Tukey HSO 

Dependent Variabie (I) Leeft ijdsklasse (J) Leeftijdsklasse Mean Dilterenee (1-J) Std. Error 

Tevredenheid met woninggrootte <= 35 jaar 36-55 jaar -0,271 0,233 
56-65 jaar -0,341 0,269 
66-75 jaar -1,028(') 0,287 

76> jaar -0,893 0,397 
36-55 jaar <= 35 jaar 0,271 0,233 

56-65 jaar -0,070 0,226 
66-75 jaar -,758(') 0,247 
76> jaar -0,623 0,369 

56-65 jaar <= 35 jaar 0,341 0,269 
36-55 jaar 0,070 0,226 
66-75 jaar -0,687 0,281 
76> jaar ·0,552 0,393 

66-75 jaar <= 35 jaar 1,028(") 0,287 
36-55 jaar '758(') 0,247 
56-65 jaar 0,687 0,281 
76> jaar 0,135 0,405 

76> jaar <= 35 jaar 0 ,893 0,397 
36-55jaar 0,623 0,369 
56·65 jaar 0,552 0,393 
66-75 jaar -0,135 0,405 

Tevredenheid bereikbaarheid wijk OV <= 35 jaar 36-55 jaar 0,255 0,298 
56-65 jaar 0,032 0,340 
66-75 jaar 0,543 0,361 

76> jaar 1,449(') 0,490 
36-55 jaar <= 35 jaar -0,255 0,298 

56-65 jaar ·0,223 0,280 
66-75 jaar 0,289 0,305 
76> jaar 1,195 0,450 

56-65 jaar <= 35 jaar -0,032 0,340 
36-55 jaar 0,223 0,280 
66-75 jaar 0,512 0,347 
76> jaar 1,418(') 0,479 

66-75 jaar <= 35 jaar -0,543 0,361 
36-55 jaar -0,289 0,305 
56-65 jaar -0,512 0,347 
76> jaar 0,906 0,494 

76> jaar <= 35 jaar -1,449(') 0,490 
36-55 jaar -1,195 0,450 
56-65 jaar -1,418(') 0,479 
66-75 jaar ·0,906 0,494 

Veiligheids gevoel in de buurt <= 35 jaar 36-55 jaar 0,363 0,241 
56-65 jaar 0,391 0,282 
66-75 jaar -0,367 0,297 
76> jaar ·0,302 0,395 

36-55 jaar <= 35 jaar ·0,363 0,241 
56-65 jaar 0,029 0,238 
66-75 jaar -,729(' 0,255 

Interval 

Sig . Lower Bound 

0,775 -0,91 

0,713 -1,08 

0,003 -1,81 

0,164 -1 ,98 

0,775 -0,37 

0,998 -0,69 

0,019 -1,43 

0,443 -1,63 

0,713 -0,40 

0,998 -0,55 

0,106 -1 ,46 

0,625 -1,63 

0,003 0,24 

0,019 0,08 

0,106 -0,08 

0,997 -0,97 

0,164 -0,19 

0,443 -0,39 

0,625 -0,52 

0,997 -1,25 

0,913 -0,56 

1,000 -0,90 

0,560 -0,45 

0,027 0,11 
0,913 -1,07 

0.932 -0,99 

0,879 -0,55 

0,062 ·0,04 
1,000 ·0,96 

0,932 -0,54 

0,580 -0,44 

0,027 0,11 

0,560 -1,53 

0,879 -1,13 

0,580 · 1,46 

0,356 ·0,45 
0,027 ·2,79 

0,062 -2,43 

0,027 -2,73 

0,356 -2,26 

0,559 -0,30 

0,635 -0,38 

0,730 -1,18 

0,941 -1,38 

0,559 -1,02 

1,000 -0,62 

0,036 -1,43 

Upper 
Bound 

0,37 

0,40 
-0,24 

0,19 
0,91 

0,55 
-0,08 

0,39 
1,08 

0,69 

0,08 
0,52 
1,81 

1,43 

1,46 

1,25 

1,98 

1,63 
1,63 

0,97 
1,07 

0,96 

1,53 
2,79 

0,56 
0,54 

1,13 

2,43 
0,90 

0,99 

1,46 
2,73 

0,45 

0,55 

0,44 
2,26 

-0,11 

0,04 
·0,1 1 

0,45 

1,02 
1,16 

0,45 
0,78 

0,30 
0,68 

-0,03 
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Interval 
Upper 

Dependent Variabie (I) LeeHijdsklasse (J) LeeHijdsklasse Mean Diflerence (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Bound 

76> jaar -0,664 0,365 0,362 -1,66 0,33 

56-65 jaar <= 35 jaar -0,391 0,282 0,635 -1,16 0,38 

36-55 jaar -0,029 0,238 1,000 -0,68 0,62 

66-75 jaar -0,758 0,294 0,076 -1 ,56 0,05 

76> jaar -0,693 0,393 0,396 -1,77 0,38 

66-75 jaar <= 35 jaar 0,367 0,297 0,730 -0,45 1,18 

36-55 jaar ,729(') 0,255 0,036 0,03 1,43 

56-65 jaar 0,758 0,294 0,076 -0,05 1,56 

76> jaar 0,065 0,404 1,000 -1,04 1,17 

76> jaar <= 35 jaar 0,302 0,395 0,94 1 -0,78 1,38 
36-55 jaar 0,664 0,365 0,362 -0,33 1,66 

56-65 jaar 0,693 0,393 0,396 ·0,38 1,77 
66-75 jaar -0,065 0,404 1,000 ·1 ,17 1,04 

Tukey HSO 

Interval 
Upper 

Dependent Variabie Samenstelling huishouden Samenstellinc huishouden Mean Ditterenee (1-J) Std. Error SiQ. Lower Bound Bound 

Tevredenheid voldoende basisscholen Alleenstaand 2-persoonshuishoudens zonder kinderen -0,499 0,264 0,235 ·1 ,18 0,18 
gezin, j011gste kind < 12 jaar -0,273 0,283 0,770 ·1 ,00 0,46 
gezin, jongste kind > 12 jaar ·,937(') 0,31 2 0,015 ·1 ,74 ·0,13 

2-persoonshuishoudens zonder kinderen Alleenstaand 0,499 0,264 0,235 ·0,18 1,18 
gezin, jongste kind < 12 jaar 0,226 0,226 0,750 ·0,36 0,81 
gezin, jongste kind > 12 jaar -0,438 0,262 0,337 ·1 ,11 0,24 

gezin, jongste kind < 12 jaar Alleenstaand 0,273 0,283 0,770 ·0,46 1,00 
2-persoonshuishoudens zonder kinderen -0,226 0,226 0,750 ·0,81 0,36 
gezin, jongste kind > 12 jaar -0,665 0,281 0,085 · 1,39 0,06 

gezin, jongste kind> 12 jaar Alleenstaand ,937(') 0,312 0,015 0,13 1,74 
2-persoonshuishoudens zonder kinderen 0,438 0,262 0,337 -0,24 1,11 
gezin, jongste kind < 12 jaar 0,665 0,281 0,085 -0,06 1,39 

Tevredenheid hoeveelheid groen Alleenstaand 2-persoonshuishoudens zonder kinderen 0,547 0,236 0,096 ·0,06 1,16 
gezin, jongste kind< 12 jaar 1,068(') 0,262 0,000 0,39 1,74 
gezin, jongste kind> 12 jaar 0,452 0,290 0,402 -0,29 1,20 

2-persoonshuishoudens zonder kinderen Alleenstaand -0,547 0,236 0,096 -1,16 0,06 
gezin, jongste kind < 12 jaar 0,521 0,214 0,073 ·0,03 1,07 
gezin, jongste kind> 12 jaar -0,095 0,247 0,981 -0,73 0,54 

gezin, jongste kind < 12 jaar Alleenstaand -1,068(') 0,262 0,000 -1,74 -0,39 
2-persoonshuishoudens zonder kinderen -0,521 0,214 0,073 ·1,07 0,03 
gezin, jongste kind > 12 jaar -0,616 0,272 0,108 -1,32 0,09 

gezin, jongste kind > 12 jaar Alleenstaand -0,452 0,290 0,402 -1,20 0,29 
2-persoonshuishoudens zonder kinderen 0,095 0,247 0,981 -0,54 0,73 
gezin, jongste kind < 12 jaar 0,616 0,272 0,108 -0,09 1,32 

Tevredenheid speelgelegenheid Alleenstaand 2-persoonshuishoudens zonder kinderen -0,486 0,312 0,406 -1,29 0,32 
gezin, jongste kind < 12 jaar 0,660 0,340 0,213 -0,22 1,54 
gezin, jongste kind > 12 jaar -0,543 0,380 0,481 ·1,52 0,44 

2-persoonshuishoudens zonder kinderen Alleenstaand 0,486 0,312 0,406 -0,32 1,29 
gezin, jongste kind< 12 jaar 1,146(') 0,283 0,000 0,41 1,88 
gezin, jongste kind > 12 jaar -0,058 0,330 0,998 -0,91 0,79 

gezin, jongste kind < 12 jaar Alleenstaand ·0,660 0,340 0,213 -1 ,54 0,22 
2-persoonshuishoudens zonder kinderen -1,146(') 0,283 0,000 ·1 ,88 ·0,41 
gezin, jongste kind > 12 jaar · 1,203(') 0,357 0,004 -2,12 -0,28 

gezin, jongste kind > 12 jaar Alleenstaand 0,543 0,380 0,481 -0,44 1,52 
2-persoonshuishoudens zonder kinderen 0,058 0,330 0,998 -0,79 0,91 
gezin, jongste kind < 12 jaar 1,203(' 0,357 0,004 0,28 2,12 .. 

. The mean difference 1s s1gn~1cant at the .05 level. 



Tukey HSO 

Dependent Variabie Levenscvelus Levenscyclus Mean Difference (I-J) 
Tevredenheid met woninggrootte jonge alleenstaande(<= 55 jaar) oudere alleenstaande (> 55 jaar) -0,291 

jonge 2-persoonshuishoudens (<= 55 jaar) 0,287 
middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 

-0,139 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >= jaar) -0,485 
jonge gezinnen(< 36 jaar) met jonge kinderen(< 12 

0,807 jaar) 

gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen (< 12 jaar) 
0,178 

gezinnen {36-65 jaar) met oudere kinderen(> 12 jaar) 
0,030 

oudere alleenstaande (> 55 jaar) jonge alleenstaande ( <= 55 jaar) 0,291 
jonge 2-persoonshuishoudens (<= 55 jaar) 0,577 
middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 

0, 151 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >=jaar) -0,195 
jonge gezinnen(< 36 jaar) met jonge kinderen(< 12 

1,098 jaar) 
gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen(< 12 jaar) 

0,469 

gezinnen {36-65 jaar) met oudere kinderen(> 12 jaar) 
0,320 

jonge 2-persoonshuishoudens (<= 55 jaar) jonge alleenstaande (<= 55 jaar) -0,287 
oudere alleenstaande (> 55 jaar) -0,577 
middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 

-0,426 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >=jaar) -0,772 
jonge gezinnen ( < 36 jaar) met jonge kinderen ( < 12 

0,521 jaar) 

gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen(< 12 jaar) 
-0,108 

gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) 
-0,257 

middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) jonge alleenstaande ( <= 55 jaar) 0, 139 
oudere alleenstaande (> 55 jaar) -0, 151 
jonge 2-persoonshuishoudens ( <= 55 jaar) 0,426 
oudere 2-persoonshuishoudens {66 >= jaar) -0,346 
jonge gezinnen ( < 36 jaar) met jonge kinderen ( < 12 

0,947 jaar) 
gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen(< 12 jaar) 

0,31 8 

gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) 
0,169 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >= jaar) jonge alleenstaande ( <= 55 jaar) 0,485 
oudere alleenstaande (> 55 jaar) 0,195 
jonge 2-persoonshuishoudens (<= 55 jaar) 0,772 
middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 

0,346 

Interval 

Std. Error Sig. Lower Sound 

0,381 0,995 -1,45 

0,354 0,993 -0,79 

0,374 1,000 -1,28 

0,368 0,892 -1 ,61 

0,393 0,446 -0,39 

0,365 1,000 -0,93 

0,361 t ,OOO -1,07 

0,381 0,995 -0,87 
0,327 0,644 -0,42 

0,348 1,000 -0,91 

0,342 0,999 -1,24 

0,369 0,061 -0,03 

0,339 0,864 -0,56 

0,335 0,980 -0,70 

0,354 0,993 -1,36 
0,327 0,644 -1,57 

0,318 0,883 -1,39 

0,311 0,207 -1 ,72 

0,340 0,790 -0,52 

0,307 1,000 -1,04 

0,303 0,990 -1,18 

0,374 1,000 -1 ,00 

0,348 t ,OOO -1 ,21 
0,318 0,883 -0,54 
0,334 0,969 -1 ,36 

0,361 0,150 -0,15 

0,330 0,979 -0,69 

0,326 1,000 -0,82 

0,368 0,892 -0,64 
0,342 0,999 -0,85 
0,311 0,207 -0,18 

0,334 0,969 -0,67 

Up per 
Sound 

0,87 

1,36 

1,00 

0,64 

2,00 

1,29 

1,13 

1,45 

1,57 

1,21 

0,85 

2,22 

1,50 

1,34 

0,79 
0,42 

0,54 

0,18 

1,56 

0,83 

0,67 

1,28 

0,91 
1,39 

0,67 

2,05 

1,32 

1,16 

1,61 

1,24 

1,72 

1,36 
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Interval 
Upper 

Dependent Variabie Levenscvelus Levenscvelus Mean Difference (1-J) Std. Error Si~. Lower Bound Bound 

jonge gezinnen ( < 36 jaar) met jonge kinderen ( < 12 
1,293(") 0,355 0,007 0,21 2,37 

jaar) 
gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen ( < 12 jaar) 

