Enquête Penseelstreek 2017
Wat vinden we van onze wijk en de
wijkvereniging?

Vooraf
• Enquête is uitgevoerd in samenwerking tussen
wijkvereniging en Team Leefomgeving Arnhem
• Per brief zijn alle bewoners uitgenodigd om mee
te doen (1700 adressen)
• De enquête is 325 keer ingevuld
• Vragen over:
– Tevredenheid leefomgeving
– Behoefte ontmoetingsplek
– Activiteiten en rollen wijkvereniging

Respondenten
(tussen haakjes de percentages uit bevolkingsstatistiek 2016)
• Leeftijd:
– 53%: 60 jaar of ouder
– 29%: 45 t/m 59 jaar
– 17%: 44 jaar of jonger

• Leefwijze:
–
–
–
–
–

47%: samenwonend zonder kinderen (33)
32%: samenwonend met kinderen (36)
15%: alleenstaand zonder kinderen (27)
4%: alleenstaand met kinderen (5)
2%: andere gezinssamenstelling

•

Per buurt:
–
–
–
–

41%: Hoogkamp (45)
21%: Sterrenberg (25)
20%: Gulden Bodem (30)
18%: postcode
onvolledig/onbekend

• Percentage ‘60 jaar en ouder’ en ‘samenwonend zonder kinderen’ maakt
kans op oververtegenwoordiging reëel

Tevredenheid fysieke leefomgeving
De wijk is goed bereikbaar
De afvalinzameling in de wijk is goed
Het onderhoud van groen in de wijk is goed
Onze wijk is een veilige wijk
Er is voldoende parkeergelegenheid in de wijk
Het gemeentelijk onderhoud van wegen en stoepen in de wijk is goed
Er zijn voldoende speelvoorzieningen in de wijk

Het onderhoud van de speelvoorzieningen in de wijk is goed
De wijk is goed bezig op het gebied van duurzaamheid en energiezuinig leven
Er zijn voldoende ontmoetingsplekken in de wijk
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Tevredenheid: waarover?
• Meest tevreden over: bereikbaarheid en
afvalinzameling
• Minder tevreden over aantal
ontmoetingsplekken
• Mensen vinden het lastiger om te oordelen
over speelvoorzieningen en
energie/duurzaamheid (veel neutraal/geen
mening)

Prioriteit bij aanpak onderwerpen
Inbraken / criminaliteit
Verkeersveiligheid
Duurzaamheid / energie
Onderhoud van wegen
Ontmoetingsplekken
Parkeren
Onderhoud van groen
Afvalinzameling
Sociale veiligheid (veiligheidsbeleving)
Speelvoorzieningen
Straatmeubilair
Bereikbaarheid
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Top 3 prioriteiten
1. Inbraken / criminaliteit (47%)
2. Verkeersveiligheid (34%)
3. Duurzaamheid/energie (31%)
Inbraken/criminaliteit en verkeersveiligheid
staan op 1 en 2. Dit is opvallend omdat de wijk
ook gezien wordt als een veilige wijk (73%)

Reacties respondenten per thema (1)
Inbraken/criminaliteit (135 reacties):
Veel inbraken / Auto-inbraken en diefstal / Politie/handhaving niet
zichtbaar of aanwezig in wijk / weinig sociale controle / toename
onveiligheidsgevoel

Verkeersveiligheid (109 reacties):
Te hoge snelheid in 30km zones / gevaarlijke situaties in 30km zones met
rechts voorrang / Bakenbergseweg gevaarlijk voor fietsers / situatie rond
scholen (snelheid en parkeren) / onoverzichtelijke situaties door fout
parkeren

Duurzaamheid (93 reacties):
Veel winst mogelijk in de wijk / beleid en visie gemeente ontbreekt / te weinig
initiatieven, geen concrete actie / meer stimulans en informatie nodig / meer
collectieve initiatieven

