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Woonomgeving

Inwonerspanel

Woonachtig in drie subregio's

Het inwonerspanel van Zuid-Holland Zuid

De 454 deelnemers zijn ongeveer evenredig

ontvangt enkele keren per jaar een digitale

verdeeld naar inwonersaantal van de drie

vragenlijst en vertegenwoordigt daarmee de

subregio's Hoeksche Waard, Drechtsteden en

stem van de inwoners van Zuid-Holland Zuid.

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Deze keer is gekozen voor het onderwerp
woonomgeving. Het panel gaf eerder aan dat
als belangrijk te ervaren.
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Deelnemers inwonerspanel
In december 2017 ontvingen 2047 panelleden

p
anel

de digitale vragenlijst per mail. 454 vulden de

Subregionale indeling gemeenten per 1-1-2018

vragenlijst in. De respons is daarmee 22%.
Het panel is geen perfecte afspiegeling van de

Soort woongebied

bevolking van Zuid-Holland Zuid. Het panel

Bijna tweederde van de panelleden woont in

bevat relatief meer
ouderen en is hoger dan
Zuid-Holland
Zuid

een dorps gebied (62%). Een kwart woont in

gemiddeld opgeleid. De resultaten van dit

stedelijk gebied (26%) en 12% in een

onderzoek zijn daardoor niet één op één te

landelijk gebied.

vertalen naar de gemiddelde inwoner, maar
geven wel een goede indicatie.
Geslacht en leeftijd
Evenveel mannen als vrouwen vulden de
vragenlijst in. De leeftijdsgroep van 60-69
jaar is het meest vertegenwoordigd (28%).

Leeftijd panelleden (%)

26%

28

12%

Opleidingsniveau

21

Het opleidingsniveau van de panelleden is

19

hoger dan gemiddeld in Zuid-Holland Zuid.

14

42% is hoog opgeleid en 12% laag opgeleid.
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62%

In Zuid-Holland Zuid is dat respectievelijk
29% en 34% (databank Dienst Gezondheid &

4
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Jeugd).
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Woonomgeving

Veiligheid in de woonomgeving

Woonomgeving uitnodigend?

Gevoel van veiligheid

Bijna de helft van het inwonerspanel geeft

Het grootste deel van de inwoners voelt zich

aan dat de woonomgeving heel prettig is om

redelijk veilig of heel veilig (92%) in de

naar buiten te gaan. Een op de twintig vindt

woonomgeving, 4% voelt zich onveilig.

de woonomgeving niet prettig om naar
buiten te gaan. Groen wordt het meest
gewaardeerd. Als verbeteringen worden met
name meer parkeerplaatsen, winkels en
afvalbakken genoemd.

Top 5: Hoe veiligheid vergroten?
%
Minder te hard rijdend verkeer

50

Meer politie op straat

35

Meer vriendelijk groen

22

(bloemenperken, lage struiken)

Top 5: Meest fijn aan woonomgeving

72

Winkels

44

Soort huizen

42

Sociaal contact

38

Uitvalswegen

35

17

Meer straatverlichting

13

Zelf veiligheid woonomgeving vergroten

%
Groen

Minder woninginbraken

In totaal geven 207 van de 454 panelleden
(46%) een of meerdere suggesties die
zijzelf (kunnen) doen om de veiligheid in de
eigen woonomgeving te verbeteren.
''Alert reageren op verdachte
situaties. Actief gebruik maken

Top 5: Hoe woonomgeving verbeteren?

van de buurt WhatsApp''.

%

''De woning zodanig aanpassen dat

Meer parkeerplaatsen

29

de kans op een inbraak kleiner wordt. Goede

Meer winkels

25

sloten, anti-inbraak strips enz''.

