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SAMENVATTING 

Op dit moment hebben enkele regio’s in Nederland te maken met krimp, waaronder Zuid-

Limburg. Krimp zorgt voor heel wat veranderingen op demografisch gebied en heeft ook invloed 

op de leefbaarheid van een woonomgeving. De neerwaartse spiraal die krimp met zich 

meebrengt dient aangepakt te worden om de leefbaarheid te verbeteren. Dit is echter nog niet 

zo makkelijk gedaan als gezegd. Een omslag van verzorgingsstaat naar een doe-het-zelf 

samenleving is en kan niet in één keer gemaakt worden. Daarnaast verschilt de definitie van 

leefbaarheid per individu. Elk huishoudensamenstelling en leeftijdscategorie vindt andere 

factoren belangrijk voor de leefbaarheid. Verder is de welstandsklasse en sociale contacten in 

de buurt belangrijk om te bepalen in welke mate de bewoners bij willen dragen aan de 

burgerparticipatie. Van deze uitkomst is teven de inzet van de woningcorporaties en gemeente 

afhankelijk. Kortom: de stap naar burgerkracht om ruimtelijke problemen op te lossen is niet 

zomaar gemaakt. 

 

Uit onderzoek blijkt inderdaad dat leefbaarheid een lastig te definiëren fenomeen is wat per 

individu en levensfase verschilt. Kleine verschillen in kenmerken die de bewoners belangrijk 

vinden voor een leefbare omgeving zijn te zien tussen de leeftijden en eigendomsituaties. 

Daarnaast is het ‘thuis voelen’ een belangrijk aspect dat vermoedelijk invloed heeft op de 

betrokkenheid en bereidheid van de bewoners. Het ‘thuis voelen’ kent namelijk een mogelijke 

samenhang tussen de bereidheid om bij te dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid. 

Daarnaast bestaat er ook een mogelijke samenhang tussen het ontbreken van de sociale 

veiligheid en het thuis voelen in de buurt. Hoe meer de sociale veiligheid ontbreekt, hoe minder 

de bewoners zich thuis voelen. Vermoedelijk ontbreekt de sociale veiligheid meer in een 

huurwijk en voelen de bewoners zich daar ook minder thuis. Het thuis voelen kan worden 

gezien als het startpunt voor het opzetten van een goede burgerparticipatie. 

 

Om de betrokkenheid bij de bewoners te vergroten zijn sociale instrumenten een must. Zonder 

een goed sociaal draagvlak is de hele burgerparticipatie verloren. Daarbij zorgt het sociale 

draagvlak ervoor dat er wordt gehandeld vanuit algemeen belang, waardoor de initiatieven ook 

zeker zorgen voor een verbetering van de algehele leefbaarheid. Als het sociaal draagvlak goed 

is opgezet kunnen ruimtelijke instrumenten een goede uitkomst bieden om een stap dichter bij 

een goede leefbaarheid te komen. Functieneutraliteit en groen- en gebiedsaandelen zijn twee 

instrumenten die ervoor kunnen zorgen dat de bewoners meer betrokken raken bij de buurt en 

een groter verantwoordelijkheidsgevoel krijgen over de leefbaarheid. Economische 

instrumenten hebben grotendeels een negatief effect op de bereidheid en betrokkenheid van 

bewoners. Bewoners willen graag bijdragen, maar willen niet financieel verplicht worden om de 

leefbaarheid te verbeteren. 

 

Bewoners, evenals de actoren, kunnen en willen betrokken zijn bij het verbeteren van de 

leefbaarheid. Echter is de stap naar burgerkracht niet zomaar gemaakt en zullen de gemeente 

en woningcorporaties in het begin stadium veel energie moeten steken om burgerparticipatie 

van de grond  te krijgen en op eigen benen te laten staan. Uiteindelijk zal door deze intensieve 

samenwerking tussen de actoren en bewoners de betrokkenheid en bereidheid worden vergroot 

en zijn de burgers klaar om burgerkracht in te zetten als wapen tegen ruimtelijke problemen! 
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SUMMARY 

Currently, some regions within the Netherlands cope with population decline, including southern 

Limburg. This population reduction creates a lot of changes within demographics, and also 

affects the livability of the environment. The downward spiral that the decline entails needs to be 

addressed. The viability of a living environment should be improved, especially by citizens 

themselves. However, this is easier said than done. Shifting from a welfare to a do-it-yourself 

society is not an easy and fast process. Additionally, the definition of livability and viability is not 

universally adopted by each individual. Each household composition and age category marks 

other factors as important to the quality of life. Furthermore, social class and social contacts in 

the neighborhood influence the determination of the importance and the degree of contributions 

by the individual. In addition, the commitment of the municipality and housing corporations are 

dependent on the success of this change. In short, the transition to more influence by civilians 

on spatial problems is not an easy one. 

 

It appears that quality of life is indeed a phenomenon that is difficult to define and varies per 

individual and stage in life. The differences in age and homeownership are clearly visible. In 

addition, safety is related to the social dimension and are both factors contributing to the 

creation of good quality of life. Obviously, the more security is lacking, the less residents feel at 

home in the neighbourhood. In addition, residents in owner-occupied homes are less affected 

by the lack of social security. Yet, feeling at home in the neighbourhood is important for 

improving the quality of life. There exists a significant relationship between the degree that 

civilians feel at home in their neighbourhood and the willingness to contribute to the 

improvement of the quality of life. The most important aspect to live in a residential area 

depends on whether residents live in a rented or owner-occupied home. Therefore, home-

owners tend to choose spatial aspects and home-renters tend to choose social aspects. 

 

Additionally, to increase the involvement of the residents, social tools are a must. Without a 

good social foundation in the area, the whole citizen participation is lost. People tend to stop 

acting form general interest, but act especially from their own interest or the interest of the 

group. If a social base is well established, spatial tools can be a good solution to move a step 

closer to good quality of life. Using function neutrality, and environmental shares and area 

equities are two tools that can ensure that residents get involved in the neighbourhood and are 

willing to contribute to improving the quality of life. Economic incentives mostly have a negative 

effect on the willingness and commitment of residents. Most residents want to contribute, but do 

not want to be financially obligated to improve liveability.  

 

Residents can and want to be involved in improving the quality of life. However, taking the step 

to civilian force is not easily taken, the municipality and the housing corporations should put in a 

lot of effort to set this up and make the civilian participation work. Eventually, the intensive 

collaboration between actors and residents will result in the willingness and commitment to 

improve will increase and citizens are ready to show off their civic power!  
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1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek nader toegelicht. Als eerste wordt de 

aanleiding van het onderzoek besproken, welke in het teken staat van bevolkingsdaling en 

leefbaarheid. Beide hangen nauw met elkaar samen en zorgen voor problemen in de 

woonomgeving. Vervolgens zal het doel van het onderzoek duidelijk worden gemaakt en komt 

daar een centrale vraag en onderzoekmodel uit voort. Het onderzoek vindt plaats in de 

gemeente Heerlen. Heerlen zal kort worden besproken aan de hand van de belangrijkste 

kernpunten. Ten slotte wordt de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van dit 

onderzoek in kaart gebracht. 

 

 

1.1   AANLEIDING 
Nederland heeft op dit moment te maken met bevolkingsdaling, ook wel krimp of demografische 

krimp genoemd. In sommige regio’s van Nederland is de bevolking al aan het dalen en 

meerdere regio’s zullen volgen. Op dit moment kent Nederland drie krimpgebieden, namelijk de 

regio Oost-Groningen, Zeeuws Vlaanderen en Zuid-Limburg. 

 Krimp zorgt voor heel wat veranderingen op demografisch gebied. Het gaat onder andere 

om veranderingen in het aantal huishoudens, in de huishoudensamenstelling en in de 

bevolkingssamenstelling (Aalbers et al., 2011). Deze veranderingen zijn niet voor elke 

gemeente hetzelfde. De veranderingen hangen sterk samen met de oorzaak van de krimp. Het 

kan gaan om de ontwikkeling van geboorte of sterfte (sociaal-culturele ontwikkelingen) en bij 

andere gemeenten gaat het juist vooral om de trek naar steden of andere regio’s (regionaal 

economische en planologische beslissingen) (Elbers, 2013).  Daarnaast krijgen krimpregio’s 

sterker dan andere regio’s te maken met ontgroening, vergrijzing of een dalend gemiddeld 

opleidingsniveau. De gevolgen van demografische krimp zijn sterk afhankelijk van de 

ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling (Ministerie van VROM, 2009). Dat betekent dat de 

opbouw van de bevolking, naar onder andere leeftijd en sociale klassen, invloed heeft op de 

gevolgen van krimp. 

 

Krimp zorgt dus voor veranderingen op allerlei vlakken, maar heeft ook invloed op de 

leefbaarheid van een woonomgeving. Heerlen is zo’n krimpgemeente in de regio Zuid-Limburg. 

Veel wijken kampen met leegstand en achteruitgang van de leefbaarheid. De krimp zorgt hier 

voor het wegtrekken van voorzieningen, leegstand van woningen, uitsortering van 

bevolkingsgroepen
1
 en voor het verslechteren van de leefbaarheid. Deze neerwaartse spiraal 

dient aangepakt te worden, zo vindt ook de gemeente Heerlen. Echter is het beleid van de 

gemeente dat de bewoners zelf een meerwaarde dienen te creëren voor hun woonomgeving op 

ruimtelijke, sociaal en economisch vlak (Heerlen, 2014b). Hulp vanuit de gemeente in vorm van 

subsidie is de laatste steun en niet het uitgangspunt. De bewoners dienen er zelf voor te zorgen 

dat hun woonomgeving weer leefbaar wordt of leefbaar blijft. De gemeente kan echter wel 

aanvullend met planologische oplossingen een helpende hand bieden aan de bewoners. 

 

Uit bovenstaande blijkt dat krimpgemeenten kampen met enkele problemen op ruimtelijk, 

sociaal en economisch vlak. Doordat gemeenten niet zelf alle problemen kunnen oplossen volgt 

de vraag in hoeverre bewoners bereid zijn mee te werken aan een goede leefbaarheid in de 

wijk. Daarnaast kunnen de belangen of uitgangspunten van de bewoners in een wijk sterk 

                         
1
 Sommige bevolkingsgroepen verdwijnen of trekken weg uit een omgeving met als gevolg dat er een omgeving 

ontstaat met eenzelfde bevolkingsgroep, bijvoorbeeld de bevolkingsgroep met een leeftijd van 55-plus. 
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verschillen, waardoor een samenwerking lastig of niet tot stand kan komen. Verder rest de 

vraag of er een verschil in betrokkenheid zit tussen bewoners met een huur- of koopwoning en 

of de huishoudensamenstelling en het verschil in leeftijd invloed heeft op de bereidheid om bij te 

dragen. 

 

 

1.2   HET ONDERZOEK 
Het doel van dit onderzoek is voortgekomen vanuit het probleem dat is geschetst in de 

aanleiding: 

 

Het doel van dit onderzoek is om te kijken in hoeverre bewoners en actoren willen en kunnen 

bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de verslechterde woonwijk en of er een 

verschil zit tussen bewoners met een koopwoning of huurwoning. 

 

Uit dit doel komt duidelijk naar voren dat het belangrijk is om te kijken in hoeverre bewoners 

bereid zijn om de leefbaarheid van hun leefomgeving te verbeteren en in welke mate actoren 

hieraan willen en kunnen bijdragen. Daarnaast wordt er verschil gemaakt tussen bewoners die 

wel of geen eigendom hebben. In dit onderzoek wordt bekeken of er verschil zit in de 

betrokkenheid van de bewoners als ze een koopwoning hebben of een huurwoning. 

 Tevens is het van belang om te kijken of er enige bereidheid is bij de actoren om de 

leefbaarheid van de verslechterde woonwijk te verbeteren en in hoeverre dit gewenst is bij de 

bewoners. Om het doel van dit onderzoek te verwezenlijken is de volgende centrale vraag 

opgesteld: 

 

In hoeverre willen en kunnen bewoners bijdragen aan een goede leefbaarheid van hun 

woonwijk? 

 

De centrale vraag wordt beantwoord door het doorlopen van verschillende stappen. De stappen 

zijn schematisch uitgewerkt in figuur 1.1. Aan elke stap is een deelvraag gekoppeld die 

beantwoord wordt. 

1. Hoe ziet de omgeving er uit? 

a. Wat is krimp? 

b. Wat is leefbaarheid? 

c. Hoe ziet de sociale omgeving er uit? 

d. Hoe ziet de regievoering er uit? 

2. Welke instrumenten kunnen zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid? 

3. In hoeverre kunnen de bewoners en actoren met de instrumenten een bijdragen leveren 

aan een meer leefbare omgeving? 

a. Wat verstaan de bewoners en actoren onder een goede leefbaarheid? 

 

In figuur 1.1 is duidelijk te zien dat als eerste kennis uit de literatuur wordt gehaald over 

aspecten die bij dit onderzoek centraal staan: krimp, leefbaarheid, sociale cohesie en 

regievoering. Aan de hand van deze begrippen wordt het theoretisch kader opgesteld en de 

omgeving van een krimpregio geschetst. De literatuur beperkt zich tot de afbakening van de 

begrippen die te vinden zijn in de begrippenlijst op pagina 84. Leefbaarheid betekent in dit 

onderzoek de geschiktheid om in en met de omgeving te leven (Van Dale, 2013) en sociale 

cohesie omvat de mate waarin burgers in de maatschappij verbondenheid ervaren en zich 

medeverantwoordelijk voelen voor het algemeen welzijn van de omgeving (Cultureel 

Woordenboek, 2014). 

 Aan de hand van het theoretisch kader komen er mogelijke oplossingen, ofwel instrumenten 

naar voren die kunnen worden ingezet voor de verbetering van de leefbaarheid in verslechterde 
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woonwijken in krimpgebieden. Dit zijn planologische, economische en sociale instrumenten die 

ervoor zorgen dat – met de bereidheid van bewoners en actoren – de leefbaarheid verbeterd in 

de woonomgeving. De instrumenten die uit de literatuur naar voren komen worden middels 

enquêtes voorgelegd aan de bewoners en middels een interview aan de actoren. Zo worden de 

oplossingen bekeken vanuit het perspectief van de bewoners en actoren. De resultaten worden 

geanalyseerd een geeft antwoord op de vraag wat bewoners verstaan onder een goede 

leefbaarheid en in hoeverre bewoners en actoren met aangegeven instrumenten kunnen 

bijdragen aan een betere leefbare omgeving. 

 Ten slotte volgt er een conclusie, aanbevelingen en wordt de centrale vraag beantwoord. 

Dit gehele onderzoek draagt bij aan de oplossing van het maatschappelijke probleem: de 

leefbaarheid in verslechterde woonwijken verbeteren. 

  

 

1.3   HEERLEN 

Heerlen, een stad in de provincie Limburg, is 

opgebouwd uit vier stadsdelen en 23 wijken 

(figuur 1.2), de wijken zijn onderverdeeld in 

buurten. De stad heeft een rijke geschiedenis 

welke al begint in de tijd van de Romeinen.  

 Tweeduizend jaar geleden stichtten de 

Romeinen er een burgerlijke nederzetting 

(Heerlen, 2012). Na het vertrek van de 

Romeinen werd het stil, pas in de tiende eeuw 

kreeg Heerlen weer gestalte door het ontstaan 

van boerenhoeven en molens. In de twintigste 

eeuw werd het duidelijk een dorp en was er 

sprake van een centrumfunctie (Heerlen, 2012) 

met de volgende voorzieningen: een dokter, een 

veearts, postkantoor en enkele winkels. Dankzij 

de mijnen groeide Heerlen in de twintigste eeuw 

van 7.000 inwoners in 1900 naar afgerond 

100.000 inwoners in 2000 (Heerlen, 2012). 

 De mijnen werden in 1965 gesloten en 

zorgde ervoor dat de economie in Heerlen 

behoorlijk ging wankelen. Deze was namelijk 

Auteur, 2014. 

Figuur 1.1 Onderzoekmodel 

Figuur 1.2 Heerlen in stadsdelen en buurten 

 Heerlen, 2013, p.35. 
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 CBS, 2014. 

Figuur 1.4 Huishoudensamenstelling: personen naar geslacht, leeftijd en regio. Mannen 

en vrouwen: Heerlen 2013 

helemaal gericht op de mijnbouw. Voor Heerlen de taak om werk in andere sectoren aan te 

trekken en te verschaffen (Heerlen, 2012). Verder werden de mijnbergen veranderd in ‘groene 

woonwijken’ en parken. Volgens de gemeente zelf heeft Heerlen inmiddels haar kracht 

hervonden en creëert nu, op een eigen manier, nieuwe kansen. Echter kampt Heerlen nu met 

de volgende ‘tegenslag’: bevolkingsdaling. In 2000 telde Heerlen nog 96.214 inwoners en in 

2013 waren dit er nog maar 88.731 (Heerlen, 2013). Naar verwachting zal deze daling zich nog 

verder voortzetten naar een inwonersaantal van 66.680 in 2050 (Etil, 2013). De 

bevolkingsdaling, ofwel krimp, zorgt voor een verandering op ruimtelijk, sociaal en economisch 

gebied. Er zal veel moeten worden geïnvesteerd wil het gebied leefbaar blijven. Daarnaast 

verandert de samenstelling van de bevolking. Dit is te zien in figuur 1.3 en figuur 1.4. Door deze 

twee figuren naast elkaar te leggen kan er een vergelijking worden gemaakt in de 

huishoudensamenstelling van de afgelopen tien jaar. 

 De gevolgen van krimp zijn duidelijk te zien in zowel de daling van de bevolking als in de 

samenstelling van de huishoudens. De bevolkingsgroep met een leeftijd van 65 jaar en ouder is 

de enige groep waarvan een lichte stijging in aantallen te zien is. Daarnaast veranderen de 

aantallen in huishoudensamenstelling met kinderen en de huishoudensamenstelling zonder 

kinderen. Ook zijn er meer alleenstaande in leeftijdscategorie 45 – 60 jaar ten opzichte van 

2003. Deze verschillen hebben invloed op de leefbaarheid van een gebied. Hierover meer in 

hoofdstuk twee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBS, 2014. 

Figuur 1.3 Huishoudensamenstelling: personen naar geslacht, leeftijd en regio. Mannen 

en vrouwen: Heerlen 2003 
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Mede door de veranderingen op het gebied in huishoudensamenstelling en door andere 

gevolgen van krimp is te zien dat dit invloed heeft op factoren die bepalend zijn voor de 

leefbaarheid. In tabel 1.1 zijn de factoren aan de hand van Z-scores
2
 weergegeven en is te zien 

dat vele factoren laag worden gewaardeerd. De meeste scores liggen laag of in het midden. 

Daarnaast scoort de verloedering van de buurt en de bereidheid om te verhuizen uit de buurt 

hoog. De verbondenheid met de buurt en het verantwoordelijkheidsgevoel is laag, evenals de 

sociale cohesie. Dat geeft aan dat de bewoners in Heerlen (nog) geen bereidheid tonen om de 

leefbaarheid te verbeteren. Uit de tabel kan opgemaakt worden dat Heerlen met een 

leefbaarheidprobleem zit dat opgelost dient te worden. 

 

 

1.4  MAATSCHAPPELIJKE EN WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 
Er zijn verschillende oorzaken die zorgen voor een bevolkingsdaling, zoals sociaal-culturele 

ontwikkelingen, regionaal economische ontwikkelingen en planologische beslissingen (De Groot 

en Schonewille, 2012). De oorzaak die zorgt voor de bevolkingsdaling verschilt per gemeente, 

daarnaast zullen de gevolgen ook sterk verschillen (Ministerie van VROM, 2009). De gevolgen 

zijn namelijk afhankelijk van de ontwikkelingen van de bevolkingssamenstelling in een wijk 

(Ministerie van VROM, 2009). 

 

Krimp zorgt ervoor dat Heerlen, maar ook de rest van Nederland, in een fase beland waarin 

lokale en regionale bestuurders een omslag moeten maken in het denken. Bestuurders dienen 

plannen te maken die ‘krimpbestendig’ zijn en die voorkomen dat de leefbaarheid afneemt 

(Hospers en Reverda, 2012). Leefbaarheid hangt nauw samen met krimp. Er is namelijk sprake 

van een zogenaamde cyclus: de bevolking neemt af waardoor de kwaliteit van het gebied ook 

zal afnemen met als gevolg dat de leefbaarheid achteruitgaat en de bevolking wegtrekt (Baris 

en De Vries, 2012). 

 Voor het verbeteren van de leefbaarheid zijn tal van oplossingen te vinden en zijn er ook 

velen van onderzocht. Echter zullen de oplossingen niet alleen vanuit de gemeente of 

woningcorporatie uitgevoerd kunnen worden, zij hebben de bewoners hierbij nodig. 

Burgerparticipatie is hierbij een belangrijk kernwoord. Er vindt een verandering plaats van 

                         
2
 Z-score is een gestandaardiseerde waarde die zich met andere Z-scores laat vergelijken. 

  2003 2013 

Actief als vrijwilliger (in %) 27 27 

Gehecht zijn aan de buurt 57 58 

Voelt zich medeverantwoordelijk voor buurt 81 80 

Mensen blijven graag in de buurt wonen 54 55 

Bewoner wil uit de buurt verhuizen 13 14 

Voelt zich thuis bij de mensen in de buurt 46 47 

Tevreden over onderhoud groen 53 52 

Waardering kwaliteit woonomgeving (schaalscore) 6.9 6.9 

Verloedering in de buurt (schaalscore) 5.1 4.4 

Sociale cohesie in de buurt (schaalscore) 5.5 5.5 

Waardering beheer en onderhoud (schaalscore) 6.6 6.6 

Oordeel over buurt als woon- en leefomgeving (rapportcijfer) 6.8 7.1 

Oordeel over koopwoningen (rapportcijfer) 7.9 8.0 

Oordeel over huurwoningen (rapportcijfer) 6.9 7.3 

Z-scores Zeer laag Laag Midden Hoog Zeer hoog  

Tabel 1.1 Z-scores Parkstad Limburg, gemeente Heerlen, 2003 en 2013 

Buurtmonitor Parkstad Limburg, 2014. 
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zorgstaat naar een doe-het-zelf samenleving. De burgers kunnen niet meer voor elk probleem 

aankloppen bij de gemeente of woningcorporatie, ze zullen het zelf voor een groot deel moeten 

oplossen.  

 

Als mensen elkaar nodig hebben zal er sneller een gemeenschap ontstaan (Gesthuizen en 

Veldheer, 2009). Maar de vraag is of deze gemeenschap kan ontstaan in een verslechterde 

woonwijk. De bewoners van een verslechterde woonwijk kunnen namelijk ook ergens buiten 

hun woonomgeving een gemeenschap vormen als de verbondenheid met hun eigen 

woonomgeving laag is. Op dit punt bestaat er een gat in de wetenschappelijke literatuur. Hoe 

kan burgerkracht tot stand komen in een woonwijk met een verslechterde leefbaarheid? En kan 

een gemeente of woningcorporatie bewoners opdragen om meerwaarde te creëren voor hun 

woonomgeving? Zijn bewoners überhaupt wel betrokken en bereid om bij te dragen? Is 

burgerkracht de oplossing voor ruimtelijke problemen? Dit zijn belangrijke vraagstukken waar 

een antwoord op moet komen, niet alleen voor krimpgemeenten, maar ook voor de rest van 

Nederland. 

 

“In theorie biedt krimp voor een gebied nieuwe kansen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat 

krimpgebieden laboratoria zijn voor de samenleving voor de toekomst. Hier worden de 

oplossingen bedacht voor vraagstukken waar op den duur het hele land mee te maken 

krijgt, zoals vergrijzing, de groeiende zorgbehoeften en de noodzaak van burgerlijke 

zelfredzaamheid” (Hospers en Reverda, 2012). 

 

Burgerlijke zelfredzaamheid in een krimpgebied kan nieuwe kansen geven voor de toekomst. 

Het kan ervoor zorgen dat verslechterde woonwijken weer een betere leefbaarheid krijgen. De 

vele oplossingen die bekend zijn voor het verbeteren van de leefbaarheid nemen de 

burgerkracht, ofwel burgerlijke zelfredzaamheid, niet mee. Daarnaast verschilt het 

referentiekader van leefbaarheid tussen de burgers onderling, maar ook tussen de burgers en 

actoren. 

 Dit onderzoek is noodzakelijk om de wetenschap aan te vullen met een theorie hoe 

burgerkracht tot stand kan komen en of burgerkracht bij kan dragen om ruimtelijke problemen 

op te lossen. Daarnaast zal dit onderzoek bijdragen om voor het maatschappelijke probleem, 

een verslechterde leefbaarheid, oplossingen te vinden die ervoor zorgen dat de leefbaarheid 

verbetert. 

 

 

1.5   LEESWIJZER 
Dit rapport is opgebouwd in vijf hoofdstukken, het eerste hoofdstuk bestaat uit de inleiding van 

het onderzoek. Hierin is verteld waarom dit onderzoek wordt uitgevoerd, de relevantie van het 

onderzoek en is de gemeente Heerlen nader toegelicht. 

 In hoofdstuk twee volgt het theoretisch kader welke bestaat uit zes paragraven waarin in 

elke paragraaf belangrijke theorieën nader worden bekeken. De volgorde van theorieën in dit 

hoofdstuk is logischerwijs opgebouwd om te beginnen bij krimp, daarna leefbaarheid, de 

maatschappij en het beleid. Ten slotte wordt het hoofdstuk afgesloten met een algehele 

conclusie over het theoretisch kader. 

 De methodologie in hoofdstuk drie omschrijf hoe het onderzoek is uitgevoerd en gaat in op 

de bewoners, actoren en de wijken waarop het onderzoek zich richt. 

 De resultaten van het onderzoek wordt weergegeven in hoofdstuk vier. Hier wordt de 

betrokkenheid en bereidheid van de actoren en bewoners in kaart gebracht en een vergelijking 

gemaakt met de theorie. 
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 In hoofdstuk vijf wordt een algehele conclusie getrokken vanuit de resultaten en het 

onderzoek. In de conclusie wordt er een antwoord gegeven op de hoofdvraag: In hoeverre 

willen en kunnen bewoners bijdragen aan een goede leefbaarheid van hun woonwijk?  

 Vervolgens worden er in hoofdstuk zes een viertal aanbevelingen gedaan die voortkomen 

uit dit onderzoek. De aanbevelingen zijn niet alleen voor de gemeente Heerlen, maar kunnen 

ook toegepast worden op andere krimpgemeenten die kampen met een verslechterde 

leefbaarheid in de woonwijken en burgerkracht als wapen willen gebruiken tegen ruimtelijke 

problemen.  

 Ten slotte worden er nog enkele tekortkomingen van dit onderzoek besproken en adviezen 

gegeven over mogelijke verdere studies over dit onderwerp die een bijdrage kunnen leveren bij 

het oplossen van het maatschappelijke probleem en de wetenschap kunnen verrijken. 
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2. THEORETISCH KADER 

Dit theoretisch kader staat in het teken van het in kaart brengen van de huidige situatie van een 

krimpgemeente met de daarbij horende theorieën. Als eerste zal besproken worden wat krimp 

nu precies is, daarna wordt het begrip leefbaarheid onder de loep genomen. Vervolgens zal er 

worden ingegaan op de regio die elk een eigen identiteit heeft en de huishoudens met elk hun 

eigen wensen en behoeften. Hierop voortbordurend zal er gekeken worden naar de 

regievoering. Ten slotte worden er verschillende instrumenten aangedragen die passen binnen 

de regie en mogelijk kunnen zorgen voor een oplossing van het probleem. 