0,664 0,324 0,449 -0,32 1,65 

gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) 
0,515 0,320 0,744 -0,46 1,49 

jonge gezinnen(< 36 jaar) met jonge kinderen(< 12 jaar) jonge alleenstaande ( <= 55 jaar) -0,807 0,393 0,446 -2,00 0,39 
oudere alleenstaande (> 55 jaar) -1,098 0,369 0,061 -2,22 0,03 
jonge 2-persoonshuishoudens (<= 55 jaar) -0,521 0,340 0,790 -1,56 0,52 
middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 

-0,947 0,361 0,150 -2,05 0,15 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >= jaar) -1,293(.) 0,355 0,007 -2,37 -0,21 
gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen ( < 12 jaar) 

-0,629 0,351 0,627 -1,70 0,44 

gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) 
-0,778 0,348 0,333 -1,84 0,28 

gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen ( < t 2 jaar) jonge alleenstaande (<= 55 jaar) -0,178 0,365 1,000 -1,29 0,93 
oudere alleenstaande (> 55 jaar) -0,469 0,339 0,864 -1,50 0,56 
jonge 2-persoonshuishoudens (<= 55 jaar) 0,108 0,307 1,000 -0,83 1,04 
middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 

-0,318 0,330 0,979 -1,32 0,69 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >=jaar) -0,664 0,324 0,449 -1,65 0,32 
jonge gezinnen ( < 36 jaar) met jonge kinderen ( < 12 

0,629 0,351 0,627 -0,44 1,70 
jaar) 
gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) 

-0,149 0,316 1,000 -1,11 0,81 

gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) jonge alleenstaande (<= 55 jaar) -0,030 0,361 1,000 -1,13 1,07 
oudere alleenstaande (> 55 jaar) -0,320 0,335 0,980 -1,34 0,70 
jonge 2-persoonshuishoudens (<= 55 jaar) 0,257 0,303 0,990 -0,67 1,18 
middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 

-0,169 0,326 1,000 -1,16 0,82 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >= jaar) -0,515 0,320 0,744 -1,49 0,46 
jonge gezinnen(< 36 jaar) met jonge kinderen(< 12 

0,778 0,348 0,333 -0,28 1,84 
jaar) 
gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen ( < 12 jaar) 

0,149 0,316 1,000 -0,81 1,11 

Tevredenheid hoeveelheid groen jonge alleenstaande ( <= 55 jaar) oudere alleenstaande (> 55 jaar) -0,687 0,398 0,670 -1,90 0,52 
jonge 2-persoonshuishoudens (<= 55 jaar) 0,248 0,359 0,997 -0,85 1,34 
middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 

0,524 0,377 0,862 -0,62 1,67 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >= jaar) -0,207 0,370 0,999 -1,33 0,92 
jonge gezinnen(< 36 jaar) met jonge kinderen(< 12 

0,585 0,400 0,826 -0,63 1,80 
jaar) 
gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen (< 12 jaar) 

0,664 0,370 0,624 -0,46 1,79 

gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) 
0,116 0,366 1,000 -1,00 1,23 

oudere alleenstaande (> 55 jaar) jonge alleenstaande (<= 55 jaar) 0,687 0,398 0,670 -0,52 1,90 
jonge 2-persoonshuishoudens ( <= 55 jaar) 0,935 0,343 0,117 -0,11 1,98 



Interval 
Upper 

De~ndent Variabie Levenscyclus Levenscyclus Mean Difference (1-J) Std. Error SiQ. Lower Bound Bound 

middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 
t, 211(") 0,362 0,020 0,11 2,31 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >= jaar) 0,479 0,354 0,877 -0,60 1,56 
jonge gezinnen(< 36 jaar) met jonge kinderen(< t2 

1,272(') 0,385 0,023 0,10 2,44 
jaar) 
gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen (< 12 jaar) 

1,350(') 0,354 0,004 0,27 2,43 

gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) 
0,803 0,349 0,297 -0,26 1,87 

jonge 2-persoonshuishoudens (<= 55 jaar) jonge alleenstaande ( <= 55 jaar) -0,248 0,359 0,997 -1,34 0,85 
oudere alleenstaande (> 55 jaar) -0,935 0,343 0,1 17 -1,98 0,11 
middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 

0,276 0,319 0,989 -0,70 1,25 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >=jaar) -0,455 0,310 0,824 -1,40 0,49 
jonge gezinnen ( < 36 jaar) met jonge kinderen ( < 12 

0,337 0,345 0,978 -0,71 t ,39 jaar) 
gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen ( < 12 jaar) 

0,416 0,310 0,883 -0,53 1,36 

gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) 
-0,132 0,305 1,000 -1 ,06 0,80 

middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) jonge alleenstaande(<= 55 jaar) -0,524 0,377 0,862 -1,67 0,62 
oudere alleenstaande (> 55 jaar) -1 ,211(') 0,362 0,020 -2,31 -0,11 
jonge 2-persoonshuishoudens ( <= 55 jaar) -0,276 0,319 0,989 -1,25 0,70 
oudere 2-persoonshuishoudens (66 >= jaar) -0,732 0,331 0,348 -1,74 0,28 
jonge gezinnen ( < 36 jaar) met jonge kinderen ( < 12 

0,061 0,364 1,000 -1,05 1,17 
jaar) 
gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen (< 12 jaar) 

0,139 0,331 1,000 -0,87 1,15 

gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) 
-0,408 0,326 0,916 -1,40 0,59 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >=jaar) jonge alleenstaande ( <= 55 jaar) 0,207 0,370 0,999 -0,92 1,33 
oudere alleenstaande (> 55 jaar) -0,479 0,354 0,877 -1 ,56 0,60 
jonge 2-persoonshuishoudens (<= 55 jaar) 0,455 0,310 0,824 -0,49 1,40 
middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 

0,732 0,331 0,348 -0,28 1,74 

jonge geziMen ( < 36 jaar) met jonge kinderen ( < 12 
0,792 0,356 0,340 -0,29 1,88 

jaar) 
gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen ( < 12 jaar) 

0,871 0,322 0,125 -0,11 1,85 

gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) 
0,324 0,318 0,971 -0,64 1,29 

jonge gezinnen ( < 36 jaar) met jonge kinderen ( < 12 jaar) jonge alleenstaande(<= 55 jaar) -0,585 0,400 0,826 -1,80 0,63 
oudere alleenstaande (> 55 jaar) -1 ,272(') 0,385 0,023 -2,44 -0,10 
jonge 2-persoonshuishoudens (<= 55 jaar) -0,337 0,345 0,978 -1 ,39 0,71 
middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 

-0,061 0,364 1,000 -1,17 1,05 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >=jaar) -0,792 0,356 0,340 -1,88 0,29 
gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen ( < 12 jaar) 

0,079 0,356 1,000 -1,01 1,16 



Interval 
Upper 

Dependent Variabie Levenscyclus Levenscyclus Mean Ditterenee (1-J) Std. Error Si~. Lower Bound Bound 

gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) 
-0,469 0,352 0,886 -1,54 0,60 

gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen (< 12 jaar) jonge alleenstaande ( <= 55 jaar) -0,664 0,370 0,624 -1,79 0,46 
oudere alleenstaande (> 55 jaar) -1,350(') 0,354 0,004 -2,43 -0,27 
jonge 2-persoonshuishoudens (<= 55 jaar) -0,416 0,310 0,883 -1,36 0,53 
middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 

-0,139 0,331 1,000 -1,15 0,87 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >=jaar) -0,871 0,322 0,125 -1,85 0,11 
jonge gezinnen ( < 36 jaar) met jonge kinderen ( < 12 

-0,079 0,356 1,000 -1,16 1,01 
jaar) 
gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) 

-0,547 0,318 0,672 -1,51 0,42 

gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) jonge alleenstaande(<= 55 jaar) -0,116 0,366 1,000 -1,23 1,00 
oudere alleenstaande (> 55 jaar) -0,803 0,349 0,297 -1,87 0,26 
jonge 2-persoonshuishoudens ( <= 55 jaar) 0,132 0,305 1,000 -0,80 1,06 
middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 

0,408 0,326 0,916 -0,59 1,40 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >= jaar) -0,324 0,318 0,971 -1,29 0,64 
jonge gezinnen(< 36 jaar) met jonge kinderen(< 12 

0,469 0,352 0,886 -0,60 1,54 
jaar) 
gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen(< 12 jaar) 

0,547 0,318 0,672 -0,42 1,51 

Tevredenheid speelgelegenheid jonge alleenstaande(<= 55 jaar) oudere alleenstaande (> 55 jaar) 0,271 0,523 1,000 -1,32 1,86 
jonge 2-persoonshuishoudens ( <= 55 jaar) -0,551 0,480 0,945 -2,01 0,91 
middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 

-0,120 0,506 1,000 -1,66 1,42 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >=jaar) -0,365 0,504 0,996 -1,90 1,17 
jonge gezinnen(< 36 jaar) met jonge kinderen(< 12 

0,135 0,526 1,000 -1,47 1,74 
jaar) 
gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen(< 12 jaar) 

1,313 0,487 0,127 -0,17 2,80 

gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen(> 12 jaar) 
-0,412 0,484 0,990 -1,89 1,06 

oudere alleenstaande (> 55 jaar) jonge alleenstaande(<= 55 jaar) -0,271 0,523 1,000 -1,86 1,32 
jonge 2-persoonshuishoudens (<= 55 jaar) -0,823 0,455 0,614 -2,21 0,56 
middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 

-0,391 0,482 0,992 -1,86 1,08 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >= jaar) -0,636 0,480 0,889 -2,10 0,83 
jonge gezinnen(< 36 jaar) met jonge kinderen(< 12 

-0,136 0,503 1,000 -1,67 1,39 
jaar) 
gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen ( < 12 jaar) 

1,041 0,462 0,322 -0,37 2,45 

gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen(> 12 jaar) 
-0,683 0,459 0,813 -2,08 0,72 

jonge 2-persoonshuishoudens (<= 55 jaar) jonge alleenstaande(<= 55 jaar) 0,551 0,480 0,945 -0,91 2,01 
oudere alleenstaande (> 55 jaar) 0,823 0,455 0,614 -0,56 2,21 
middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 

0,432 0,436 0,976 -0,90 1,76 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >= jaar) 0,187 0,433 1,000 -1,13 1,51 



Interval 
Upper 

Deoendent Variabie Levenscyclus Levenscvelus Mean Difference (I-J) Std. Error Sio. Lower Sound Sound 

jonge gezinnen(< 36 jaar) met jonge kinderen(< t2 
0,687 0,458 0,808 -0,71 2,08 jaar) 

gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen (< 12 jaar) 
1,864(') 0,413 0,000 0,61 3,12 

gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) 
0,140 0,410 1,000 -1,11 1,39 

middelbare 2-persoonshuishoudens (56·65 jaar) jonge alleenstaande ( <= 55 jaar) 0,120 0,506 1,000 -1.42 1,66 
oudere alleenstaande (> 55 jaar) 0,391 0,482 0,992 -1,08 1,86 
jonge 2-persoonshuishoudens (<= 55 jaar) -0,432 0,436 0,976 -1,76 0,90 
oudere 2-persoonshuishoudens (66 >= jaar) -0,245 0,462 0,999 -1,65 1,16 
jonge gezinnen(< 36 jaar) met jonge kinderen(< 12 

0,255 0,485 1,000 -1 ,22 1,73 jaar) 
gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen ( < 12 jaar) 

1,432(') 0,443 0,029 0,08 2,78 

gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) 
-0,292 0,440 0,998 -1,63 1,05 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >= jaar) jonge alleenstaande ( <= 55 jaar) 0,365 0,504 0,996 -1,17 1,90 
oudere alleenstaande (> 55 jaar) 0,636 0,480 0,889 -0,83 2,10 
jonge 2-persoonshuishoudens (<= 55 jaar) -0,187 0,433 1,000 -1,51 1,13 
middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 

0,245 0,462 0,999 -1,16 1,65 

jonge gezinnen(< 36 jaar) met jonge kinderen(< 12 
0,500 0,483 0,969 -0,97 1,97 jaar) 

gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen (< 12 jaar) 
1,677(' ) 0,441 0,004 0,33 3,02 

gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) 
-0,047 0,438 1,000 -1 ,38 1,29 

jonge gezinnen ( < 36 jaar) met jonge kinderen ( < 12 jaar) jonge alleenstaande ( <= 55 jaar) -0,135 0,526 1,000 -1 ,74 1,47 
oudere alleenstaande (> 55 jaar) 0,136 0,503 1,000 -1 ,39 1,67 
jonge 2-persoonshuishoudens (<= 55 jaar) -0,687 0,458 0,808 -2,08 0,71 
middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 

-0,255 0,485 1,000 -1,73 1,22 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >= jaar) -0,500 0,483 0,969 -1 ,97 0,97 
gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen ( < 12 jaar) 

1,177 0,465 0,185 -0,24 2,59 

gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) 
-0,547 0,462 0,936 -1,95 0,86 

gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen(< 12 jaar) jonge alleenstaande ( <= 55 jaar) -1 ,313 0,487 0,1 27 -2,80 0,17 
oudere alleenstaande (> 55 jaar) -1 ,041 0,462 0,322 -2,45 0,37 
jonge 2-persoonshuishoudens (<= 55 jaar) -1 ,864(') 0,413 0,000 -3,12 -0,61 
middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 

-1 ,432(') 0,443 0,029 -2,78 -0,08 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >= jaar) -1,677(') 0,44 1 0,004 -3,02 -0,33 
jonge gezinnen ( < 36 jaar) met jonge kinderen ( < 12 

-1 ,177 0,465 0,185 -2,59 0,24 jaar) 
gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) 

-1 ,724(') 0,418 0,001 -3,00 -0,45 

gezinnen (36-65 jaar) met oudere kinderen (> 12 jaar) jonge alleenstaande ( <= 55 jaar) 0,412 0,484 0,990 -1,06 1,89 
oudere alleenstaande (> 55 jaar) 0,683 0,459 0,813 -0,72 2,08 
jonge 2-persoonshuishoudens (<= 55 jaar) -0,140 0,410 1,000 -1,39 1,11 



Interval 
Upper 

Dependent Variabie Levenscvelus Levenscvelus Mean Difference (I-Jl Std. Error SiQ. Lower Sound Sound 

middelbare 2-persoonshuishoudens (56-65 jaar) 
0,292 0,440 0,998 -1,05 1,63 

oudere 2-persoonshuishoudens (66 >=jaar) 0,047 0,438 1,000 -1,29 1,38 
jonge gezinnen(< 36 jaar) met jonge kinderen(< 12 

0,547 0,462 0,936 -0,86 1,95 
jaar) 
gezinnen (36-55 jaar) met jonge kinderen ( < 12 jaar) 

1,724(') 0,418 0,001 0,45 3,00 

•. The mean difference is signijicant at the .05 level. 



