
Bewonersavond Tanthof

Wat vindt u 

belangrijk buiten?

Ik wil dat het 

aansluit op mijn 

beleving en behoefte.

“De functie, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte als uitgangspunt voor het

gedifferentieerd beheer van de openbare ruimte”



Aanleiding & doel van de bewonersavond

Aanleiding
Voor het onderhoud van de openbare ruimte in de wijk Tanthof komt extra geld 
beeld te krijgen van wat u belangrijk vindt in de openbare ruimte is er een 
mensen hebben deelgenomen aan de enquête over het beheer van de 
hebben aangegeven hoe zij de openbare ruimte beleefden, waar zij zich aan 
kon. 

Doel van de avond

Vanavond bespreken we de resultaten en gaan we met elkaar kijken 
waar de prioriteiten liggen om aan te gaan pakken.



Programma van vanavond

19.30 – 19.45u Welkom en doel van de avond 
19.45 – 20.00u Terugkoppeling onderzoek 
20.00 – 20.15u Toetsing resultaat 

20.15 – 20.30u PAUZE 

20.30 – 21.30u 4 thema’s. (Per thema 15 min.) 
21.30 – 21.55u Plenaire terugkoppeling 
21.55 – 22.00u vervolgproces, afsluiten



Resultaten enquête 

De vragenlijst is door 599  respondenten deels of geheel ingevuld. 

39,96%

60,04%

Bent u man of vrouw?

Man Vrouw
3%
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Anders

Eenoudergezin met kinderen

Eenpersoonshuishouden

Gezin zonder (thuiswonende) kinderen

Gezin met thuiswonende kinderen

Wat is de samenstelling van uw huishouden?

• Gemiddelde leeftijd: 49  
16% is 65 jaar of ouder
10% is 30 of jonger

• Woonsituatie: Wonen gemiddeld 19 jaar in Tanthof



Resultaten enquête 

D: Rood

Doeners ,
zelfverzekerd, direct, anders dan 

anderen, daadkrachtig

CD: Paars

Ondernemend, besluitvaardig, 
carrière gericht,

gericht op merken / taken

SI: Lime

Vriendelijk, gezellig, 
hulpvaardig, mensgericht

balans werk / privé 

DI: Oranje

Creatief, uitbundig, vlot, uitdaging 
aangaan, impulsief, extravert

I: Geel

Inspirerend enthousiast, 
actief, joviaal, informeel, 

impulsief

C: Blauw

Consciëntieus correct, precies, 
nauwkeurig, 

statusgericht, normatief
t

S: Groen

Stabiel, sociaal
rustig, nuchter, serieus, 
harmonieus, geduldig 

SC: Aqua

Respectvol, weloverwogen
ruimdenkend, maatschappelijk 

betrokken, introvert
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Resultaten enquête 
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De wijk biedt goede faciliteiten

Ik ben er geboren

Het ligt vlak bij mijn werk

Het ligt vlak bij uitvalswegen

Mijn familie woont er

De uitstraling van de wijk sprak me aan

Anders, namelijk:

Ik heb niet bewust voor de wijk Tanthof gekozen

De woningen hadden de kwaliteit die ik zocht

Om welke reden(en) bent u in Tanthof gaan wonen?



Resultaten enquête 
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evenementen heeft (zoals markten, buurtbarbecues e.d.)

zicht heeft op water

een plek is om mensen te ontmoeten

een levendige sfeer heeft

een eigen sfeer en identiteit heeft

logisch is ingericht

let op milieu en duurzaamheid

diverse voorzieningen (in de buurt) heeft

ruimte heeft om te spelen

goed bereikbaar is voor voetgangers, fietsers en auto's

rust geeft

mogelijkheden heeft om te fietsen/wandelen

een thuisgevoel geeft

netjes en verzorgd is

voldoende groen is

een plek is met weinig overlast

een veilige plek is

Ik vind het belangrijk dat de wijk Tanthof:



Resultaten enquête 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Picknicken

Op het terras zitten

Meewerken in de openbare ruimte

Gemeenschappelijke activiteiten

Iets beleven

Sporten

Mensen ontmoeten

Hond uitlaten

Spelen met de kinderen

Ontspannen/recreëren

Winkelen

Wandelen

Fietsen

Er doorheen verplaatsen (van en naar bestemming)

Hoe vaak gebruikt u de openbare ruimte in uw wijk voor de volgende activiteiten?

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd



Resultaten enquête 

6,02

6,25

4,89
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Algemeen

Inrichting

Onderhoud

Veiligheidsgevoel

Hoe beoordeelt u de openbare ruimte in de wijk?