 

 

2.1   KRIMP 
Krimp. Iedereen in Nederland heeft er weleens van gehoord, volgt de ontwikkelingen op de voet 

of woont zelf in een krimpgebied. In ons land, en in andere delen van Europa is krimp al aan de 

orde. In Nederland krijgen de meeste gemeenten er vroeg of laat mee te maken. Drie regio’s 

zitten al midden in de demografische krimp: Noord en Oost-Groningen, Zeeland en Zuid-

Limburg
3
. Deze regio’s hebben als eerste de krimp ervaren, de gevolgen onder ogen moeten 

zien en zullen nu als eerste met oplossingen 

moeten komen. In figuur 2.1 zijn de krimp- en 

anticipeergebieden in kaart gebracht. 

 

Door demografische krimp komen er 

veranderingen in het aantal inwoners en 

huishoudens, in de huishoudensamenstelling en 

in de bevolkingssamenstelling (Aalbers et al., 

2011). Volgens het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) kent krimp de volgende drie 

oorzaken (De Groot en Schonewille, 2012): 

- Sociaal-culturele ontwikkelingen. De 

gezinssamenstelling is veranderd, per 

huishouden is het kindertal gemiddeld 

1,7 terwijl dit in 1960 nog 4,1 per 

huishouden was (Aalbers et al., 2011).  

De bevolkingsdaling is in dit geval een 

natuurlijke trend. Verder speelt 

vergrijzing een grote rol. Mensen 

worden steeds ouder en de 

zogenaamde babyboom generatie 

bereikt langzaam de pensioenleeftijd. Daarnaast zijn er nog verschillende 

maatschappelijke ontwikkelingen, zoals: verkleuring, ontkerkelijking en veranderingen in 

tijdbesteding (Van Bijl, 2009).  

- Regionaal economische ontwikkelingen. Mensen trekken weg uit de regio, de stad of 

het dorp, omdat men er niet meer de geschikte plek vindt om te werken. Daarnaast is er 

voor de bevolking met een hogere opleiding nog minder reden om terug te keren naar 

de geboorteplek in een krimpregio, omdat daar geen geschikte werkplek gevonden kan 

worden (Derks, 2011). 

                         
3
 Noord en Oost-Groningen: nummer 17, 18 en 19 in tabel 2.1. Zeeland: nummer 23 in tabel 2.1. Zuid-Limburg: 

nummer 20, 21 en 22 in tabel 2.1. 

Moerkamp en Verschuur, 2012, p.2. 

Figuur 2.1 Anticipeer- en krimpgebieden  



23 

 

- Planologische beslissingen. Hierbij gaat het onder andere om het bouwen van 

woningen op andere, ‘gewilde’ locaties. 

De eerste oorzaak van krimp is een natuurlijke ontwikkeling. De laatste twee oorzaken zijn 

ontwikkelingen die niet natuurlijk ontstaan en het migratieverloop in Nederland beïnvloeden (De 

Groot en Schonewille, 2012). De oorzaken die zorgen voor krimp zijn per regio verschillend 

(Ministerie van VROM, 2009), wat betekent dat krimp zich dus op verschillende plaatsen anders 

voordoet. 

 

Naast bovengenoemde oorzaken van krimp zijn de gevolgen afhankelijk van de 

bevolkingssamenstelling en verandering en toename van een aantal factoren, zoals 

veranderingen in mobiliteit en toename in welvaart. Doordat de bevolking krimpt zal er in 

sommige gebieden leegstand en verloedering in de woonwijken optreden. “Krimp zorgt voor het 

afnemen van de leefbaarheid in dat gebied” (Baris en De Vries, 2012). Vanzelfsprekend is dat 

het afnemen van de leefbaarheid niet bevorderlijk is voor de omgeving en de bewoners. In een 

krimpgebied is dan ook sprake van een zogenaamde cyclus: doordat de bevolking daalt zal de 

kwaliteit van het gebied afnemen, waardoor de leefbaarheid achteruitgaat en de bevolking 

wegtrekt (Baris en De Vries, 2012). Daarnaast zal door het wegrekken van de bevolking de 

leegstand nog verder doorzetten en zal de leefbaarheid verslechteren. Verder zal door krimp 

het onderscheid in bevolkingsgroepen minder worden, terwijl dit onderscheid bepalend is voor 

de leefbaarheid (Elbers, 2013). Het gaat dan om de samenstelling naar leeftijd, inkomen, 

levensstijl en omvang (Van Dam et al., 2006). De ‘uitsortering’ van bevolkingsgroepen komt 

doordat ouderen blijven wonen in een wijk, hoger opgeleiden sneller vertrekken en allochtonen 

zich eerder vestigen in een wijk waar goedkope woningen staan. 

 Naast de krimp zorgt ook de toename en verandering van mobiliteit, welvaart, levensstijl, 

schaalvergroting van voorzieningen en consumentengedrag ervoor dat voorzieningen 

wegtrekken uit wijken en dorpen en zich verplaatsen (Kempen, 2012). Deze ontwikkelingen 

hebben ook nog impact op de krimp (Van Dam et al., 2006). Het wegtrekken van voorzieningen 

versterkt de krimp en zorgt ervoor dat het onderscheid in bevolkingsgroepen minder wordt 

(Baris en De Vries, 2012). 

 

Kortom: de niet-natuurlijke oorzaken zijn belangrijke aspecten die de krimp – welke al aanwezig 

is – versterken. Regionaal economische ontwikkelingen en planologische beslissingen zijn 

belangrijke factoren die mogelijk een oplossing kunnen zijn om de gevolgen van krimp te 

handhaven. In dit onderzoek gaat het echter niet om krimp te handhaven, maar om te bekijken 

op welke wijze de samenleving de leefbaarheid kan verbeteren in een krimpgebied. 

 

 

2.2   LEEFBAARHEID 
Leefbaarheid is een begrip met vele definities. Er bestaat geen eenduidige betekenis van wat 

leefbaarheid nu precies betekent en inhoudt (Leidelmeijer en Van Kamp, 2003). In het 

Nederlandse woordenboek Van Dale (2013) staat leefbaarheid omschreven als “geschikt om 

erin of ermee te kunnen leven”. Pacolet et al. (2004) stelt dat de kwaliteit van leven een 

subjectieve tevredenheid is die individuen in verschillende domeinen hebben.  Voor elk individu 

varieert de leefbaarheid met de tijd. In dit onderzoek wordt vastgehouden aan de definitie die is 

opgesteld door RIGO en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) voor 

het Rijksbeleid. 

 

“Leefbaarheid is de mate waarin de omgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die 

er door de mens worden gesteld. Het gaat over de voorwaarden waaronder mensen in een 

bepaalde omgeving kunnen en willen samenleven” (Van der Wouw, 2011). 
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Deze definitie is allesomvattend en geeft aan dat de tijd- en plaatsgebondenheid belangrijk is bij 

het meten van de leefbaarheid en dat het gaat om de behoefte van de mens. Wat al uit de 

definitie naar voren komt, is dat het per individu verschilt of de omgeving leefbaar is. Dit kan 

uiteindelijk alleen maar achteraf worden bepaald aan de hand van het leef resultaat van de 

inwoner(s) (Veenhoven, 2000). Inwoners kunnen namelijk verschillend oordelen over de 

leefbaarheid, dit zal sterk afhangen waaraan wordt gerefereerd en kan veranderen in de 

levensfasen van de bewoners (Van der Wouw, 2011). 

 

Daarnaast zegt leefbaarheid iets over de omgeving van de bewoners. Echter is het vaak 

onduidelijk over welke omgeving het nu precies gaat. Veenhoven (2000) onderscheidt vier 

soorten omgevingen, namelijk: fysieke, sociale, woon- en werkomgeving.  De fysieke omgeving 

duidt volgens Veenhoven (2000) op de ecologische omstandigheden van het gebied en gaat 

het vooral om de openbare ruimte en het openbaar groen, zowel gecreëerd door de natuur als 

gecreëerd door de mens. Bij de sociale omgeving gaat het om de vraag in hoeverre eisen en 

voorzieningen van de samenleving aansluiten op de vermogens en behoeften van de bewoners 

(Veenhoven, 2000). De werkomgeving betreft de arbeidsomstandigheden op fysiek en sociaal 

niveau en de woonomgeving gaat over de leefsituatie of bewoonbaarheid van de steden, 

buurten en/of woningen (Veenhoven, 2000). 

 Van der Wouw (2011) stelt in zijn onderzoek dat er vier dimensies zijn die met elkaar 

samenhangen en samen zorgen voor een oordeel over leefbaarheid. De leefbaarheid die door 

de vier dimensies wordt gekenmerkt gaat volgens Veenhoven’s (2000) definitie over de sociale 

omgeving en de woonomgeving van de bewoners. Deze definitie wordt door Van der Wouw 

(2011) breder gesteld dan Veenhoven (2000) doet. Dit wordt duidelijk bij het zien van de vier 

dimensies van Van der Wouw (2011): 

- Tevredenheid met samenstelling van 

de bevolking; 

- Oordeel over kwaliteit van de 

voorzieningen; 

- Tevredenheid met wijk/dorp als 

woonplaats; 

- Oordeel over kwaliteit van de 

woonomgeving. 

 

Volgens Van der Wouw (2011) moet er een 

match zijn tussen de omgeving en de mens. 

Dit komt overeen met de theorie van 

Leidelmeijer en Van Kamp (2003), zij zeggen 

dat leefbaarheid voortkomt uit een goede ‘fit’ 

tussen de mensen en de omgeving. In figuur 

2.2 is te zien dat de kwaliteit van de omgeving samen met de kwaliteit van leven zorgt voor een 

‘fit’ en dus een goede leefbaarheid. In de ‘fit’ zitten behoeften en verlangens verwerkt. De 

kwaliteit van de omgeving (quality of place) verwijst naar de mate waarin de omgeving aansluit 

bij de behoeften van de mensen (Leidelmeijer en Van Kamp, 2003). De kwaliteit van leven, 

ofwel de tevredenheid (quality of life) geeft het effect van de omgeving aan op de kwaliteit van 

het leven van de mensen (Leidelmeijer en Van Kamp, 2003). 

 

Om tot de juiste ‘fit’ te komen spelen veel factoren een rol en alle factoren zijn van invloed op de 

leefbaarheid. Verschillende theorieën zetten de factoren uiteen, echter komen de meeste met 

elkaar overeen. Zo stelt PON (2009) onder andere de volgende factoren op voor de beoordeling 

van leefbaarheid: 

- Bevolkingssamenstelling: opbouw en samenhang. 

Leidelmeijer en Van Kamp, 2003, p.58. 

Figuur 2.2 Perspectives on human-

environment fit  
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- Wonen en woonomgeving: de kwaliteit en tevredenheid over de woning en 

woonomgeving. 

- Welzijn: de kwaliteit en het gebruik van welzijnsvoorzieningen en –activiteiten. 

- Voorzieningen: de kwaliteit en kwantiteit van winkel- en horecavoorzieningen. 

- Relatie burger – overheid: hoe men met elkaar omgaat. 

- Veiligheid: de objectieve veiligheid en hoe die wordt ervaren. 

- Verkeer en vervoer: de mobiliteit en vervoersmogelijkheden. 

- Recreatie: de mogelijkheden om in de directe omgeving te kunnen recreëren. 

- Werk en bedrijvigheid: de economische vitaliteit en van het gebied. 

Leidelmeijer en Van Kamp (2003) omschrijven ook een breed scala aan factoren die van 

invloed zijn op de leefbaarheid (figuur 2.3). Echter kennen zij meerder factoren die worden 

gekoppeld aan 

leefbaarheid dan PON 

(2009) doet. Leidelmeijer 

en Van Kamp (2003) gaan 

verder in het specificeren 

van de persoonlijke 

kenmerken die van 

invloed zijn op de ‘fit’. Dit 

kan teruggekoppeld 

worden aan de theorie van 

Veenhoven (2000) waarin 

gezegd wordt dat de 

leefbaarheid verschilt per 

individu en het perspectief 

van leefbaarheid 

veranderd per levensfase 

(Van der Wouw, 2011). 

 Echter wordt er in 

geen van bovengenoemde 

theorieën gekeken naar 

het eigendom. De factoren 

die worden beschreven 

bepalen zeker de 

leefbaarheid voor de 

bevolking, maar het 

hebben van wel of geen 

eigendom kan ook een grote invloed op de ervaren leefbaarheid hebben. Mensen met een 

koopwoning zullen aan vele andere factoren een hogere waarde hechten dan mensen met een 

huurwoning. Daarnaast zijn bewoners van een huurwoning minder gebonden aan een 

omgeving, zij kunnen elk moment vertrekken en zich ergens anders vestigen. Bij een 

koopwoning ligt dat net even wat lastiger. Doordat het eigendom invloed heeft op het bepalen 

van de leefbaarheid (Leidelmeijer en Van der Reijden, 1997) wordt de eigendomssituatie 

meegenomen. 

 Ten slotte wordt door PON (2009) de relatie tussen overheid en burger meegenomen bij het 

bepalen van de leefbaarheid. Dit wordt niet gedaan in het model van Leidelmeijer en Van Kamp 

(2003), zoals te zien is in figuur 2.3. Echter is deze relatie wel van belang voor de leefbaarheid, 

omdat de overheid het beleid opstelt en de plannen maakt. De plannen zijn tegenwoordig 

flexibel en robuust (Ter Braak, 2014) en moeten in kunnen spelen op de veranderingen. Daarbij 

zorgen de organische plannen ervoor dat de burger het initiatief dient te nemen, dit geldt ook bij 

Leidelmeijer en Van Kamp, 2003, p.63. 

Figuur 2.3 Domains of (human) ‘livability’ and (environmental) 
‘quality of life’ 



26 

 

het verbeteren van de leefbaarheid. Vandaar dat in dit onderzoek ook de overheid wordt 

meegenomen om de bereidheid te  onderzoeken. 

 

Leefbaarheid is dus sterk afhankelijk van de personen, levensfase, eigendomssituatie en de rol 

van de overheid. Het model van Leidelmeijer en Van Kamp (2003) is te allesomvattend om in de 

praktijk toe te passen. De ‘fit’ die zij aandragen kan in deze situatie in de praktijk niet worden 

waargemaakt. Er kan geen leefomgeving worden gecreëerd die alle wensen en behoeften 

vervuld. Geconcludeerd kan worden dat een ‘fit’ niet betekent dat er alleen een goede 

leefbaarheid bestaat in het ideaalbeeld, maar dat de belangrijkste factoren voor het individu 

voldoen aan de wensen en behoeften die hij heeft en zorgt voor een goede leefbaarheid. 

 

Dit onderzoek wordt verder opgebouwd aan de hand de theorie van Leidelmeijer en Van Kamp 

(2003). Enkele factoren uit het model van Leidelmeijer en Van Kamp (2003) zullen niet worden 

meegenomen, omdat ze niet relevant zijn voor het onderzoek. Daarnaast zullen er enkele 

factoren voor het bepalen van de leefbaarheid worden toegevoegd.  

 Het rapport is verder opgebouwd in twee facetten met de bijbehorende factoren die van 

invloed zijn voor het bepalen van een goede leefbaarheid, het bepalen van de betrokkenheid en 

bereidheid van de bewoners en actoren. De opbouw ziet als volgt uit: 

- Society 

 Person characteristics: met de persoonlijke kenmerken, zoals de samenstelling 

van het huishouden, leeftijd met bijbehorende tijdsindeling. Deze veranderen 

door krimp en hebben invloed op de leefbaarheid. 

 Property: het wel of niet hebben van eigendom. Het verschil in eigendom heeft 

invloed op de betrokkenheid en bereidheid van de burgers en het bepalen van 

de leefbaarheid. 

 Community: sociale contacten en activiteiten. Om tot burgerparticipatie te 

komen is het van belang om te kijken in hoeverre de bewoners bereid zijn tot 

sociale cohesie en in hoeverre deze al bestaat of kan gaan bestaan. 

 Built en natural environment: de woonomgeving van de bewoners. Leegstand 

en verloedering heeft invloed op de leefbaarheid. 

- Governance 

 Uitnodigingsplanologie: verandering naar flexibele plannen. De overheid een 

meer faciliterende rol aannemen. 

 Participatiesamenleving: veranderingen in het beleid van de actoren. De 

overgang van een verzorgingsstaat naar een doe-het-zelf samenleving. 

 

 

2.3    SOCIETY 
De bevolkingssamenstelling kent verschillende aspecten die belangrijk zijn voor het verbeteren 

van de leefbaarheid. Zo heeft elke regio haar eigen identiteit en elke levensfase haar eigen 

kenmerken. Deze verschillen zorgen er voor dat de wensen op het gebied van regievoering 

verschillen. In deze paragraaf wordt de society verder in kaart gebracht. 

 

2.3.1 REGIONALE IDENTITEIT 

 

Bekend is dat de gevolgen die krimp met zich meebrengt per gemeente verschillen (Ministerie 

van VROM, 2009). Dit houdt in dat de demografische veranderingen in onder andere 

bevolkingsamenstelling en huishoudensamenstelling – als gevolg van krimp – ook verschillend 

zijn per gemeente. Volgens Stohr (2013) is de bevolkingssamenstelling belangrijk bij het zoeken 

naar oplossingen om de leefbaarheid te verbeteren. Dit betekent dat het belangrijk is om te 
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kijken naar de sociale kant van een gebied alvorens er wordt gekeken naar ruimtelijke 

oplossingen. 

 Daarnaast komt erbij kijken dat regionale identiteit steeds belangrijker wordt (Terlouw, 

2012), ook al wordt deze identiteit qua sterkte iets zwakker aangezien er meer verschillen 

ontstaan in de bevolking (Bridge en Watson, 2000). De verschillen worden gekenmerkt door 

verschillende dimensies, zoals verschil in ras, sociale klasse en leeftijd. Daarnaast worden er 

nog onbewust verschillen gevormd door de omgeving waarin ze leven (Bridge en Watson, 

2000). Dit komt tot stand door de ruimtelijke, sociale en economische aspecten in hun 

omgeving. Bij de gemeente Heerlen is het mijnverleden een belangrijke economisch aspect. 

Door Bridge en Watson (2000) wordt aangegeven dat in steden de verschillen tussen de 

bevolkingsgroepen beter merkbaar zijn vanwege de hoge dichtheid die een stad met zich 

meebrengt. Verder leven er in een stad ook meerdere bevolkingsgroepen naast elkaar ten 

opzichte van het platteland. Echter is het zo dat de regionale identiteit niet zomaar tot stand 

komt, hier gaan vele jaren overheen (Terlouw, 2012). De geschiedenis en eeuwenoude 

conflicten spelen een grote rol bij het tot stand komen van de regionale identiteit. Stohr (2013), 

procesmanager strategische projecten bij BRO, geeft aan dat er in Nederland duidelijk sprake is 

van verschillen in identiteit en krijgt hier op zijn werk vaak mee te maken. 

 

Om de identiteit beter in beeld te krijgen heeft Paasi vier basisvormen voor regionale identiteit in 

kaart gebracht (Terlouw, 2012). Als deze vier vormen samenkomen dan versterken de aspecten 

elkaar en is er sprake van een sterke regionale identiteit. De eerste vorm is de territoriale vorm, 

het gaat hierbij om het gebied waarin de regio zich bevindt en hoe deze is ontstaan. Kort 

gezegd de oudsher van het gebied. Het volgende aspect gaat over de gemeenschap, de 

bevolking en de karakteristieken van de bevolking. Het derde aspect is gebaseerd op 

economische banden met de naburige regio’s en als laatste gaat het om de institutionele vorm 

van de regio. 

 Ondanks dat de regionale identiteit kan worden bepaald vanuit de vier basisvormen van 

Paasi en vaak van oudsher bestaat en een lange geschiedenis kent, wordt de relatie tussen 

identiteit en ruimte – die al lastig was – nog verder gecompliceerd (Terlouw, 2012). Mede door 

de opkomst van de individualisering, migratie, economische veranderingen en politieke 

veranderingen (Terlouw, 2012). Healey (2000) zegt daarentegen dat de verbondenheid met de 

ruimte geen grote relevantie meer kent. 

 

“Places, to the extent that they are 

of any relevance to contemporary 

life, are in this conception made and 

unmade by the forces of market 

relations” (Healey, 2000). 

 

De identiteit van de regio gaat verloren 

doordat de markt veel macht krijgt. 

Economische en materiële dimensies 

krijgen de overhand ten opzichte van 

politieke en culturele dimensies 

(Healey, 2000). Echter geeft Terlouw 

(2012) in zijn artikel aan dat er een 

verschil zit in identiteiten. Het verschil in 

identiteiten geeft aan dat niet in elke 

regio de sterkte van de identiteit zomaar 

kan afzwakken of in mindere mate 

aanwezig zal zijn.  
Terlouw, 2012, p.711. 

Tabel 2.1 The differences between thick and thin 

regional identities 
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 Er wordt onderscheid gemaakt tussen thick identity en thin identity. In tabel 2.1 zijn de 

verschillen weergegeven tussen deze twee vormen. Zoals zichtbaar is in de tabel is thick 

identity gebaseerd op een gedeelde cultuur en relaties binnen de regio en hebben daarbij een 

meer ‘vast gewortelde’ cultuur en geschiedenis (Terlouw, 2012). Deze regionale identiteit is 

sterk aanwezig en de regio is ook erg gericht op hun geschiedenis, cultuur en eigen regio. De 

thin identity heeft minder betrokkenheid met andere individuen in de regio en is meer van het 

praktische en nuttige binnen de regio (Terlouw, 2012). Deze vorm van identiteit staat open voor 

veranderingen en hecht minder waarde aan 

hun eigen cultuur en geschiedenis. 

 

Als er wordt ingezoomd op de provincie 

Limburg, waar dit onderzoek zich op richt, is 

te zien dat er in grote mate sprake is van 

een thick identity. Dit betekent dat de 

bewoners vasthouden aan hun eigen cultuur 

en geschiedenis. Daarnaast hebben ze een 

sterke verbondenheid met de mensen in hun 

regio. De Limburgers staan niet snel open 

voor grote veranderingen en zijn erg gesteld 

op hun eigen ‘trots’ die de regio heeft. Zo 

zegt Theunissen (2012) – een inwoner uit de 

gemeente Heerlen – dat elk aspect van het 

Heerlen van nu direct te herleiden is naar 

het mijnverleden: de structuur van Heerlen, 

de opbouw van de bevolking en het 

verenigingsleven. Hij geeft aan dat er pas 

aan de toekomst gewerkt kan worden als je 

weet wat het verleden is. 

 

2.3.2 VERSCHILLEN IN LEVENSFASEN EN HUISHOUDENS 

 

Niet alleen de identiteit van de bevolking is verschillend, ook zijn er verschillen in huishoudens 

met bijbehorende levensfase. Elk huishouden heeft haar eigen kenmerken. BRO (2014) heeft 

een ontwikkelcyclus van het huishouden opgesteld (bijlage I). Deze cyclus geeft weer welke 

huishoudens er zijn en op welke wijze dit huishouden kan veranderen. Aan de hand van de 

ontwikkelcyclus van BRO de cyclus in figuur 2.5 opgesteld. In de ontwikkelcyclus van het 

huishouden is duidelijk te zien dat het huishouden zich door de tijd verplaatst en telkens een 

andere samenstelling krijgt. Een zelfstandig huishouden verandert in een huishouden met of 

zonder kinderen, enzovoort. De veranderingen zijn belangrijk, omdat elke fase van het 

huishouden andere wensen en behoeften met zich meebrengt. Niet alleen ten opzichte van de 

woonomgeving, maar ook ten opzichte van de betrokkenheid bij de omgeving en de bereidheid 

om bij te dragen aan een beter leefbaarheid. Vooral voor ouderen is de kwaliteit van leven erg 

specifiek, omdat de groep ouderen geen homogene groep is en ook niet kan zijn (Pacolet et al., 

2004). De groep ouderen kan ingedeeld worden in twee groepen, namelijk: senioren met een 

leeftijd van 60 – 74 jaar en de groep bejaarden met een leeftijd van 75 – 90 jaar (Pacolet et al., 

2004; Jorritsma en Olde Kalter, 2008). Daarnaast kan er nog een derde groep ouderen worden 

onderscheiden, de ‘groot-ouderen’. Deze groep is 90 jaar en ouder en wordt in dit onderzoek 

buiten beschouwing gelaten, omdat met een leeftijd van 75 jaar de kans om matige tot ernstige 

lichamelijke beperkingen toeneemt (Jorritsma en Olde Kalter, 2008) waardoor ze minder mobiel 

Terlouw, 2012, p.713. 

Figuur 2.4  The importance of thick (dark 
red) and thin (light green) regional identity 
(the size of the pie charts indicate the total number 

of identity relates items on their websites) 



29 

 

en zelfstandig worden. Bewoners met een leeftijd van 90 jaar of ouder zullen dan ook zelden 

(actief) deelnemen aan het verbeteren van de woonomgeving. Nota bene, in deze tijd is het 

lastiger om een etiket op een huishouden te plakken dan vroeger. Mensen zijn vitaler, gezonder 

en welvarender wat een andere levensstijl met zich meebrengt welke niet altijd past binnen het 

type huishouden. Een bejaarden huishouden van deze tijd heeft hele andere kenmerken dan 

een bejaarden huishouden van vijftig jaar geleden. 

Daarnaast verschilt de tijdbesteding per huishouden heel erg. Uit onderzoek blijkt dat het hebben 

van kinderen invloed heeft op de tijdbesteding van de ouders (Minnen en Glorieux, 2004), wat 

betekent dat de tijd om (actief) betrokken te zijn om een betere leefbaarheid te creëren afneemt. 

Een huishouden zonder kinderen, of waarvan de kinderen al uit huis zijn hebben een hele andere 

invulling van de tijd. Minnen en Glorieux (2004) hebben onderzocht welke invloed kinderen 

hebben op de tijdbesteding van de ouders. Deze wordt vergeleken met het huishouden dat nooit 

kinderen heeft gehad, de resultaten zijn te vinden in onderstaande tabel (tabel 2.2). Het 

onderzoek is uitgevoerd binnen een leeftijd van 16 tot 75 jaar. Dat betekent dat het 

zorgafhankelijk huishouden hier buiten beschouwing wordt gelaten. Het is namelijk zo dat 

ouderen met een leeftijd van 75 jaar of ouder minder mobiel worden en meer zorg nodig hebben, 

deze bevolkingsgroep valt dan onder een zorgafhankelijk huishouden (Elbers, 2013). Deze groep 

zal, zoals eerder gezegd, ook niet meer (actief) deelnemen aan de verbetering van de 

leefbaarheid. 

 In de tabel is duidelijk te zien dat het huishouden met kinderen minder tijd besteden aan vrije 

tijd (hobby’s, uitgaan, recreatie, sport et cetera) en aan sociale participatie (sociale contacten, 

verenigingsleven, vrijwilligerswerk et cetera) (Minnen en Glorieux, 2004). Dit kan uiteraard 

verklaard worden doordat de kinderen veel tijd vergen. Inwonende kinderen beïnvloeden het 

bestedingspatroon van de tijd van de ouders dan ook ingrijpend (Minnen en Glorieux, 2004). Als 

de kinderen vertrekken en niet (meer) thuis wonen krijgt het huishouden een heel ander 

bestedingspatroon van de tijd. De tijd wordt dan veel meer besteed aan vrije tijd en sociale 

participatie. 

 Verder blijkt uit onderzoek van Van Dam (2009) dat bewoners die veel verhuizen en ergens 

kort wonen veel minder aandacht hebben voor de fysieke leefomgeving. Als men langer in een 

omgeving woont zullen ze meer belang hechten aan de kwaliteit van de omgeving. De 

leefbaarheid en kwaliteit van de omgeving dient dan goed te zijn. Het effect wat krimp op de 

woonomgeving heeft zal dus ook afhangen van het aantal verhuisbewegingen in desbetreffende 

wijken (Van Dam, 2009). 
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Auteur, 2014. 