Leefbaarheid in beleid; naar een beslissingsondersteunend model voor het nemen van leefbaarheidsinterven ties 

Bijlage VIII Kroskai Wallis analyse Haarwijk 

Groe~ings variabele Afhankelijke variabele Kruskal Wallis test 
Chi-Square I Sig. 

Lee/lijdsklasse Buurt 
tevredenheid hoeveelheid groen 11,524 0,021 
tevredenheid aanbod sociale & culturele voorzieningen 9,724 0,045 
Veiliaheid & Overlast 
vervuiling 4,476 0,345 
rondhangende jongeren 8,326 0,080 
burenoverlast 10,247 0,036 
overlast drugs, horeca, etc. 6,977 0,137 
lnteroersoonliike relaties 
tevredenheid samenleven hogerenagere inkomens 26,951 0,000 
tevredenheid samenleven allochlone/autochtone groepen 14,104 0,007 
Betrokkenheid aemeenschaQ 
betrokkenheid bewoners en buurt l 9,816 0,044 

Huishoudenssamenstelling Veiliaheid & Overlast 
bang voor criminaliteit 5,240 0,155 
mate van verkeersavenast 7,789 0,100 
vervuiling 2,190 0,534 
rondhangende jongeren 4,1 61 0,245 
burenoverlast 7,817 0,050 
overlast drugs, horeca, etc. 15,218 0,002 
Interpersoonlijke relaties 
tevredenheid samenleven hogerenagere inkomens 5,556 0,135 
tevredenheid samenleven allochtone/autochtone groepen 6,009 0,111 
Betrokkenheid aemeenschao 
betrokkenheid bewoners en buurt I 2,827 I 0,419 

Levensfase Buurt 
tevredenheid voldoende basisscholen 11,519 0,118 
Veiliaheid & Overlast 
bang voor criminaliteit 8,245 0,311 
vervuiling 6,099 0,528 
rondhangende jongeren 5,558 0,592 
burenoverlast 13,250 0,066 
overtast drugs, horeca, etc. 18,271 0,011 
lnteroersoonliike relaties 
tevredenheid samenleven hogerenagere inkomens 15,269 0,033 
tevredenheid samenleven allochtone/autochtone groepen 23,090 0,002 
Betrokkenheid Ciemeenschap 
betrokkenheid bewoners en buurt 8,793 0,268 . . significant biJ p-waarde < .05 



Leefbaarheid in beleid; naar een beslissingsondersteunend model voor het nemen van leefbaarheidsinterventies 

Bijlage IX Mann-Whitney U analyse Haarwijk 
Mean ranks 

tevredenheid hoeveelheid groen <35 36-55 55-B5 65-75 75> z Significantie 
133,9 133,04 .(),501 0,616 
86,72 88,2 .(),196 0,845 
68,88 84,46 -2,231 0,026' 
50,98 67,2 -2,353 0,019' 

143,39 140,64 .(),269 0,788 
124,67 148,62 -2,314 0,021' 
106,24 136,76 -2,393 0,017' 

75,06 88,92 ·1 ,901 0,057 
56,42 72,19 ·2,115 0,034' 

46,7 53,11 ·1,044 0,296 
N 81 193 92 69 27 . . 

~gnilicant biJ p-waarde < .05 

tevredenheid aanbod sociale en culturele voorz. <35 36-55 55-B5 65-75 75> z Significantie 
139,04 126,03 ·1,308 0,191 
83,71 81 ,38 .(),32 0,749 
65,43 77,07 ·1 ,731 0,084 
51 ,64 60,66 ·1,356 0,1 75 

130,58 138,13 .(),757 0,449 
114,02 141,6 -2,709 0,007' 
101,29 125,16 ·1,976 0,048' 

68,87 79,95 -1,585 0,113 
54,72 63,93 ·1 ,305 0,192 

44,55 45,98 ·0,248 0,804 
N 78 183 85 62 28 

• s1gmficant bij p-waarde < .05 

burenoverlast <35 36-55 55-B5 65-75 75> z Significantie 
120,02 146,45 ·2,539 0,011 ' 
84,71 89,11 .(),581 0,562 
75,49 76,63 ·0,1 6 0,873 
55,98 54,04 ·0,276 0,782 

148,71 127,62 ·2,033 0,042 
136,81 114,52 ·2,109 0,035' 
112,93 93,13 -1 ,526 0,127 

70,4 78,31 .(),286 0,775 
59,89 56,02 .(),525 0,6 

48,54 46,65 .(),305 0,76 
N 82 194 90 68 27 

s1gmficant bij p-waarde < .05 

samenleven hoqerenagere inkomens <35 36-55 55-B5 65-75 75> z Significantie 
119,99 142,83 ·2,211 0,027' 
75,77 91 ,75 ·2,149 0,032' 
77,85 69,27 ·1,231 0,219 
58,22 43,35 ·2,161 0,031' 

137,31 141,14 .(),372 0,71 
137,39 102,89 -3,288 0,001' 
114,35 71,33 -3,357 0,001' 

86,33 63,69 -3,169 0,002' 
62,82 38,46 -3,393 0,001 ' 

48,78 42,65 ·1,022 0,307 
N 81 192 86 69 27 . .. 

s1gn1ficant bij p-waarde < .05 

samenleven autochtonen/allochtonen <35 36-55 55-B5 65-75 75> z Significantie 
140,3 134,1 .(),616 0,538 
78,51 92,17 -1 ,842 0,065 
80,34 68,29 -1,762 0,078 
55,51 51 ,14 .(),631 0,528 

128,7 158,09 ·2,914 0,004' 
131,32 11 6,62 -1,451 0,147 
107,48 103,38 .(),323 0,747 

87,12 63,66 -3,343 0,001' 
59,03 47,68 -1,573 0,116 

45,08 48,44 .(),585 0,559 
N 82 193 89 69 26 . s1gmficant bij p-waarde < .05 



Bijlage IX 

betrokkenheid bewoners en buurt <35 36-55 55-B5 65-75 75> z Significantie 
125,5 139,86 -1,498 0,134 
74 ,28 91 ,61 -2,469 0,014' 
74 ,66 73,16 -0,236 0,813 
54,77 51,48 -0,521 0,603 

132,21 144,58 -1,264 0,206 
131 ,06 115,25 -1,621 0,105 
108,79 93,52 -1 ,255 0,209 

81 ,93 65,01 -2 ,526 0,012' 
57,4 44,86 -1 ,847 0,065 

46,02 44,16 -0,344 0,731 
N 81 192 85 67 26 . . 

stgm~cant biJ p-waarde < .05 

Mean ranks 
burenovertast alleenstaand twee pers gezin <12 gezin > 12 Significantie 

130,01 146,63 0.111 
89,90 107,85 0.028* 
72,20 91,71 o.o1 o· 

150,85 159,49 0.409 
131,21 146,65 0.143 

91,41 97,87 0.421 
N 87 195 112 75 

overtast drugs, horeca etc. alleenstaand tweepers gezin<12 gezin>12 Significantie 
118,66 151 '19 0.002* 
94,60 105,14 0.198 
70,06 95,10 0.001* 

160,15 140,68 0.061 
131,91 139,45 0.472 

86,23 104,51 0.023* 
N 88 192 112 74 . s1gn1ficant biJ p-waarde < .05 



Mean ranks 
oudere middelbare 2- oudere 2-

alleenstaanden alleenstaanden (> 2-pers.huishoudens pers.huishoudens (56 pers.houdens 
Overlast drugs, horeca etc. (<= 55 jaar) 55 jaar) (<= 55 jaar) 65 jaar) (66>= jaar) 

37,94 38,03 
45,28 61,81 
37,64 53,76 
47,41 50,88 
39,56 
47,22 
43,26 

50,76 66,03 
43,04 57,93 
52,43 54,36 
44,52 
52,65 
49,05 

62,50 64,83 
71,54 59,24 
62,74 
73,03 
70,63 

63,60 51 ,24 
54,53 
64 ,95 
62,84 

51,35 
59,79 
57,46 

N 39 47 72 54 60 

gezinnen (36-55 gezinnen (36-55 
jonge gezinnen (< 36 jaar) jaar) met kinderen< jaar) met kinderen> 

met kinderen < 12 jaar 12 jaar 12 jaar 

43,26 
53,38 

58,76 

46,57 
56,78 

62,66 

50,07 
61,07 

68,27 

42,06 
52,88 

58.58 
51,71 

62,15 
67,95 

51,99 53,70 
48,50 59,23 

59,55 69,15 
43 61 66 

u z Significantie 
623,50 -0,17 0,986 

0,009' 
0,004' 
0,551 
0,480 
0,300 
0,011' 
0,017' 
0,010' 
0,746 
0,708 
0,496 
0,028' 
0,720 
0,063 
0,047' 
0,073 
0,726 
0,049' 
0,029' 
0,052 
0,501 
0,951 
0,709 
0,104 
0,776 
0,081 
0,141 
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Mean ranks 
oudere middelbare 2- oudere 2- gezinnen (36-55 gezinnen (36-55 

alleenstaanden alleenstaanden(> 2-pers.huishoudens pers.huishoudens (56 pers.houdens jonge gezinnen(< 36 jaar) jaar) met kinderen < jaar) met kinderen > 
Samenleven hogere/laqere inkomens (<= 55 jaar) 55 jaar) (<= 55 jaar) 65 jaar) (66>= jaar) met kinderen < 12 jaar 12jaar 12jaar u z Verschil mean ranks 

36,66 35,84 558,50 0,84 0,842 
51,46 59,19 0,226 
43,62 47,79 0,453 
54,03 47,38 0,255 
41,82 39,24 0,617 
46,56 53,02 0,275 
47,54 55,48 0,191 

48,70 63,35 0,022' 
42,00 51,94 0,076 
51,00 51,85 0,884 
40,01 44,04 0,440 
44,68 57,04 0,037 
45,71 59,35 0,025' 

64,47 60,94 0,589 
74,57 57,79 0,012' 
61,36 50,63 0,093 
68,45 66,37 0,756 
69,82 69,14 0,920 

62,76 51,08 0,055 
49,89 43,33 0,240 
56,44 57,48 0,866 
57,68 60,05 0,705 

49,33 53,44 0,484 
53,57 68,31 0,020' 
54,48 70,87 0,011' 

45,83 55,31 0,110 
46,85 57,69 0,075 

62,67 64,28 0,804 
N 37 44 68 49 54 40 62 62 



Mean ranks 
oudere middelbare 2- oudere 2-

alleenstaanden alleenstaanden(> 2-pers.huishoudens pers.huishoudens (56 pers.houdens 
Samenleven autochtone/allochtone (<= 55 jaar) 55jaar) (<= 55 jaar) 65jaar) (66>= jaar) 

37,48 35,98 
63,66 50,55 
44,54 45,33 
58,45 40,39 
44,92 
56,91 
63,61 

59,70 57,76 
43,18 53,00 
56,19 46,99 
44,14 
54,17 
60,15 

56,14 71,31 
69,65 59,12 
57,58 
66,88 
73,16 

65,84 45,11 
52,46 
64,56 
71,17 

46,52 
53,89 
59,33 

N 37 44 68 49 54 

gezinnen (36-55 gezinnen (36-55 
jonge gezinnen ( < 36 jaar) jaar) met kinderen < jaar) met kinderen > 

met kinderen< 12 jaar 12jaar 12 jaar 

36,70 
45,01 

45,49 

43,86 
52,16 

52,40 

58,71 
67,15 

65,51 

42,60 
50,56 

50,30 
55,78 

64,74 
64,30 

52,72 52,34 
58,99 52,40 

68,39 59,95 
40 62 62 

u z Verschil mean ranks 
563,00 0,77 0,769 

0,036' 
0,886 
0,001' 
0,109 
0,041 
0,002' 
0,755 
0,080 
0,094 
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0,018' 
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0,183 

1:'"" 

"' "' 0' ., ., .., 
:r 
"' ö: 
= 
0'" 

"' '" ~ 
= ., ., .., 
"' "' = 
0'" 

"' ~ 
v;· 
"' 5 

()Q 

"' 0 

= 0. 

"' ..., 
"' ~ 
c 
= 
"' = 0. 

3 
0 
0. 
~ 
<: 
0 
0 .., 
:r 
~ 
= 
"' 3 
"' = 
Oî 
= 
'" "' ë? ., ., .., 
:r 
"' ö: 
~. 

= 
~ 

~ 
= 0. 