4,72

5,14

6,83

Onderhoud groen

Onderhoud wegen

Onderhoud verlichting



Resultaten enquête 

5,77

5,35

5,91

6,1

6,2
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Aantrekkelijk

Sfeer en identiteit

Overzichtelijkheid en orientatie

Groenvoorzieningen

Parkeermogelijkheden

Straatverlichting

Bereikbaarheid

Schoon en opgeruimd

Hoe beoordeelt u de openbare ruimte in de wijk?



Resultaten enquête 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Groenvoorzieningen

Aantrekkelijkheid van de openbare ruimte

Parkeermogelijkheden

Inrichting van de openbare ruimte

Vindt u dat de volgende punten in de wijk in de afgelopen 12 maanden voor- of achteruit zijn gegaan:

Onderhoud van groenvoorzieningen

Het onkruidvrij houden van straten

Het opruimen van zwerfafval

Het onderhoud van wegen, voet- en fietspaden

Het legen van de afvalbakken

Het onderhoud van straatmeubilair (zoals banken, bewegwijzering etc.)

Het schoonhouden van de ondergrondse containers

Het onderhoud van straatverlichting



Resultaten enquête 
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Ik wil graag activiteiten organiseren

Ik wil graag onderdelen van de omgeving samen met andere bewoners beheren

Ik wil mijn medebewoners graag beter leren kennen

De bewoners in de wijk helpen elkaar

Ik voel mij betrokken bij mijn woonomgeving

De bewoners in de wijk gaan op een prettige manier met elkaar om

Ik ben bereid mijn medebewoners te helpen

Ik vind dat de gemeente verantwoordelijk is voor het beheer van mijn
woonomgeving

Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen:

Helemaal mee oneens Mee oneens Mee eens Helemaal mee eens Weet niet/Geen mening

SC: Aqua

Respectvol, weloverwogen
ruimdenkend, maatschappelijk 

betrokken, introvert

S: Groen

Stabiel, sociaal
rustig, nuchter, serieus, 
harmonieus, geduldig 

SI: Lime

Vriendelijk, gezellig, 
hulpvaardig, mensgericht

balans werk / privé 

I: Geel

Inspirerend enthousiast, 
actief, joviaal, informeel, 

impulsief



Resultaten enquête (aandacht gemeente vs zelfbeheer)
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Weet niet/Geen mening

Ja, door te helpen mijn woonomgeving te onderhouden

Ja, door mee te denken en te praten met de gemeente

Nee, ik wil hier geen actieve rol in spelen

Zou u actief een bijdrage willen leveren aan het onderhoud van uw directe woonomgeving?
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68%
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Weet niet/Geen mening

De gemeente heeft veel aandacht voor mijn woonomgeving

De gemeente heeft voldoende aandacht voor mijn woonomgeving

De gemeente heeft te weinig aandacht voor mijn woonomgeving

Vindt u dat de gemeente voldoende aandacht heeft voor (het onderhoud van) uw directe woonomgeving?



Resultaten enquête ( actieve bijdrage)

3%

6%

24%

26%

70%

Er is weinig onderhoud noodzakelijk

Ik weet niet hoe ik dit moet doen

Geen zin in

Anders, namelijk:

Geen tijd voor

Waarom zou u geen actieve bijdrage willen leveren aan het onderhoud van uw directe woonomgeving?

• Anders, namelijk: Leeftijd/ziekte

• Taak van de gemeente/betaal hier belasting voor

• Elders vrijwillig actief

• SC: Aqua

Respectvol, weloverwogen
ruimdenkend, maatschappelijk 

betrokken, introvert

SI: Lime

Vriendelijk, gezellig, 
hulpvaardig, mensgericht

balans werk / privé 

CD: Paars

Ondernemend, besluitvaardig, 
carrière gericht,

gericht op merken / taken

C: Blauw

Consciëntieus correct, precies, 
nauwkeurig, 

statusgericht, normatief
t



Resultaten enquête 

Herkent u de resultaten?

In Tanthof is het fijn wonen vanwege…

Het is nog fijner wonen in Tanthof als …



Waardevol en waardering 

Heeft u nog vragen ?



Resultaten enquête 

Korte uitleg vervolg en dan:



Thema’s

4 tafels - 4 thema’s 
1: Verzorgt
2: Groen
3: Bestrating
4: Aantrekkelijkheid

Per thema worden de volgende vragen 
beantwoord:

• Wat kan beter?
• Aan welke knoppen moeten we draaien?
• Wat heeft prioriteit?