Figuur 2.5  Ontwikkelcyclus huishouden 
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Uit onderzoek van Manting en Vernooij (2007) blijkt dat ouderen en alle mensen in de tweede 

helft van hun leven niet meer graag verhuizen. De senioren, bejaarden en zorgafhankelijke 

huishoudens worden gekenmerkt als huishoudens die vallen onder ‘de tweede helft van het 

leven’. Belangrijk is dus dat het aanbod van woningen niet groter wordt dan de vraag, dan 

bestaat er namelijk een groot risico op leegstand van woningen. Dit risico zal zich sneller 

voordoen bij gemeenten die vergrijzen en/of krimpen (Manting en Vernooij, 2007). Vaak is het 

ook nog zo dat krimpgemeenten sterk te maken krijgen met vergrijzing. 

 In figuur 2.6 zijn de verhuizingen te zien naar leeftijd. Dit figuur bevestigd dat huishoudens 

vanaf de tweede helft van het leven niet of nauwelijks meer verhuizen. De enige verhuizing die 

nog plaatsvindt is als men (gedwongen) verhuisd naar een institutie, ofwel verzorgingshuis. De 

huishoudens in de eerste helft van het leven (zelfstandig huishouden en huishouden met/zonder 

kinderen) verhuizen wel vaker. De reden van verhuizingen lopen uiteen van het vormen tot het 

verbreken van relaties. Deze vorm van verhuizen was ook al te zien in de ontwikkelcyclus van 

BRO (2013) in bijlage I. Echter zeggen Ekamper en Van Huis (2004) dat huishoudengerelateerde 

verhuismotieven sterk samenhangen met de leeftijd. Zo zijn verhuizingen bij mensen tussen de 

zestig en zeventig 

jarige leeftijd voor 

een groot gedeelte 

niet huishouden-

gerelateerd, maar 

spelen woon-

motieven een veel 

belangrijkere rol. 

Hierbij gaat het er 

om dat men gaat 

verhuizen 

vanwege de 

fysieke leef-

omgeving, de 

sociale leef-

omgeving of het 

voorzieningen-

aanbod, omdat 

deze niet meer 

 Nooit kinderen Inwonende kinderen Kinderen, niet inwonend 

Loonarbeid 31 u 06 25 u 26 5 u 24 

Huishoudelijk werk 14 u 18 21 u 51 24 u 11 

Kind verzorging en 

opvoeding 

0 u 02 4 u 20 1 u 33 

Persoonlijke verzorging 

en eten 

14 u 01 14 u 35 15 u 34 

Slapen en rusten 60 u 00 57 u 34 62 u 33 

Opleiding 1 u 08 0 u 53 0 u 43 

Sociale participatie 9 u 47 8 u 49 11 u 37 

Vrij tijd 24 u 43 21 u 52 34 u 35 

Wachten 0 u 11 0 u 10 0 u 07 

Verplaatsen 7 u 25 7 u 17 5 u 25 

Rest 5 u 14 5 u 08 6 u 13 

Figuur 2.6 Verhuizingen naar leeftijd en type demografische en 
huishoudens gerelateerde transitie in Nederland, mannen en 

vrouwen, 2002 

Ekamper en Van Huis, 2004, p.15 

Tabel 2.2 Gemiddelde tijdsbesteding per week van samenwonenden naar gezinstype (16 

tot 75 jarigen), duur per respondent N=295 

Minnen en Glorieux, 2004, p.2. 
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voldoet aan de wensen en behoeften. Na de zeventig jarige leeftijd nemen verhuizingen vanwege 

huishoudmotieven weer toe (Ekamper en Van Huis, 2004). Het gaat dan om het zorgafhankelijk 

huishouden, dit huishouden zal zich (moeten) verplaatsen naar verpleeg- of verzorgingshuizen. 

Daarnaast speelt de timing van een verhuizing en gebeurtenis een rol: het uit huis gaan van het 

(laatst) thuiswonende kind leidt niet direct, maar op langere termijn tot verhuizing naar een 

kleinere woning (Ekamper en Van Huis, 2004). 

 

Geconcludeerd kan worden dat men in de tweede helft van het leven nauwelijks meer verhuizen 

en bij een verhuizing dicht in de huidige omgeving blijven. De betrokkenheid bij deze 

bevolkingsgroep is groter, doordat ze langer in een omgeving blijven wonen en de kwaliteit van 

een omgeving belangrijk (gaan) vinden. Daarnaast krijgt deze groep meer tijd voor sociale 

participatie en is bereid deel te nemen aan het verbeteren van de leefomgeving. 

 

2.3.3 WOONOMGEVING 

 

De woonomgeving is een 

belangrijke omgeving voor de 

bewoners van een wijk. Het is 

namelijk het gebied  waar men 

dagelijks gebruik van maakt en 

aanwezig is. De woonomgeving kan 

onderverdeeld worden in de fysieke 

leefomgeving, de sociale 

leefomgeving en het 

voorzieningenaanbod (Van Dam, 

2009). Tijdens periode van krimp kan 

de omgeving veranderen en op 

sommige plaatsen de leefbaarheid 

aantasten. Aan de hand van figuur 

2.3, de functionele omgeving wonen 

opgesteld door BRO (2004) (bijlage 

II), de vier omgevingen die opgesteld 

zijn door Veenhoven (2000) welke 

belangrijk zijn voor het meten van de 

leefbaarheid en het onderzoek van 

Van Dam (2009) heeft geleid tot de 

functionele omgeving 

woonomgeving voor dit onderzoek 

(figuur 2.7). 

 In het figuur is duidelijk te zien dat vele factoren met elkaar samenhangen of invloed op 

elkaar hebben. Zo heeft horeca invloed op het voorzieningenaanbod, maar ook op de fysieke 

leefomgeving. 

 

Fysieke leefomgeving  

De fysieke omgeving is de omgeving op zich. Het gaat hier om de fysieke uitstraling, de 

ecologische omstandigheden, maar ook om de woonomgeving (Veenhoven, 2000). Groen, 

kunst, cultuur, activiteiten ter ontspanning en recreatie vallen onder de fysieke leefomgeving. 

Het omvat alles wat aanwezig is in de omgeving in de fysieke vorm en wat men kan 

ondernemen en beleven in de omgeving.  

 Vanzelfsprekend heeft leegstand een negatieve invloed op de fysieke leefomgeving, het 

zorgt voor een onaantrekkelijke uistraling en slecht imago van de buurt. Mensen zullen hierdoor 

Auteur, 2014. 

Figuur 2.7 Functionele woonomgeving  
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eerder geneigd zijn om de buurt te verlaten, wat zorgt voor nog meer leegstand (Van Dam, 

2009). Zo komt de buurt in een neerwaartse spiraal terecht. Krimp kan echter ook een positief 

effect hebben op de leefomgeving. In Leipzig heeft de gemeente krimp aangegrepen om de 

kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren (Van Dam, 2009). Veel leegstaande panden zijn 

daar vervangen voor pleinen, plantsoenen en parken. Een uitbreiding van de groenvoorziening 

betekent niet automatisch een verbetering voor de fysieke leefomgeving: verloedering ligt op de 

loer en het is kostbaar om te onderhouden. Een goed onderhouden openbare ruimte is een pre 

voor de leefbaarheid. 

 

Sociale leefomgeving 

De sociale leefomgeving bestaat uit de sociale contacten die er zijn in de (nabije) omgeving. 

Onder sociale contacten worden familie, vrienden en buren verstaan, uiteraard verschilt het per 

levensfasen welk belang men hecht aan de sociale leefomgeving.  Daarnaast is de sociale 

leefomgeving afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal huishoudens en de samenstelling 

van het huishouden, zoals eerder werd gemeld. Veenhoven (2000) stelt dat het bij de sociale 

leefomgeving ook gaat in hoeverre de voorzieningen aansluiten bij de behoeften van de 

bewoners. In dit onderzoek worden de voorzieningen in een aparte omgeving geplaatst, 

namelijk het voorzieningenaanbod.  

 Wanneer de sociaaleconomisch sterke groepen de buurt verlaten in tijden van krimp en de 

zwakke groepen achterblijven zal dit de sociale cohesie en de sociale status van de buurt 

aantasten (Van Dam, 2009). Volgens het onderzoek van Van Dam (2009) zijn hier drie 

aspecten van belang, namelijk: de sociale (in)stabiliteit, de mate van homogeniteit in de buurt 

en de verhouding tussen huur- en koopwoningen (daarover meer in paragraaf 2.3.5). De wijk 

wordt instabiel als de sociale status anders is van bewoners die zich er gaan vestigen dan die 

van de vertrekkers. Volgens BRO (2014) is een wijk ook sociaal instabiel als de gewenste 

sociale contacten niet aanwezig zijn. Daarnaast kan homogeniteit de sociale cohesie 

versterken, als eenzelfde bevolkingsgroepen of huishoudens zich verenigen in de buurt. Echter 

kan de homogeniteit van laagopgeleide met een laaginkomen in een buurt weer een negatieve 

invloed hebben op de status (Van Dam, 2009). De lage welstandsklasse wordt dan 

vertegenwoordigd in de wijk, wat ook weer invloed heeft op de burgerparticipatie (Albeda et al., 

2003). 

 

Voorzieningenaanbod 

Het voorzieningenaanbod in de functionele woonomgeving bestaat uit de diensten die 

beschikbaar zijn in de woonomgeving. De werkomgeving behoort ook tot het 

voorzieningenaanbod (Veenhoven, 2000), daarbij gaat het om de arbeidsmogelijkheden die wel 

of niet aanwezig zijn in de leefomgeving. Echter kunnen in de omgeving diensten ontbreken die 

wel beschikbaar horen te zijn voor een goede leefbaarheid. Per huishouden verschilt het belang 

van een voorziening 

 Door krimp zal echter het draagvlak kleiner worden waarop voorzieningen kunnen bestaan. 

Kempen (2012) stelt dat de kwaliteit van de voorzieningen afhangt van de huishoudkenmerken. 

Toch is dit niet de oorzaak voor het verdwijnen van voorzieningen in krimpgebieden. De 

toename en veranderingen van mobiliteit, welvaart, levensstijl, schaalvergroting van 

voorzieningen en consumentengedrag heeft impact op de ontwikkelingen van voorzieningen 

(Van Dam et al., 2006; Kempen, 2012). Mede dankzij deze ontwikkelingen veranderd het 

voorzieningenaanbod in de leefomgeving. 

 

2.3.4 BEREIDHEID TOT VRIJWILLIGERSWERK 

 

Vrijwilligerswerk is op verschillende manieren onderhevig aan de invloed van maatschappelijke 

veranderingen. Ontwikkelingen waar het vrijwilligerswerk mee te maken krijgt, is onder andere 
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Albeda et al., 2013, p.3. 

vergrijzing, verkleuring, veranderingen in huishoudens en tijdbesteding en ontkerkelijking (Van 

Bijl, 2009). De toekomstige vrijwilliger zal meer projectgericht werken en ingesteld zijn op 

wisselende rollen (Van Bijl, 2009), er dient rekening gehouden te worden met de volle agenda 

en de leefstijl wordt belangrijker evenals de motivatie om te participeren. Krimp heeft echter 

weinig effect op het aantal vrijwilligers (Van Bijl, 2009). Er zal zeker wat te merken zijn aan het 

aantal vrijwilligers, maar het effect is te verwaarlozen. 

 

“De krimp is in kwantitatieve zin zo gering, dat de wijze waarop burgers hun leven inrichten, 

en waar soms wel en soms niet het verrichten van vrijwilligerswerk inpast, van veel grotere 

betekenis is” (Van Bijl, 2009). 

 

Rob van Bijl (2009) concludeert in zijn onderzoek dat de verwachte bevolkingskrimp nauwelijks 

een probleem is voor de sociale samenhang. De vergrijzing van de bevolking en de stijging van 

het gemiddelde opleidingsniveau hebben een veel sterke uitwerking op de wensen en 

mogelijkheden van burgers om sociale contacten te leggen en om tot wederzijdse 

betrokkenheid te komen. De huishoudens in de eerste fase van het leven zullen sneller 

verhuizen, hechten minder waarde aan de kwaliteit van de omgeving en hebben minder tijd om 

betrokken te zijn bij het verbeteren van de leefbaarheid (Ekamper en Van Huis, 2004; Minnen 

en Glorieux, 2004). Op dit moment kunnen de krachten van de vergrijzing – welke vaker 

vrijwilligerswerk doen en hier meer tijd aanbesteden – nog gecompenseerd worden met het 

afnemende aantal jongeren. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Albeda et al. (2003) dat de 

bereidheid van burgerparticipatie sterk verschilt per type Nederlander. Albeda et al. (2003) 

onderscheid vier soorten Nederlanders, namelijk: 

- De welgestelde passieven: deze hebben weinig contact met de buurt, maar hebben wel 

een hoge welstandsklasse. 

- De welgestelde actieven: hebben veel contact met de buurt en hebben een hoge 

welstandsklasse. 

- De arme passieven: hebben weinig contact met de buurt en een lage welstandsklasse. 

- De arme actieven: hebben veel contact met de buurt en een lage welstandsklasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.8 Wie is bereid wat te doen? 
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De passieven zullen minder bereid zijn bij te dragen aan de leefbaarheid dan de actieven. Uit 

het onderzoek van Albeda et al. (2013) blijkt ook dat succesvolle burgerparticipatie afhangt van 

twee zaken: 

1. Hoeveel contacten mensen hebben met elkaar in de buurt waar ze wonen. 

2. In welke sociale klasse, in combinatie van opleidingsniveau en beroep de 

buurtbewoners vallen. 

Deze twee aspecten zijn ook duidelijk te zien in figuur 2.8. De bereidwilligheid bij de ‘actieven’ is 

veel hoger dan die van de ‘passieven’, die weinig contacten hebben. Omdat de gemeente zich 

steeds meer aan het terugtrekken is en veel meer overlaat aan de buurt zelf (Albeda et al., 

2013; Heerlen, 2014b) is het van belang dat de gemeente weet met welk soort buurtbewoners 

ze te maken hebben in de wijk. Als ze de dominante welstandsklasse  en het onderlinge contact 

in de buurt weten, kan er in kaart worden gebracht waartoe en in hoeverre de bewoners bereid 

zijn en hoe de gemeente deze groep dient te stimuleren (Albeda et al., 2013). Burgerparticipatie 

uit een groep die op beide aspecten laag scoort zal niet snel van de grond komen, hier kan de 

overheid zich dan ook niet terug trekken (Albeda et al., 2013). 

Maatschappelijke ontwikkeling Uitwerking Toelichting 

Stijging opleidingsniveau ++ 
Groter potentieel bereidwilligen (in het bijzonder 

bestuursfuncties). 

Voorbereiding postmaterialisme + 

Hoog welvaartsniveau en aanwezigheid materiële 

voorzieningen verruimt blik voor immateriële zaken en nieuwe 

vormen van maatschappelijke inzet. 

Professionalisering ++/- 

Enerzijds adequater en efficiënter inspelen op behoeften, meer 

kwaliteitsbewaking en transparanter; anderzijds gevaar van te 

instrumentele benadering, bureaucratisering, grotere afstand 

tot/afhaken van vrijwilligers. 

Vergrijzing +/- 

Op korte termijn neemt potentieel toe, eventueel afgeremd 

door verhoging pensioneringsleeftijd; echter geringe 

aantrekkelijkheid voor jongeren. 

Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) 
+/- 

Meer erkenning en ondersteuning versus meer onderlinge 

concurrentie, afhankelijkheid subsidiecriteria en hogere eisen. 

Succesvolle emancipatie 

bevolkingsgroepen 
-/+ 

Problematisch voor verzuilde organisaties en organisaties die 

(historisch) gelieerd zijn aan emancipatiebewegingen; 

anderzijds uitbreiging inzet tot andere terreinen. 

Ontzuiling -/+ 
Geen vanzelfsprekende binding met organisaties; maar ook 

minder incrowd en meer openheid naar de buitenwereld. 

Verkleuring -/+ 

Op concentratiepunten van allochtonen voorlopig nog relatief 

geringe inzet ten behoeve van bredere samenleving; in 

toekomst stijging eigen organisaties en ook geleidelijke 

toestroom algemene vrijwilligerswerk. 

Informatisering/nieuwe media 

(internet) 
-/+ 

Onttrekt enerzijds mensen aan directe ontmoetingen (die 

belangrijk zijn voor rekrutering en sturing); levert anderzijds 

ook nieuwe contacten en mogelijkheden op (doorbreken 

incrowd denken, leefwereld jongeren, bredere werving, groter 

bereik, baanbrekende initiatieven). 

Populariteit issues -/+ 
Actualiteit bepaalt sterker de agenda van vrijwillige inzet, 

snellere wisseling van belangstelling. 

Individualisering/ 

informalisering/intensivering 
-/+ 

Minder vanzelfsprekendheid en primair stellen wat groep nodig 

heeft; vrijwilligerswerk meer op maat (voor deelnemers) 

waardoor betere aansluiting bij competenties/interesses. 

Steeds meer (commerciële) 

aanbieders op vrije tijdsmarkt 
- 

Steeds meer aantrekkelijkere vormen van tijdsbesteding naast 

vrijwilligerswerk, bedrijfsleven gaat taken overnemen. 

Ontkerkelijking -- 
Wegvallen belangrijk milieu voor rekrutering en mobilisatie; 

compensatie door alternatieven twijfelachtig. 

Minder vrije tijd -- 

Afname deelname, vooral tijdens spitsuur van het leven (25-50 

jaar), verlegging van aandacht naar kapitaalintensieve 

participatievormen (donateurschap). 

Tabel 2.3 Maatschappelijke ontwikkelingen en hun uitwerking op het vrijwilligerswerk  

Van Bijl, 2009, p.202. 
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 Niet alleen de fase van het huishouden is belangrijk om de bereidheid van het 

vrijwilligerswerk te peilen, ook de welstandsklassen en contacten met de buurt hebben invloed 

op de bereidheid. Daarnaast is er sprake van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen 

welke van invloed zijn op de deelname van vrijwilligerswerk, deze zijn weergegeven in tabel 2.3. 

 

2.3.5 VERSCHILLEN IN EIGENDOM  

 

Voor de woningmarkt is behalve de ontwikkeling van het aantal huishoudens ook de 

samenstelling van de huishoudens relevant (Van Dam, 2009). De aanbieders van huur- en 

koopwoningen dienen nu al rekening te houden met de toekomstige huishoudensamenstelling. 

Aanbieders moeten meer oog krijgen voor de kwaliteit van de woningen en minder voor de 

kwantiteit (Van Dam, 2009).  

Daarnaast heeft het wel of niet hebben van eigendom invloed op de leefbaarheid. Het is 

zelfs zo dat het vergroten van woningbezit in een wijk een beperkt gunstige bijdrage kan 

leveren aan de leefbaarheid (Leidelmeijer en Van der Reijden, 1997). De verhouding tussen 

koop- en huurwoningen speelt een rol als de bevolkingssamenstelling in een buurt verandert. 

Van Dam (2009) zegt dat uit verschillende studies blijkt dat eigen woningbezit positief 

samenhangt met de sociale cohesie. Wanneer de samenstelling van de bevolking verandert in 

een wijk met een hoog eigen woningbezit zal dit de sociale cohesie niet nadelig beïnvloeden. 

Ook Leidelmeijer en Van der Reijden (1997) beweren dat de betrokkenheid bij bewoners met 

een koopwoning groter is dan die van bewoners met een huurwoning. De betrokkenheid betreft 

in het onderzoek van Leidelmeijer en Van der Reijden (1997) de contacten die er in een wijk zijn 

en de deelname aan het verenigingsleven en de organisaties in de woonomgeving. De 

uitkomsten van het onderzoek geven weer dat de kopers in een koopwijk het meest betrokken 

zijn en huurders in een huurwijk het minste (Leidelmeijer en Van der Reijden, 1997). De kopers 

zijn met hun eigendom verbonden aan de wijk waardoor zij meer betrokken zullen zijn bij de 

wijk. Mensen met een koopwoning hebben baat bij een goede leefbaarheid in de wijk vanwege 

ruimtelijke en economische aspecten. Echter tonen huurders in een koopwijk ook 

betrokkenheid, dit komt  doordat de eigendomsverhoudingen elkaar hier versterken. Tevens 

blijkt uit het Woningbehoefte onderzoek van het Ministerie van VROM dat bewoners van 

koopwoningen zich vaker verantwoordelijk voelen voor hun buurt dan bewoners van 

huurwoningen (85 procent ten opzichte van 70 procent) (Van Dam, 2009). Zoals gezegd zijn 

kopers actief, omdat ze hier zelf baat bij hebben, uiteindelijk heeft de kwaliteit van de 

leefomgeving effect op de waarde van hun woning. De menging van huur- en koopwoningen en 

de sociale status van de buurtbewoners is echter wel van belang voor de fysieke leefomgeving 

(Van Dam, 2009). In een wijk met voornamelijk huurwoningen zal de bevolkingsdaling een 

groter negatief effect hebben op de fysieke leefomgeving dan in wijken die voornamelijk uit 

koopwoningen bestaan. Bewoners van huurwoningen zitten namelijk financieel niet vast aan 

een gebied. Zij kunnen ten alle tijden vertrekken uit hun woning en zich ergens anders vestigen. 

Doordat de bewoners financieel niet gebonden zijn aan hun woning zijn ze ook minder 

verbonden met de omgeving. Dit maakt dat bewoners van huurwoningen een stuk lastiger zijn 

om betrokken te maken bij de buurt, omdat ze vrij zijn, maar toch invloed kunnen uitoefenen op 

de leefbaarheid. Hoe hoger het aantal kopers in een wijk, hoe meer men betrokken is bij de 

fysieke leefomgeving en bereid is deze te onderhouden (Van Dam, 2009).  
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Leidelmeijer en Van der Reijden (1997) hebben het verschil van betrokkenheid bekeken in 

wijken met een goede leefbaarheid en in wijken met een slechtere leefbaarheid. In figuur 2.9 is 

duidelijk te zien dat kopers – ongeacht in welke type woonwijk ze wonen – het meest betrokken 

zijn met de wijk waarin ze wonen. Het financiële belang bij het onderhouden van een leefbare 

omgeving ligt dan ook hoger bij kopers dan bij huurders (Van Dam, 2009). Uiteraard zijn er nog 

vele andere factoren die bepalen of iemand wel of niet betrokken is bij de wijk; dit hangt niet 

alleen af van het woningbezit (Leidelmeijer en Van der Reijden, 1997). Woningbezit zorgt er wel 

voor dat in wijken met een slechte leefbaarheid de bewoners eerder de handen uit de mouwen 

steken. 

 

 

2.4    GOVERNANCE 
Het publieke beleid en het bestuur is bij elke gemeente anders. Dit komt niet alleen door de 

verschillen in omvang van een gemeente, maar ook door de verschillen in bevolking en 

situaties. In krimpgebieden zal er een hele andere aanpak nodig zijn dan in groeiregio’s. In deze 

paragraaf zal de regievoering onder de loep worden genomen. 

 

2.4.1 UITNODIGINGSPLANOLOGIE 

 

De regievoering bij gebiedsontwikkeling is aan het veranderen en is het aan het verschuiven 

van integrale gebiedsontwikkeling naar organische gebiedsontwikkeling. Dit geldt niet alleen 

voor gebiedsontwikkeling, maar ook voor herstructureringsprojecten. De overheid laat de 

herstructurering veelal over aan particulieren initiatieven en er wordt minder gepland. Vaak 

staan alleen de randvoorwaarden vast. Organische gebiedsontwikkeling wordt door het 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Urhahn Urban Desing (2012) als volgt 

gedefinieerd: 

 

“Organische gebiedsontwikkeling vatten we op als een optelsom van relatief kleinschalige 

(her)ontwikkelingen, met een open-einde proces zonder blauwdruk, waarbij ontwikkeling en 

beheer door elkaar lopen, met een dominante rol voor eindgebruikers en een faciliterende 

rol voor de overheid”. 
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Kopers in een huurwijk 

Huurders in een huurwijk 

Figuur 2.9 Betrokkenheid van bewoners in beneden- en bovengemiddeld leefbare wijken 

in Nederland 

Leidelmeijer en Van der Reijden, 1997, p.21. 
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Deze definitie geeft duidelijk weer dat er geen blauwdruk meer is bij het plannen of 

herstructureren van een gebied: alles staat nog open. Ook in het NMA – Magazine voor 

integrale gebiedsontwikkeling (2014) wordt aangegeven dat veranderingen snel gaan en dat de 

tijd van grote, gedetailleerde plannen voorbij is. Plannen van deze tijd moeten robuust en 

flexibel zijn (Ter Braak, 2014). Er is een masterplan nodig voor de (her)ontwikkeling van een 

gebied, maar dit moet flexibel zijn zodat het telkens aangepast kan worden. 

 

 

In figuur 2.10 wordt het verschil tussen integrale en organische gebiedsontwikkeling duidelijk 

gemaakt. De gemeentelijke organisatie is nog niet altijd volledig ingericht om de touwtjes uit 

handen te geven (PBL en Urhahn Urban Design, 2012). Medewerkers van de gemeente 

vervullen bij uitnodigingsplanologie (organische (her)ontwikkeling) veel meer een netwerkrol. 

 Doordat ze een netwerkrol gaan vervullen is het van belang dat de gemeente typen 

initiatiefnemers dient te herkennen en te erkennen. Ze moeten mogelijkheden bieden, partijen 

met elkaar in contact brengen en verleiden om initiatieven te nemen. Het onderhouden van 

contacten blijkt van belang om wederzijds vertrouwen tussen initiatiefnemer en gemeente op te 

bouwen en om zo verschillende (mogelijke) initiatiefnemers aan elkaar te koppelen en de 

initiatieven mogelijk te maken of om mogelijkheden te genereren (PBL en Urhahn Urban 

Design, 2012). Kortom: bij uitnodigingsplanologie stelt de overheid kaders vast en zet zich in om 

private en particuliere partijen uit te nodigen en te verleiden om te investeren in het gebied. 

 

Er zijn verschillende soorten initiatiefnemers. Als eerste zijn er grote, conventionele, 

professionele partijen, zoals beleggers, ontwikkelaars en woningcorporaties (PBL en Urhahn 

Urban Design, 2012). Daarnaast zijn er kleinere partijen en individuen: bewonerscollectieven, 

kunstenaars, ondernemers en individuele bewoners (PBL en Urhahn Urban Design, 2012). Elke 

PBL en Urhahn Urban Design, 2012, p.43. 

Figuur 2.10 Organische gebiedsontwikkeling ten opzichte van integrale 
gebiedsontwikkeling 
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initiatiefnemer heeft zijn eigen motief en drijfveer. Echter zijn de investeringen vaak groot, gaan 

de kosten voor de baat uit en rest de vraag of er überhaupt voldoende baat uit voortvloeit. 

Verder kunnen partijen zich aanbieden aan een gebied dat voor hun interessant is, omdat nog 

‘alles’ open staat in het plan en de vestigingsplaats vaak goedkoop is. Meestal is dit het geval 

bij creatieve ondernemers. Dit is een nieuw type initiatiefnemers (PBL en Urhahn Urban Design, 

2012), zij kunnen er voor zorgen dat de anderen type initiatiefnemers volgen. Een kanttekening 

bij de ‘participatiesamenleving’ volgens Albeda et al. (2013) is dat uitgaan van eigen initiatief 

goed is en zal zorgen voor burgerkracht, maar in de buurten waar het stilvalt zal de overheid 

zich niet moeten terugtrekken. 

 Nota bene komt het niet tot een ontwikkeling als er geen initiatiefnemers, en dus geen 

initiatieven zijn. Er is hier sprake van een zogenaamd prisoner’s dilemma (PBL en Urhahn 

Urban Design, 2012), want wie wil initiatieven nemen als het gebied er niet aantrekkelijk uitziet? 

Om dit dilemma te verbreken lijkt er een bepaald type initiatiefnemer nodig. Iemand die kansen 

ziet en risico’s durft te nemen, de initiatiefnemer moet niet uitgaan van een doemscenario’s, 

maar het positief inzien en belemmeringen niet als onoverkomelijk zien. De netwerkrol van de 

gemeente kan ervoor zorgen dat dit type initiatiefnemer wordt gevonden. 