"' "' 



Leefbaarheid in beleid; naar een beslissingsondersteunend model voor het nemen van leefbaarheidsinterven ties 

Bijlage X Factoranalyse Helmond, Mierlo 

Eengezinswoningen 

1 2 3 4 5 6 

OOlc. sportvoon:iening 0,730 

DOlk. kerk 0,663 

DOl a. winkels 0,659 

DO l j. medische voorzieningen 0,646 0,106 

DOl b. basisschool 0,645 

DOld. buurt· of wijkcentrum 0,645 0,107 

DOlf. centrum van Helmond/Mierlo 0,642 

0011. postkantoor of bank 0,607 

DOlg. uitvalswegen van Helmonf/Mierlo 0,547 

DO te. bushalte 
' 

0,445 

D07c. levenssojl van de buurtbewoners 0,125 ' 0,801 0,100 

007b. sociale controle in de buurt 0,142 0,666 0,112 

DOSm. het gedrag van overige buurtbewoners 0,613 0,115 

0 051. het gedrag van directe buren Q.610 0,125 

D07a. leeftijdsopbouw bewoners in uw buurt 0,192 0,571 

C03g. bewoners waarmee u de achterpaden deelt 0,41-7 . ·.)._~ .· ; 0,315 0,104 

OOSn. huisdieren van anderen 0,401 

C03b. veiligheid 0,766 

C03a. verlichting 0,68?: 0,123 

C03f. afsluitbaarheîd 0,108 0.6~ 0,118 0,114 

C03c. onderhoud 0,145 0,62j 0,147 0,115 

C03e. toegankelijkheid 0,150 0,111 0,538 0,111 

C03d. waterafvoer 0,522 0,156 

BOle. Grootte tweede slaapkamer 0,688' 0,140 0,136 

BOld. Grootte hoofdslaapkamer 0,670 0,122 

802. Het aantal s laapkamers in uw woning 0,475 0,144 

BOla. Grootte woonkamer 0,471 0,126 

BOlf. Grootte bergruimte in de woning 0,445 

BOlg. Grootte bergruimte buiten de woning 0,207 0,388 0,110 

BOlh. Grootte tuin 0,153 0,253 

B08b. geluidsisolatie 0,187 0,183 0,150 0,768 

B09c. geluidsoverlast 0,246 0,1q7 0,132 0,724 

BOBa. warmte-isolatie 0,153 0,158 0,532 0,313 

009a. tocht 0,118 0,184 0,508 0,284 

809b. vocht 0,1 55 0,2 11 0,472 0,238 

BOBc. ventilatiemogelijkheden 0,105 0,100 0,102 0,155 0,334 0,244 

BOBd. afwerking van wanden en plafonds 0,126 0,184 0,124 0,283 0,209 

806g. wam1.watervoorziening 0,125 0,150 0,105 Q,693 

806d. verwarming 0,126 0,202 o:6'!;~ 
806e. plaats van de cv-ketel 0,122 O,S~Il 

806h. capaciteit van de elektl-a 0,116 0,148 0,159 0,103 o;451 

B06f. plaats van de aansluiting voorde wasmachine 0,151 0,169 0,113 0,367 

003d. groenvoorzieningen 0,139 0,117 0,107 

DOlh. groenvoorL.ieningen 0,303 

003e. bestrating 0,135 0,214 0,101 

003a. uiterlijk van gebouwen, straten en pleinen in uw 
0,139 0,277 

buurt 
0,131 0,149 0,143 

003c. straatverlichting 0,183 0,150 0,256 0,165 0,114 

B04e. hoofdslaapkamer to.v. badkamer/douche 0,111 0,192 0,153 

B04c. woonkamer to.v. tuin 0,142 0,195 0.115 0,140 

B04a. woonkamer to.v. keuken 0,217 

804b. woonkamer to.v. hoofdslaapkamer 0,158 0,107 

B04f. hoofdslaapkamer to.v. toilet 0,133 0,189 0,113 

OOSg. vervuiling 0,217 0,134 

OOSk. het gedrag van jongeren 0,303 

OOSf. vandalisme 0,244 0,119 

OOSh. onkruid op straatlstoep 0,162 0,217 

DOSo. hennepteelt 0,232 

D05p. drugsgebruik of -handel 0,231 
B08g. onderhoudsstaat van de buitenkant van de 0,192 
woning 

0.216 0,155 

BOSf. kJeurstelling va n de buitenkant van de woning 
0,156 0,127 0,155 0,128 

808e. kwaliteit van hang- en s luitwerk 0,161 0,170 0,116 0,259 0,249 

OOSe. stank of lawaai van cafe's 0,252 

OOSd. stank of lawaai van industrie 0,119 0,253 0,105 0,124 

DO Sb. verkeersgevaar 0,212 0,152 

DO Sa. verkeerslawaai 0,269 0,258 

DO Sc. (fout) geparkeerde auto 's 0,113 0,286 

D03a. parkeervoorzieningen 0,128 0,166 0,141 0,152 

DOt i. speelvoorL.ieningen 0,32Z 
003b. speelvoorzieningen 0,222 0,110 0,105 0,117 0,119 

801c. Grootte badkamer 1 doucheruimte 0,126 0,353 0,155 0,132 

B06a. voorzieningen in de badkamer I douche 0,171 0,181 0,148 0,249 

BOlb. Grootte keuken · 0,468 0,109 

806b. voorzieningen in de keuken 0,175 0,267 

OOSj. gevoelens van onveiligheid 's avonds 0,158 O,J1q 0,228 

DOSi. gevoelens van onveiligheid overdag 0,188 0,348 0,148 0,105 

006c. beveiliging tegen inbraak 0,156 0,12q 0,169 0,274 

NaamFactor bereikbaarheld 
voorzieoiogen tn de 

loterpersoonlijke kwaliteit van grootte van de bouwfysische 
installaties 

buurt 
relaties bewoners achterpaden wooing kwaliteit woolog 



Bijlage X 

Factor 
7 8 9 10 11 12 

DOlc. sportvoorziening 

DOlk. kerk 

DOla.INinkels 0,124 

DOlj. medische voorzieningen 0,193 0,113 
D01b. basisschool 0,101 0,149 
DOld. buurt- afwijkcentrum 

DOlf. centrum van Helmond/Mierlo 0,129 

0011. postkantoor of bank 

DOlg. uitvalswegen van Helmonf/Mierlo 

DOle. bushalte -0,112 
D07c.levensstijl van de buurtbewoners 0,123 

D07b. sociale controle in de buurt 0,123 0,103 
DOSm. het gedrag van overige buurtbewoners 0,193 0,143 
0051. het gedrag van directe buren 0,153 0,144 
DO? a. leeftiJdsopbouw bewoners in uw buurt 0,146 
C03g. bewoners waarmee u de achterpaden deelt 0,126 
DOSn. huisdieren van anderen 0,380 0,118 
C03b. veiligheid 0,104 

C03a. verlichting 

C03f. afsluitbaarheid 0,156 
C03c. onderhoud 0,150 0,181 
C03e. toegankelijkheid 0,134 
C03d. waterafvoer 

BOle. Grootte tweede slaapkamer 0,139 
Bûld. Grootte hoofdslaapkamer 0,205 
802. Het aantal slaapkamers in uw woning 0,202 0,110 

BOla. Grootte woonkamer 0,296 

Bûlf. Grootte bergruimte in de woning 

Bûlg. Grootte bergruimte buiten de woning 0,103 0,107 

BOlh. Grootte tuin 0,234 

B08b. geluidsisolatie 0,132 

809c. geluidsoverlast 0,132 0,126 
808a. warmte-isolatie 0,107 0,178 
809a. tocht 0,125 0,143 0,264 
809b. vocht 0,127 0,278 
B08c. ventilatiemogelijkheden 0,104 0,236 
B08d. afwerking van wanden en plafonds 0,101 0,282 

B06g. wannwatervoorziening 0,101 

B06d. verwarming 

806e. plaats van de cv-ketel 0,146 
D06h. capaciteit van de elektra 0,123 0,112 
B06f. plaats van de aansluiting voor de wasmachine 

0,148 0,144 

D03d. groenvoorzieningen 0,817 0,140 

Dûlh. groenvoorzieningen 0,610 

D03e. bestrating 0,489 0,233 0,148 
D03a. uiterlijk van gebouwen, straten en pleinen in uw 

0,452 0,127 0,170 0,123 
buurt 
D03c. straatverlichting 0,375 0,101 0,158 
B04e. hoofdslaapkamer t.o.v. badkamer /douche 0,636 
804c. woonkamer t.o.v. tuin 0,607 

804a. woonkamer t.o.v. keuken 0,519 

804b. woonkamer t.o.v. hoofdslaapkamer 0,519 

B04f. hoofdslaapkamer t.o.v. toilet 0,473 

DOSg. vervuiling 0,142 0,638 0,103 

DOSk. het gedrag van jongeren 0,128 0,511 0,182 0,165 

DOSf. vandalisme 0,177 0,497 0,193 0,295 

DOSh. onkruid op straat/stoep 0,304 0,484 0,132 0,126 
DOSo. hennepteelt 0,177 0,859 0,152 

DOSp. drugsgebruik of -handel 0,225 0,856 
B08g. onderhoudsstaal van de buitenkant van de 

0,164 0,107 0,570 
woning 
B08f. kleurstelling van de buitenkant van de woning 

0,114 0,526 

BOBe. kwaliteit van hang- en sluitwerk 0,131 ~ ' -0,389 
DOSe. stank of lawaai van cafe's 0,207 0,141 0,700 
DOSd. stank of lawaai van industrie 0,214 0,114 0,595 

DOSb. verkeersgevaar 0,118 0,162 0,127 

DOSa. verkeerslawaai 0,102 0,276 

DOSc. (fout) geparkeerde auto's 0,116 0,314 0,131 
D03a. parkeervoorzieningen 0,210 0,197 

DOl i. speelvoorzieningen 0,288 

D03b. speelvoorziemngen 0,307 0,124 
BOlc. Grootte badkamerf doucheruimte 0,225 

806a. voorzieningen in de badkamer/ douche 0,174 0,125 
BOlb. Grootte keuken 0,211 
806b. voorzieningen in de keuken 0,183 
DOSj. gevoelens van onveiligheid 's avonds 0,160 0,359 0,194 0,145 
DOS i. gevoelens van onveiligheid overdag 0,166 0,138 0,233 0,202 ,.,. 0,35~ 
B06c. beveiliging tegen inbraak 0,146 0,284 

NaamFactor kwaliteit 
openbare indeling van de vervuiling& drugs onderboud en overlast 

ruimte woning vandalisme overlast uitstraling woning borecafindustrie 



Leefbaarheid in beleid; naar een beslissingsondersteunend model voor het nemen van leefbaarheidsinterventies 

13 14 15 16 17 18 

DOtc. sportvoorziening 

DOlk. kerk -0,130 -0,121 

DOt a. winkels 

DOlj. medische voorzieningen 

DOl b. basisschool 

OOld. buurt- of wijkcentrum 

DOlf. centrum van Helmond/ Mierlo 0,102 0,142 

0011. postkantoor of bank -0.113 

001 g. uitvalswegen van HelmonfjMierlo 0,131 0,160 

DO te. bushalte 0,160 

007c. levensstijl van de buurtbewoners 

007b. sociale controle in de buurt 

OOSm. het gedrag van overige buurtbewoners 
0051. het gedrag van directe buren 

D07a. leeftijdsopbouw bewoners in uw buurt 

C03g. bewoners waannee u de achterpaden deelt 

DOSn. huisdieren van anderen 

C03b. veiligheid 0>321 

C03a. verlichting o;3~4 
C03f. afsluitbaarheid 0,104 

CO Je. onderhoud 

CO Je. toegankelijkheid -0,116 

C03d. waterafvoer -0,206 

BOle. Groene tweede slaapkamer 
BOld. Grootte hoofdslaapkamer 0,195 

802. Het aantal slaapkamers in uw woning 

BOla. Grootte woonkamer 0,132 0,251 

BOlf. Grootte bergruimte in de wonmg 0,159 

BOl g. Grootte bergruimte buiten de woning 0,103 0,121 -0,131 

801 h. Grootte tuin 0,105 -0,171 

808b. geluidsisolatie 0,101 

B09c. geluidsoverlast 0,156 

B08a. warmte-isolatie 0,110 

B09a. tocht 

809b. vocht 
B08c. ventilatiemogelijkheden 0,127 

808d. afwerking van wanden en plafonds 0,120 0,167 -0.109 

806g. warmwatervoorziening 

806d. verw<Jrming 

B06e. plaats van de cv-ketel 

B06h. capaciteit van de elekO'a 0,103 0,151 

906f. plaats van de aansluiting voor de wasmachine 0,247 0,131 

D03d. groenvoorzieningen 0,143 

001 h. groenvoorzieningen 0,220 

0 03e. bestrating 0,156 0,1 16 

003a. uiterlijk van gebouwen, sO'aten en pleinen in uw 

buurt 
003c. straatverlichting 

B04e. hoofdslaapkamer to.v. badkamerf douche 0,212 

804c. woonkamer t.o.v. tuin 0,133 

804<l. woonk<Jmer t.o.v. keuken 0,330 

804b. woonkamer t.o.v. hoofdslaapkamer 

804f. hoofdslaapkamer t.o.v. toilet 0,289 -0,146 0,179 

D05g. vervuiling 

OOSk. het gedr<Jg van jongeren 0,137 0,254 

OOSf. vand<Jiisme 0,137 0,196 

D05h. onkruid op straat/stoep 0,11 5 

OOSo. hennepteelt 

D05p. drugsgebruik of -handel 
809g. onderhoudsstaal van de buitenkant van de 

woning 
808f. kleurstelling van de b uitenkant van de wonmg 

808e. kw<Jiite1t v<Jn hang- en sluitwerk 0,127 0,145 0,280 

OOSe. stank ofi<Jw<Jai van cafe's 0,151 
OOSd . .stank of lawaai van indusO'ie 0,162 