Reacties respondenten per thema (2)
Onderhoud wegen (70 reacties):
Veel kuilen in de weg (Sterrenberg) / slechte betegeling stoepen /
probleem overhangend groen / niet strooien maakt straten gevaarlijk, ook
in combinatie met kuilen

Ontmoetingsplekken (64 reacties):
Weinig ontmoetingsplekken / behoefte voor specifieke doelgroepen
(ouderen, jongeren 12+) / actief buurtcentrum met hapje/drankje /
plekken buiten door bankjes, stadslandbouw (samen iets doen)

Parkeren (55 reacties):
Te weinig parkeerplaatsen / toename bewoners met 2 of meer auto’s / parkeren
op stoep of straathoek / parkeren in smalle straten

Reacties respondenten per thema (3)
Onderhoud groen (51 reacties):
Overhangend groen particulieren zorgt voor smalle doorgang op stoepen /
maaien van het gras gebeurt matig en slordig / te veel onkruid / te saaie
bermen / meer diversiteit of bloemen

Afvalinzameling (48 reacties):
Weghalen bladkorven / gebrek informatie over omgekeerd inzamelen /
zorg over invoering omgekeerd inzamelen (meer dumping afval bij
containers)

Sociale veiligheid (39 reacties):
Onveilig gevoel in relatie tot inbraken / sociale cohesie ontbreekt

Speelvoorzieningen (35 reacties):
Te weinig speelplekken / speelplekken niet uitdagend genoeg / niet geschikt voor
alle leeftijden kinderen

Ontmoetingsplek in de wijk
• 51% herkent de behoefte in de wijk aan een
ontmoetingsplek
• 73% zou zelf (misschien) gebruik maken van
een ontmoetingsplek
• 58% kent mensen die (misschien) gebruik
zouden maken van een ontmoetingsplek

Bekendheid / rol wijkvereniging
•
•
•

•

Let op! De laagste score betekent de
belangrijkste rol
Primair: woon- en leefplezier
bevorderen en onderling sociaal contact
(zoals in statuten staat)
Secundair: verstrekken informatie,
wenselijke schakel naar gemeente,
organiseren activiteiten, signaleren
problemen en kansen
Minst belangrijk: behartigen belangen
van bewoners bij externe partijen

Bevordert het woon- en leefplezier en het
onderling sociaal contact in de wijk

2,63

Is verstrekker van informatie naar bewoners

3,09

Is de wenselijke schakel tussen bewoners en de
gemeente

3,18

Organiseert activiteiten voor en in de buurt

3,32

Signaleert problemen en kansen in de wijk

3,55

Behartigt de belangen van de bewoners bij externe
partijen

3,99
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Bekend met Penseelstreek
Weet niet /
geen mening
7%
Nee
2%

9 van de 10 respondenten kent de
wijkvereniging
Veel tevredenheid bij respondenten over de
wijkvereniging
Ja
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Activiteiten wijkvereniging
Uitgeven wijkkrant De Penseelstreek 4x per jaar
Buurtpreventie
Automaatje - vervoer voor ouderen en mensen die minder mobiel zijn
Thema-ochtenden senioren (lezingen)
Koningsdag
3wijkenoverleg en wijkactieplannen
Koningsdag - Oranjecomité
Sint Maartenoptocht (november-kinderen)
Kerstzingen rond de grote kerstboom
Kunstroute door Hoogkamp en Burgemeesterswijk (2-jaarlijks)
Classic oldtimerfestival en kinderactiviteiten
Hoogkampdeelt - maandelijkse repairplek
Buitenspeeldag (mei/juni kinderen)
Gym- en pilateslessen
Straatvolleybaltoernooi
Overige actviteiten
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Met name de wijkkrant en de buurtpreventie springen er uit!
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Per saldo: de wijkvereniging
•
•
•
•

Is goed bekend
Krijgt steun voor de huidige invulling van taken
Moet niet aan belangenbehartiging doen
Wordt het meest herkend via de wijkkrant en
de buurtpreventie