 

2.4.2 PARTICIPATIESAMENLEVING 

 

De gemeente is niet meer de enige partij die bepaalt wat er gebeurt en hoe het gebeurt. Mede 

dankzij de bezuinigen die ze moeten doorvoeren is de gemeente afhankelijker geworden van 

andere partijen – de markt en de maatschappij – om iets te verwezenlijken. Ondanks de 

bezuinigingen is er altijd een 

driehoeksverhouding geweest tussen de 

state, market en civil society. In figuur 2.11 

zijn de verhoudingen tussen de drie partijen 

weergegeven en is te zien dat ze alle drie 

met elkaar in verbinding staan en samen 

bepalend zijn voor de public governance.  

 

“Public governance in modern societies 

involves interactions of actors from the 

state, market and civil society, each 

representing different and often 

conflicting sources of power, values and 

norms” (Yeung, 2008).  

 

Burgerkracht komt steeds meer centraal te 

staan. De participatiesamenleving is het 

nieuwe beleid: niet alleen voor gemeenten, 

maar ook voor woningcorporaties. De 

Nederlanders zijn opgegroeid met 

zekerheid. Het  hele leven voor er gezorgd voor de bevolking, alleen nu is het geld op en moet 

de burger het zelf gaan doen (Van de Beek, 2013; Van de Beek en Simoen, 2013). De burger is 

niet meer de ‘klant’ die naar een gemeente of woningcorporatie komt met een vraag. De burger 

dient op eigen kracht of samen met de gemeente of corporatie de vraag op te lossen. Niet iets 

waar elke burger gelukkig van wordt. Echter is het zelforganiserend vermogen in Nederland 

onder de burgers vaak groter dan wordt aangenomen (Van de Beek en Eijssen, 2013). Veel 

initiatieven die door de burgers al worden uitgevoerd zijn niet bekend bij een gemeente of 

corporatie (Van de Beek, 2013).  

Yeung, 2008, p.6. 

Figuur 2.11 Public Governance: Influences 

from the State, Market and Civil Society 
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De grootste valkuil op dit moment is dat de gemeente en woningcorporaties zich vasthouden 

aan eigen kennis, procedures, regels en hun manier van doen, waardoor de burgerkracht niet 

van de grond kan komen (Van de Beek, 2013). Er worden nu allerlei verantwoordelijkheden 

neergelegd bij de burgers, terwijl zij nog moeten wennen aan de nieuwe 

participatiesamenleving. Echter kunnen het niet direct verantwoordelijkheden genoemd worden, 

omdat de gemeente en woningcorporaties uiteindelijk het eindbesluit nemen over de initiatieven 

die aangedragen worden. Dit betekent dat de burgerkracht indirect wordt ontmoedigd. Zoals 

Ben van Essen, voorzitter van Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL), zegt: “Mensen zien in 

dat niet de voorzieningen de leefbaarheid van het dorp bepalen. Burgers bepalen welke 

voorzieningen nodig zijn voor de leefbaarheid van hun dorp. Ieder heeft daarbij het recht om het 

eigen wiel uit te vinden” (Van de Beek en Simoen, 2013). 

 Nota bene is het niet de bedoeling dat gemeente en woningcorporaties zich geheel gaan 

terugtrekken. In een buurt waar ze het niet alleen kunnen zullen ze een rol moeten blijven 

spelen (Albeda et al., 2013). Om te kijken of burgerinitiatief kans van slagen heeft in 

desbetreffende wijk zal de sociaaleconomische achtergronden van de bewoners en de sociale 

cohesie in de buurt moeten worden bekeken (Albeda et al., 2013). Een one size – fits all 

strategie om inwoners te stimuleren werkt niet (Albeda et al., 2013).  

 Daarnaast zegt oud-minister Pieter Winsemius dat het nodig is dat een woningcorporatie 

meewerkt aan een succesvol buurtnetwerk (Kromhout, Marijnissen en Van Rossem, 2013). 

Deze partij is namelijk fysiek aanwezig en heeft aandelen in de buurt. Echter is de verhouding 

tussen het kabinet en de woningcorporatie verslechterd en is de basis om samen oplossingen 

te vinden weg (Kromhout et al., 2013). Dit zal moeten worden verbeterd om de 

participatiesamenleving tot stand te laten komen. 

   

 

2.5   INSTRUMENTEN 
Burgerparticipatie alleen zal niet de leefbaarheid in een gebied kunnen verbeteren. De actoren 

en burgers zullen hulp moeten krijgen door het inzetten van enkele instrumenten, zodat de 

problemen beter en makkelijke opgelost kunnen worden. Er zijn tientallen instrumenten die 

allemaal kunnen zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid, echter zijn ze niet allemaal 

van toepassing op Heerlen en de wijken die in dit onderzoek bekeken worden. In deze 

paragraaf worden de belangrijkste planologische, economische en sociale instrumenten voor dit 

onderzoek besproken. 

 

2.5.1 PLANOLOGISCHE INSTRUMENTEN 

 

Flexibele bestemmingen 

Een gebied of gebouw kan voor een bepaalde periode een tijdelijke bestemming krijgen, 

waarna het gebied of de ruimte weer beschikbaar wordt voor de oorspronkelijke bestemming na 

de afgesproken periode (Van Rooy, 2011). De flexibiliteit van de bestemming kan gunstig zijn 

voor het dekken van de rentelasten en het tegengaan van de leegstand. Daarnaast zorgt het 

(tijdelijk) voor ruimtelijke dynamiek (Van Rooy, 2011). Verder biedt een flexibele bestemming de 

mogelijkheid aan ondernemers of aan particulieren de graag – goedkoop – iets willen starten, 

met als gevolg dat er meer levendigheid komt in de wijk. Een mooi voorbeeld is Coehoorn 

Centraal in Arnhem. Daar verhuren ze woningen als kantoorruimte voor een lage prijs. Ten 

slotte is het belangrijk om in te zien dat van al het vastgoed slechts één procent ouder wordt 

dan een eeuw (Van Rooy, 2011). Dit geeft aan dat definitieve bestemmingen bijna onmogelijk 

zijn geworden. Een nadeel is dat door flexibele bestemmingen er veel verschillende functies 

zich kunnen vestigen in een wijk, zonder enige zekerheid voor hoe lang ze blijven. Dit kan 

zorgen voor een rommelige indruk en negatieve gevoelens onder de bewoners. 
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Functieneutraliteit 

Een strakke functiescheiding is tegenwoordig gedateerd door het nieuwe werken, wonen, 

winkelen en recreëren (Van Rooy, 2011). Meer flexibiliteit in bestemmingen maakt meegroeien 

met de tijd mogelijk en kan de mobiliteitsgroei tegengaan (Van Rooy, 2011). Daarnaast zorgt 

functieneutraliteit voor het voorkomen van structurele leegstand (Bergevoet en Van Tuijl, 2013). 

Uiteraard zorgt dit instrument voor meer mogelijkheden in een wijk: wonen en werken hoeft niet 

meer gescheiden te zijn. Doordat verschillende functies naast elkaar kunnen bestaan draagt dit 

bij aan de goede leefbaarheid van het gebied (Bergevoet en Van Tuijl, 2013). 

 Een nadeel is dat de gemeente een bestemmingsplan zal moeten ontwikkelen die tussen 

overdreven rechtsbescherming en volledige functievrijheid zit (Van Rooy, 2011). Daarnaast zal 

de gemeente sociale zelfredzaamheid onder de bewoners en ondernemers moeten stimuleren 

en ze betrekken bij de ontwikkelingen in de wijk. 

 

Gebiedsaandelen 

Gebiedsaandelen zijn aandelen van een gebied die men kan kopen en verkopen. Door het 

aanbieden van gebiedsaandelen in verslechterde wijken zal het gebied verbeterd worden, 

aangezien men dividend krijgt uitgekeerd en dat wil behouden. Er zullen nieuwe investeringen 

plaatsvinden in het gebied die zorgen voor een meerwaarde voor de wijk of er zal zorg worden 

gedragen voor een goede kwaliteit van het gebied. Het aandeel van het gebied kan 

doorverkocht worden. 

 Aandelen zijn een Nederlandse uitvinding voor het aantrekken van middelen en het 

generen van eigendom, echter is deze uitvinding nog onderbelicht bij gebieden (Van Rooy, 

2011). Een nadeel is dat bij gebruik van dit instrument er wel aandacht zal moeten komen voor 

verhandelbaarheid van de aandelen, risico’s en reële rendementsprognoses. 

 

Groenaandelen 

Groenaandelen zijn te vergelijken met gebiedsaandelen, alleen gaat het nu over de groene 

gebieden in een wijk. Groen in een wijk verhoogt de arbeidsproductiviteit, verlaagt de kosten 

van curatieve zorg en verhoogt de waarde van vastgoed (Van Rooy, 2011). Groenaandelen 

kunnen de betrokkenheid bij de leefomgeving vergroten (Van Rooy, 2011). 

 Een wijk waarbij het groen in handen is van de bewoners, initiatiefnemers of ondernemers 

heeft een positief effect op de leefbaarheid en onderhoud van de wijk. De gemeente kan de 

verkoop van deze aandelen stimuleren door uit te leggen wat de mogelijkheden van 

groenbestemmingen zijn, deze worden nog niet altijd gezien door bewoners en ondernemers. 

Een nadeel is dat dit instrument nog onbekend is, zowel bij de actoren als bij de burgers. 

Voordat dit instrument kans van slagen heeft zal er energie ingestoken moeten worden, evenals 

dat er aandacht moet komen voor de verhandelbaarheid en de risico’s. 

 

Pop-up 

Tijdelijk gebruik van leegstand en braakliggende terreinen die dreigen te verloederen bieden 

mogelijkheden om iets te verdienen (Bergevoet en Van Tuijl, 2013). Een pop-up store kan 

uitkomst bieden, zonder veel inspanningen kunnen nieuwe gebruiksvormen worden getest  om 

te beoordelen of er genoeg draagvlak is in de wijk (Bergevoet en Van Tuijl, 2013). Het pop-up 

concept kan verschillende gebruiksvormen omvatten, van detailhandel tot horeca. Het tijdelijk 

gebruik kan nieuwe ontwikkelingen in de wijk op gang helpen. Het tijdelijk gebruik kan ook 

worden gezien als een nadeel. Als een organisatie zich voor langere tijd wil vestigen in het pand 

zal de organisatie de algemene vergunningsprocedures moeten volgen, wat kan ontmoedigen 

om de bedrijfsvoering voort te zetten. 
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Toe-eigenen 

Bij het instrument toe-eigenen gaat het er om dat de gebruiker veel invloed heeft op het 

vastgoed. De bewoners kunnen zo het gebruiksgemak vergroten en hun identiteit uitdragen via 

het vastgoed. Het gaat hier om gebruiksgerichte ruimtelijke flexibiliteit (Bergevoet en Van Tuijl, 

2013). Het vinden van een nieuwe gebruiker voor een leegstaande woning gaat makkelijker 

wanneer er niet veel voorwaarden worden gesteld. Zo kunnen de bewoners hun woning en 

omgeving eigen maken. 

 Dit instrument is al een toegepast in de gemeente Heerlen bij de wijk Vrieheide. Hier 

hebben bewoners de woonblokken zelf naar hun hand gezet, waarbij nauwelijks vergunningen 

zijn afgegeven (Bergevoet en Van Tuijl, 2013). Het toe-eigenen kent ook een negatieve kant. 

De wijk gaat bij dit instrument vaak een eigen leven leiden en het wordt een rommelig geheel. 

Dit komt vaak niet ten goede aan het imago van de wijk, waardoor het aantrekkelijk maken van 

de wijk door middel van initiatieven mislukt. 

 

Verbeteren van woningen 

Leegstand en verpaupering van woningen is niet wat je kunt gebruiken in een wijk. In Frankrijk 

heeft het Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) een instrument ontwikkeld. 

ANAH subsidieert in het kader van het Nationale Programma voor Sociale Cohesie 

woningeigenaren die hun leegstaande, vervallen of verouderde woning willen renoveren (Van 

Dam et al., 2010). Het doel van dit instrument is dat deze woningen zo teruggebracht kunnen 

worden op de markt. De voorwaarden die hieraan gekoppeld zijn is dat de eigenaar de woning 

na renovatie nog minstens zes jaar in het bezit houdt, niet profiteert van andere subsidies, de 

werkzaamheden minstens 1.500 euro kosten en pas mag starten na de subsidieaanvraag (Van 

Dam et al., 2010). 

 Door de voorwaarde dat de eigenaar er nog minimaal zes jaar blijft wonen ontstaat er een 

zekerheid dat er niet nog meer leegstand komt. De mensen die investeren willen de waarde van 

hun woning en wijk vergroten. Het verplichten dat de bewoners er zes jaar moeten blijven 

wonen kan er ook voor zorgen dat de bewoners aangemoedigd worden om te gaan verhuizen 

naar een ‘betere’ wijk. Daarnaast zou de hoogte van de subsidie afhankelijk kunnen zijn van de 

ingrepen die men aan de woning doet en zou als voorwaarde toegevoegd kunnen worden dat 

de woning op een bepaald kwaliteitsniveau blijft. De woning zal hierdoor niet snel vervallen in 

de oude staat. 

 

2.5.2 ECONOMISCHE EN SOCIALE INSTRUMENTEN 

 

Co-creatie 

Bij co-creatie gaat het er om dat er een gelijkwaardige vorm van samenwerking is waarbij alle 

deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat (Bergevoet en Van Tuijl, 2013). Het 

betrekken van alle betrokken partijen bij transformatie of herstructurering zorgt voor het 

verlagen van risico’s en zogenaamde faalkosten. Vroeger, en zelfs nu nog, hebben bewoners 

nauwelijks invloed op de ontwikkelingen van de ruimte. Echter is door de laatste ontwikkelingen 

van krimp, leegstand en verslechterde leefbaarheid, de inbreng van bewoners en gebruikers 

van het gebied cruciaal voor het slagen van een ontwikkeling. De gemeente heeft de burgers 

nodig. Daarnaast nemen particulieren ook steeds meer zelf initiatieven, waarbij zij het liefste 

kiezen voor een co-creatie met professionele adviseurs (Bergevoet en Van Tuijl, 2013), zodat 

hun ontwikkeling ook kans van slagen heeft. Het samenwerken op gelijkwaardige voet kan 

omslaan in een nadeel als er besluiten genomen moeten worden. De gemeente blijft namelijk 

de partij die randvoorwaarden en kaders stelt en uiteindelijk, als het nodig dient te zijn, het 

eindbesluit neemt. 
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Improviseren 

Improviseren houdt hier kort gezegd in dat er zonder vooropgezet plan tot actie wordt 

overgegaan en al doende uitvinden hoe het moet (Bergevoet en Van Tuijl, 2013). Voor 

leegstaande panden doen zich soms onverwachte kansen voor, improvisatie kan zorgen dat 

hier op ingespeeld wordt. Bij dit instrument hoort een open houding vanuit de bewoners en 

gemeente met zelfvertrouwen. Er moet snel en vaak ter plekke een inschatting worden gemaakt 

en tot actie worden overgegaan. Bij dit instrument kan er door de snelheid niet altijd nagedacht 

worden om risico’s te beperken. Doordat Nederland risico’s wil beperken is de snelheid bij 

ruimtelijke ontwikkeling en het improviseren verdwenen gegaan, terwijl dat dit vaak wel nodig is. 

Daarnaast zal er bij dit instrument niet altijd in algemeen belang worden gehandeld, maar veelal 

in eigen belang. 

 

Lokaal handelen 

Bij lokaal handelen worden plaatselijke partijen aangewend bij de herontwikkeling van een plek 

(Bergevoet en Van Tuijl, 2013). Lokale partijen hebben direct belang bij het gebied en zijn vaak 

op de hoogte van de kwaliteiten van het gebied. Deze partijen zullen zich dan ook meer 

inspannen dan buitenstaanders van een gebied om het project te laten slagen.  

 Echter is dit in Nederland niet echt gebruikelijk. De overheid heeft de ‘macht’ en handelt hier 

ook na. Naar aanleiding van de opkomende organische herstructurering zal de overheid een 

mentaliteitsverandering moeten doorvoeren waardoor lokale partijen ook de mogelijkheid krijgen 

om lokaal te handelen. Dit komt ten goede van de ontwikkelingen, leefbaarheid en leegstand. 

Deze verandering zal niet alleen doorgevoerd moeten worden bij de gemeente, maar ook bij 

woningcorporaties, ontwikkelaars en adviseurs (Bergevoet en Van Tuijl, 2013). 

 

Marktregulatie en -stimulatie (Pigou)  

Dit instrument kan ingezet worden als er sprake is van markt falen. De markt houdt geen 

rekening met externaliteiten, wat betekent dat de overheid moet ingrijpen (Schmidtchen en 

Koboldt, 2009). De overheid zal de markt moeten reguleren (door middel van belastingen) of de 

markt moeten stimuleren (door middel van subsidie). Daarnaast kan de overheid nog optreden 

als een marktpartij en zelf zorgen voor een goedwerkende markt (Schmidtchen en Koboldt, 

2009). 

 In de situatie van Heerlen zal de overheid leegstand en veroudering van de woningen tegen 

kunnen gaan door belasting te heffen op leegstaande woningen en subsidie te geven op 

woningen die wel onderhoud plegen. Hierdoor zal het verbeteren van de kwaliteit van de 

woningen worden gestimuleerd en leegstand worden ontmoedigd. Een nadeel bij dit instrument 

is dat eigenaren die gedwongen hun woning moeten verkopen niet kunt verplichten om ook nog 

eens belasting te betalen vanwege de leegstand. Daarnaast is in tijden van economische crisis 

en een slechte woningmarkt erg lastig om de leegstand op te vullen. 

 

Parkmanagement 

Parkmanagement is vooral bekend bij het onderhoud en beheer van bedrijventerreinen. Er 

wordt een soort Vereniging van Eigenaren opgericht waarin het beheer van het bedrijventerrein 

wordt geregeld. De bedrijven betalen aan het parkmanagement en zij zorgen voor het beheer 

van het gebied. Het belangrijkste principe bij parkmanagement is de participatie van alle 

ondernemers (Van Rooy, 2011). Echter bestaat er nog steeds het free rider probleem, bedrijven 

die niet mee willen betalen kunnen wel profiteren van het parkmanagement. 

 In een verslechterde woonwijk kan een parkmanagement opgericht worden door bewoners 

die het beheer van de wijk voor hun rekening nemen. De bewoners van de wijk betalen vrijwillig 

mee aan het parkmanagement en het management zorgt voor het beheer. Door de vrijwillige 

bijdrage bestaat het nadeel dat niet alle bewoners mee zullen betalen, maar wel profiteren van 

de verbeteringen. De gemeente kan parkmanagement stimuleren door meer 
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verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het gebied (Van Rooy, 2011). Hiermee 

wordt bedoelt dat de aanleg van infrastructuur en overige voorzieningen door de gemeente 

goed worden aangedragen en zorgen voor kwaliteit. De bewoners zullen er hierdoor niet het 

idee krijgen dat ze er helemaal alleen voor staan, maar dat ook de gemeente betrokken is bij de 

wijk. Daarnaast kan de woningcorporatie geld storten in het parkmanagement of een bijdrage 

leveren aan het beheer van de wijk. 

 

Spontane stad 

De spontane stad van Webster en Lai (2003) werkt op een soortgelijke manier als het 

instrument improviseren en kenmerkt zich dat de samenleving zelf reageert op het markt falen. 

De mensen bedenken op vrijwillige basis oplossingen en innovaties en treden zelf op bij 

negatieve effecten. De spontaniteit kenmerkt zich door de mogelijkheid van de markten om aan 

te passen aan de verandering van de vraag en aanbod zonder centrale planning (Webster en 

Lai, 2003). Dit alternatief is in sommige opzichten beter dan overheidsregulering, omdat de 

overheid het niet altijd beter weet, vaak onvoldoende financiële middelen heeft en de 

betrokkenheid bij burgers zo wordt vergroot.  

 De leefbaarheid in een verslechterde woonwijk kan dus worden verbeterd door de 

spontaniteit. De bewoners van de wijk zullen zelf inzien dat het zo niet meer kan en actie 

ondernemen. Ze hebben hier geen regels en gemeente voor nodig, de regels maken ze zelf en 

de gemeente kan haar agenda aanpassen naar de collectieve vraag. Bij dit instrument geldt 

hetzelfde als bij het instrument toe-eigenen. Bewoners gaan het zelf leiden, waardoor 

vastgestelde randvoorwaarden en kaders niet meer worden gehandhaafd. Daarnaast zal er niet 

altijd in algemeen belang gehandeld worden, wat niet ten goede zal komen aan het verbeteren 

van de leefbaarheid. 

 

Stichting oprichten 

In een verslechterde woonwijk in Heerlen kan een stichting opgericht worden die het belang van 

de wijk op zich neemt en zorgt dat de leefbaarheid verbetert en de leegstand teruggedrongen 

wordt. De stichting creëert een sociaal draagvlak en zorgt voor afspraken met de gemeente.  

 Een mooi voorbeeld is Coehoorn Centraal, een wijk in Arnhem waar drie initiatiefnemers 

een stichting hebben opgezet die de wijk weer nieuw leven gaat inblazen. De wijk kampt met 

een slechte leefbaarheid en leegstand. De gemeente heeft in deze wijk veel eigendom en wijst 

Coehoorn Centraal voor tenminste vijf jaar aan als creatieve wijk en de leegstaande panden 

van de gemeente worden tegen basishuur beschikbaar gesteld (Coehoorn Centraal, 2014). De 

stichting probeert het leegstaand vastgoed op te vullen met creatieve bedrijven of andere 

ondernemingen die creatieve activiteiten hebben. Daarnaast zorgt de stichting voor een 

buurtaanpak: alle ondernemingen die zich in Coehoorn Centraal vestigen moeten investeren in 

de wijk en de bewoners erbij betrekken. Het grootste nadeel is dat bij het oprichten van een 

stichting, bij het ontbreken van kennis, de actoren actief zullen moeten deelnemen met het 

opzetten van dit sociale draagvlak. 

 

Urban marketing 

Deze vorm van marketing is toegepast in Londen tijdens de Olympische Spelen van 2012 

(Bergevoet en Van Tuijl, 2013). De Britse bank Barclays heeft een fietsroute door de stad 

gelegd in hun eigen kleur: blauw. Het fietspad ligt er nog steeds, wordt veelvuldig gebruikt en is 

de marketing van de bank. Het doel van urban marketing is het realiseren van stedelijke 

(her)ontwikkeling met private investeringen (Bergevoet en Van Tuijl, 2013).  

 De overheid moet in deze tijd veel bezuinigen op heel wat investeringen. Hierdoor kunnen 

sommige projecten of voorzieningen niet worden gerealiseerd, terwijl ze wel noodzakelijk zijn 

voor de leefbaarheid. Een private partij of lokale kleine ondernemers kunnen dit wel realiseren 

met hun eigen marketing. Investeringen door bedrijven in de wijk kan een negatieve impact 
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hebben op de wijk als het bedrijf de wijk overgaat nemen en te sterk naar voren komt, waardoor 

de wijk haar eigen identiteit verliest. Daarnaast is het belangrijk dat de investeringen passen 

binnen de wijk. 

 

Vereniging van Eigenaren 

Bij een Vereniging van Eigenaren wordt er een fonds opgericht waar geld in wordt gestort en 

het beheer van de wijk voor wordt gedaan. De Vereniging van Eigenaren is voor mensen die in 

het bezit zijn van een woning of een woning huren. Na ondertekening van het koop- of 

huurcontract geldt de verplichting tot een bijdrage aan beheer en onderhoud van gebouwen en 

omgevend groen (Van Rooy, 2011). Een andere vorm hiervan is parkmanagement. Bij dit 

instrument is de bijdrage vrijwillig, terwijl de Vereniging van Eigenaren een verplichting is. 

 Door het oprichten van een Vereniging van Eigenaren wordt achterstallig onderhoud en 

verloedering tegengegaan. De gemeente zou dit ‘contract’ kunnen stimuleren door een 

normbedrag van onder meer het groenbeheer te hanteren (Van Rooy, 2011). Zo wordt de wijk 

die het goed doet beloond met een lager bedrag. Door de invoering van dit instrument worden 

de investeringen, beheer en onderhoud door de gemeente niet meer als vanzelfsprekend 

gezien. Aangezien de gemeenten moeten bezuinigen en keuzes moeten maken is dit een goed 

begin. Echter kan de gemeente – evenals een woningcorporatie – wel een bepaald percentage 

in het fonds stoppen, zodat ze wel bijdragen aan het beheer van de openbare ruimte. Door het 

introduceren van een Vereniging van Eigenaren bestaat er de kans dat bewoners geen 

bereidheid meer tonen om de buurt te onderhouden, ze betalen overigens toch aan het beheer 

en onderhoud. Dit zal niet stimuleren tot overgang naar burgerparticipatie. 

 

 

2.6    CONCLUSIE 
Krimp is een groot probleem in verschillende regio’s in Nederland, onder andere in Zuid-

Limburg. Krimp zorgt ervoor dat de bevolkingssamenstelling in een gebied veranderd, 

voorzieningen verdwijnen en zorgt voor leegstand (vgl. Baris en De Vries, 2012; Elbers, 2013). 

Het is zelfs zo dat krimp zorgt voor het afnemen van de leefbaarheid in een gebied (Baris en De 

Vries, 2012). Echter verstaat elk huishouden iets anders onder leefbaarheid. Elk individu hecht 

aan andere factoren waarde die bepalend zijn voor de leefbaarheid. Dit zorgt ervoor dat er geen 

eenduidige betekenis bestaat over wat leefbaarheid nu precies inhoudt. Men is het er echter 

over eens dat het gaat om een zogenaamde ‘fit’ tussen de mens en de omgeving: dat de 

behoeften en wensen van het individu overeenkomen met de woonomgeving (vgl. Leidelmeijer 

en Van Kamp, 2003; Van der Wouw, 2011; Van Dale, 2013). 

 

Om de leefbaarheid enigszins te kunnen bepalen is het belangrijk om het verschil van de 

maatschappij in kaart te brengen. Als eerste verschilt per regio de identiteit. De regionale 

identiteit geeft aan in hoeverre de regio vasthoudt aan het verleden en openstaat voor 

veranderingen (Terlouw, 2012). Daarnaast is het verschil in levensfase bepalend voor de 

bereidheid en betrokkenheid, evenals de eigendomssituatie. 

 De tijdbesteding van een huishouden verschilt namelijk tussen huishoudens met en 

huishoudens zonder kinderen (Minnen en Glorieux, 2004). Huishoudens zonder kinderen 

besteden meer tijd aan sociale cohesie en –activiteiten. Verder verhuizen bewoners in de 

tweede helft van het leven niet meer (zo snel), wat betekent dat de deze groep meer betrokken 

is bij de omgeving en meer aandacht heeft voor de fysiek leefomgeving, dan bewoners in de 

eerste helft van het leven (vgl. Ekamper en Van Huis, 2004; Manting en Vernooij, 2007; Van 

Dam, 2009). Ten slotte blijkt uit onderzoek dat bewoners met een koopwoning meer betrokken 

zijn bij de omgeving en ook bereid zijn deze te onderhouden (vgl. Leidelmeijer en Van der 

Reijden, 1997; Van Dam, 2009). In een huurwijk zal de krimp een groter negatief effect hebben 
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op de fysieke leefomgeving dan in een koopwijk, gewoonweg omdat de bereidheid om bij te 

dragen bij huurders een stuk lager ligt. 

 Echter zit er wel verschil in het type burger. Er wordt onderscheid gemaakt in vier typen, 

namelijk de welgestelde actieven, de welgestelde passieven, de arme actieven en de arme 

passieven (Albeda et al., 2003).  Voor een succesvolle burgerparticipatie in de wijk hangt het af 

van welke typen burgers aanwezig zijn in de wijk. Aan de hand hiervan zullen actoren de 

burgers moeten stimuleren en activeren tot deelname om de leefbaarheid te verbeteren. 