DOSb. verkeersgevaar 0,675 0,117 

OOSa. verkeerslaw<Jai 0.554 
DOSc. (fout) gep<lrkeerde auto 's MOl -0,152 

003a. parkeetvoorzieningen 0,263 0,104 -0,145 -0,129 

DOl i. speelvoorzieningen 0,737 

DOJb. speelvoorzieningen 0,688 

BOlc. Grootte badkamer I d oucheruimte 0,657 0,103 

B06a. voorzieningen in de badkamer I douche 0,617 0,160 

801b. Grootte keuken 0,142 0,590 

806b. voorzieningen in de keuken 0,145 0,544 

OOSj. gevoelens van onveiligheid 's avonds 0,141 0,428 0,105 

DOS i. gevoelens van onveiligheid overdag 0,166 MOS 

806c. beveiliging tegen inbr<Jak 0,110 0,149 0,132 0,369 

NaamFactor kwalite it/ kwaliteit inbraak verkeers 
bereikbaarbeid 

kwaliteit 
veiligbeidsgevoel 

overJast 
soeelvoorzienin~eo 

badkamer keuken beveiliging 



Meergezinswoningen 

1 2 3 4 5 6 7 

DOSf. vandalisme ·_:.: 0,739 0,114 0,199 0,176 

DOSk. het gedrag van jongeren 0,706 0,198 0,135 0,169 0,125 

DOSj. gevoelens van onveiligheid's avonds 0,698 0,209 0,166 0,101 0,240 

DOSg. vervuiling 0,667 0,127 0,138 

DO Sh. onkruid op straat/stoep 0,616 0,111 0,206 0,102 

DOSi. gevoelens van onveiligheid overdag 0,595 0,101 0,133 0,170 0,170 

DO Sb. verkeersgevaar 0,577 0,108 0,122 

DO Sa. verkeerslawaai 0,528 0,109 0,126 

DO Sc. (fout) geparkeerde auto's 0,498 0,136 -0,111 

DOSn. huisdieren van anderen 0,459 0,202 0,154 
D03a. uiterlijk van gebouwen, straten en pleinen in uw 

0,339 0,237 0,177 0,199 
buurt 
DOlf. centrum van Helmond/Mierlo 0,115 0,743 0,117 

DOll. postkantoor of bank 0,741 
Cf. DOlc. sportvoorziening <-· 0,672 0,104 0,103 

DOlg. uitvalswegen van Helmonf/Mierlo 0,121 0,645 0,154 

DOld. buurt- afwijkcentrum 0,631 0,179 

DOle. bushalte O,f'i21 -0,116 

DOlk. kerk 0,103 0,621 0,109 0,123 

DOlj. medische voorzieningen 0,603 0,112 

DO la. winkels 0,555 0,130 
B08a. warmte-isolatie 0,123 0,102 0,704 0,118 0,129 
B09a. tocht 0,159 0,694 
B08e. kwaliteit van hang- en sluitwerk 0,189 0,595 0,156 0,282 0,300 

B09b. vocht 0,178 0,112 0,518 0,171 0,196 0,134 0,104 

B06d. verwarming 0,116 0,518 0,213 0,121 

B08c. ventilatiemogelijkheden 0,507 0,134 

B06c. beveiliging tegen inbraak 0,195 -0,104 0,472 0,232 0,266 0,228 

B06h. capaciteit van de elektra 0,132 0,332 0,224 0,227 

D07a. leeftijdsopbouw bewoners in uw buurt 0,155 0,193 0,136 0,763 0,126 

D07c. levensstijl van de buurtbewoners 0,264 0,132 0,756 0,108 0,128 0,161 

D07b. sociale controle in de buurt 0,256 0,724 0,124 0,126 0,185 

DO Sm. het gedrag van overige buurtbewoners 0,271 0,564 0,224 0,105 

COSh. bewonerssamenstelling 0,109 0,107 0,196 0,544 0,117 
DOS I. het gedrag van directe buren 0,236 0,120 0,542 0,103 
80 la. Grootte woonkamer 0,130 0,717 0,172 
80lb. Grootte keuken 0,121 0,171 0,655 
80ld. Grootte hoofdslaapkamer 0,104 0,221 0,610 0,158 0,111 
802. Het aantal slaapkamers in uw woning 0,136 0,197 -· 0,512 __ ,_ 

COSd. veiligheid van het trappenhuis 0,201 0,143 0,115 0,147 0,157 
~ .. , ... 

0,686 0,187 
CO Sc. uiterlijk van het trappenhuis 0,145 0,121 0,108 

.. .... ~, ,. 

0,65~ 1 0,160 
~·~~" . !!~~.qz CO Sb. toegankelijkheid van het gebouw 0,296 0,150 ' _. ~ -~'-. 0,571 0,111 ;..:_., 



1 2 

D03c. straatverlichting 0,185 
C05f. manier waarop huisvuil wordt opgeslagen 

C05e. bruikbaarheid van de berging 0,133 0,128 
C05a. kleurstelling van het gebouw 0,190 
BOBf. kleurstelling van de buitenkant van de woning 

0,146 

B08g. onderhoudsstaat van de buitenkant van de 
0,287 

woning 
804e. hoofdslaapkamer to.v. badkamerf douche 

B04f. hoofdslaapkamer to.v. toilet 0,124 0,111 
B04a. woonkamer to.v. keuken 0,148 
B04b. woonkamer to.v. hoofdslaapkamer 

B06e. plaats van de cv-ketel 0,121 
B06g. warmwatervoorziening 

B06f. plaats van de aansluiting voor de wasmachine 

B06b. voorzieningen in de keuken 0,161 0,149 
BOBd. afwerking van wanden en plafonds 0,237 0,189 
C05g. parkeervoorzieningen 0,176 
D03a. parkeervoorzieningen 0,167 0,172 
B04d. woonkamer to.v. balkon 0,109 
BOl i. Grootte balkon 

BOle. Grootte tweede slaapkamer 0,113 
BOlg. Grootte bergruimte buiten de woning 
D03d. groenvoorzieningen 0,155 
DOlh. groenvoorzieningen 0,326 
D03e. bestrating 0,259 0,136 
DOl i. speelvoorzieningen 0,352 
D03b. speelvoorzieningen 0,182 0,196 
B01f. Grootte bergruimte in de woning 

D05o. hennepteelt 0,331 
D05p. drugsgebruik of -handel 0,405 
B09c. geluidsoverlast 0,131 
BOBb. geluidsisolatie 0.119 · .. 
B06a. voorzieningen in de badkamerf douche 0,121 
801 c. Grootte badkamer/ doucheruimte 
D01b. basisschool 0,558 
D05d. stank of lawaai van industrie 0,509 
D05e. stank of lawaai van cafe's ' 0,473 
C05i. gemeenschappelijke ruimte 

Naam Factor vervuiling I bereikbaarheid 

vandalisme voorzieoiogen in de buurt 

&overlast 

3 4 5 

0,247 0,121 . 

0,236 0.101 0,113 
0,211 0,219 
0,126 0,138 

0,243 0,137 

0,207 

0,139 0,117 0,228 
0,118 0,120 0.222 
0,259 0,471 
0,301 o;39B 
0,265 0.109 0,152 
0,322 

0,182 0,113 

0,159 0,248 
0,284 0,168 

0,100 

0,139 
0,132 0,128 0,247 
0,120 

·0,106 

0,188 0,140 

0,178 0,230 
0,107 0,152 
0,155 0,179 
0,342 0,21 8 0,153 

. . 0,386 0,192 0,184 
0,265 0,113 0,149 
0,297 0,319 

bouwfysische interpersoonlijke grootte 
kwaliteit woning relaties bewoners woning 

6 7 

0,415 0,102 
0,402 

0,369 0,111 

0,163 0,785 

0,136 0,725 

0,205 0,574 

0,111 

0,102 

0,210 

0,203 
0,224 0,172 

0,145 0,104 

0,165 0,193 

0,104 0,172 

0,172 

0,185 0,101 
0,109 

0,152 

0,193 
0,122 

0,165 

0,149 
0,109 

0,176 0,157 

0,168 

0,103 0,132 
kwaliteit van onderhoud en 
woongebouw uitstraling 

woning I gebouw 
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Factor 
8 9 10 11 12 13 14 

DOSf. vandalisme 

DOSk het gedrag van jongeren 
DOSj. gevoelens van onveiligheid's avonds 0,181 

DOSg. vervuiling 0,203 0,192 

DO Sh. onkruid op straat/stoep 0,144 0,164 0,165 
DOS i. gevoelens van onveiligheid overdag 0,148 0,106 0.129 0,254 
DO Sb. verkeersgevaar 0,159 0,154 0,364 
DO Sa. verkeerslawaai -0,139 0,106 0,140 0,256 0,110 
DO Sc. (fout) geparkeerde auto's 0,344 
DO Sn. huisdieren van anderen 0,121 0,117 0,173 

D03a. uiterlijk van gebouwen, straten en pleinen in uw 
0,107 0,105 0,285 0,110 

buurt 
DOlf. centrum van Helmond/Mierlo 0.126 
DO 11. postkantoor of bank 0,152 

DOlc. sportvoorziening 0,101 
DOlg. uitvalswegen van Helmonf/Mierlo 0,224 0,111 
DOld. buurt- afwijkcentrum 

DO le. bushalte 0,153 
DOlk kerk 0,193 
DOlj. medische voorzieningen 0,195 
DO la. winkels 0,108 0,171 -0,119 

808a. warmte-isolatie 0,107 
809a. tocht 0,100 0,108 
808e. kwaliteit van hang- en sluitwerk 0,109 0,145 
809b. vocht 0,160 

806d. verwarming 0,264 

808c. ventilatiemogelijkheden 0,155 0,138 -0,106 

806c. beveiliging tegen inbraak 

806h. capaciteit van de elektra 0,133 0,324 0,104 0,115 0,113 
D07a.leeftijdsopbouw bewoners in uw buurt 0,116 
D07c. levensstijl van de buurtbewoners -0,102 0,115 0,143 
DO 7b. sociale controle in de buurt 0,141 0,110 
DO Sm. het gedrag van overige buurtbewoners 0,159 0,150 
COSh. bewonerssamenstelling 0,234 0,123 
DOS I. het gedrag van directe buren 0,179 -0,127 -0,103 
BOla. Grootte woonkamer 0,198 
BOlb. Grootte keuken 0,179 
80 ld. Grootte hoofdslaapkamer 

802. Hetaantal slaapkamers in uw woning 0,192 0,260 -0.177 
COSd. veiligheid van het trappenhuis 0.142 0,110 
CO Sc. uiterlijk van het trappenhuis 

CO Sb. toegankelijkheid van hetgebouw 0,109 0,235 



8 9 10 11 12 13 14 

D03c. straatverlichting 0,139 0,133 
C05f. manier waarop huisvuil wordt opgeslagen 0,149 0,113 0,250 0,139 
C05e. bruikbaarheid van de berging 0,291 0,204 0,119 
C05a. kleurstelling van het gebouw 0,107 
808f. kleurstelling van de buitenkant van de woning 

0,160 

808g. onderhoudsstaat van de buitenkant van de 
0,139 

woning 
804e. hoofdslaapkamer t.o.v. badkamer /douche 0,794 0,187 0,122 
804f. hoofdslaapkamer t.o.v. toilet 0,778 0,108 
804a. woonkamer t.o.v. keuken 0,475 0,138 
804b. woonkamer t.o.v. hoofdslaapkamer 0,404 0,147 
806e. plaats van de cv-ketel 0,105 0,588 -0.107 
806g. warmwatervoorziening 0,172 0,519 0,195 
806f. plaats van de aansluiting voor de wasmachine 

0,194 0,508 0,151 0,122 0,115 0,129 

806b. voorzieningen in de keuken ' . ;.<\ 't'0,345 0,135 0,160 
' 808d. afwerking van wanden en plafonds !),338 

C05g. parkeervoorzieningen 0,110 0,891 0.118 
D03a. parkeervoorzieningen IL. 0,828 0,210 
804d. woonkamer t.o.v. balkon 0,185 0,789 
801i. Grootte balkon 0,748 
801e. Grootte tweede slaapkamer 0,126 o;~95 0,165 
801g. Grootte bergruimte buiten de woning 0,122 0,299 0,166 0,217 
D03d. groenvoorzieningen 0,167 

~'' 
0,715 0,128 

D01h. groenvoorzieningen 0,132 0,661 0,174 
D03e. bestrating 0,108 0,118 0,451 
D01i. speelvoorzieningen -0,208 0,133 0,192 0,704 
D03b. speelvoorzieningen 0,126 0,116 0,703 
80 lf. Grootte bergruimte in de woning 0,186 0,197 0,288 
D05o. hennepteelt 0,123 0,856 
D05p. drugsgebruik of -handel 0,754 
809c. geluidsoverlast 0,110 
808b. geluidsisolatie 0,101 
806a. voorzieningen in de badkamer/ douche 0,130 0,121 0,131 
80 1c. Grootte badkamerf doucheruimte 0,141 
D01b. basisschool 0,125 0,150 
D05d. stank of lawaai van industrie 0,129 0,119 0,156 
D05e. stank of lawaai van cafe's 0,116 
C05i. gemeenschappelijke ruimte 0,114 0,114 

NaamFactor indeling van de installaties kwaliteit balkon kwaliteit kwaliteit/ drugs overlast 
woning parkeervoor- openbare bereikbaarheid 

zieningen ruimte speelvoorzieningen 



15 16 17 18 19 20 

D05f. vandalisme -0,179 

D05k. het gedrag van jongeren 0,186 0,121 

D05j. gevoelens van onveiligheid's avonds 0,176 

D05g. vervuiling 0,148 -0,244 -0,136 

DO Sh. onkruid op straat/stoep 

D05i. gevoelens van onveiligheid overdag 0,233 0,153 
D05b. verkeersgevaar -0,108 0,335 0,262 

D05a. verkeerslawaai 0,109 0,120 0,218 0,121 

D05c. (fout) geparkeerde auto's -0,106 0,183 

D05n. huisdieren van anderen -0,121 -0,163 0,233 
D03a. uiterlijk van gebouwen, straten en pleinen in uw 

0,195 0,136 
buurt 
DOlf. centrum van Helmond/Mierlo -0,121 0,112 0,190 
DOll. postkantoor of bank -0,115 

DOlc. sportvoorziening 0,134 -:t~ 0,354 0,135 

DOlg. uitvalswegen van Helmonf/Mierlo 0,102 -0,144 
DOld. buurt- of wijkcentrum 0,380 