Meer afvalbakken

24

Meer openbaar vervoer

21

Meer hondenuitlaatplaatsen

16

''Een voorbeeld te geven door met een aangepaste
snelheid in de wijk te rijden''.
''Wij proberen in onze buurt het sociale contact te
stimuleren en de buurt groener te krijgen.
Dit bevordert ook de veiligheid en het
gevoel van veiligheid, doordat we elkaar
als buren kennen, bij elkaar kunnen
aankloppen bij problemen en samen
de buurt groener maken, wat de sfeer
en criminaliteit weer ten goede doet''.
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Groen in de woonomgeving

Bewegen in de woonomgeving

De hoeveelheid groen in de woonomgeving

Vier op de tien panelleden beweegt/sport

heeft een positieve invloed op de

vaak in de eigen woonomgeving, 35% doet

gezondheid. Natuur draagt bij aan herstel

dat soms. 17% zegt méér te willen

van stress, bevordert sociale contacten,

bewegen/sporten in de woonomgeving, 34%

draagt bij aan een optimale ontwikkeling

misschien. Een derde van alle panelleden

van kinderen, bevordert persoonlijke

geeft aan meer buiten te willen

ontwikkeling en zingeving en stimuleert tot

bewegen/sporten, 15% zou meer thuis

bewegen in de omgeving.

willen sporten en 13% zou meer naar een
sportschool willen. Het liefst wil men

Mening inwoners over omgevingsgroen

bewegen/sporten met vrienden (21%),

Ruim de helft van de panelleden vindt dat

alleen (17%) of met familie (11%).

er voldoende groen in de omgeving is
(58%). Een derde vindt het redelijk en 9%

Top 5: Stimulatie beweging in omgeving

vindt dat er niet voldoende groen is. 18%

%

van de inwoners is van mening dat de

Minder oneffenheden in

gemeente het gemeentelijk groen niet goed

trottoir/voetpaden

onderhoudt, 44% redelijk en 38% is van

Meer wandelpaden

28

mening dat het goed wordt onderhouden.

Minder fijnstof in de lucht

21

Minder verkeer

16

Meer bankjes om tijdens bewegen/

14

Top 5: Groenwensen in woonomgeving

sporten uit te kunnen rusten

%
Meer bloemen

36

Beter onderhoud plantsoenendienst

34

Meer bomen

24

Meer verzorgde voortuinen

22

Meer parken

17

33

Ouderen en bewegen
Met het ouder worden neemt de spiermassa
en botmassa langzaam af. Dat is een
onoverkoombaar natuurlijk proces.
Echter, dat proces kan deels worden
vertraagd, door voldoende beweging en het

''Beter onderhoud. Kan de groen-

consumeren van voldoende eiwit. Dit

voorziening niets aan doen, is
een politieke keuze geweest.

stimuleert de spiermassa en botdichtheid.

De stad ziet er soms niet uit!''

En dat zorgt voor een beter functioneren in

''Huur en woningbouw tuinen

het alledaagse leven. Bewegen voor

zijn vaak verwaarloosd.''

ouderen is daarom belangrijk.

''Sommige gemeentelijk groen is zodanig
hoog, dat het de verkeersveiligheid in gevaar
brengt, denk aan kruispunten die

Wat stimuleert 65-plussers om meer in de

onoverzichtelijk zijn vanwege de begroeiing".

woonomgeving te bewegen/sporten?
Vergeleken met 65-minners, zouden 65-

''Verzorgde voortuinen op hoeken van straten
om het zicht optimaal te kunnen laten zijn''.

plussers vaker in de eigen woonomgeving
bewegen als er minder oneffenheden in

Zelf groen in de straat opknappen?

trottoir/voetpaden zijn en er meer openbare

14% van de panelleden is bereid om mee te

wc's en bankjes aanwezig zijn.

werken aan het opknappen van het groen in
de eigen woonomgeving/straat. Nog eens
37% zegt daar 'misschien' op.
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Vallen op straat

Meer informatie

Angst om te vallen

Wat doet de Dienst Gezondheid & Jeugd
met de resultaten van het onderzoek

De angst om te vallen op straat neemt met

onder het inwonerspanel?

het oplopen van de leeftijd toe. Valangst is

 Delen met het inwonerspanel.

vaak een reden om minder te gaan

 Delen via de website en social media.

bewegen. Terwijl bewegen juist vallen kan

 Bespreken in de GGD-teams publieke

voorkómen. Onderstaande grafiek laat het

gezondheid.

percentage panelleden zien dat wel eens

 Advies geven aan gemeenten.

bang is om op straat te vallen, naar leeftijd.

 Gebruiken in onze adviezen om inwoners
gezond te houden.

80

 Benutten om samen met gemeenten de

75

%

omgeving beter in te richten.