Daarnaast hebben er allerlei maatschappelijke veranderingen plaatsgevonden die invloed 

hebben op de bereidheid en betrokkenheid, zoals ontkerkelijking, verkleuring, het hebben van 

minder vrije tijd en vergrijzing (Van Bijl, 2009). 

 

Met het nieuwe beleid staan de bewoners centraal. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden 

naar uitnodigingsplanologie. Dit betekent dat de gemeente niet meer het initiatief neemt bij een 

(her)ontwikkeling, maar dat de initiatieven moeten komen van ondernemers of particulieren 

(PBL en Urhahn Urban Design, 2012). Zo ook bij het verbeteren van de leefbaarheid in een 

wijk. De gemeente vervult een netwerkrol en stelt zich faciliterend op. Om een (her)ontwikkeling 

te doen laten slagen is het van belang dat de gemeente de juiste initiatiefnemers omarmt. Het is 

daarom van belang dat de gemeente inzicht heeft in het bewonersprofiel van een wijk (Albeda 

et al., 2003). 

 Daarnaast zorgt de participatiesamenleving voor een hele nieuwe kijk op 

verantwoordelijkheden en uitvoering. De verantwoordelijkheden die voorheen bij de gemeente 

of woningcorporaties lagen zijn nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid en in sommige 

gevallen zelfs die van de burger. Echter is de omslag naar burgerkracht niet zomaar gemaakt 

en zullen de actoren hierin moeten investeren. Met behulp van planologische, economische en 

sociale instrumenten zullen de burgers de leefbaarheid kunnen verbeteren. Het is dan ook aan 

de burgers en actoren welke instrumenten passen binnen de wijk en zij omarmen, zodat het kan 

slagen. 

 

Samenvattend biedt het model van Frieling (2008) een goede weergave. Hierin is te zien welke 

factoren invloed hebben op het tot stand komen van de sociale cohesie waardoor er 

betrokkenheid wordt gecreëerd in een wijk. 

 

  

Figuur 2.12 Schematische weergave van de totstandkoming van sociale cohesie en de 

condities die daarop van invloed zijn 

Frieling, 2008, p.34. 
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3. METHODOLOGIE 

In dit hoofdstuk wordt verantwoord op welke manier de bereidheid van de bewoners en actoren 

wordt geanalyseerd. De bereidheid van de bewoners worden onderzocht door middel van een 

enquête en de bereidheid van de actoren wordt bepaald aan de hand van interviews. Daarnaast 

worden de gekozen wijken verantwoord met een uitgebreide onderbouwing.  

 

 

3.1 BEWONERS 

Zoals uit het theoretisch kader al is gebleken zijn de bewoners van een wijk belangrijke groep 

die invloed kunnen uitoefenen op de leefbaarheid. Daarnaast blijkt uit het theoretisch kader dat 

veel factoren invloed hebben op de betrokkenheid van bewoners om bij te dragen aan de 

leefbaarheid. De betrokkenheid en de bereidheid van de bewoners wordt in kaart gebracht door 

middel van een survey onderzoek. Er is gekozen voor de methode enquête, omdat er een 

breed overzicht verkregen kan worden (Doorewaard en Verschuren, 2007). Met deze methode 

wordt er onderzocht in de breedte en generaliseerbaarheid en niet naar de diepte en 

specificiteit (Doorewaard en Verschuren, 2007). In dit onderzoek is het de bedoeling dat er 

genoeg bewoners in verschillende buurten worden bereikt met de enquête. Daarnaast is het te 

tijdrovend en onnodig om alle mensen persoonlijk te interviewen, omdat de vraag of men 

betrokken is en wil zijn niet persoonlijk toegelicht hoeft te worden. 

 De voordelen die verbonden zijn aan een enquête is het bereik, in een korte tijd kunnen er 

veel mensen bereikt worden. Daarnaast kunnen er met een enquête allerlei statistische 

samenhangen worden berekend (Doorewaard en Verschuren, 2007), wat met dit onderzoek 

nodig is om eventuele verbanden te leggen. Het grootste nadeel van een enquête is dat er niet 

ingespeeld kan worden op onvoorziene en onverwachte gebeurtenissen. 

 

De enquêtes die zijn voorgelegd aan de bewoners zijn aan de hand van het theoretisch kader 

en figuur 3.1 opgesteld. Daarnaast heeft het onderzoek van Frieling (2008): “Een goede buur: 

‘Joint production’ als motor voor actief burgerschap in de buurt”, gezorgd voor de basis van de 

enquêtes. In dit onderzoek is gekeken naar de morele verantwoordelijkheid van burgers om een 

bijdrage te leveren aan maatschappelijke belangen. De aanleiding van dit onderzoek is dat de 

overheid steeds meer een beroep doet op actief burgerschap en hoe de overheid dit 

burgerschap kan bevorderen. De basis van de enquête welke afkomstig is van de enquete die 

Frieling (2008) heeft afgenomen betreft de vragen over de betrokkenheid en de deelname bij 

activiteiten en lidmaatschappen in de buurt. De andere vragen van de enquête zijn gesteld aan 

de hand van het theoretisch kader en de doelstelling van dit onderzoek.  

 De enquête bestaat uit vijf onderdelen: de buurt, betrokkenheid, leefbaarheid, oplossingen 

en algemene vragen. Als eerste wordt gevraagd hoe men de buurt ziet en wat ze van de buurt 

vinden. Vervolgens wordt gekeken hoe betrokken de bewoners al zijn bij de buurt, waarna hun 

visie over leefbaarheid wordt gepeild. Na de leefbaarheid worden de oplossingen in de vorm 

van stellingen gesteld aan de bewoners. Ten slotte worden enkele algemene vragen gesteld, 

zoals de leeftijd en huishoudsituatie. De enquête bestaat uit dichotome vragen (ja/nee vragen), 

meerkeuzevragen en één schaalvraag, waarbij ze een cijfer aan hun buurt moeten toekennen. 

 

De enquête is te vinden in bijlage III en zijn verspreid over twee wijken die verderop in dit 

hoofdstuk worden verantwoord. Ze zijn hard copy verspreid over de wijken en niet bezorgd door 

middel van geadresseerde post, maar door de onderzoekster zelf. Dit is gedaan, zodat 

zorgvuldig kan worden gekozen welke buurt in de wijk wordt geënquêteerd. Daarnaast is door 

deze manier van verspreiding een goede indruk opgedaan van de omgeving en de buurten. 
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  Er zijn in totaal zijn er 500 enquêtes verspreid. De enquêtes zijn aselect uitgegeven, wat 

betekent dat iedere bewoner een even grote kans had om in de steekproef opgenomen te 

worden (Doorewaard en Verschuren, 2007). Een aselecte steekproef is daarnaast de beste 

garantie voor het verkrijgen van een representatief beeld (Doorewaard en Verschuren, 2007). 

 De 500 enquêtes zijn gelijkmatig verdeeld over de twee wijken en hebben allemaal een 

referentiecode, zodat bij het retour krijgen van de enquête duidelijk is uit welke wijk deze komt. 

Van de 500 enquêtes zijn 84
4
 enquêtes retour gekomen, een respons van zeventien procent. 

Deze enquêtes worden gebruikt voor de analyse. Aangezien niet meer ingesprongen kan 

worden op deze onvoorziene gebeurtenis zal er analyse worden uitgevoerd over 84 enquêtes. 

In een vervolgonderzoek raad ik aan om de bewoners persoonlijk te benaderen gezien de 

laaggeletterdheid en de lage welstandsklassen
5
 ten opzichte van de rest van Heerlen. In dit 

onderzoek wordt vastgehouden aan de enquêtes en zullen er geen persoonlijke gesprekken 

meer worden gehouden met de bewoners, omdat uit dit respons in samenhang met de 

interviews een goede conclusie getrokken kan worden. 

 

De uitkomsten van de enquêtes zijn op een kwantitatieve manier geanalyseerd en zijn eerst 

verwerkt in een code boek in Excel. Vervolgens is het code boek geïmporteerd in het 

programma SPSS en het programma STATA, waarna verschillende analyses zijn uitgevoerd. 

Deze resultaten van deze analyses zijn te vinden in hoofdstuk vier.  

 

 

3.2 ACTOREN 
Vanuit het doel van het onderzoek en het theoretisch kader zijn er verschillende actoren naar 

voren gekomen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in een gebied. Actoren die voor dit 

onderzoek van belang zijn, is de gemeente Heerlen en de woningcorporaties die actief zijn in de 

gemeente Heerlen. De actoren kunnen invloed uitoefenen op de leefbaarheid, daarnaast  

worden zijn als verantwoordelijke aangewezen voor de leefbaarheid van het gebied. Door de 

verandering naar de participatiesamenleving kunnen zij nog steeds invloed uit oefenen, maar 

zullen de bewoners meer aan zet zijn en zullen zij diegene zijn die hen betrokken moet maken 

door het nemen van onder andere planologische beslissingen. Als laatste zijn er nog enkele 

deskundigen op het gebied van wonen, leefbaarheid en krimp gevraagd naar hun denkbeelden 

over de bereidheid van de gemeente en bewoners voor het verbeteren van de leefbaarheid. De 

verantwoording van de ondervraagden is te vinden in bijlage IV. 

 

Er is gekozen voor de methode interviews, omdat er hierdoor diepte informatie verkregen kan 

worden (Doorewaard en Verschuren, 2007). Daarnaast kiest de onderzoeker zelf de personen 

uit die geschikt zijn om te ondervragen. Door het uitvoeren van een interview kan er achter 

gekomen worden hoe de actor denkt over bepaalde zaken en hoe ze bepaalde dingen willen 

aanpakken (Doorewaard en Verschuren, 2007). Hierdoor kan er makkelijker achter de 

denkbeelden en achterliggende gedachten gekomen worden. Ten slotte biedt het afnemen van 

interviews garantie voor betrouwbare en geldige resultaten. 

 

De interviews zijn uitgevoerd met een guide, welke te vinden is in bijlage IV. Er is gekozen om 

te interviewen met een guide, omdat deze vorm van interviewen tussen een gestructureerd 

interview en een vrije conversatie in zit (Doorewaard en Verschuren, 2007; Heldens en Reysoo, 

                         
4
 Helaas zijn er bij de post tien enquêtes kwijt geraakt waardoor er 84 enquêtes geanalyseerd kunnen worden in plaats 

van 94. 
5
 Zeventien procent van de inwoners in Parkstad Limburg hebben moeite met lezen en schrijven en dat ligt ver boven 

het landelijk gemiddelde (Stichting Lezen en Schrijven, z.j.). Gemiddelde 36 procent van de inwoners van de wijken 
Hoensbroek – De Dem en Nieuw Lotbroek heeft een opleidingsniveau lager dan het VMBO (vroeger MAVO) en 
gemiddeld 36 procent van de twee wijken is werkeloos (Heerlen, 2014a). Ten slotte is er sprake van een lage sociale 
cohesie die ook bepalend is voor de welstandsklasse (Albeda et al., 2003). 
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2005). Bij een gestructureerd interview is de volgorde van de vragen van te voren vastgelegd, 

daarnaast staat ook de formulering vast. Het is een soort enquête die mondeling wordt 

afgenomen. Een vrije conversatie kan gezien worden dat er in een informele situatie een praatje 

wordt gemaakt met een persoon die mogelijk interessante dingen weet over het thema van 

onderzoek (Heldens en Reysoo, 2005). De interview guide is daarbij een heel goede methode 

waarin een aantal paden uitgezet worden waarlangs gewenste informatie gehaald kan worden 

(Heldens en Reysoo, 2005). 

 Voor alle interviews is dezelfde interview guide aangehouden. Dit is gedaan om dezelfde 

situaties tijdens de interviews te creëren, waardoor er ook beter een vergelijking kan worden 

gemaakt tussen dus actoren.  

 

Het interview is onderverdeeld in drie onderdelen: leefbaarheid, betrokkenheid en oplossingen. 

Dit is grotendeels dezelfde opbouw als die van de enquête. Als eerste wordt de leefbaarheid 

besproken vanuit het perspectief van de geïnterviewde. Daarnaast wordt de betrokkenheid en 

gewenste betrokkenheid besproken vanuit het perspectief van de geïnterviewde. Ten slotte 

komen de oplossingen die voort zijn gekomen uit het theoretisch kader aan bod. Deze worden 

middels stellingen voorgelegd. Een vereiste in het interview is dat de ondervraagde  zijn 

antwoord op de stelling onderbouwd. Alle interviews zijn uitgewerkt in een samenvatting en 

worden van daaruit verwerkt in hoofdstuk vier, de resultaten. Een belangrijke notitie bij de 

interviews is dat in sommige gevallen de interviews digitaal zijn afgenomen. Het gehele 

onderzoek is het streven geweest om de ondervraagden persoonlijk te ontmoeten, dit is helaas 

niet altijd mogelijk geweest. Echter heeft dit voor dit onderzoek geen nadelige gevolgen. Dit 

komt omdat de denkbeelden van de experts, gemeente en woningcorporaties ook goed digitaal 

verwoord kunnen worden.  

 

 

3.3 DE WIJKEN 
Voor dit onderzoek worden er twee wijken gekozen waarvan één wijk zich kenmerkt als een wijk 

met voornamelijk koopwoningen en de andere wijk als een wijk met voornamelijk huurwoningen. 

Hierdoor kan er goed onderscheid gemaakt worden tussen een koop- en huurwijk en de daarbij 

passende betrokkenheid van de bewoners.  

 

Aan de hand van Rapportage Burgeronderzoek van de gemeente Heerlen (2014a) is de keuze 

gemaakt voor de wijken Hoensbroek – De Dem en Nieuw Lotbroek. Hoensbroek – De Dem als 

het gaat om een huurwijk en voor een koopwijk is de wijk Nieuw Lotbroek gekozen. In de 

Rapportage Burgeronderzoek (Heerlen, 2014a) zijn alle wijken van de gemeente Heerlen 

tegenover elkaar gezet en wordt gekeken welke wijk gunstig, gemiddeld of ongunstig scoort op 

verschillende indicatoren. De uitslagen zijn samengevoegd in een samenvattende tabel welke is 

opgenomen in bijlage V. Aan de indicatoren die belangrijk zijn voor dit onderzoek (onder andere 

sociale cohesie, verhuisgeneigdheid en de algemene kwaliteit van de woonomgeving) zijn 

hogere waarden toegekend dan aan de indicatoren die voor dit onderzoek minder belangrijk 

zijn. Op deze manier zijn de twee wijken – Hoensbroek – De Dem en Nieuw Lotbroek – naar 

voren gekomen. 

 Echter komt uit het onderzoek van de gemeente Heerlen (2014a) naar voren dat de wijk 

Vrieheide – De Stack als slechtste uit de bus komt. Voor deze wijk is niet gekozen om de 

volgende drie redenen. Als eerste op het advies van de gemeente Heerlen, er worden in deze 

wijk veel onderzoeken gedaan en de bewoners van de wijk zijn ‘enquête moe’. Naar 

verwachting zal de respons in deze wijk te laag zijn om goede conclusies te kunnen trekken. Als 

tweede heeft de gemeente Heerlen een heel masterplan opgesteld om Vrieheid – De Stack aan 

te pakken in samenspraak met de bewoners. Het is dan niet nodig om de bereidheid van de 

bewoners in deze wijk nogmaals te onderzoeken. Ten slotte kenmerkt deze wijk zich als een 
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onveilige wijk met een erg slechte leefbaarheid. In dit onderzoek is het niet noodzakelijk dat de 

wijk zich perse moet kenmerken als onveilige wijk. Wijken die kampen met een slechte 

leefbaarheid en leegstand zijn ook voldoende voor dit onderzoek. 

 

3.3.1 HOENSBROEK – DE DEM 

 

Hoensbroek – “het moerasachtige gebied van Hoen” – is ontstaan in de dertiende eeuw rond 

het kasteel van de familie Hoen in een moerasachtig gebied (Rijckheyt, 2008). In 1795 telde 

Hoensbroek 1.127 inwoners en aan het begin van de twintigste eeuw groeit Hoensbroek door 

de vestiging van de Staatsmijn Emma, de Oranje-Nassaumijn II en door de bouw van diverse 

mijnkoloniën, zoals Lotbroek, Mariagewanden en Mariarade (Rijckheyt, 2008). In 1973 werden 

de mijnen gesloten en in 1981 werd Hoensbroek toegevoegd aan de gemeente Heerlen 

(Rijckheyt, 2008). 

 

De wijk Hoensbroek – De Dem bestaat uit de buurten Hoensbroek – Centrum, Nieuw Lotbroek 

Noord en De Dem. De wijk telt in totaal 4.025 woningen waarvan vijftig procent huurwoningen 

zijn. Daarnaast heeft zich ook in deze wijk een bevolkingsdaling voorgedaan, in 2011 woonden 

er 7.385 inwoners, in 2013 zijn dit er nog maar 7.214 (Heerlen, 2013; Heerlen, 2014a). Grof 

geteld heeft er een daling van honderd inwoners plaatsgevonden. Van het huidige 

inwoneraantal is 24 procent ouder dan 65 jaar en is dertig procent tussen de 45 – 64 jaar 

(Heerlen, 2013). Uit onderzoek is gebleken dat dit de leeftijdsgroepen zijn die meer bereidheid 

en betrokkenheid tonen bij burgerparticipatie. 

 

In figuur 3.2 zijn de belangrijkste indicatoren die gebruikt zijn in Rapportage Burgeronderzoek 

(Heerlen, 2014a) opgenomen. De indicatoren worden gewaardeerd door middel van 

schaalscores waarbij schaalscore 10 staat voor zeer hoog en schaalscore 1 voor zeer laag. De 

vergelijking met 2011, toen eenzelfde onderzoek is uitgevoerd, staat ook weergegeven in het 

figuur. De vergelijking ten opzichte van de gemeente Heerlen in het algemeen is te vinden in 

bijlage V. 

  Voor de wijk Hoensbroek – De Dem is duidelijk te zien dat de verloedering van de buurt, 

maatschappelijke participatie en de sociale cohesie de belangrijkste aandachtspunten zijn in de 

wijk. Daarnaast scoort de leefomgeving ook niet uitermate hoog en behoort tot het gemiddelde 

van de gemeente Heerlen (Heerlen, 2014a). Ondanks de lage scores bij vermogensdelicten 

(diefstal, beschadiging/vernieling, inbraak) en dreigingen (drugsoverlast, tasjesroof, 

geweldsdelicten en openbaar dronkenschap) scoren deze cijfers ten opzichte van de rest van 

Heerlen hoog en liggen de cijfers onder het gemiddelde van de gemeente Heerlen. 

 

De wijk Hoensbroek – De Dem kenmerkt zich met een negatief gemiddeld ten opzichte van de 

gemeente Heerlen qua beroepsbevolking. Van het totaal aantal inwoners heeft 41 procent een 

opleiding langer dan het VMBO (vroeger MAVO). Veertig procent van de inwoners is werkeloos, 

dit is een gemiddeld niveau voor de gemeente Heerlen. Echter scoren de onveiligheidgevoelens 

in de wijk wel negatief, 46 procent voelt zich onveilig in de wijk. Toch wil maar 36 procent van 

de inwoners verhuizen. In vergelijking met het onveiligheidsgevoel is dit een laag percentage. 

[Zie figuur 3.3 voor verbeelding] 
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2011 2013 

Leefomgeving 6 6,5 

Verloedering 5,5 5 

Sociale cohesie 4,9 5,4 

Buurtoverlast 4 3,3 

Woningwaardering 7,6 7,7 

Vermogensdelicten 4,8 4 

Dreiging 2,3 2,2 

Tevredenheid onderhoud 5,8 6 

Milieu overlast 2,8 3 

Tevredenheid 
verkeersvoorzieningen 

6,2 5,9 

Maatschappelijke participatie 3,2 4,3 
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Figuur 3.1 Indicatoren leefomgeving in schaalscores voor de wijk Hoensbroek – De Dem in 

2011 en 2013 

Heerlen, 2014a. 

Figuur 3.2 Beroepsbevolking, onveiligheidsgevoel en verhuisgeneigdheid in procenten 

voor de wijk Hoensbroek – De Dem in 2013 

Heerlen, 2014a. 
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3.3.2 NIEUW LOTBROEK 

 

Nieuw Lotbroek kent van oudsher geen bebouwing en is een moerassig gebied. Eind 

negentiende eeuw liep in dit gebied, toen: Lotbroekerveld, een spoorlijn en werd in 1896 station 

Hoensbroek aangelegd (Rijckheyt, 2009). Aan de oostkant van het station werd rond 1917 een 

nieuwe wijk ontwikkeld met de naam Stationskolonie. Door de zware beschadigingen door de 

mijnbouw moest deze worden afgebroken (Rijckheyt, 2009). Na de Tweede Wereldoorlog werd 

er in Hoensbroek een groot stedenbouwkundig plan uitgevoerd en het huidige Nieuw-Lotbroek 

werd geboren (Rijckheyt, 2009). 

 

Nieuw Lotbroek bestaat uit de buurten Nieuw Lotbroek-Noord en Nieuw Lotbroek-Zuid. De wijk 

telt in totaal 2.253 woningen waarvan 73 procent koopwoningen betreft. Daarnaast heeft ook 

deze wijk te maken met bevolkingsdaling. In 2011 woonden hier 4.743 inwoners, in 2013 

worden dit er nog 4.650 (Heerlen, 2013; Heerlen, 2014a). Net als bij Hoensbroek – De Dem 

gaat het hier grof geteld om een daling van honderd inwoners. Van het huidig aantal inwoners is 

achttien procent ouder dan 65 jaar en is 33 procent tussen de 45 – 64 jaar (Heerlen, 2013). Ook 

voor deze wijk is dit een belangrijke doelgroep, omdat deze vooral betrokken zijn bij de buurt en 

een grotere bereidheid tonen om de leefbaarheid te verbeteren. 

 

In figuur 3.4 zijn de belangrijkste indicatoren die gebruikt zijn in Rapportage Burgeronderzoek 

(Heerlen, 2014a) opgenomen. De indicatoren worden gewaardeerd door middel van 

schaalscores waarbij schaalscore 10 staat voor zeer hoog en schaalscore 1 voor zeer laag. De 

vergelijking met 2011, toen eenzelfde onderzoek is uitgevoerd, staat ook weergegeven in het 

figuur. De vergelijking ten opzichte van de gemeente Heerlen in het algemeen is te vinden in 

bijlage V. 

 Voor de wijk Nieuw Lotbroek is duidelijk te zien dat de verloedering van de buurt, het 

onderhoud en de maatschappelijke participatie belangrijke aandachtspunten zijn in de wijk. 

Daarnaast scoort de leefomgeving lager dan in 2011, maar behoort nog wel tot het gemiddelde 

van de gemeente Heerlen (Heerlen, 2014a). De scores van vermogensdelicten (diefstal, 

beschadiging/vernieling, inbraak), dreigingen (drugsoverlast, tasjesroof,  geweldsdelicten en 

openbaar dronkenschap) en milieuoverlast zijn gestegen ten opzichte van 2011. Dat betekent 

dat  deze factoren zich negatief hebben ontwikkeld. De cijfers liggen vanzelfsprekend onder het 

gemiddelde van de gemeente Heerlen. 

 

De beroepsbevolking in de wijk Nieuw Lotbroek kenmerkt zich met een gemiddelde ten opzichte 

van de gemeente Heerlen. Van het totaal aantal inwoners heeft dertig procent een opleiding 

langer dan het VMBO (vroeger MAVO). 32 procent van de inwoners is werkeloos, dit is een 

gemiddeld niveau voor de gemeente Heerlen. Echter scoren de onveiligheidsgevoelens in de 

wijk wel negatief, 54 procent voelt zich onveilig in de wijk. Dit is een hoger percentage dan in de 

wijk Hoensbroek – De Dem. Toch wil maar 33 procent van de inwoners graag verhuizen. In 

vergelijking met het onveiligheidsgevoel is dit een laag percentage. Dit laat zien dat mensen 

mogelijk toch betrokken zijn bij de wijk. [Zie figuur 3.5 voor verbeelding] 
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2011 2013 

Leefomgeving 6,9 6,6 

Verloedering  5,5 5,1 

Sociale cohesie 5,6 5,2 

Buurtoverlast 2,9 3,5 

Woningwaardering 7,7 7,9 

Vermogensdelicten 4 4,9 

Dreiging 1,1 1,3 

Tevredenheid onderhoud 5,3 5,4 

Milieu overlast 3,8 4 
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Figuur 3.3 Indicatoren leefomgeving in schaalscores voor de wijk Nieuw Lotbroek in 2011 

en 2013 

Heerlen, 2014a. 

Figuur 3.4 Beroepsbevolking, onveiligheidsgevoel en verhuisgeneigdheid in procenten 

voor de wijk Nieuw Lotbroek in 2013 

Heerlen, 2014a. 
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4. RESULTATEN 

In dit hoofdstuk wordt gekeken of burgerkracht inderdaad uitkomst biedt voor de ruimtelijke 

problemen in krimpgebieden. De denkbeelden van de burgers en actoren worden 

samengebracht in dit hoofdstuk wat leidt tot enkele resultaten. Echter dient er een notitie 

gemaakt te worden alvorens de resultaten worden bekeken. Er is namelijk sprake van een 

respons van zeventien procent. Daarnaast is er sprake van laaggeletterdheid en een lage 

welstandsklasse
6
 wat invloed heeft op de resultaten en het respons. Naar alle waarschijnlijkheid 

heeft de lagere welstandsklasse en bewoners die niet of moeilijk kunnen lezen en/of schrijven 

niet gereageerd. De resultaten zouden anders kunnen zijn als deze bevolkingsgroep 

meegenomen kon worden in de analyse. Het is daarom van belang dat de resultaten met een 

kritisch oog  bekeken worden. Echter zijn de uitkomsten statistisch getest op significantie en 

aan de hand daarvan zijn er conclusies getrokken. De verantwoording van de statistische 

toetsen zijn te vinden in bijlage VI en bijlage VII. 

 

 

4.1 ALGEMENE GEGEVENS 
Voordat de resultaten goed bekeken kunnen worden is het nodig om eerst een algemeen beeld 

te schetsen van de respondenten. Het algemene beeld omvat, onder andere, hoeveel mensen 

in een koopwoning wonen en hoeveel in een huurwoning, uit welke wijk het respons is gekomen 

en in welke leeftijdscategorie de respondenten vallen. Het gaat om de volgende algemene 

gegevens: 

- 58 procent van de respondenten is afkomstig uit de wijk Nieuw – Lotbroek (de 

‘koopwijk’) en 42 procent is afkomstig uit de wijk Hoensbroek – De Dem (de ‘huurwijk’). 

- Deze verdeling is ook terug te zien in de volgende percentages: 52 procent woont in 

een koopwoning en 48 procent in een huurwoning. 

 

- 33 procent van de ondervraagden valt in de leeftijdscategorie 60 – 70 jaar en 24 

procent in de categorie 50 – 60 jaar. Dat betekent dat de resultaten veelal zijn 

gebaseerd op inwoners die zich in de tweede helft van hun leven bevinden en, zoals 

blijkt uit theorie, meer betrokken zijn bij de omgeving. 

- Hierop volgend woont het merendeel van de respondenten zonder kinderen en alleen 

met een partner (53 procent). 26 procent woont met kinderen en het overige percentage 

woont alleen. 

 

                         
6
 Zeventien procent van de inwoners in Parkstad Limburg hebben moeite met lezen en schrijven en dat ligt ver boven 

het landelijk gemiddelde (Stichting Lezen en Schrijven, z.j.). Gemiddelde 36 procent van de inwoners van de wijken 
Hoensbroek – De Dem en Nieuw Lotbroek heeft een opleidingsniveau lager dan het VMBO (vroeger MAVO) en 
gemiddeld 36 procent van de twee wijken is werkeloos (Heerlen, 2014a). Ten slotte is er sprake van een lage sociale 
cohesie die ook bepalend is voor de welstandsklasse (Albeda et al., 2003). 