DOle. bushalte -0,141 0,136 0,253 

DOlk kerk -0,102 
DOlj . medische voorzieningen 0,116 -0,102 
DOl a. winkels 

B08a. warmte-isolatie 0,156 0,201 
B09a. tocht 0,191 
BOBe. kwaliteit van hang- en sluitwerk 

B09b. vocht 0,137 0,184 

B06d. verwarming 0,340 
BOBc. ventilatiemogelijkheden 0,117 0,107 0,147 
B06c. beveiliging tegen inbraak -0,124 
B06h. capaciteit van de elektra 0,120 

D07a. leeftijdsopbouw bewoners in uw buurt 

D07c. levensstijl van de buurtbewoners 

D07b. sociale controle in de buurt -0,147 
D05m. het gedrag van overige buurtbewoners 0,231 0,314 -0,104 0,255 
C05h. bewonerssamenstelling 0,161 0,131 
D051. het gedrag van directe buren 0,166 0,313 -0,146 0,194 
BOla. Grootte woonkamer 0,161 0,103 
801 b. Grootte keuken 0,172 
BOld. Grootte hoofdslaapkamer 0,128 0,121 0,103 
802. Het aantal slaapkamers in uw woning 0,110 
C05d. veiligheid van het trappenhuis 

C05c. uiterlijk van het trappenhuis 0,126 0,186 -0,119 0,152 
CO Sb. toegankelijkheid van het gebouw 



15 16 

003c. straatverlichting 

C05f. manier waarop huisvuil wordt opgeslagen 0,126 0,155 
C05e. bruikbaarheid van de berging -0,123 
C05a. kleurstelling van het gebouw 

808f. kleurstelling van de buitenkant van de woning 

808g. onderhoudsstaat van de buitenkant van de 
0,122 woning 

804e. hoofdslaapkamer to.v. badkamerf douche 0,150 
804f. hoofdslaapkamer to.v. toilet 
804a. woonkamer t.o.v. keuken 
804b. woonkamer to.v. hoofdslaapkamer 
806e. plaats van de cv-ketel 
806g. warmwatervoorziening 0,130 
806f. plaats van de aansluiting voor de wasmachine 

806b. voorzieningen in de keuken -0,119 0,285 
808d. afwerking van wanden en plafonds 0,144 0,249 
C05g. parkeervoorzieningen 
003a. parkeervoorzieningen 

804d. woonkamer to.v. balkon 
801i. Grootte balkon 
801e. Grootte tweede slaapkamer 
801g. Grootte bergruimte buiten de woning 
D03d. groenvoorzieningen 
D01h. groenvoorzieningen 
003e. bestrating 
D01i. speelvoorzieningen 
D03b. speelvoorzieningen 0,135 
BOlf. Grootte bergruimte in de woning 
D05o. hennepteelt 

D05p. drugsgebruik of -handel 
809c. geluidsoverlast 0,756 
808b. geluidsisolatie 0,706 
806a. voorzieningen in de badkamer/ douche 0,747 
801c. Grootte badkamer I doucheruimte 0,132 0,600 
D01b. basisschool 
D05d. stank of lawaai van industrie 
D05e. stank of lawaai van cafe's 0.102 
COS i. gemeenschappelijke ruimte 

Naam Factor geluidsover- kwaJiteit 
last badkamer 

17 18 

0,109 

0,102 

0,112 0,169 

-0,131 

0,138 
0,238 

0,12 1 
-0,200 

0,589 

. 0,576 
0,525 

bereikbaarheid overlast 
schooljsociaJe horeca/ 
voorzieningen industrie 

19 20 

-0,168 
-0,192 0,142 

-0.109 

0,130 

0,115 

0,128 
0,159 

-0,114 

-0,220 

0,266 

0,153 
-0,223 

0,116 

0,402 

gemeenschap- diversen 
pelijke ruimten 
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Eengezinswoningen 

Standardized Coefficients 
Wijk N Adjusted R Square F Sig. Factoren Beta Sig to .... 
t Hout 220 0,448 18,436 .000 

interpersoonlijke relaties bewoners 0,426 .000 
kwaliteit van de openbare ruimte 0,222 .000 
bouwfysische kwaliteit 0,257 .000 
installaties 0,166 .002 
indeling van de woning 0,160 .004 
bereikbaarheid voorzieningen 0,181 .001 
grootte van de woning 0,169 .002 
kwaliteit achterpaden 0,140 .012 

-· -~ 
(J'Q 
n> r 
:::< "' "' - Ö' 

:: ., ., ., 
:r = "' - ë.: 

~ 

"' .... 
"Q 0" 

"' verkeersoverlast 0,135 .014 
Brouwhuis 164 0,497 17,802 .000 

interpersoonlijke relaties bewoners 0,370 .000 
grootte van de woning 0,303 .000 
bouwfysische kwaliteit 0,211 .000 
indeling van de woning 0,1 78 .004 
onderhoud en uitstraling woning 0,121 .044 
drugs overlast 0,134 .024 
bereikbaarheid voorzieningen 0,143 017 
vervuiling en vandalisme 0,156 .ülO 

- !f. n> 
I P.-

""1 "' ., 
n> ., 
~ 

., 
"' "' n> "' 0" 

(ll "' (ll ~ .... v;· 
n> ~-

"' ~ 
0<> 

"' 

= 0 
:l 

~ 
Q. 

"' verkeersoverlast 0,154 .012 
Stiphout 49 0,397 14,837 .000 

interpersoonlijke relaties bewoners 0,549 .000 
verkeersoverlast 0,268 .033 

Brandevaort 102 0,551 20,458 .000 
interpersoonlijke relaties bewoners 0,599 .000 
installaties 0,272 .000 
vervuiling en vandalisme 0,192 .009 
grootte van de woning 0,186 .009 

- ., 
~ ~ 

"' (ll "' n> :l 

"' :c :l 
Q. 

n> 3 
0 - Q. 

= ~ 
<: 

0 0 
0 

= ., 

F-
:r 
~ 

overlast horeca/industrie 0,161 .028 
verkeersoverlast 0,153 .036 

Mierlo 293 0,417 18,590 .000 
interpersoonlijke relaties bewoners 0,443 .000 
bereikbaarheid voorzieningen 0,222 .000 
grootte van de woning 0,209 .000 
kwaliteit achterpaden 0,201 .000 

:l :: "' 3 .... "' n> :l 
<: ""1 ., - :l 

0 '" "' Ö' ., ., ., 
:r 

drugs overlast 0,145 .002 "' ë.: 
overlast horeca/industrie 0,153 .001 
kwaliteit badkamer 0,129 .007 

~-
~ 
"' ., 

indeling van de woning 0,141 .003 <: 

"' :l 
kwaliteit keuken 0,145 .003 er. 

"' bouwfysische kwaliteit 0,102 .032 "' 
inbraakbeveiliging -0,1 00 .043 



Meergezinswoningen 

Standardized Coefficients 
Wijk N Adjusted R Square F Sig. Factoren Bet a Sig 

t Hout 65 0,510 9,491 .000 

installaties 0,321 0,002 

bereikbaarheid school/sociale voorzieningen -0,315 0,002 

geluidsoverlast 0,324 0,002 

kwaliteit badkamer 0,359 0,001 

bereikbaarheid voorzieningen in de buurt 0,236 0,016 

kwaliteit/bereikbaarheid speelvoorzieningen 0,214 0,032 

interpersoonlijke relaties bewoners 0,196 0,046 
Brouwhuis 9 1,000 3940,443 .000 

bouwfysische kwaliteit woning 1,089 0,000 
indeling van de woning 0,616 0,000 
diversen -0,404 0,000 
installaties -0,108 0,003 
geluidsoverlast -0,035 0,029 

Stiphout 4 0,998 915,648 .001 kwaliteit badkamer 1,170 0,001 
grootte woning 0,482 0,003 

Brandevaort 24 0,449 6,713 .003 
installaties 0,527 0,005 
kwaliteit van woongebouw 0,357 0,046 
bereikbaarheid voorzieningen in de buurt 0,353 0,047 

Mierlo 37 0,325 9,658 .000 
overlast horeca/industrie 0,496 I 0,001 I 

I 

interpersoonlijke relaties bewoners 0,383 I 0,009 I 



Eengezinswoningen 
Test or nomgeneity ot 

Groeperings variabele Afhankelijke factor Variances One-wav Anova O:l 
Levene's Statistic Sig. F -toets Sig. SSb SSt 1]2 

.... -· H.uis.hQt!.de.D.s.mme.as.te/ling bereikbaarheid voorzieningen 2,886 0,037 -Q.l 
interpersoonlijke relaties bewoners* 2,485 0,062 5,484 0,001 12,807 173,932 7% 
kwaliteit achterpaden 0,811 0,489 0,958 0,414 
grootte van de woning* 0,921 0,432 5,247 0,002 10,463 148,037 7% 
bouwfysische kwaliteit 0,544 0,653 1,854 0,139 
installaties 0,933 0.426 1,376 0,251 
kwaliteit van de openbare ruimte 0,756 0,520 1,226 0,301 
indeling van de woning 1,821 0,144 0,343 0,795 
vervuiling en vandalisme* 0,604 0,613 4,352 0,005 9,645 162,587 6% 
drugs overlast* 1,203 0,310 3,251 0,023 8,726 193,910 5% 

act 
~ 

1:"" 

:>< (1) 
(1) - Ö' - Ol 
Ol 

0 ., 
:r 

= (1) 

ë: 
~ 5 I 

~ 
c-
(1) 

iiï 

~ ?.: 
= onderhoud en uitstraling woning 0,655 0,581 1,270 0,286 

overlast horeca/industrie 1,641 0,181 0,033 0,992 
verkeersoverlast 1,548 0,203 0,259 0,855 
kwaliteit/bereikbaarheid speelvoorzieningen* 1,870 0,136 3,114 0,027 6,058 140,284 4% 

:> Ol 
Ol 

= ., 
(1) 

0 
(1) 

= < c-
Q.l 

(1) 

:!!.. 
kwaliteit badkamer 0,878 0,453 0,407 0,748 
kwaliteit keuken 2,004 0,115 2,364 0,072 
veiligheidsgevoel 0,301 0,825 2,266 0,082 
inbraakbeveiliging 0,492 0,688 0,504 0,680 

Q.l uï 
Ul = 5" 

Cl<> 
Q.l Ul a - = "< 0.. 
Cll (1) ., 
~ Ul 

!ti 
We.rke.nQ.e.nL.nie.t l:ll.e.r.ke.nci.e.IJ. bereikbaarheid voorzieningen 3,131 0,016 

interpersoonlijke relaties bewoners 2,804 0,027 

,...; c: 
= (1) :c = 0.. 

kwaliteit achterpaden 0,629 0,642 0,910 0,459 
grootte van de woning* 0.477 0,753 2,897 0,023 7,887 148,753 5% 

0 3 = a 
0.. 

1""1' ~ 
bouwfysische kwaliteit 1.848 0,121 0,963 0,429 < a 
installaties 0,890 0,471 1.497 0,204 a ., 
kwaliteit van de openbare ruimte 0,798 0,528 0,109 0,979 

:r 
(1) .... 

indeling van de woning 2,787 0,028 
vervuiling en vandalisme 1,521 0,197 1.180 0,321 
drugs overlast 1,378 0,243 0,502 0,734 

= (1) 

3 
(1) 

= 
~ 

onderhoud en uitstraling woning* 1,717 0,148 2,770 0,028 8,306 163,500 5% 
overlast horeca/industrie 0,644 0,632 0,945 0,439 
verkeersoverlast 0,455 0,769 1.943 0,105 

= 
iiï 
(1) 

Ö' 
Ol 
Ol 

kwaliteit/bereikbaarheid speelvoorzieningen 
3,219 0,014 

., 
:r 
(1) 

ë: 
Ul 

kwaliteit badkamer 5,052 0,001 
kwaliteit keuken 2,426 0,049 

5 
!ti 
~ 

veiligheidsgevoe\ 0,376 0,825 1,134 0,342 
inbraakbeveiliging 2,023 0,092 0,935 0,445 

(1) 

= 0 . 
(1) 
Ul 

* stgmficant voor p <.050 



interpersoonlijke relaties bewoners 

T k HSO u ey 
95% Confidence Interval 

I) Cntxt01 2. (J) Cntxt01 2. Mean Ditterenee (1-J) Std. Error Sig. Upper Bound Lower Bound 

een-/tweepersoonshuishouden ( < 55 jaar) gezinnen (kind < 12 jaar) -0,11320814 0,19485860 0,938 -0,6178962 0,3914799 
gezinnen (kind > 12 jaar) -0,00586519 0,19369526 1,000 -0,5075402 0,4958098 
oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) 

-,53332805(.) 0,16712828 0,009 -0,9661940 -0,1004621 

gezinnen (kind< 12 jaar) een-/tweepersoonshuishouden ( < 55 jaar) 0,11320814 0,19485860 0,938 -0,3914799 0,6178962 

gezinnen (kind > 12 jaar) 0,10734295 0,19369526 0,945 -0,3943320 0,6090179 

oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) 
-0,42011991 0,16712828 0,061 -0,8529858 0,01 27460 

gezinnen (kind > 12 jaar) een-/tweepersoonshuishouden ( < 55 jaar) 0,00586519 0,19369526 1,000 -0,4958098 0,5075402 
gezinnen (kind < 12 jaar) -0,10734295 0,19369526 0,945 -0,6090179 0,3943320 
oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) 

-,527 46286(.) 0,16577044 0,009 -0,9568120 -0,0981138 

oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) een-/tweepersoonshuishouden ( < 55 jaar) ,53332805(.) 0,16712828 0,009 0,1004621 0,9661940 
gezinnen (kind < 12 jaar) 0,42011991 0,16712828 0,061 -0,0127460 0,8529858 
gezinnen (kind > 12 jaar) ,52746286(.) 0,16577044 0,009 0,0981138 0,9568120 

•. The mean d1fference 1s s1gmhcant at the .05 level. 