60

Heeft u een reactie of wilt u lid worden?

36

40

Wilt u reageren op deze factsheet? Of kent

22

u inwoners uit Zuid-Holland Zuid die lid

20

willen worden van het inwonerspanel?

5

Dat kan via het volgende mailadres:

0

inwonerspanel@dienstgezondheidjeugd.nl

19-39 jaar 40-59 jaar 60-79 jaar 80-99 jaar

Iedere reactie en inwoner telt mee!

58% van de panelleden kent minstens één
persoon in de woonomgeving die bang is om

Relevante websites

te vallen op straat. 10% kent vijf of meer

Uit de resultaten van het inwonerspanel

personen. Onderstaande tabel geeft aan hoe

blijkt dat veel inwoners zelf initiatief nemen

valangst kan verminderen volgens degenen

om de eigen woonomgeving prettiger te

die zelf wel eens bang zijn te vallen of een

maken. De Dienst Gezondheid & Jeugd

of meer mensen met valangst kennen.

juicht deze initiatieven van harte toe.
Neem ook eens een kijkje op onderstaande

Top 5: Hoe valangst verminderen?

websites, waar u meer informatie kunt

%
Goed onderhouden voetpaden

83

Voldoende bankjes om tijdens het

36

vinden of andere mooie initiatieven treft:
www.burendag.nl
www.nldoet.nl

wandelen te kunnen zitten
Een valpreventie cursus

16

Samen met iemand naar buiten gaan

12

Niets dat de angst kan wegnemen

www.wabp.nl (WhatsApp buurtpreventie)
www.politiekeurmerk.nl
www.beteroud.nl/ouderen/9-tips-
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valpreventie-ouderen.html
Toch levert, naast aanpassingen in de

www.ivn.nl/groen-doet-goed

omgeving, een cursus valpreventie het

www.dienstgezondheidjeugd.nl

grootste effect op. Ze verminderen het

https://dienstgezondheidjeugd.buurtmonitor

aantal valincidenten, inclusief lichamelijke,

.nl/

geestelijke en financiële consequenties.
Gemiddeld zijn de kosten van een gebroken
heup €20.000,-. Geld dat beter preventief
kan worden ingezet in voetpaden, bankjes
en cursussen valpreventie.
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454

Achtergrondkenmerken inwonerspanel
Man
Vrouw
Leeftijd 20 t/m 64 jaar
Leeftijd 65 jaar en ouder
Laag opgeleid
Hoog opgeleid
Woont in stedelijk gebied
Woont in dorps gebied
Woont in landelijk gebied

%
50
50
59
41
8
42
1
84
16

%
58
42
53
47
14
38
33
63
4

%
42
58
67
33
11
47
34
46
20

%
50
50
60
40
12
42
26
62
12

Beleving van de woonomgeving
Woonomgeving is heel prettig om naar buiten te gaan
Voelt zich heel veilig in de woonomgeving
Er is voldoende groen in de woonomgeving
Beweegt/sport vaak in de woonomgeving
Is wel eens bang om te vallen op straat

54
53
62
39
26

34
31
52
41
28

55
38
62
40
31

46
39
58
40
28

Meest gewenste verbeteringen woonomgeving (hoogst % ZHZ)
Woonomgeving verbeteren: meer parkeerp laatsen
Veiligheid verbeteren: minder te hard rijdend verkeer
Groenverbeteringen: meer bloemen
Hoe meer bewegen in omgeving: minder oneffenheden voetpaden
Hoe valangst verminderen: goed onderhouden voet paden*

23
44
33
28
92

36
51
39
43
87

26
52
34
25
75

29
50
36
33
83

Wat willen/kunnen inwoners volgens henzelf doen?
Kan zelf (misschien) iets doen aan veiligheid in woonomgeving
Wil (misschien) meewerken aan opknappen groen in eigen buurt
Wil (misschien) meer buiten sporten/bewegen in woonomgeving
Een valpreventiecursus zou helpen om valangst te verminderen*

52
59
51
24

55
48
56
11

53
50
45
16

53
51
51
16

Aantal ingevulde vragenlijsten

*onder panelleden die weleens bang zijn om te vallen of anderen met
valangst kennen

Inwonerspanel Zuid-Holland Zuid
Woonomgeving
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