Wijken – huurwoning/koopwoning  

 Koopwoning Huurwoning 

Hoensbroek – De Dem 26% 62% 

Nieuw - Lotbroek 74% 38% 

   

Tabel 4.1 Huurwoning/koopwoning, naar wijken, in procenten, 2014. N=82 

Auteur, 2014. 
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Huishoudsamenstelling – leeftijd  

 Leeftijd 

  30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80+ 

Met partner  7% 2% 28% 47% 16% - 

Met kinderen  14% 29% 38% 5% - 10% 

Alleen  - 6% - 35% 29% 24% 

 

- 41 procent van de respondenten is met pensioen en slechts vier procent is werkeloos. 

23 procent van de ondervraagden werkt buiten de omgeving.  Naar aanleiding van het 

resultaat dat het merendeel ouder dan 60 jaar is, is het logisch dat er zo’n groot 

percentage met pensioen is. Daarnaast wordt bevestigd dat de lagere welstandsklasse 

nauwelijks heeft gereageerd, aangezien vier procent werkeloos is. Echter kan in deze 

tijd van economische crisis geen echte uitspraak gedaan worden waaraan de 

werkeloosheid te herleiden valt, waardoor het niet direct gerelateerd hoeft te zijn aan de 

lage welstandsklasse. 

- Onder ‘de buurt’ verstaat 49 procent de gehele wijk en 29 procent van de 

ondervraagden een aantal straten om hun woning heen. Maar tien procent verstaat 

onder de buurt alleen de aangrenzende woningen. 

 

 

4.2 VERBONDEN ZIJN MET DE BUURT ZORGT VOOR LEEFBAARHEID 

Dat een leefbare omgeving belangrijk is blijkt ook uit dit onderzoek. Bewoners, evenals de 

actoren zijn het er mee eens dat er zonder een leefbare omgeving niet geleefd kan worden. 

Echter verschillen de denkbeelden over leefbaarheid. Wat leefbaarheid nu precies inhoudt 

verschilt namelijk per persoon en per levensfase (vgl. Veenhoven, 2000; Pacolet et al., 2004; 

Van der Wouw, 2011). Leidelmeijer (2014) omschrijft leefbaarheid als “de mate waarin de 

(woon)omgeving past bij de eisen en wensen die door de mensen worden gesteld” – oftewel, of 

het fijn is om er te wonen. Deze definitie komt overeen met eerder genoemde definities in dit 

onderzoek en welke worden gehanteerd gedurende dit onderzoek. 

 

Uit tabel 4.4 kan worden vernomen dat elke leeftijdscategorie een ander kenmerk heeft wat ze 

het belangrijkste vinden voor een leefbare omgeving, dit werd ook al uit de theorie duidelijk. In 

deze tabel is zichtbaar dat hoe ouder men wordt, hoe belangrijk men de contacten in de buurt 

vindt. Bewoners met een leeftijd vanaf 60 jaar en ouder vinden dit voornamelijk het belangrijkste 

kenmerk voor een leefbare omgeving. De bewoners in de eerste helft van het leven vinden 

vooral het groen in de buurt, de aanwezigheid van voorzieningen in de buurt en de kwaliteit van 

Werksituatie – huurwoning/koopwoning  

 Koopwoning Huurwoning 

Werkt in de omgeving 21% 5% 

Werkt buiten de omgeving 31% 14% 

Werkeloos 2% 5% 

Met pensioen 40% 43% 

Zorgafhankelijk 5% 16% 

Anders - 16% 

Tabel 4.2 Huishoudensamenstelling, naar leeftijd, in procenten, 2014. N=79 

Auteur, 2014. 

Tabel 4.3 Huidige werksituatie, naar huurwoning/koopwoning, in procenten, 2014. N=79 

Auteur, 2014. 
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woningen belangrijk. Uit analysetabel 1 in bijlage VI blijkt dat er een significante samenhang 

tussen de leeftijd en de contacten in de buurt, de aanwezigheid van voorzieningen en de 

openbare ruimte bestaat. Er kan namelijk met een betrouwbaarheid van 94 procent gezegd 

worden dat er een verschil bestaat tussen de leeftijd en de contacten in de buurt, zoals net al 

aan de hand van de tabel werd geconcludeerd. Evenals er met een betrouwbaarheid van 99,9 

procent gezegd kan worden dat er een afhankelijk verband is tussen de leeftijd en de openbare 

ruimte. Twee leeftijdscategorieën hebben een significant afwijkend keuze bij de factor openbare 

ruimte dan andere leeftijdscategorieën.   

Niet alleen in de levensfase is een verschil zichtbaar van wat men het belangrijkste kenmerk 

vindt voor een leefbare omgeving, er is ook een verschil zichtbaar in de eigendomssituatie. 

Echter zijn deze verschillen niet heel groot, zoals te zien is in tabel 4.5. Naar aanleiding van de 

tabel bestaat er vermoedelijk een verschil tussen het kenmerk ‘kwaliteit van de woningen’. 

Voornamelijk huurders vinden dit een belangrijke factor voor een leefbare omgeving. Bij kopers 

is dit vooral de contacten in de buurt en de aanwezigheid van voorzieningen. Uit analysetabel 2 

(bijlage VI) blijkt echter dat er geen significante samenhang tussen de eigendomssituatie en de 

belangrijkste kenmerken, welke gegeven zijn in de tabel, bestaat. 

 

Daarnaast is aan de bewoners gevraagd waaraan een leefbare buurt zich kenmerkt. Uit de data 

van het respons komt naar voren dat een rustige buurt, veilige buurt en een buurt met veel 

groen de drie belangrijkste kenmerken zijn. Verder komt uit de data naar voren dat 48 procent 

van de huishoudens met kinderen het belangrijk vindt dat de buurt betrokken is bij de bewoners. 

Bewoners met een koopwoning (24  procent) vinden het belangrijk dat er veel sociale contacten 

in de buurt zijn, dit ten opzichte van vijf procent bij de huurders. Huurders vinden de activiteiten 

voor jong en oud een belangrijk kenmerk voor een leefbare buurt. Kopers delen deze mening 

niet, slechts vijf procent vindt dat kenmerkend voor een leefbare omgeving. Vermoedelijk zitten 

Belangrijkste voor een leefbare omgeving 

 Leeftijd 

  30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80+ 

Contacten in de buurt  33% 11% 30% 42% 67% 17% 

Groen in de buurt  17% 67% 30% 31% 50% 50% 

Kwaliteit van de woningen  17% 22% 50% 27% 33% 33% 

De samenstelling van leeftijd 

en verschillen 

 - 11% 5% 19% 17% 17% 

Aanwezigheid van 

voorzieningen 

 83% 44% 40% 38% 17% - 

Openbare ruimte  - 22% - - - 33% 

Belangrijkste voor een leefbare omgeving 

 Koopwoning Huurwoning 

Contacten in de buurt 40% 34% 

Groen in de buurt 37% 39% 

Kwaliteit van de woningen 26% 42% 

De samenstelling van leeftijd en verschillen 14% 16% 

Aanwezigheid van voorzieningen 40% 37% 

Openbare ruimte 7% 5% 

Tabel 4.4 Belangrijkste factor voor een leefbare omgeving, naar leeftijd in procenten, 

2014. N=79 

Auteur, 2014. 

Auteur, 2014. 

Tabel 4.5 Belangrijkste factor voor een leefbare omgeving, naar eigendom, in procenten, 
2014. N=81 
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er tussen kopers en 

huurders enkele verschillen 

in de kenmerken die zij 

aangeven voor een leefbare 

buurt. Echter zullen de twee 

belangrijkste kenmerken 

een veilige buurt en een 

rustige buurt blijven, de 

overige kenmerken zullen 

waarschijnlijk variëren aan 

de hand van de 

huishoudensamenstelling, 

leeftijd en 

eigendomssituatie.  

 

De gemeente Heerlen 

bekijkt de leefbaarheid van 

haar bewoners vanuit het 

‘bewoners perspectief’. Dit 

wordt gedaan door middel 

van terugkerende 

onderzoeken. Er wordt een 

nulmeting gedaan en aan 

de hand daarvan wordt 

gekeken of het gebied qua leefbaarheid vooruit of achteruit gaat. Bij de meting worden 

verschillende factoren die invloed hebben op de leefbaarheid opgenomen, deze factoren zijn te 

vinden in bijlage V. Echter zeggen de experts dat elke gemeente anders denkt over 

leefbaarheid en dat er veel nadruk ligt op waar zij invloed op hebben, zoals het beheer van 

openbare ruimte en voorzieningen.  

 Daarnaast geeft Leidelmeijer (2014) aan dat uit onderzoek blijkt dat de sociale dimensie het 

meest bepalend is voor leefbaarheid met daaropvolgend veiligheid. Zoals blijkt uit figuur 4.1 en 

tabel 4.5 vinden de respondenten in dit onderzoek de veiligheid en sociale contacten ook 

belangrijke aspecten voor een leefbare omgeving. Uit de analyse van deze resultaten blijkt dat 

er in dit onderzoek geen sprake is van een significant verband tussen de sociale dimensie en 

het veiligheidsgevoel. Aan de hand van regressietabel (1) (bijlage VII) kan geconcludeerd 

worden dat er geen significante relatie bestaat tussen de mate waarin bewoners betrokken zijn 

met elkaar en het ontbreken van de sociale veiligheid. Tevens bestaat er geen significante 

relaties tussen de bijdrage die de bewoners willen leveren en het ontbreken van de sociale 

veiligheid. Echter kan in regressietabel (1) wel afgelezen worden dat hoe slechter de sociale 

veiligheid in de buurt is, hoe minder de bewoners zich thuis voelen in de buurt. Dit verband komt 

echter niet erg sterk naar voren, maar geeft genoeg aanleiding om aan te geven dat er een 

samenhang bestaat tussen deze twee factoren. 

 Uit de resultaten van de enquêtes komt naar voren dat de meeste bewoners (91 procent) 

sociale veiligheid belangrijk vindt in hun buurt. Het overige percentage vindt sociale veiligheid 

op sommige momenten belangrijk. Daarnaast geeft 62 procent van de respondenten aan dat de 

sociale veiligheid soms in hun buurt ontbreekt en twaalf procent zegt zelfs dat de sociale 

veiligheid helemaal ontbreekt. Van de respondenten uit dit onderzoek woont het merendeel dat 

aangeeft dat de sociale veiligheid ontbreekt in een huurwoning. Bewoners in een koopwoning 

geven aan tevreden te zijn over de sociale veiligheid. Uit regressietabel (2) (bijlage VII) kan 

worden geconcludeerd dat het ontbreken van de sociale veiligheid invloed heeft op de 

eigendomspositie, leeftijd en het cijfer dat wordt verbonden aan de buurt. Bewoners met een 

Veilige buurt 
28% 

Rustige buurt 
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Veel sociale 
contacten 
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leeftijd en 
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Figuur 4.1 Kenmerken voor een leefbare buurt in 
procenten, 2014  

Auteur, 2014. 
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hogere leeftijd vinden dat de sociale veiligheid vaker ontbreekt, evenals huurders. Daarnaast 

wordt er een lager cijfer aan de buurt gegeven als de sociale veiligheid ontbreekt in de buurt. 

 Ondanks dat de bewoners aangegeven dat de sociale veiligheid op sommige momenten 

ontbreekt geven ze wel een hoog cijfer aan de buurt. Het gemiddelde cijfer dat wordt gegeven is 

een zeven. De leeftijdsgroep van tachtig jaar en ouder geeft als enigste een afwijkend 

gemiddeld cijfer voor de buurt. Zij geven gemiddeld een acht. Er bestaat echter geen significant 

verband tussen de hoge leeftijd en het hoge cijfer (analysetabel 3 in bijlage VI). Tussen de 

respondenten zitten ook een paar uitschieters van bewoners die absoluut niet tevreden zijn. In 

dit onderzoek is het een te verwaarlozen percentage, want het gaat om één procent dat een 

cijfer lager dan een zes geeft. Zo zegt een bewoner: “We hebben een leuk huis en er is veel 

aangedaan, maar door het slechte onderhoud wordt onze straat een achterbuurt. Mijn man 

woont al 63 jaar in dit huis en wil echt niet weg. Als het aan mij ligt was ik al weg uit 

Hoensbroek”. Uit regressietabel (3) in bijlage VII komt naar voren dat er een sterk verband 

bestaat tussen het cijfer dat aan de buurt wordt gegeven en hoe zeer de bewoners zich thuis 

voelen in de buurt. Hoe meer de bewoners zich thuis voelen hoe hoger het cijfer. Tussen de 

hoogte van het cijfer dat wordt gegeven aan de buurt en de leeftijd, eigendomssituatie en 

huishoudensamenstelling kan uit regressietabel (3) geen significante relatie worden gelegd, 

evenals er geen relatie kan worden gelegd tussen het cijfer en de betrokkenheid met de 

buurtbewoners. 

 Uit regressietabel (3) blijkt dus dat het cijfer in relatie staat met het ‘thuis voelen’. Aangezien 

de bewoners gemiddeld een zeven geven aan de buurt zal het merendeel van de respondenten 

zich thuis voelen in de buurt. Vermoedelijk wil men ondanks de verslechterde leefbaarheid niet 

verhuizen, omdat ze zich verbonden voelen met de omgeving. Dit werd ook zichtbaar uit 

bovenstaand citaat, een man die al 63 jaar in zijn woning woont en een band heeft opgebouwd 

met de omgeving en zijn woning en ondanks de achteruitgang wil hij niet verhuizen. Uit eerder 

onderzoek van Elbers (2013) is al naar voren gekomen dat de verbondenheid met het dorp of 

omgeving erg sterk is: 

   

“De rust, de ruimte en de vrijheid zijn de belangrijkste factoren die worden aangekaart en 

men wil dan ook absoluut niet verhuizen, alleen als het echt niet anders kan. Het dorp is 

vertrouwd en daar is alles opgebouwd. (…) Door dit sterke gevoel over het dorp en de 
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Figuur 4.2 Waarom woont u in deze buurt? In procenten, 2014 

Auteur, 2014. 
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omgeving verzwakken de nadelen, zoals afstand en afwezigheid. Ze weten dat dit erbij 

hoort ook al hadden ze het graag anders gezien” (Elbers, 2013). 

 

De verbondenheid met de omgeving komt bij de ondervraagden ook naar voren als wordt 

gevraagd waarom ze in desbetreffende buurt wonen. Vooral huurders geven in dit onderzoek 

aan dat ze sociale aspecten, zoals de nabijheid van de familie en hun verleden, belangrijk 

vinden om voor een buurt te kiezen. Ze geven aan dat ze al erg lang in de buurt wonen en er 

zijn opgegroeid: “Het is mijn ouderlijk huis sinds 1934, al 80 jaar!”. Daarnaast wonen huurders in 

een buurt vanwege de beschikbaarheid van de woning. Mensen in een huurwoning krijgen deze 

vaak aangewezen en kunnen niet altijd kiezen voor een bepaalde buurt, zoals een bewoner 

antwoord op de vraag waarom ze in deze buurt woont: “Ik had geen keus”. Verder wordt een 

buurt mogelijk vooral gekozen vanwege de ruimtelijke aspecten, zoals te zien is in figuur 4.2 en 

ook al uit onderzoek van Elbers (2013) bleek. De rust en de ruimte zijn belangrijke factoren bij 

het kiezen van een buurt, daarnaast is het type woning bepalend. Echter blijkt uit analysetabel 4 

in bijlage VI dat rust, kindvriendelijkheid, type woning, beschikbaarheid van een woning en de 

keuzemogelijkheid ‘anders’ een significant verschil heeft tussen huurders en kopers. Dit is ook 

terug te zien in figuur 4.2. Ten slotte blijkt uit de resultaten van de enquêtes dat 64 procent van 

de ondervraagden zich best wel thuis voelt in de buurt. Dit zal mogelijk ook geconstateerd 

kunnen worden aan het verband dat is gelegd in regressietabel (3), waarin naar voren komt dat 

het hoge cijfer dat wordt gegeven samenhangt met hoe zeer de bewoners zich thuis voelen in 

de buurt. 

 

Vermoedelijk zoeken kopers 

hun buurt uit aan de hand 

van de wensen en 

behoeften die ze hebben 

wat resulteert dat men zich 

thuis voelt in de buurt. Bij 

huurders zal dit mogelijk 

anders zijn, in de meeste 

gevallen krijgen zij een 

woning aangewezen die op 

dat moment vrij is en is de 

keuze om in een bepaalde 

wijk te gaan wonen niet 

direct hun eigen keuze. 

Woningcorporatie 

Woonpunt geeft aan dat dit 

geen problemen oplevert. 

Hun taak is namelijk wonen en het belang daarbij is dat er sprake is van een goede 

leefbaarheid. Ze geven aan dat tussen wonen en leefbaarheid een wisselwerking zit. Volgens 

Woonpunt zal namelijk 99 procent van de mensen kiezen voor een huurwoning die een opknap 

beurt nodig heeft in een goede, leefbare buurt, in plaats van een villa in een slechte buurt. 

 

Aan de hand van het hoge cijfer en de resultaten van hoe zeer de bewoners zich thuis voelen  

kan gezegd worden dat veel bewoners zich, ondanks de verslechterde leefbaarheid, zich thuis 

voelen in de buurt en er graag wonen. Een ‘fit’ (zoals werd aangegeven door onder andere 

Leidelmeijer en Van Kamp (2003)) die aangeeft of iemand de omgeving leefbaar vindt is niet 

altijd de basis om ergens te blijven wonen. De verbondenheid met de omgeving weegt vaak 

zwaarder dan dat de omgeving dient te voldoen aan de wensen en behoeften van de bewoner. 

Ondanks de verslechterde leefbaarheid zullen de bewoners niet snel geneigd zijn om ook 
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Figuur 4.3 Voelt u zich thuis in uw buurt? In procenten, 2014 
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daadwerkelijk te gaan verhuizen, de nadelen verzwakken (Elbers, 2013). Tevens krijgt 

leefbaarheid een andere betekenis als er sprake is van een achteruitgang. Bewoners zullen 

andere prioriteiten stellen. De gemeente Heerlen zegt dat de bewoners de kwaliteiten blijven 

zien van hun buurt, ondanks de achteruitgang van de leefbaarheid. Dat maakt het ook dat ze er 

graag willen blijven wonen. 

 Uit regressietabel (4) in bijlage VII komt naar voren dat er geen significante relatie bestaat 

tussen het thuis voelen in de buurt en de leeftijd en eigendomspositie. Wel bestaat er een 

significante relatie tussen andere variabelen, zoals de samenstelling van het huishouden, 

betrokkenheid bij de buurtbewoners, dezelfde ideeën over leefbaarheid met de buurtbewoners 

en bereidheid om bij te dragen aan de leefbaarheid. Uit regressietabel (4) blijkt namelijk dat 

bewoners zonder kinderen zich meer thuis voelen in de buurt. Echter is er sprake van een zwak 

verband waardoor er alleen maar aangeduid kan worden dat er sprake is van een relatie tussen 

de twee variabelen. Daarnaast hebben bewoners die zich thuis voelen in de buurt dezelfde 

ideeën over leefbaarheid als de buurtbewoners en voelen ze zich ook betrokken bij de 

buurtbewoners. Ten slotte kan aan de hand van regressietabel (4) gezegd worden dat 

bewoners die zich thuis voelen eerder bereid zijn bij te dragen aan het verbeteren van de 

leefbaarheid. Al deze verbanden zijn significant, maar kennen enige zwakte. Echter komt uit de 

regressietabel naar voren dat veertig procent van het model een uitspraak doet over het ‘thuis 

voelen’, waardoor de verbanden wel een goede uitspraak doen over de samenhang van de 

factoren. 

 

 

4.3 DE HUIDIGE BETROKKENHEID IS MINIMAAL 
De meningen onder de actoren over de betrokkenheid van bewoners zijn verschillend. De 

experts en de woningcorporatie geeft aan dat het nog niet meevalt om bewoners betrokken te 

krijgen bij de buurt. Op dit moment is het animo van de bewoners minimaal volgens Woonpunt. 

Daarnaast zegt Woonpunt dat niet alleen de ouderen betrokken moeten zijn bij het verbeteren 

van de leefbaarheid, maar juist ook de jongeren. Volgens Dankert (2014) zijn inderdaad vooral 

de ouderen op dit moment betrokken bij de buurt. Verder zullen bewoners in een koopwoning 

eerder betrokken zijn. Hier valt ook de jongere groep kopers onder, zij willen de waarde van hun 

woning niet zien dalen (Dankert, 2014). Dat maakt het verschil tussen ouderen en jongeren. 

Ouderen zijn meer betrokken bij de omgeving terwijl jongeren om een andere reden betrokken 

zijn om de leefbaarheid te verbeteren. Echter zijn bewoners volgens Leidelmeijer (2014) pas 

bereid zich in te zetten voor de leefbaarheid als de leefbaarheid beter is. 

 Met het project Vrieheide van de gemeente Heerlen zijn de bewoners wel betrokken bij een 

wijk met een slechte leefbaarheid. Volgens de gemeente willen de bewoners de wijk verbeteren 

en iets aan de slechte leefbaarheid doen. Echter is dit project niet alleen door de burgers tot 

stand gekomen, maar heeft de gemeente de burgers gestimuleerd en geholpen met het 

opzetten van het project. Daarnaast blijkt dat vooral de ouderen actief en betrokken zijn binnen 

het project Vrieheide. Gemeente Heerlen geeft aan dat deze groep vaak het meeste moeite 

heeft met de slechte leefbaarheid, maar graag in de buurt woont en er ook wil blijven wonen. 

Dat de bewoners graag in de buurt wonen – zich ‘thuis voelen’ – is de voornaamste reden dat 

ze actief zijn. 

 Uit eerdere onderzoeken kwam eenzelfde resultaat naar voren. Een huishouden in de 

eerste fase van het leven zal minder tijd besteden aan sociale participatie, zoals 

vrijwilligerswerk, verenigingsleven en sociale contacten (Minnen en Glorieux, 2004). Daarnaast 

zijn de bewoners die langer in een buurt (blijven) wonen meer betrokken (Van Dam, 2009). Dat 

zijn meestal de ouderen en mensen in de tweede helft van hun leven die niet graag meer 

verhuizen en in dezelfde buurt blijven wonen (Manting en Vernooij, 2007). Ten slotte veranderd 

het soort vrijwilliger door onder andere individualisering, stijging van het opleidingsniveau en het 

hebben van minder vrije tijd (Van Bijl, 2009). Dit betekent dat de stijl van betrokkenheid 
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veranderd, evenals de vorm waarin de bewoners willen meewerken aan het verbeteren van de 

leefbaarheid. Door de snelle wisselingen in belangstellingen en het internet veranderd de vorm 

van betrokkenheid. Daarnaast is de kerk altijd een basis geweest om samen te komen, deze 

basis is nu voor een groot deel aan het wegvallen. De werking van de basis op een alternatieve 

locatie om betrokkenheid te creëren en om samen te komen is nog twijfelachtig (Van Bijl, 2009). 

 

Uit de analyse van de resultaten komt naar voren dat de bewoners op dit moment (nog) niet 

actief betrokken zijn met het organiseren van activiteiten in de buurt en lid zijn van 

buurtverenigingen. Van de ondervraagden is veertien procent lid van een buurtvereniging en 

heeft twaalf procent weleens samengewerkt om iets te organiseren in de buurt. Toch geeft vijftig 

procent aan dat er wel activiteiten in de buurt worden georganiseerd. Dat betekent dat er dus 

wel wat wordt gedaan om mensen betrokken te maken bij de buurt. Uiteindelijk geeft 31 procent 

van de respondenten aan – waar feesten en activiteiten worden georganiseerd – ook 

daadwerkelijk aanwezig te zijn.  

 De gemeente Heerlen zegt dat de initiatieven die de bewoners nemen erg goed zijn. Echter 

zijn er verschillende soorten initiatiefnemers. In dit onderzoek gaat het voornamelijk om 

bewonerscollectieven, kleine ondernemers en individuele bewoners die de leefbaarheid in de 

buurt willen verbeteren (PBL en Urhahn Urban Design, 2012). Een voorbeeld is de vereniging 

die Vrieheide heeft opgericht. Volgens de gemeente Heerlen werkt deze vereniging perfect en 

nemen de bewoners zelf initiatieven om bedrijven aan te trekken. De bewoners in de wijk 

Vrieheide hebben veel ‘eigen’ gemaakt en zijn zelf actief geworden, de gemeente faciliteert 

alleen nog maar. De actoren verschillen in mening als het gaat om het verwerven van 

initiatieven. Woonpunt geeft aan dat ze bewoners zullen stimuleren om ze betrokken te maken 

en met initiatieven te laten komen, terwijl de gemeente Heerlen de bewoners niet zal motiveren 

om deel te nemen aan het verbeteren van de leefbaarheid. De gemeente geeft aan dat dit niet 

hun taak is. 

 

Ondanks dat de ondervraagden aangaven dat ze niet actief betrokken waren bij de buurt, geeft 

47 procent wel aan dat ze de buurt altijd netjes houden. In dit percentage zit een klein verschil 

tussen bewoners met een huurwoning en bewoners met een koopwoning: 54 procent van de 

huurders houdt de buurt altijd netjes ten opzichte van 41 procent bij de kopers. Uit analysetabel 

5 in bijlage VI komt echter naar voren dat er geen samenhang bestaat tussen het hebben van 

een huur- of koopwoning en het netjes houden van de buurt. Daarnaast blijkt uit regressietabel 

(5) in bijlage VII dat er wel een significante relatie bestaat tussen de bewoners die de buurt 

netjes houden en het ‘thuis voelen’. Ook hier betreft het een zwakkere relatie, omdat naar alle 

waarschijnlijkheid niet alleen het ‘thuis voelen’ invloed heeft op het netjes houden van de buurt. 

 Het percentage dat zich verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid scoort onder de 

ondervraagden redelijk hoog. 49 procent voelt zich een beetje verantwoordelijk voor de 

leefbaarheid in de buurt en 33 procent voelt zich heel erg verantwoordelijk. Zoals te zien is in 

tabel 4.6 ligt het percentage ietwat hoger bij bewoners met een huurwoning dan bewoners met 

een koopwoning. Vermoedelijk zal dit komen doordat in dit geval de huurders voornamelijk 

bewoners zijn met een hogere leeftijd, er bestaat namelijk geen significante samenhang tussen 

de eigendomspositie en het verantwoordelijkheidsgevoel (analysetabel 6 in bijlage VI). Uit 

regressietabel (6) in bijlage VII kan geconcludeerd worden dat leeftijd invloed heeft op het 

verantwoordelijkheidsgevoel. Hoe ouder de bewoners zijn, hoe meer 

verantwoordelijkheidsgevoel ze hebben. Dit verband is echter wel zwakker dan het verband 

tussen het verantwoordelijkheidsgevoel en het willen bijdragen. Bewoners met een hoog 

verantwoordelijkheidsgevoel willen eerder bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid, 

evenals dat de bewoners meer betrokken zijn bij de omgeving. Ten slotte blijkt uit regressietabel 

(6) dat bewoners met kinderen een lager verantwoordelijkheidsgevoel voor de leefbaarheid 

hebben dan  bewoners zonder kinderen. 
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 4.4 GEMEENTE EN DE CORPORATIE VERSUS BURGERKRACHT 
Door de opkomst van de participatiesamenleving ligt de leefbaarheid niet meer alleen in de 

handen van de gemeente en woningcorporaties. Van burgers wordt verwacht dat zij initiatieven 

nemen en zorg dragen voor een goede leefbaarheid in de buurt. Volgens Leidelmeijer (2014) 

hangt het echter af van de grote van het probleem of initiatieven wel van de bewoners behoren 

te komen. Kleine problemen kunnen door initiatieven van de burgers nog wel worden opgelost, 

maar bij grotere problemen kan niet worden verwacht dat de burgers dit zelfstandig oplossen. 