grootte van de woning 

Tukey HSO 

95% Confidence Interval 

I) Cntxt01 2. (J) CntxtO 1 2. Mean Diflerence U-JL Std. Error Sig. Upper Bound Lower Bound 
een-/ tweepersoonshuishouden ( < 55 jaar) gezinnen (kind < 12 jaar) 0,43273110 0,18005588 0,080 -0,0336176 0,8990798 

gezinnen (kind > 12 jaar) 0,24348105 0,17898091 0,526 -0,2200835 0,7070456 
oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) 

-0,13382998 0,15443213 0,822 -0,5338126 0,2661526 

gezinnen (kind < 12 jaar) een-/tweepersoonshuishouden ( < 55 jaar) -0,43273110 0,18005588 0,080 -0,8990798 0,0336176 
gezinnen (kind > 12 jaar) -0, 18925005 0,17898091 0,716 -0,6528145 0,2743145 
oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) 

-,56656108(") 0,1544321 3 0,002 -0,9665437 -0,1665785 

gezinnen (kind> 12 jaar) een-/tweepersoonshuishouden (< 55 jaar) -0,243481 05 0,17898091 0,526 -0,7070456 0,2200835 
gezinnen (kind < 12 jaar) 0,18925005 0,17898091 0,716 -0,2743145 0,6528145 
oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) 

-0,37731103 0,15317745 0,069 -0,7740440 0,0194219 

oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) een-/tweepersoonshuishouden (< 55 jaar) 0,13382998 0,15443213 0,822 -0,2661526 0,5338126 
gezinnen (kind < 12 jaar) ,56656108(") 0,15443213 0,002 0,1665785 0,9665437 
gezinnen {kind > 12 jaar) 0,37731103 0,15317745 0,069 -0,0194219 0,7740440 

•. The mean d1flerence 1s s1gn1f1cant at the .05 level. 

vervuiling en vandalisme 



T k HSO u ey 

I) Cntxt01 2. 
een-/tweepersoonshuishouden ( < 55 jaar) 

gezinnen (kind < 12 jaar) 

gezinnen (kind> 12 jaar) 

oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) 

•. The mean d1fference 1s s1gmf1cant at the .05 level. 

drugs overlast 
T k HSO u ey 

I) Cntx101 2. 
een-/tweepersoonshuishouden ( < 55 jaar) 

gezinnen (kind < 12 jaar) 

gezinnen (kind > 12 jaar) 

oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) 

.. 
•. The mean d1fference 1s Significant at the .05 level. 

kwaliteiVbereikbaarheid speelvoorzieningen 

Tukey HSO 

(J) Cntxt01 2. Mean Oifference U-J) 

gezinnen (kind < 12 jaar) ,65306565(.) 
gezinnen (kind> 12 jaar) 0,15088997 
oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) 

0,23721091 

een-/tweepersoonshuishouden ( < 55 jaar) -,65306565(.) 
gezinnen (kind > 12 jaar) -,50217569(.) 
oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) 

-0,415854 75 

een-/tweepersoonshuishouden(< 55 jaar) -0,15088997 
gezinnen (kind < 12 jaar) ,50217569(.) 
oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) 

0,08632094 

een-/tweepersoonshuishouden(< 55 jaar) -0,23721091 
gezinnen (kind < 12 jaar) 0,41585475 
gezinnen (kind > 12 jaar) -0,08632094 

(J) Cntxt01 2. Mean Oifference (1-J) 

gezinnen (kind < 12 jaar) -0,31395953 
gezinnen (kind > 12 jaar) -,58541889(.) 
oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) 

-0,12479405 

een-/tweepersoonshuishouden(< 55 jaar) 0,31395953 
gezinnen (kind > 12 jaar) -0,27145936 
oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) 

0,18916548 

een-/tweepersoonshuishouden ( < 55 jaar) ,58541889(.) 
gezinnen (kind < 12 jaar) 0,27145936 
oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) 

,46062484(.) 

een-/tweepersoonshuishouden(< 55 jaar) 0,12479405 
gezinnen (kind< 12 jaar) -0,18916548 
gezinnen (kind> 12 jaar) -,46062484(. 

95% Confidence Interval 

Std. Error Sig. Upper Bound Lower Bound 

0,18984535 0,004 0,1613620 1,1447693 

0,18871193 0,855 -0,3378781 0,6396580 

0,16282846 0,466 -0,1845184 0,6589402 

0,18984535 0,004 -1 ,1447693 -0,1613620 

0,18871193 0,041 -0,9909437 -0,0134076 

0,16282846 0,055 -0,8375840 0,0058746 

0,18871193 0,855 -0,6396580 0,3378781 

0,18871193 0,041 0,0134076 0,9909437 

0,16150556 0,951 -0,3319820 0,5046239 

0,16282846 0,466 -0,6589402 0,1845184 

0,16282846 0,055 -0,0058746 0,8375840 

0,16150556 0,951 -0,5046239 0,3319820 

95% Confidence Interval 

Std. Error SiQ. Upper Bound Lower Bound 

0,20890049 0,438 -0,8550164 0,2270973 

0,20765331 0,027 -1,1232455 -0,0475922 

0,17917187 0,898 -0,5888531 0,3392650 

0,20890049 0,438 -0,2270973 0,8550164 
0,20765331 0,559 -0,8092860 0,2663673 

0,17917187 0,717 -0,2748936 0,6532246 

0,20765331 0,027 0,0475922 1,1232455 

0,20765331 0,559 -0,2663673 0,8092860 

0,17771618 0,050 0,0003360 0,9209137 

0,17917187 0,898 -0,3392650 0,5888531 
0,17917187 0,717 -0,6532246 0,2748936 
0,17771618 0,050 -0,9209137 -0,0003360 



95% Confidence Interval 

I) Cntxt01 2. (J) Cntxt01 2. Mean Ditterenee {1-J) Std. Error Sig. Upper Sound Lower Bound 
een-/tweepersoonshuishouden ( < 55 jaar) gezinnen (kind < 12 jaar) 0,05461936 0,17785108 0,990 -0,4060188 0,5152576 

gezinnen (kind > 12 jaar) 0,18703906 0,17678927 0,715 -0,2708490 0,6449272 
oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) 

,40300840(.) 0,15254110 0,044 0,0079236 0,7980932 

gezinnen (kind < 12 jaar) een-/tweepersoonshuishouden ( < 55 jaar) -0,05461936 0,17785108 0,990 -0,5152576 0,4060188 
gezinnen (kind> 12 jaar) 0,13241970 0,17678927 0,877 -0,3254684 0,5903078 
oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) 

0,34838903 0,15254110 0,105 -0,0466958 0,7434738 

gezinnen (kind > 12 jaar) een-/tweepersoonshuishouden(< 55 jaar) -0' 18703906 0,17678927 0,715 -0,6449272 0,2708490 
gezinnen (kind < 12 jaar) -0,13241970 0,17678927 0,877 -0,5903078 0,3254684 
oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) 

0,21596933 0,15130177 0,484 -0,1759056 0,6078443 

oudere een-/tweepersoonshuishouden (55 jaar>) een-/tweepersoonshuishouden (< 55 jaar) -,40300840(.) 0,15254110 0,044 -0,7980932 -0,0079236 
gezinnen (kind < 12 jaar) -0,34838903 0,15254110 0,105 -0,7434738 0,0466958 
gezinnen (kind > 12 jaar) -0,21596933 0,15130177 0,484 -0,6078443 0,1759056 

. . 
•. The mean d1fference IS S1gn1f1cant atthe .05 level. 



grootte van de woning 
Tukey HSO 

I) Cntxt03. Werkende/niet werkende (J) Cntxt03. Werkende/niet werkende Mean Difference (1-J) 
tweeverdieners kostwinnaars -0,06531459 

partner kostwinnaar/doet huishouden 0,36282487 
niet werkende 0,08182513 
pensioen -0,20513713 

kostwinnaars tweeverdieners 0,06531459 
partner kostwinnaar/doet huishouden 0,42813946 
niet werkende 0,14713972 
pensioen -0,13982255 

partner kostwinnaar/doet huishouden tweeverdieners -0,36282487 
kostwinnaars -0,42813946 
niet werkende -0 ,2809997 4 
pensioen -,56796201 (*) 

niet werkende tweeverdieners -0,08182513 
kostwinnaars -0,14713972 
partner kostwinnaar/doet huishouden 0,28099974 
pensioen -0,28696226 

pensioen tweeverdieners 0,20513713 
kostwinnaars 0,13982255 
partner kostwinnaar/doet huishouden ,56796201 (*) 
niet werkende 0,28696226 

* . The mean d1fference 1s S1gmf1cant at the .05 level. 

onderhoud en uitstraling woning 
s Tukey H D 

I) Cntxt03. Werkende/niet werkende (Jl Cntxt03. Werkende/niet werkende Mean Difference (1-J) 
tweeverdieners kostwinnaars -0 ,18702911 

partner kostwinnaar/doet huishouden 0,03713760 
niet werkende -,58146079(*) 
pensioen -0,25623222 

kostwinnaars tweeverdieners 0,18702911 
partner kostwinnaar/doet huishouden 0,22416671 
niet werkende -0,39443168 
pensioen -0,06920311 

partner kostwinnaar/doet huishouden tweeverdieners -0,03713760 
kostwinnaars -0,22416671 

Std. Error Sig. 
0,18130442 0,996 
0,19052699 0,318 
0,20085900 0,994 
0,17299251 0,760 
0,18130442 0,996 
0,17996468 0,125 
0,19086929 0,939 
0,16128595 0,909 
0,19052699 0,318 
0,17996468 0,125 
0,19965052 0,624 
0,17158788 0,010 
0,20085900 0,994 
0,19086929 0,939 
0,19965052 0,624 
0,18299235 0,520 
0,17299251 0,760 
0,16128595 0,909 
0,17158788 0,010 
0,18299235 0,520 

Std. Error Sig . 
0,19030142 0,863 
0,19998165 1,000 
0,21082637 0,049 
0,18157704 0,621 
0,19030142 0,863 
0,18889520 0,759 
0,20034094 0,285 
0,16928956 0,994 
0,19998165 1,000 
0,18889520 0,759 

95% Confidence Interval 

UpQ_er Bound Lower Bound 

-0,5642594 0,4336303 
-0,1615003 0,8871500 
-0,4709334 0,6345837 
-0 ,6812078 0,2709336 
-0,4336303 0,5642594 
-0,0671185 0,9233974 
-0,3781274 0,6724069 
-0,5836771 0,3040320 
-0,8871500 0,1615003 
-0,9233974 0,0671185 
-0,8304326 0,2684331 
-1,0401672 -0,0957568 
-0,6345837 0,4709334 
-0,6724069 0,3781274 
-0,2684331 0,8304326 
-0,7905523 0,2166277 
-0,2709336 0,6812078 
-0,3040320 0,5836771 
0,0957568 1,0401672 

-0,2166277 0,7905523 

95% Confidence Interval 

Upper Bound Lower Bound 
-0,7107335 0,3366753 
-0,5132065 0,5874817 
-1,1616493 -0,0012723 
-0,7559273 0,2434629 
-0,3366753 0,7107335 
-0,2956678 0,7440012 
-0,9457645 0,1569012 
-0,5350834 0,3966772 
-0,5874817 0,5132065 
-0,7440012 0,2956678 
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niet werkende -,61859839(') 0,20955792 0,029 -1,1952961 -0,0419007 

pensioen -0,29336982 0,18010271 0,481 -0,7890076 0,2022680 
niet werkende tweeverdieners ,58146079(' ) 0,21082637 0,049 0,0012723 1,1616493 

kostwinnaars 0,39443168 0,20034094 0,285 -0,1569012 0,9457645 
partner kostwinnaar/doet huishouden ,61859839(') 0,20955792 0,029 0,0419007 1,1952961 

pensioen 0,32522857 0,19207312 0,440 -0,2033515 0,8538086 

pensioen tweeverdieners 0,25623222 0,18157704 0,621 -0,2434629 0,7559273 
kostwinnaars 0,06920311 0,16928956 0,994 -0 ,3966772 0,5350834 
partner kostwinnaar/doet huishouden 0,29336982 0,18010271 0,481 -0,2022680 0,7890076 
niet werkende -0,32522857 0,19207312 0,440 -0,8538086 0,2033515 

•. The mean dtlference ts stgntftcant at the .05 level. 



Leefbaarheid in beleid; naar een beslissingsondersteunend model voor het nemen van leefbaarheidsinterventjes 

Bijlage X Kroskai Wallis analyse Helmond, Mierlo 

Eengezinswoningen 

Groeperings variabele Afhankelijke factor 
Chi-square Sig. 

Huishoudenssamenstelling bereikbaarheid voorzieningen* 16,795 0,001 

Werkenden/niet werkenden bereikbaarheid voorzieningen* 19,316 0,001 
interpersoonlijke relaties bewoners 5,010 0,286 
indeling van de woning 5,501 0,240 
kwaliteit/bereikbaarheid speelvoorzieningen 1,807 0,771 
kwaliteit badkamer 9,227 0,056 
kwaliteit keuken 5,069 0,280 

• s1gn1ficant voor p <.050 



Eengezinswoningen 

Huishoudenssamenstelling 
bereikbaarheid voorzieningen 

Mean ranks 
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34,902 48,098 
37,854 46,048 
68,780 62,483 

45,756 38,333 
81,610 56,437 

77,667 58,885 
41 41 42 87 

• significant bij p-waarde < .05 

Mann-Whitney_ U z-score Significantie 
570 -2,509 0,012 
691 -1,548 0,122 
1608 -0,896 0,370 
707 -1 ,403 0,161 
1082 -3,582 0,000 
1295 -2,674 0,007 

o:l -· -· -~ 
Werkenden/niet werkenden 

bereikbaarheid voorzieningen 
Mean ranks 
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44,351 41 ,043 801 -0,617 0,537 
33,946 41,947 553 -1,590 0,112 
32,162 37,290 487 -1,065 0,287 
60,324 41,085 654 -3,293 0,001 

37,745 49,500 646 -2,183 0,029 
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Eengezinswoningen 

Lager/hoger opgeleid Levene's Test for Eouali I-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of ltle 

F Sio. t df Sia. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference Upper Lower ~ 
bereikbaarheid YOOrzJemnge: Equal variances assumet 0,070 0,792 ·0,813 212 0,417 -0,1105824< 0,1359511E -0,378571~ 0,1574068( -· -· interpersoonlijke relaties bewoners Equal variances nat assumet 8,253 0,004 2,829 98,379 0,006 0,42230597 0,14925731 0,1260473< 0,7185646< 
kwaliteit achterpaden' Equal varîances assumet 1,513 0,220 2,207 212 0,028 0,27730121 0,12~794 0,0296219; 0,5249806, 
grootte van de wonin~ Equal variances assumet 0,092 0,762 1 ,1~ 212 0,246 0,1438852~ 0,12361051 -0,0997778€ 0,38754842 
bouwfysische kwalitei Equal variances assutfle( 0,066 0,798 1,818 212 0,070 0,23893557 0,1314366< -0,02015454 0,49802561 
installatie~ Equal variances assum~ 0,018 0,892 1,251 212 0,212 0,15249107 0,1218523[ -0,08770624 0,3926883t 
kwaliteit van de openbare ruimt1 Equal variances assum~ 3,054 0,082 ·0,394 212 0,694 -0,05222m 0,13256731 -0,3135431€ 0,2090947(1 
indeling van de wonirt\ Equal variances assume< 0,669 0,414 0,524 212 0,601 0,0679749€ 0,1297003[ ·0, 1876924E 0,32364241 
vervuiling en vandalism Equal variances assurrte~ 2,560 0,111 1,791 212 0,075 0,23422307 0,13074902 -0,0235116E 0.49195m 
drugs overlaS\ Equal variances assu~T~e~ 0,811 0,369 0,395 212 0,693 0,05657014 0,1430459E -0,2254044€ 0,3385447E 
onderhoud en uitstraling wonm! Equal variances assumet 0,561 0,455 1,833 212 0,068 0,2397860( 0,1307838E -0,01801734 0,49758934 
overlast horeca/industrif Equal variances assumet 3,633 0,058 0,413 212 0.680 0,0470195€ 0,1138765( -0,17745m 0,2714948î 
verl<eersoverlas Equal variances assumet 0,861 0,354 1,299 212 0,195 0,1567453E 0,12062424 -0,0810312( 0,3945219[ 
kwalrteitibereikbaarheid speelvoorzieninge Equal variances assumet 0.493 0,483 ·O,g57 212 0,340 ·0,1161701< 0,12135692 -0,3553909€ 0,123050711 
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kwaliteit badkame1 Equal variances assulfle( 1,072 0,302 0,639 212 0,523 0,0842190, 0,1317595t -0,1755077; 0,34394571 
kwaliteit keuker Equal variances assum~ 0,117 0,733 0,421 212 0,674 0,0490093S 0,1164357e -0,18051 074 0,2785295< 
veiligheidsgevOE Equal varlances assume« 0,027 0,871 ·0.434 212 0,665 -0,0502674( 0.1158543S -0,2786415~ 0,1781067( 
inbraakbeveiliQinQ Egual vartances assu~ 0,3~1- 0 533 ·0,307 212 0,759 -0 03149613:: 0,1026735 -0 23388844 0,17089518 

Significant voor p <.050 
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Lager I Hoger opgele< N Mean Sld. Deviatior Std. Error Mean 
bereikbaarheid voorzieningen lager opgeleic 148 0,2130834 o.g1988724 0,07561427 

,.... er 
"' ::!.. 
vï 

hoger opgeteic 66 0,3236651 0 91535261 0 1126721< 
interpersoonlijke relaties bewoners· lager opgeleic 148 0,189126S 0,7880997( 0,0647814( 

hOClOr oPQeleic 66 -0 2331791 1,09240761 0,1344660 

V> :;· 
00 
V> 
0 

kwaliteit achterpaden' lager opgeleic 148 -0,26196n 0,8857793! 0,0728108< 
hoger opgeleic 66 ·0,539269C 0 75887767 0 0934113 

grootte van de wonin~ lager opgeleic 148 -0,0802984 0,8229194( 0,06764351 
hoger OQ!lE!Ieic 66 -0,2241837 0 8620905< 010611601 
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bouwfysische kwalitei lager opgeleiC 148 0,0377323 0,8867146( 0,0728874' 
hOClOr oPQeleic 66 -0,2012031 0 6906959E 010966171 

installatie~ lager opgelek 148 0,0490121 0,83015347 0,0662362 
hoger opgeleic 66 -0 103478S 0,8074067< 0,0993849 

kwaliteit van de openbare ruimh lager opgeleic 148 0,005556( 0,83021171 0,0682429! 
hOClOr oPQeleic 66 0,0577801 1 02836252 012658261 

mdeling van de woni~ lager opgeleic 148 -0,0323207 0,9283182~ 0,0761428t 
hoger opgeleic 66 -0,1002957 0,7508723( 0,0924259~ 
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vervuiling en vandal!sm lager opgeleic 148 0,0461021 0,8192213( 0,0873395! 
hOClOr oPQeleic 66 ·0,1881201 1,01353304 0,1247572. 

:r 
~ 

drugs overtasJ lager opgeleic 148 ·0,0435421 1 ,0008844~ 0,0822722( :::> 

"' hoger opgeleic 66 -0,1001123 0 86357742 0,1087608€ 3 
onderhoud en uitstraling wonin! lager opgele'( 148 0,0758561 0,8623678! 0,0708862 "' :::> 

hOClOr oPQeleic 66 -0,1639291 0,9297952( 01144498 
ovenast horeca/industric lager opgele< 148 0, 168845S 0,67551281 0,05552681 

~ 
:::> 

hoger opqeleic 66 0,1218263 0 94793307 0 1166824' 
verkeersoverlas lager opgeleic 148 -0,096514: 0,84403007 0,06937884 

hoger opgeleic 66 -0,253259t 0 7450067f 0 0917039t 

~ 

"' Ö' 
"' kwaliteiVbereikbaarheid speelvoorzieninge lager opgeleic 148 -0,1880251 0,7953730: 0,0653792 "' ... 

hOClOr oPQeleic 66 ·0 0718551 0,87282824 0,1074377' :r 

"' kwaliteit badkame1 lager opgele< 148 0,041n31 0,8595196, 0,0708520 
hoger opgeleic 66 -0 042445E 0,9559016€ 0,11766331 

kwaliteit keuker lager opgelek 146 -0,039343! 0.7984199< 0,06546531 
hOClOr opqeleic 66 -0,088353< 0,76409681 0,094054(){ 

veiligheidsgevOE lager opgeleic 148 -0,0927487 0,7785021( 0,0639924 
hoger oPQeleic 66 -0,042481< 0,79218m 0,09751157 

inbraakbeveiligirl! lager opgeleic 148 -0,230252E 0,7136710( 0,05667984 
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hoger opgeleid 66 .(),1987559 0,6456662 0,0794760 



Prima1re/secunda~re doelgroep Levene's Test for Equali~ 

F Sig. 
bereikbaarheid voorzieninga Equal variances assum~ 1,099 0,296 
interpersoonlijke relaties bewoner. Equal variances nat assum~ 8,252 0,005 
kwaliteit achterpader Equal variances assume!( 0,008 0,928 
grootte van de wonill!; Equal variances assum~ 0,807 0,370 
bouwfysische kwalitei Equal variances assumec 0,018 0,894 
installatie~ Equal vanances assumec 0,584 0,446 
kwaliteit van de openbare ruimtt Equal variances assumec 1,917 0,168 
indeling van de won in! Equal variances assumec 0,602 0,439 
vervuiling en vandalism Equal variances assumec 1,769 0,185 
drugs overlas, Equal variances assumec 1,434 0,233 
onderhoud en Uitstraling won in! Equal variances assumec 0,016 0,901 
overlast horecalïndustrit Equal variances assumec 1,765 0,186 
verkeersoverlas Equal variances assumec 0,637 0,426 
kwaliteiUbereikbaarheid speelvoorzieninge Equal variances assumec 0,365 0,546 
kwaliteit badkamer Equal variances nat assum~ 10,327 0,002 
kwaliteit keukar Equal variances assumec 2,553 0,111 
veiligheidsgevo< Equal variances assum~ 0,257 0,613 
inbraakbeveilklinq Eoual variances assumad 0,156 0,693 

Significant voor p <.050 

Primaire/secundaire doelgroei N Mean 
bereikbaarheid voorzieninga primaire doelgroef 121 0,1852822 

secundaire doelgroef 74 0,288605€ 
interpersoonlijke relaties bewoner. pnmaire doelgroef 121 0,1457514 

secundaire doeloroe 74 0,053730, 
kwaliteit achterpader primaire doelgroef 121 -0,2622682 

secundaire doelgroe 74 -0 3934893 
grootte van de woninç primaire doelgroef 121 -0,097913C 

secundaire doelgroef 74 -0,13915BC 
bouwfysische kwalitei primaire doelgroef 121 -0,1256233 

secundaire doelqroe 74 -0,0601435 
installatie~ primaire doelgroef 121 -0,0149775 

secundaire doeloroef 74 0,0084630 
kwaliteit van de openbare ruimtt primaire doelgroef 121 0,0211351 

secundaire doelgroef 74 0,0689671 
indeling van de won in! primaire doelgroef 121 0,0578157 

secundaire doelqroe 74 -0,1141211 
vervuiling en vandalism primaire doelgroef 121 -0,0548942 

secundaire doelgroei 74 0 0399768 
drugs overlas1 primaire doelgroei 121 -0,0623896 

secundaire doelqroe 74 -0,0420918 
onderhoud en uitstraling won1n! primaire doelgroef 121 0,091036< 

secundaire doelgroei 74 -0 0048842 
overtast horecanndustri< primaire doelgroef 121 0,120587< 

secundaire doeloroe 74 0,1460171 
veri<eersoverlas primaire doelgroef 121 -0,0847942 

secundaire doelgroei 74 -0 2248491 
kwaliteiUbereikbaarheid speelvoorzieninga primaire doelgroef 121 -0,2411510 

secundaire doeloroe 74 -0 0152300 
kwaliteit badkame1 primaire doelgroei 121 0,1448197 

secundaire doelgroe 74 -0,180464€ 
kwaliteit keuker primaire doelgroef 121 -0,0038215 

secundaire doelgroef 74 -0,1361198 
veiligheidsgevO€ primaire doelgroef 121 -0,1004729 

secundaire doelqroe 74 0 007259C 
inbraakbeve1hgin! primaire doelgroei 121 -0,2824604 

secundaire doelgroep 74 -0,154642 

t df 
-0,781 193 

0,639451017 116,056497< 
1,046 193 
0,334 193 

-0,508 193 
-0,190 193 
-0,369 193 
1,413 193 

-0,723 193 
-0,145 193 
0,772 193 

-0,222 193 
1,153 193 

-1,908 193 
2,359 123,853 
1,159 193 

-0,954 193 
-1,260 193 

Std. Deviatior Std. Error Mean 
0,93095070 0,084631& 
0,83653457 0,09724517 
0,75403144 0,06854831 
1,0884647€ 0,1265314€ 
0,8728322€ 0,0793483S 
0 81242677 0,0944426S 
0,89428417 0,0812985€ 
o,72954m 0,0848075C 
0,85850911 0,07804621 
0,89924577 0,1045352C 
0,81817884 0,0743798S 
0,8611193< 0, 1001030S 
0,89547631 0,08140694 
0,85143464 0,09897727 
0,8624648S 0,07840591: 
0,7573873< 0,0880444S 
0,8106130S 0,0736921C 
1,0042193€ 0,1167381< 
0,89760161 0,08160015 
1,02696794 0,119382& 
0,85027347 0,0772975S 
0 8274870, 0,09619341 
0,6799361€ 0,0618123é 
0 91414905 0 10626767 
0,78015982 0,07092362 
0,87120101 0,1012750€ 
0,8263028C 0,07511844 
0,76191921 0,0885713< 
0,77246685 0,0702242€ 
1 020696& 0, 118653& 
0,720195~ 0,0654723' 
0,85441317 0 09932351 
0,78688214 0,07153474 
0,72778641 0 08460345 
0,67591604 0,06144691 
0,70613288 0,08208621 

I-test for Equality of Mea01 

Siq 12-tailed) Mean Dlfference Std. Error Dlfference 
0,436 -0' 1 0332334 0,13228634 

0,52378976, 0,09202115€ 0,143906501 
0,297 0,1312211< 0,1255097f 
0,736 0,0412450, 0,12334194 
0,612 -0,0654794, 0,1290000S 
0,849 -0 ,0234405C 0,12317681 
0,713 -0,04783197 0,12972867 
0,159 0,1719367€ 0,12164451 
0,470 -0,0948710C 0,1311656S 
0,865 -0,02029m 0,13998971 
0,441 0,0959203S 0,12421675 
0,825 -0,0254298, 0, 1146458€ 
0,246 0, 1400548€ 0,1203891S 
0,058 -0,22592091 0,11843641 
0,020 0,32528431 0,13787721 
0,246 0,13229835 0,11417831: 
0,341 -0,10773197 0,1129036S 
0,209 -0,1278176 0,1014570€ 

95% Confidence Interval of the 
Upper Lower 

-0,36423581 0, 1575891S 
-0,193002337 0,377044654 
-0, 1163258C 0,3787680, 
-0,2020261S 0,28451624 
-0,3199104C 0,18895154 
-0,2663860, 0,21950502 
-0,30369994 0,2080360C 
-0,06798657 0,4118600S 
-0,35357324 0,15383125 
-0,2964040€ 0,2558084€ 
-0,14907625 0,3409170, 
-0,2515494S 0,20068982 
-0,0973925€ 0,37750227 
-0,45951685 0,00767491: 
0,05235351 0,5981851< 

-0,09289921 0,35749597 
-0,3304154S 0,11495154 
-0,32792468 0,0722893 
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