Aansluitend stelt Dankert (2014) dat mensen met een lage welstandsklasse niet altijd mee 

kunnen doen met het verbeteren van de leefbaarheid. Voor deze groep is het soms zelfs al 

moeilijk om een stukje groen te beheren als ze zelf in een economische of sociale crisis zitten. 

Dit blijkt ook uit de bevindingen van Albeda et al. (2003), die de deelname van 

burgerparticipatie onderscheiden in vier typen aan de hand van welstandsklasse en sociale 

contacten. 

 

Een nadeel van burgerkracht is dat de leefbaarheid nauwelijks wordt verbeterd als er geen 

initiatieven zijn. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het de taak van de 

gemeente om de netwerkrol op zich te nemen en te zorgen dat er initiatiefnemers gevonden 

worden (PBL en Urhahn Urban Design, 2012). Rest de vraag: kan de overgang van 

verzorgingsstaat naar burgerkracht opeens gemaakt worden? 

 Volgens de gemeente Heerlen moeten de initiatieven van de bewoners komen en zal de 

gemeente niets doen. Zij geven alleen de kaders aan waarbinnen de initiatieven mogen 

plaatsvinden en zal verder alleen maar faciliteren. De gemeente geeft aan dat het niet goed zou 

zijn als ze ook nog eens alles vast zouden gaan leggen, het idee van burgerkracht gaat dan 

verloren. Ook Woonpunt denkt er zo over: wat burgerparticipatie inhoudt mogen zij niet bepalen. 

‘Laat de burgers nog maar een keer het wiel uitvinden’, zoals Woonpunt het zelf aangeeft. Zij 

vinden dat ze helemaal geen kaders moeten stellen en moeten aangeven wat wel en niet goed 

is voor de buurt. Dat kunnen de bewoners zelf goed bepalen. Volgens de experts valt het in de 

praktijk nog niet mee om bewoners te stimuleren, te activeren en te wijzen op hun 

verantwoordelijkheden. Zo zegt een bewoner: “Ik vind dat de gemeente de verantwoordelijkheid 

moet nemen voor het leefbaar houden van de buurt samen met de woningcorporaties. Zij zijn er 

debet aan, aan de verpaupering die in onze buurt heeft plaatsgevonden”. Toch dient de burger 

steeds meer op eigen kracht of samen met de gemeente of woningcorporatie problemen op te 

lossen. Iets – zoals blijkt uit bovenstaand citaat en de lage betrokkenheid op dit moment – waar 

de bewoners nog aan moeten wennen. Ze moeten zelf problemen gaan oplossen en kunnen 

niet zomaar meer aankloppen bij de overheid. Echter is het zelforganiserend vermogen in 

Nederland onder de burgers vaak een stuk hoger dan wordt aangenomen (Van Beek en 

Eijssen, 2013). Veel initiatieven die door de bewoners al worden uitgevoerd zijn niet bekend bij 

de gemeente of woningcorporatie (Van Beek, 2013), zo blijkt ook uit de resultaten van de 

Voelt u zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid 

 Koopwoning Huurwoning 

Ja heel erg 37% 31% 

Ja een beetje 42% 56% 

Af en toe 9% 5% 

Nee 5% 5% 

Missing value 7% 3% 

Tabel 4.6 Voelt u zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid, naar eigendom, in 

procenten, 2014. N=82 

Auteur, 2014. 
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ondervraagden. 49 procent van de respondenten geeft aan dat de gemeente niet hoeft te 

stimuleren om betrokken te zijn bij de buurt. Zeventien procent zegt zelfs dat de gemeente hier 

helemaal geen invloed op uitoefent of ze wel of niet bijdragen aan de leefbaarheid. Volgens 

Leidelmeijer (2014) hoeft de gemeente de bewoners alleen maar te stimuleren en te activeren 

als het ook echt zin heeft. Dit blijkt ook uit de theorie van Albeda et al. (2003), waarbij sommige 

groepen wel gestimuleerd dienen te worden tot deelname en andere groepen niet. Uit 

analysetabel 7 in bijlage VI komt naar voren dat er in dit onderzoek geen significante 

samenhang bestaat of de gemeente moet stimuleren en de huidige situatie van de bewoners. 

Verder blijkt uit regressietabel (7) in bijlage VII dat er geen significant verband bestaat tussen de 

bereidheid van de bewoners om bij te dragen aan een goede leefbaarheid en het stimuleren 

van de gemeente om bewoners bereid te krijgen. Echter is de Adujsted R-squared
7
 erg laag in 

deze regressietabel, waardoor er geen exacte uitspraak overgedaan kan worden. Vermoedelijk 

zal deze samenhang bij een hoger respons niet significant blijven en zal er geen samenhang 

zijn tussen het stimuleren en activeren van de gemeente en de bereidheid om bij te dragen. 

Ondanks dat de bewoners in dit onderzoek aangeven dat de gemeente niet hoeft te stimuleren 

om betrokken te zijn wil maar 37 procent van de ondervraagden bijdragen aan een goede 

leefbaarheid. Van de bewoners die willen bijdragen aan een goede leefbaarheid is 75 procent 

vijftig jaar of ouder. Dit komt overeen met de verwachting die is gewerkt vanuit het theoretisch 

kader. Bewoners in de tweede helft van hun leven tonen meer betrokkenheid (vgl. Ekamper en 

Van Huis, 2004; Minnen en Glorieux, 2004; Manting en Vernooij, 2007; Van Dam, 2009). Toch 

geeft analysetabel 8 in bijlage VI aan dat er geen sprake is van een significante relatie tussen 

de leeftijd en de bereidheid om bij te dragen aan een goede leefbaarheid. Dit zal vermoedelijk 

komen door het geringe respons dat verwerkt kan worden in de resultaten. 

 Echter geeft 55 procent van de ondervraagden aan dat ze het er een beetje mee eens zijn 

dat ze de buurtbewoner willen zijn die meehelpt aan een goede leefbaarheid. 34 procent is het 

hier heelmaal mee eens. Deze uitkomst is hoger dan de 37 procent die aangeeft bij te willen 

dragen aan een goede leefbaarheid. Vermoedelijk komt dit door het verschil in ‘bijdragen aan’ 

en ‘meehelpen’. Bij een bijdragen leveren denken mensen mogelijk aan grotere activiteiten en 

inspanningen die de leefbaarheid verbeteren. Bij meehelpen wordt vooral gedacht aan een 

kleine inspanning, zoals het netjes houden van de voortuin en eventueel het bijhouden van het 

groen in de buurt. De respondenten geven aan dit veelal te doen, 44 procent houdt de buurt 

meestal netjes en 47 procent houdt de buurt altijd netjes. Woonpunt erkent dit, volgens hun is er 

bij de bewoners vaak de angst dat de activiteiten te groot zijn, maar het verbeteren van de 

leefbaarheid kan juist ook door middel van kleine(re) activiteiten, zoals het opruimen van de 

voortuin. Uit regressietabel (8) in bijlage VII komt naar voren dat er een zwakke, significante 

relatie bestaat tussen het netjes houden van de buurt en het willen meehelpen aan de 

                         
7
 Geeft aan hoeveel procent van de variatie in de Y variabele wordt verklaard door de X variabelen die zijn ingevoerd in 

het regressiemodel. 

Moet de gemeente stimuleren om betrokken te zijn bij de buurt  

 Huidige situatie 

 Werkt in de 

omgeving 

Werkt buiten 

de omgeving 

Werkeloos Met 

pensioen 

Zorg 

afhankelijk 

Anders 

Ja - 6% 33% 16% - 14% 

Misschien 36% 28% 33% 16% 29% 14% 

Nee 64% 56% - 41% 71% 71% 

Geen invloed - 11% 33% 28% - - 

Auteur, 2014. 

Tabel 4.7 Moet de gemeente stimuleren om bewoners betrokken te maken in de buurt, 

naar huidige situatie, in procenten, 2014. N=78 
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leefbaarheid. Deze samenhang is ook terug te zien in tabel 4.8. Een groot percentage wat de 

buurt netjes houdt wil ook mee helpen aan een goede leefbaarheid.  

Volgens de gemeente Heerlen is het haalbaar dat de bewoners actief betrokken zijn in de wijk. 

Het resultaat is namelijk al te zien in de wijk Vrieheide waar de bewoners graag de leefbaarheid 

verbeteren en samenwerken. Woonpunt ziet het anders, zij geven aan dat ze actief zullen 

moeten zoeken naar burgers die willen bijdragen. Zoals uit voorgaand blijkt is er vaak de angst 

bij de bewoners dat de activiteiten de groot zijn. Dit verschil kan vermoedelijk verklaard worden 

aan de hand van de theorie van Albeda et al. (2003) waarin wordt aangegeven dat de lage 

welstandsklasse en mensen met weinig sociale contacten meer gestimuleerd dienen te worden 

alvorens zij overgaan tot burgerparticipatie. Mogelijk is er in dit geval een verschil in 

welstandsklasse tussen de koopwijken en huurwijken, waardoor de woningcorporatie meer 

moeite moet doen om bewoners actief te krijgen dan een gemeente. 

 Om initiatieven van bewoners te omarmen werkt Woonpunt daarom met een 

leefbaarheidfonds. Initiatieven kunnen door de bewoners worden aangedragen en zij bepalen of 

ze geld krijgen voor dit initiatief. Echter zit Woonpunt nu met de vraag in hoeverre ze moeten 

gaan met het bepalen of een initiatief ‘subsidiewaardig’ is. Als oplossing geeft Woonpunt een 

voorbeeld uit een wijk in Maastricht waar ook sprake is van een buurtbudget. De bewoners 

onderling stemmen op een initiatief of meerdere initiatieven waaraan ze het geld willen 

spenderen en de woningcorporatie laat hun daarin helemaal vrij. Het is voor de 

woningcorporatie niet van belang aan welk project het geld wordt bestaat, als de burgers het 

maar goed vinden en het initiatief als doel heeft om de leefbaarheid te verbeteren. 

 

De woningcorporaties krijgen steeds meer te maken met 

burgerkracht als het gaat om het verbeteren van de 

leefbaarheid. Onder de huurders bestaat mogelijk nog 

sterk het idee dat de woningcorporatie de partij is die 

zorg dient te dragen over de leefbaarheid. Slechts 32 

procent van de ondervraagden huurders vindt namelijk 

dat de woningcorporatie genoeg doet om de 

leefbaarheid te verbeteren. Uit regressietabel (9) in 

bijlage VII kan geconcludeerd worden dat de bewoners 

zich meer thuis voelen als de woningcorporatie genoeg 

doet om de leefbaarheid te verbeteren. Het gaat hier om 

een sterk significant verband. Dit bevestigd grotendeels 

de aanname dat de huurders nog sterk het idee hebben 

dat de woningcorporatie de partij is die verantwoordelijk 

is voor de leefbaarheid. De woningcorporatie gaat er dan 

ook van uit dat het veel energie gaat kosten om de 

bewoners bereid te krijgen. Woonpunt geeft aan dat de bewoners niet willen helpen, alleen als 

Buurt netjes – mee helpen aan leefbaarheid 

 Ik ben de bewoner die meehelpt aan een goede leefbaarheid 

 Helemaal mee 

eens 

Beetje mee 

eens 

Mee oneens Helemaal mee 

oneens 

Houdt u 

de buurt 

netjes 

Nooit - 7% - - 

Meestal niet - 5% 50% 17% 

Meestal wel 44% 49% - 33% 

Altijd 56% 40% 50% 50% 

Ja 
32% 

Een 
beetje 
44% 

Nee 
24% 

Figuur 4.4 Doet de woning-
corporatie genoeg voor de 
leefbaarheid, in procenten, 2014 

Auteur, 2014. 

Tabel 4.8  Houdt de bewoner de buurt netjes – is de bewoner iemand die mee wil helpen 

aan een goede leefbaarheid, in procenten, 2014. N=78 

Auteur, 2014. 
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er ook door de woningcorporatie zelf wordt bijgedragen. Uit de resultaten blijkt dat 42 procent 

van de respondenten die huren willen bijdragen aan een goede leefbaarheid. In tabel 4.9 is dit 

samengebracht met de variabele of de woningcorporatie genoeg doet. Hierin is af te lezen dat 

de bijdrage van de woningcorporatie vermoedelijk geen effect heeft op de bijdragen die 

bewoners willen leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid. Dit blijkt uit verdere analyse 

ook uit regressietabel (10) in bijlage VII.  Hierin komt naar voren dat er geen significant verband 

is en dat de twee variabelen geen invloed op elkaar hebben. Mogelijk zal de samenhang tussen 

deze twee variabelen ook niet ontstaan, omdat de gedachtegang van de burgers op dit moment 

is dat de woningcorporatie verantwoordelijk is voor de leefbaarheid. Als de woningcorporatie het 

niet doet, dan zullen de burgers mogelijk geen zelf initiatief nemen om het probleem op te 

lossen. Daarvoor zitten ze nog in een te vroeg stadium van burgerkracht. Daarnaast betreft het 

hier een huurwijk. Deze bewoners hebben minder sterke belangen dan bewoners met een 

koopwoning, aangezien zij te maken kunnen krijgen met waardedaling van hun woning. 

 

 

 

 

 

 

Volgens Dankert (2014) zal het lastig zijn om mensen met een huurwoning te laten bijdragen 

aan de buurt. Als ze over een paar jaar verhuizen zullen ze niet gaan investeren in de buurt, 

hetzelfde geld voor als ze zouden investeren en de initiatieven worden uitgevoerd als ze zijn 

vetrokken. Bewoners in een huurwoning kunnen zich namelijk makkelijker verplaatsen dan 

bewoners in een koopwoning, zij zijn meer gebonden aan hun woning. Daarnaast bestaat 

volgens Woonpunt de mentaliteit dat de gemeente en woningcorporatie zelf genoeg geld 

hebben om de leefbaarheid te verbeteren. Uit een voorbeeld van Woonpunt blijkt dat de 

bewoners alleen willen bijdragen en zorgen voor het onderhoud als het in hun eigen belang is. 

Ten slotte zegt Woonpunt dat de bewoners in de verslechterde huurwijken veelal in armoede 

leven en niet allemaal kunnen lezen en schrijven. Het is een zwakkere doelgroep. 

 De bereidheid van burgerparticipatie, zoals eerder aangegeven, verschilt per 

welstandsklasse en sociale contacten die de bewoners hebben in de buurt (Albeda et al., 2003). 

De zwakkere doelgroep, zoals door Woonpunt wordt omschreven, kan worden gezien als de 

‘armere passieven’ en zullen niet  tot nauwelijks bij (willen) dragen aan de leefbaarheid. Deze 

groep zal gestimuleerd en geactiveerd moeten worden door de woningcorporatie en gemeente 

om ze actief te maken. De gemeente en woningcorporatie kan aan de hand van de 

welstandsklasse en sociale contacten van de bewoners kijken in welke groep de bewoners 

vallen en in welke mate ze zullen moeten stimuleren en activeren. Uit regressietabel (11) in 

bijlage VII komt naar voren dat er in dit onderzoek geen significante relatie bestaat tussen het 

‘thuis voelen’ en het stimuleren van de gemeente. Er bestaat wel een zwak verband tussen de 

variabelen ‘overeenstemmende ideeën’ en ‘stimuleren door gemeente’. Hoe meer de bewoners 

willen dat de gemeente stimuleert hoe minder overeenstemmende ideeën de buurtbewoners 

hebben over leefbaarheid. Helaas kan er in dit onderzoek geen verband worden gelegd tussen 

het stimuleren van de gemeente en de welstandsklasse. In dit onderzoek is onder andere niet 

gevraagd naar het opleidingsniveau van de bewoners en hun inkomsten. Uit de resultaten van 

de bewoners komt echter wel naar voren dat vier procent van de ondervraagden werkeloos is 

en 41 procent met pensioen. Daarnaast kan er aan de hand van het onderzoek van de 

gemeente Heerlen (2014a) vanuit worden gegaan dat het opleidingsniveau, met name in 

Willen bijdragen – doet woningcorporatie genoeg 

 Doet de woningcorporatie genoeg 

 Ja Een beetje Nee 

Wilt u bijdragen 

aan een goede 

leefbaarheid 

Ja 36% 50% 33% 

Misschien 55% 44% 67% 

Nee 9% 6% - 

Tabel 4.9  Wil de bewoner bijdragen aan een goede leefbaarheid – doet de 

woningcorporatie genoeg aan de leefbaarheid, in procenten, 2014. N=36 

Auteur, 2014. 



68 

 

Hoensbroek – De Dem erg laag is. Dit betekent dat het in de buurten vooral zal gaan om 

‘armere passieven’ en ‘armere actieven’, welke beide een andere vorm van stimulans nodig 

hebben. 

 

 

4.5 SAMENWERKING IS EEN VEREISTE 
De sociale instrumenten zijn een must bij het verbeteren van de leefbaarheid. Zonder 

samenwerking komt er uiteindelijk niets tot stand. De ondervraagden geven unaniem aan dat 

samenwerken met de gemeente noodzakelijk is. 73 procent van de ondervraagden is het er 

helemaal mee eens dat de samenwerking met de gemeente noodzakelijk is en 27 procent is het 

hier een beetje mee eens. De buurt alleen kan namelijk niet de leefbaarheid verbeteren (vgl. 

Gemeente Heerlen, 2014; Leidelmeijer, 2014; Woonpunt, 2014). Gemeente Heerlen geeft aan 

dat de samenwerking tussen de gemeente en de bewoners ervoor zorgt dat de leefbaarheid 

verbetert. De gemeente faciliteert en stelt randvoorwaarden op, de bewoners zullen met 

initiatieven komen en deze uitvoeren. Woonpunt spreekt van ‘ketensamenwerking’: er moet 

samengewerkt worden, alleen kan niemand iets realiseren. Ze maken dit duidelijk met de 

uitspraak “samen zelf doen”. Dit betekent dat de bewoners het zelf niet kunnen realiseren, ze 

zullen het samen moeten organiseren met de gemeente en/of woningcorporatie. Samenvattend 

wordt de leefbaarheid verbeterd door middel van burgerkracht en staan de gemeente en 

woningcorporatie aan de zijlijn voor ondersteuning om te zorgen dat de initiatieven binnen de 

vastgestelde kaders en randvoorwaarden blijven. Van co-creatie is dan ook geen sprake. Er is 

namelijk geen gelijkwaardige samenwerking (Bergevoet en Van Tuijl, 2013) tussen de partijen. 

Uiteindelijk zullen de gemeente en woningcorporaties bovenaan blijven staan in de hiërarchie.  

 Een mogelijk vervolg op de (noodzakelijke) samenwerking tussen verschillende partijen om 

de leefbaarheid te verbeteren is het opstarten van een buurtvereniging of buurtstichting. 

Woonpunt geeft aan dat er al stichtingen actief zijn waarmee ze een nauwe en prettige 

samenwerking hebben. Ook de gemeente Heerlen kent zo’n vereniging en die werkt goed. De 

gemeente benadrukt echter dat de stichtingen of verenigingen geen eigen leven mogen gaan 

leiden en een nieuwe bestuurslaag mag worden. Zoals eerder gezegd blijft de gemeente de 

partij die de randvoorwaarden en kaders opstelt waarbinnen initiatieven uitgevoerd mogen 

worden. Het vormen van deze stichtingen en verenigingen wordt door de gemeente gepromoot, 

ze zien het liefst in elke wijk zo’n organisatie. Het verbeteren van de leefbaarheid via een 

stichting of vereniging werkt vermoedelijk beter dan via spontane acties. Volgens Woonpunt zijn 

spontane acties zijn niet te organiseren. Daarnaast hangt het er vanaf wat de spontane acties 

inhouden, alleen als het de samenhang in de buurt bevorderd kan het nuttig zijn. Een 

buurtvereniging staat namelijk voor de samenhang van de buurt en voor het behartigen van het 

algemeen belang, waardoor de initiatieven die worden aangenomen effect hebben op het 

verbeteren van de algehele leefbaarheid in de buurt. 

 

 

 4.6 RUIMTELIJKE INSTRUMENTEN ZORGEN VOOR BETROKKENHEID 
Leefbaarheid kan verbeterd worden door kleine activiteiten uit te voeren, zoals het netjes 

houden van de voortuin of het opzetten van een buurtvereniging. Toch zal het inzetten van 

sociale instrumenten vermoedelijk niet genoeg zijn om de leefbaarheid te verbeteren en 

leegstand en verloedering tegen te gaan. Door het inzetten van planologische instrumenten 

zullen de initiatieven waarschijnlijk beter kunnen slagen. Door het inzetten van planologische 

instrumenten wordt het masterplan van de gemeente flexibel (Ter Braak, 2014), waardoor 

meerdere (goede) initiatieven bij kunnen dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid. Bij de 

nieuwe vorm van kleinschalige initiatieven gaat het namelijk om een open-einde proces zonder 

blauwdruk, waarbij ontwikkeling en beheer door elkaar lopen en de eindgebruikers een 

dominante rol hebben en de gemeente een faciliterende rol (PBL en Urhahn Urban Design, 
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2012). De gemeente Heerlen geeft aan dit te doen, zij geven kaders waarbinnen de burgers vrij 

zijn om de leefbaarheid te verbeteren met hun initiatieven.  

 Zo zou functieneutraliteit een uitkomst kunnen bieden om verloedering tegen te gaan of te 

voorkomen. Functieneutraliteit zorgt ervoor dat structurele leegstand achterblijft en doordat 

verschillende functies naast elkaar kunnen bestaan draagt dit bij aan de leefbaarheid van het 

gebied (Bergevoet en Van Tuijl, 2013). De gemeente Heerlen geeft aan dat flexibele 

bestemmingen mogelijk een oplossing kunnen zijn met als voorwaarden dat de bestemming 

moet passen binnen het gebied. Elke aanvraag zal moeten worden bekeken of deze past 

binnen het gebied. Leidelmeijer (2014) is het er niet mee eens dat het ervoor zorgt dat de 

leegstand weg blijft. Volgens hem geeft dit instrument niet altijd de garantie om leegstand te 

voorkomen. Als het gebied erg onaantrekkelijk is zal de leegstand, ongeacht de bestemming, 

niet worden opgevuld. Echter is het door functieneutraliteit en flexibele bestemmingen wel 

mogelijk om leegstaande panden voor een korte duur op te vullen door middel van pop-up 

stores, ook als het gebied onaantrekkelijk is. Een pop-up store kan zonder al te veel 

inspanningen beoordelen of er genoeg draagvlak is in de wijk (Bergevoet en Van Tuijl, 2013), 

daarnaast worden leegstaande panden tijdelijk opgevuld. Mogelijk wordt door het vestigen van 

een pop-up store (meer) ruimte gegeven aan initiatieven. Ook in het geval van een pop-up store 

zal er gekeken moeten worden of de functie past binnen de omgeving. De gemeente zal een 

netwerkrol op zich moeten nemen om initiatiefnemers te herkennen en erkennen (PBL en 

Urhahn Urban Design, 2012), anders heeft het geen kans van slagen. Vermoedelijk kan de 

gemeente zich terugtrekken uit haar netwerkrol en het overlaten aan de initiatiefnemers als de 

burgers de netwerkrol zelf op zich kunnen nemen. Het merendeel van de ondervraagden (66 

procent) is het ermee eens dat leegstand gebruikt mag worden voor pop-up stores. Slechts een 

kleine negen procent is het hier niet mee eens. 

 

Een ander planologische oplossing zou kunnen zijn om groen- en gebiedsaandelen uit te geven 

aan de bewoners. Door het uitgeven van deze aandelen zullen er nieuwe investeringen 

plaatsvinden die zorgen voor een meerwaarde in het gebied en zal er (meer) zorg worden 

gedragen om de kwaliteit van het gebied te behouden (Van Rooy, 2011). Dit instrument krijgt 

echter niet de voorkeur bij de ondervraagden. 54 procent van de respondenten is het er niet 

mee eens dat ze financieel moeten bijdragen aan een (groen)gebied waarover ze dan 

zeggenschap hebben. Enkele bewoners geven zelfs aan dat ze al betalen aan de 

groenvoorziening: “De bijdrage vindt al plaats middels heffingen en belasting”. De gemeente 

Heerlen en de experts op het gebied van leefbaarheid staan er echter niet direct negatief 

tegenover. De gemeente Heerlen geeft aan dat het beheer in de wijken nu vaak vrijwillig wordt 

gedaan, als ze een gebied in handen hebben gaan de bewoners misschien ook investeren in 

het gebied. Daarnaast zeggen bewoners vaak tegen de gemeente ‘geef me een stukje grond 

wat ik mag onderhouden, want het ziet er niet uit!’. Volgens Dankert (2014) kan de 

woningcorporatie hier ook van alles in betekenen. Hij geeft wel aan dat het belangrijk is dat er 

wordt gekeken bij huurders wie zo’n aandeel koopt, niet iedereen in de sociale klasse is 

capabel om een gebied te beheren.  

 Bij dit instrument zullen bewoners een dividend krijgen welke wordt uitgekeerd voor extra 

stimulans. Het idee van Dankert (2014) is om de gemeente en woningcorporaties geld in een 

fonds te laten stoppen en uit dat fonds dividend uit te keren aan de bewoners die een groen- of 

gebiedsaandeel in het bezit hebben. Voor de gemeente en woningcorporaties valt het beheer 

en onderhoud van bepaalde gebieden weg en wordt uit hand gegeven, wat vermoedelijk de 

burgerkracht zal stimuleren en het verantwoordelijkheidsgevoel van de buurt laat toenemen. 

 In tabel 4.10 is af te lezen dat het merendeel van de respondenten geen (groen)gebied wil 

onderhouden als ze zichzelf ook niet zien als de bewoner die meehelpt aan een goede 

leefbaarheid. Uit regressietabel (13) in bijlage VII kan geconcludeerd worden dat er een kleine 

significante relatie bestaat tussen de twee variabelen uit figuur 4.10. Vermoedelijk zal het 
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Figuur 4.5 De buurt mag het heft in eigen handen 

nemen, in procenten, 2014 

Auteur, 2014. 

percentage dat het beheer van een (groen)gebied op zich wil nemen stijgen als werd vermeld 

dat men dividend uitgekeerd krijgt. In de enquête is de mogelijkheid niet aanwezig geweest om 

dit te vragen, waardoor bewoners mogelijk geschrokken zijn van de financiële bijdragen die 

eraan gekoppeld is. Dividend als stimulans zal er waarschijnlijk voor zorgen dat bewoners 

eerder bereid zijn om zo’n aandeel aan te schaffen. 

Het planologisch instrument toe-eigenen zal volgens de gemeente Heerlen niet het gewenste 

effect hebben en zal de problemen niet oplossen. Als voorbeeld kaart de gemeente Heerlen de 

wijk Vrieheide aan. In deze wijk heeft de gemeente lange tijd niets gedaan aan handhaving 

waardoor de bewoners vaak maar wat aan hun woning bouwden, meestal in een slechte 

constructie. Het gevolg is dat de wijk geen uitstraling meer heeft en rommelig oogt. Het toe-

eigenen zal ook niet altijd in algemeen belang zijn (Leidelmeijer, 2014), waardoor de 

leefbaarheid niet dusdanig zal verbeteren. Volgens de gemeente Heerlen vinden bewoners 

willekeur ook maar niets, het wordt dan veel te rommelig. Uit de resultaten blijkt dat maar 25 

procent van de respondenten het er niet mee eens is als de buurt het heft in eigen handen 

neemt en zelf de kwaliteit van de woningen en omgeving verbetert. 47 procent van de 

ondervraagden is het er gedeeltelijk mee eens en 28 procent helemaal – zoals ook te zien is in 

figuur 4.5. Uit analysetabel 9 in bijlage 

VII kan met een betrouwbaarheid van 

95,6 procent geconcludeerd worden dat 

er een afhankelijk verband is tussen de 

leeftijd en of de buurt het heft in eigen 

handen mag nemen. Één of meer 

leeftijdscategorieën hebben een 

significant afwijkende keuze dan andere 

leeftijdscategorieën. In dit onderzoek 

betreft het de leeftijd 30 – 40 jaar, waar 

het merendeel het eens is met de 

stelling en 80 jaar of ouder, waar het 

merendeel het niet eens is met de 

stelling. 

 

Het toe-eigenen zou mogelijk kunnen zijn als hiervoor kaders worden opgesteld door de 

gemeente en woningcorporaties waarbinnen de burgers het heft in eigen handen mogen 

nemen. Vermoedelijk zou het toe-eigenen beter tot haar recht komen als het alleen gaat om het 

toe-eigenen van het gebied en niet het toe-eigenen van de woningen. Het toe-eigenen van het 

Beheer en onderhoud door buurt – mee helpen aan leefbaarheid 

 Ik ben de bewoner die meehelpt aan een goede leefbaarheid 

 Helemaal mee 

eens 

Beetje mee 

eens 

Mee oneens Helemaal mee 

oneens 

De buurt 

houdt zelf het 

(groen)gebied 

bij, maar 

draagt 

financieel bij 

en krijgt een 

vergoeding 

Helemaal 

mee eens 

23% - 33% - 

Beetje mee 

eens 

27% 50% - - 

Mee oneens 27% 36% 67% 50% 

Helemaal 

mee oneens 

23% 14% - 50% 

Tabel 4.10  Beheer en onderhoud door de buurt zelf – willen de bewoners meehelpen aan 

de leefbaarheid, in procenten, 2014. N=79 

Auteur, 2014. 
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gebied zal dan waarschijnlijk nog beter werken als dit wordt gecombineerd met groenaandelen, 

zodat er ook sprake is van een stimulans om de kwaliteit te verbeteren en te behouden. 

 Uit regressietabel (14) in bijlage VII komt naar voren dat er significante verbanden gelegd 

kunnen worden tussen de planologische instrumenten. Hoe meer de bewoners het beheer op 

zich willen nemen, hoe meer de bewoners openstaan voor flexibele bestemmingen en het heft 

in eigen handen willen nemen. Vermoedelijk zal dit komen doordat bewoners een hoger 

verantwoordelijkheidsgevoel voor de buurt hebben als ze het beheer en onderhoud voor eigen 

rekening wil nemen, vanzelfsprekend dat deze bewoners dan ook graag het heft in eigen 

handen hebben. 

  

 

4.7 BEWONERS WILLEN NIET FINANCIEEL BIJDRAGEN 
Naast ruimtelijke instrumenten kunnen ook financiële instrumenten een bijdrage leveren aan de 

verbetering van de leefbaarheid. Echter geven de gemeente Heerlen, Woonpunt en de experts 

aan dat het bewust maken en het bewust worden van de mensen belangrijker is dan het 

inzetten van economische oplossingen. Kleine middelen kunnen namelijk al een groot effect 

hebben. De gemeente Heerlen geeft aan dat dit in deze situatie vooral belangrijk is, omdat vele 

inwoners in de verslechterde woonwijken al blij zijn als ze zelf hun schulden kunnen betalen. 

 Om in het huur- of koopcontract op te laten nemen dat bewoners verplicht zijn een 

financiële bijdrage te leveren aan de buurt werkt dan ook niet volgens de gemeente Heerlen, 

evenals het oprichten van een Vereniging van Eigenaren om free riders tegen te gaan. Niet 

alleen de gemeente vindt dit geen goed instrument, ook de experts vinden dat bewoners beter 

iets voor elkaar kunnen betekenen zonder daarvoor geld te betalen. Parkmanagement is een 

alternatief in bepaalde situaties. Parkmanagement kent eenzelfde opzet als de Vereniging van 

Eigenaren, alleen zonder verplichting tot financiële bijdrage. Toch is het oprichten van een 

parkmanagement niet altijd de oplossing voor het verbeteren van de leefbaarheid volgens 

Leidelmeijer (2014). Bij parkmanagement zorgt namelijk een groep voor het beheer en 

onderhoud van de buurt en richt zich niet op initiatieven die de leefbaarheid kunnen verbeteren. 

Dit doen stichtingen en verenigingen wel, zij hebben als doel de leefbaarheid verbeteren 

middels initiatieven.  

 Het resultaat uit de enquêtes geeft aan dat 82 procent van de respondenten niet verplicht 

financieel wil bijdragen. Echter vindt 57 procent van de ondervraagden het goed als de buurt 

wordt verplicht bij te dragen aan de leefbaarheid, zonder enige financiële bijdrage. In dit 

onderzoek bestaat het merendeel dat het er mee eens is uit bewoners met een koopwoning. 

Vermoedelijk komt dit doordat bewoners in een koopwoning meer belang hebben bij een goede 

leefbaarheid vanwege de waarde van hun woning. 

Bewoners verplichten bij te dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid 

 Koopwoning Huurwoning 

Helemaal mee eens 24% 21% 

Beetje mee eens 38% 31% 

Mee oneens 19% 21% 

Helemaal mee oneens 19% 28% 

Om leegstand en verloedering in een wijk tegen te gaan kan er belasting worden geheven op 

leegstaande panden (Schmidtchen en Koboldt, 2009). Dit geld wordt geïnvesteerd om de 

leefbaarheid in de buurt te verbeteren. De gemeente Heerlen vindt dat de eigenaren van een 

leegstaand pand een bijdrage kunnen leveren aan een gebied waar het pand leegstaat. 

Leegstand is iets wat de gemeente wil voorkomen. Volgens Leidelmeijer (2014) is het niet zinvol 

Tabel 4.11 Bewoners verplichten om bij te dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid, 

in procenten, 2014. N=81 

Auteur, 2014. 
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om eigenaren met een leegstaand pand een bijdrage te laten betalen. Het is beter om het 

probleem zelf op te lossen dan om er belasting over te heffen. Ook Dankert (2014) geeft aan 

dat dit geen oplossing is om leegstand tegen te gaan en de leefbaarheid te verbeteren. De 

woning staat al leeg en dan dienen de eigenaren ook nog mee te moeten betalen aan een wijk 

waaruit ze vertrekken. De kans is nihil dat ze hieraan mee werken. Uit de resultaten van dit 

onderzoek komt naar voren dat vijftig procent van de respondenten het er mee eens is dat er 

belasting wordt geheven op leegstaande woningen. Het geld moet dan wel ten goede komen 

aan de buurt. Het zijn voornamelijk huurders die het er mee eens zijn dat er belasting wordt 

geheven op leegstaande woningen, 61 procent ten opzichte van 43 procent onder de kopers. 

Vermoedelijk zijn bewoners in een koopwoning wat voorzichtiger met het instemmen van dit 

instrument, aangezien er een kans bestaat dat het hun treft. Mogelijk zou kunnen zijn dat in 

deze antwoordkeuze bewoners met een koopwoning, die er zeker van zijn er te blijven wonen, 

het er mee eens zijn dat er belasting geheven dient te worden op leegstaande woningen. Uit 

regressietabel (14) in bijlage VII komt echter geen significante relatie naar voren tussen de twee 

varabelen ‘eigendomssituatie’ en het instrument ‘belasting betalen’. Moet er wel bij genoteerd 

worden dat er waarschijnlijk wel een significante samenhang tussen de twee variabelen zou zijn 

geweest als de keuzemogelijkheid ‘niet van toepassing’ niet aanwezig was. Deze mogelijkheid 

is namelijk door 21 procent van de respondenten die in een koopwoning wonen ingevuld en 

door 16 procent die in een huurwoning wonen. 

 

Een ander economisch instrument om verloedering tegen te gaan zou een subsidieregeling 

kunnen zijn. In Frankrijk wordt hier gebruik van gemaakt om leegstand te voorkomen, kwaliteit 

van de woningen te verbeteren en de leegloop in een wijk te voorkomen door bewoners van 

een particuliere woning na renovatie te verplichten er minimaal zes jaar te wonen (Van Dam et 

al., 2010). De meningen om dit instrument toe te passen verschillen per partij. De gemeente 

Heerlen geeft aan dat stimulans in de vorm van subsidie zal helpen bij de bewoners. Er wordt 

vaak gedacht dat het geven van geld niet het gewenste effect heeft, maar niet is minder waar 

vindt de gemeente. De bewoners maken het geld niet direct op, ze besteden het juist goed. Dit 

komt volgens de gemeente Heerlen met name, omdat de meeste mensen erg graag in de buurt 

wonen en niet weg willen. Een verbinding van zes jaar aan de woning na het verkrijgen van de 

subsidie is dan ook helemaal niet aan de orde. De experts denken hier anders over, zij geven 

aan dat het kan zorgen voor ongewenste bijeffecten. Mensen zullen waarschijnlijk wachten met 

onderhoud en beheer totdat ze recht hebben op subsidie. De respondenten denken over dit 

instrument vrijwel hetzelfde als de gemeente, 42 procent van de respondenten waarop de 

regeling van toepassing zou kunnen zijn, zou gebruik maken van de subsidieregeling. In tabel 

4.12 kan afgelezen worden dat het grootste gedeelte dat gebruik zou maken van de 

subsidieregeling zich ook (best wel) thuis voelt. Echter kan uit regressietabel (15) in bijlage VII 

geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een significant verband tussen de twee 

variabelen. Het ‘thuis voelen’ heeft geen effect of de bewoners gebruik zouden maken van de 

regeling. 

 

 

Subsidieregeling – thuis voelen 

 Ik voel me thuis in de buurt 

 Heel erg Best wel Niet echt Helemaal niet 

Ik zou gebruik 

maken van de 

subsidie 

regeling 

Helemaal mee eens 45% 42% 50% - 

Beetje mee eens 36% 23% 25% 100% 

Mee oneens 18% 26% - - 

Helemaal mee oneens - 10% 25% - 

Tabel 4.12 Gebruik maken subsidieregeling – thuis voelen, in procenten, 2014. N=47 
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Ten slotte kan een omgeving met een slechte leefbaarheid gebruik maken van het instrument 

marketing. Een bedrijf zal investeren in het gebied, maar wel met marketingdoeleinden 

(Bergevoet en Van Tuijl, 2013). De gemeente Heerlen vindt het een goed instrument om een 

gebied met een slechte leefbaarheid te gebruiken als marketingplek voor bedrijven. De 

gemeente plaats hier wel een kanttekening bij, de marketing moet binnen de perken blijven en 

het mag niet uit de hand lopen. Het aantrekken van bedrijven om te investeren in een gebied 

zal niet de taak zijn van de gemeente. Een buurtvereniging zal dit op zich moeten nemen. De 

gemeente Heerlen geeft aan dat dit in de wijk Vrieheide al gebeurt. De buurtvereniging 

Vrieheide zorgt voor het aantrekken van bedrijven. Woonpunt daarentegen kijkt met gemengde 

gevoelens naar dit instrument. Ze zijn er nog niet uit of het wel of geen goede oplossing is voor 

het verbeteren van de leefbaarheid. Het verschil natuurlijk per bedrijf en locatie waar de 

marketing plaatsvindt en op welke en wat voor manier de investeringen zich uiten. Ook 

Woonpunt geeft aan dat het moet passen binnen het gebied en moet zorgen voor een 

meerwaarde. 

 De respondenten zijn het ook niet unaniem over eens of marketing bijdraagt aan het 

verbeteren van de leefbaarheid. In dit onderzoek geven vooral de huurders aan het er mee 

eens te zijn. Uit regressietabel (16) in bijlage VII komt naar voren dat er een significant verband 

bestaat tussen de eigendomspositie en het instrument ‘marketing’ en wordt bevestigd dat 

huurders dit een beter instrument vinden dan bewoners in een koopwoning. Daarnaast is in 

figuur 4.6 te zien dat vooral bewoners in de leeftijdscategorie 30 – 40 jaar het er niet mee eens 

zijn. Echter blijkt uit regressietabel (16) dat er geen significante relatie bestaat tussen deze twee 

variabelen. Dit zal vermoedelijk komen doordat de respondenten vooral een leeftijd van 50 jaar 

en ouder hebben, waardoor er geen goede uitspraak gedaan kan worden. 
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5. CONCLUSIE 

Dit onderzoek heeft ervoor gezorgd dat er een beeld geschetst kan worden of burgerkracht 

daadwerkelijk ingezet kan worden voor het oplossen van ruimtelijke problemen en in hoeverre 

de actoren hierbij betrokken (moeten) zijn. Aan de hand van de literatuur en het onderzoek 

wordt in dit hoofdstuk de centrale vraag beantwoord: in hoeverre willen en kunnen bewoners 

bijdragen aan een goede leefbaarheid in hun woonwijk?. 

 

 

De betrokkenheid uit zich in kleinschalige, zelfstandig initiatieven 

De verslechterde leefbaarheid heeft vermoedelijk geen invloed op de betrokkenheid van de 

bewoners, evenals het geen invloed heeft op de bereidheid van de bewoners. De bewoners 

blijven namelijk de kwaliteiten van de buurt zien en willen graag in hun buurt blijven wonen. 

Mogelijk heeft het aspect ‘thuis voelen’ invloed op vele factoren die bepalend zijn voor de 

betrokkenheid en de bereidheid. Het ontbreken van de sociale veiligheid heeft mogelijk een 

samenhang met het ‘thuis voelen’. Dat betekent hoe slechter de sociale veiligheid is, hoe 

minder mensen zich thuis voelen in de buurt. Het is naar alle waarschijnlijkheid dus van belang 

dat de bewoners in een buurt wonen waarmee ze zich verbonden voelen en zich thuis voelen. 

Als dit het geval is zullen de bewoners betrokken zijn bij de buurt en eerder bereid zijn bij te 

dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid. 

 

De buurten in dit onderzoek krijgen van de respondenten gemiddeld een zeven en meer dan de 

helft geeft aan zich best wel thuis te voelen in de buurt. Naar aanleiding van de samenhang die 

het ‘thuis voelen’ vermoedelijk heeft met de bereidheid en de betrokkenheid zou er in deze twee 

buurten een relatief hoge bereidheid moeten zijn om de leefbaarheid te verbeteren. 

 Uit de analyses komt naar voeren dat de huidige betrokkenheid minimaal is. De 

respondenten zijn (nog) niet actief betrokken met het organiseren van initiatieven in de buurt, 

geen lid van een buurtvereniging of nemen zelf of niet deel aan buurtactiviteiten. Toch hebben 

de bewoners in de onderzoek het idee dat ze al veel doen en een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor de leefbaarheid in de buurt. De huidige betrokkenheid 

kenmerkt zich dan ook niet in het nemen van (grote) initiatieven om de leefbaarheid te 

verbeteren, maar kenmerkt zich veelal in het netjes houden van de buurt, zoals het verzorgen 

van de eigen voortuin en het vegen van de stoep. Het verantwoordelijkheidsgevoel uit zich dus 

vooral in  kleinschalige, zelfstandige initiatieven waarvoor geen sociaal draagvlak nodig is. 

Echter zouden initiatieven waarvoor een sociaal draagvlak nodig is wel tot stand kunnen 

komen. Uit de analyse van de resultaten blijkt namelijk dat de bewoners die zich 

verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid zich ook meer betrokken voelen bij de 

buurtbewoners en willen bijdragen aan een betere omgeving. Vermoedelijk zal dit sociale 

draagvlak tot stand komen door bewoners die zich in de tweede helft van het leven bevinden. 

Uit de theorie kwam al naar voren dat deze leeftijdscategorie, vijftig jaar en ouder, het meest 

betrokken is bij de omgeving. Dit was in dit onderzoek ook van toepassing. Deze leeftijdsgroep 

woont meestal al voor een langere tijd in de buurt en zullen niet snel meer gaan verhuizen, dit 

heeft waarschijnlijk invloed op de betrokkenheid bij de omgeving. 

 

De actoren krijgen burgerparticipatie niet zomaar van de grond 

De actoren zullen de burgers vermoedelijk op verschillende manieren moeten stimuleren en 

activeren om ze betrokken te maken bij de buurt en bereid te krijgen om de leefbaarheid te 

verbeteren. Dit komt doordat er tussen de bewoner verschil zit in de welstandsklasse en sociale 
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contacten die ze hebben binnen de wijk. Deze twee factoren zijn bepalend voor de deelname 

van de burgerparticipatie en in hoeverre ze betrokken zijn. 

 De gemeente en de woningcorporatie hebben zelf al in de gaten dat ze verschillend zullen 

moeten optreden om burgerparticipatie van de grond te laten komen. Gemeente Heerlen geeft 

namelijk aan dat de betrokkenheid en initiatieven vanuit de bewoners zelf moeten komen en dat 

zij alleen kaders vaststellen en een faciliterende rol vervullen. Het idee van burgerkracht gaat 

verloren als de gemeente intensief zou deelnemen. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit binnen 

een koopwijk mogelijk zijn, aangezien er vanuit wordt gegaan dat hier voornamelijk mensen 

wonen met een hogere welstandsklasse en betere sociale contacten. Het gaat dan om de groep 

‘welgestelde’ die in een andere mate gestimuleerd en geactiveerd moeten worden dan de groep 

‘arme. In de huurwijk van dit onderzoek is veelal sprake van een lagere welstandsklasse 

waardoor vermoedelijk de groep ‘arme’ goed vertegenwoordigd is. Deze groep heeft meer 

stimulatie nodig. De woningcorporatie geeft al aan dat zij veel moeite zullen moeten doen om 

de bewoners actief te krijgen. Daarnaast heerst er bij de bewoners de gedachte dat de 

gemeente en woningcorporatie zelf genoeg geld hebben om de leefbaarheid te verbeteren. 

Mogelijk bestaat er het denkbeeld dat de verantwoordelijkheid van de leefbaarheid niet ligt bij 

de bewoners, maar bij de actoren. Uit dit onderzoek is gebleken dat hoe meer de 

woningcorporatie – in de ogen van de bewoners – doet om de leefbaarheid te verbeteren, hoe 

meer de bewoners zich thuis voelen in de buurt. Vermoedelijk zal dit komen doordat de sociale 

veiligheid verbeterd in een buurt als de leefbaarheid vooruit gaat. Met als gevolg dat de 

bewoners zich meer thuis voelen in de buurt.  

 

De gemeente en woningcorporatie zijn beide bereid om de burgerkracht in goede banen te 

leiden, maar ze zullen eerst moeten onderzoeken op welke manier ze de bewoners betrokken 

en bereid krijgen om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Dit betekent mogelijk dat  in 

sommige gevallen een nauwe samenwerking tussen de actoren en burgers, vooral in het 

beginstadium, van belang is. 

 Om tot een optimale burgerkracht te komen is het daarom belangrijk dat het sociale 

draagvlak in orde is. Daarnaast kan burgerkracht vermoedelijk niet spontaan ontstaan. Om dit te 

verwezenlijken is het nodig dat er een stichting of vereniging wordt opgericht. Deze stichting of 

vereniging zal het startpunt zijn voor het verkrijgen en uitvoeren van initiatieven. Echter zal het 

sociale draagvlak alleen mogelijk niet genoeg zijn om daadwerkelijk initiatieven tot uitvoering te 

kunnen brengen. Planologische instrumenten zullen naar alle waarschijnlijkheid een uitkomst 

bieden om sneller tot initiatieven te komen en initiatieven sneller te laten slagen. 

Functieneutraliteit kan er namelijk voor zorgen dat structurele leegstand wegblijft in een wijk en 

zorgt er daarnaast voor dat, bijvoorbeeld, een pop-up store zich sneller kan vestigen in een 

leegstaand pand. Ook het uitgeven van groen- en gebiedsaandelen kunnen er mogelijk voor 

zorgen dat de betrokkenheid in de buurt wordt vergroot, evenals het instrument toe-eigenen. 

Beide instrumenten kunnen zorgen voor een ruimtelijke verbetering welke tot stand komt door 

de burgers zelf. 

 

Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat economische instrumenten op dit 

moment niet het gewenst effect hebben om ruimtelijke problemen op te lossen en om tot een 

optimale burgerkracht te komen. Mogelijk liggen de economische instrumenten wat gevoeliger 

bij de bewoners en vergroten ze de betrokkenheid en de bereidheid niet. Zowel de actoren als 

de bewoners omarmen de economische instrumenten niet. 

 Echter zou het belasting heffen op leegstaande winkel- en bedrijvenpanden mogelijk wel 

kunnen zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid en het laten opbloeien van initiatieven. 

Het geld dat hierbij wordt geïnd zou geïnvesteerd kunnen worden in de initiatieven die de 

bewoners of andere partijen hebben. Ten slotte zal een investering in de wijk door het 

bedrijfsleven kunnen zorgen voor een impuls in de wijk. Door hun naam te verbinden aan de 
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investering wordt er een win-win situatie gecreëerd voor de organisatie en de bewoners. De 

initiatieven – groot en kleine – van de bedrijven moeten passen binnen de, door de actoren, 

vastgestelde kaders en randvoorwaarden. 

 

Burgerkracht langzaam op gang laten komen 

Uit dit onderzoek kan voorzichtig geconcludeerd worden dat bewoners en actoren bereid zijn bij 

te dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid. Op dit moment staan de actoren hier meer 

voor open en lijkt het alsof ze hier ook al verder in zijn dan de bewoners zelf. De overstap naar 

een doe-het-zelf samenleving kan niet in één keer gemaakt worden. De bewoners zullen 

begeleid moeten worden in deze overgang en zullen niet het idee moeten hebben dat ze er 

alleen voor staan. De bijdrage die bewoners kunnen leveren is namelijk aanzienlijk groot, mits 

er een goed sociaal draagvlak is gecreëerd en de actoren op de juiste wijze, die past bij het 

profiel van de burgers, stimuleert en activeert.  

 Een basis om de betrokkenheid en bereidheid tot stand te laten komen bij de burgers is het 

thuis voelen. Als de bewoners zich thuis voelen in de wijk wordt tevens de betrokkenheid bij de 

medebewoners vergroot. Dit zorgt ervoor dat er een (goed) sociaal draagvlak tot stand kan 

komen. Vermoedelijk zal de groep vijftigplussers de burgerkracht gaan vormen en waarschijnlijk 

ook dragen. Een uitdaging is om bewoners die in een lagere leeftijdscategorie vallen erbij te 

betrekken en betrokken te maken. Mogelijk zal makkelijker gaan als het sociaal draagvlak al is 

gevormd.  

 De betrokkenheid bij de actoren is groot. Het probleem grijpt ze aan en willen ervoor zorgen 

dat het opgelost wordt. Echter wel in samenwerking met de burgers. De actoren staan open om 

de burgers ‘los te laten’ en de initiatieven die zijn aandragen te omarmen. Echter zullen zij 

kaders en randvoorwaarden blijven hanteren, zodat het niet uit de hand loopt en een eigen 

leven gaat leiden. In het begin zullen de actoren een grotere bereidheid moeten tonen om de 

leefbaarheid te verbeteren, vooral omdat burgerkracht in haar kinderschoenen staat en de 

bewoners vaak het verantwoordelijkheidsgevoel van initiatief nog niet hebben.  
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6. AANBEVELINGEN 

Niet alleen voor de burgers is het een hele verandering om over te stappen naar 

burgerparticipatie, ook voor gemeenten en woningcorporaties is het een hele overgang. Uit dit 

onderzoek zijn verschillende, interessante resultaten naar voren gekomen die ervoor kunnen 

zorgen dat de overgang van verzorgingsstaat naar een doe-het-zelf samenleving beter verloopt 

en burgerkracht uiteindelijk een wapen is tegen ruimtelijke problemen. 

 

 

6.1 THUIS VOELEN IS EEN VEREISTE 
Uit de resultaten van dit onderzoek kan mogelijk geconcludeerd worden dat bewoners die zich 

thuis voelen meer betrokken zijn bij de buurt en eerder bereid zijn bij te dragen aan een goede 

leefbaarheid. Voor het creëren van een betrokken samenleving is het van belang dat de 

bewoners zich thuis voelen in de wijk en de omgeving. Vermoedelijk bestaat er geen 

samenhang tussen het ‘thuis voelen’ en de ervaren leefbaarheid. Een goede leefbaarheid 

betekent namelijk dat de omgeving aansluit bij de wensen en behoeften die de bewoners 

hebben. Er is sprake van een zogenaamde ‘fit’ tussen bewoner en omgeving. Het ‘thuis voelen’ 

in een wijk betekent dat de bewoners verbonden zijn met de omgeving, de andere 

buurtbewoners en de buurt. Kortom: het verkrijgen van een goede leefbaarheid is het doel dat 

bereikt dient te worden middels burgerkracht. Burgerkracht wordt gecreëerd als bewoners zich 

thuis voelen in de wijk. 

 

In dit onderzoek is onder de respondenten naar voren gekomen dat sociale veiligheid een van 

de belangrijkste factoren is die invloed heeft op het ‘thuis voelen’. Vermoedelijk is het zo dat 

hoe meer bewoners vinden dat de sociale veiligheid ontbreekt, hoe minder de bewoners zich 

thuis voelen in de wijk. Daarnaast is naar voren gekomen dat bewoners zich mogelijk meer 

thuis voelen in de wijk als ze overeenstemmende ideeën over leefbaarheid hebben met de 

buurtgenoten. 

 Belangrijk is dat de actoren gaan inzien dat het ‘thuis voelen’ een erg belangrijk aspect is 

om tot burgerkracht en een goede leefbaarheid te komen. Sociale veiligheid is een factor die 

invloed heeft op het ‘thuis voelen’. In de wijken waar dit onderzoek is uitgevoerd zijn de 

onveiligheidsgevoelens vrij hoog en komen boven het gemiddelde van Heerlen uit. Daarnaast 

ontbreekt vermoedelijk de sociale veiligheid bij huurders iets meer dan bij de kopers. De actoren 

zullen, misschien in samenwerking met derden, ervoor moeten zorgen dat de 

onveiligheidsgevoelens afnemen. Verder zullen er mogelijk andere aspecten zijn die invloed 

hebben op het ‘thuis voelen’, zoals herkenning in en erkenning van medebuurtbewoners. Als 

bewoners gelijkstemmende ideeën hebben zullen ze zich eerder thuis voelen in de buurt. Met 

name bij bewoners die al lang in de wijk wonen en de samenstelling zien veranderen resulteert 

dit in een afname van het ‘thuis voelen’ in de wijk. 

 

 

6.2 ACTOREN MOETEN ACTIEF DEELNEMEN IN DE BEGINFASE 
De aanwezigheid van een sociaal draagvlak is naar alle waarschijnlijkheid cruciaal om 

burgerparticipatie te doen slagen. Het sociale draagvlak is namelijk het startpunt van 

initiatieven. Spontane acties en op zichzelf staande initiatieven, vaak uitgevoerd zonder sociaal 

draagvlak hebben meestal geen algemeen belang. Dat is wel de bedoeling als activiteiten 

worden uitgevoerd ten behoeve van het verbeteren van de leefbaarheid. 

 Echter komt een sociaal draagvlak niet zomaar tot stand. Het is nodig dat er een stichting of 

vereniging – voor zover deze nog niet aanwezig is – wordt opgericht om de buurtbelangen te 
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behartigen en initiatiefnemers binnen te halen. Uit de conclusie is naar voren gekomen dat het 

belangrijk is dat de actoren aanwezig zijn bij het oprichten van het sociaal draagvlak. Dit wordt 

geconcludeerd, omdat er niet zomaar een overgang van verzorgingsstaat naar doe-het-zelf 

samenleving gemaakt kan worden waarbij bewoners verschillende verantwoordelijkheden 

krijgen. Bewoners hebben vermoedelijk ondersteuning nodig bij het opzetten van het draagvlak 

en het verwerken en uitvoeren van initiatieven. Het is aan de actoren om te bekijken in hoeverre 

de bewoners deze ondersteuning nodig hebben aan de hand van het model van Albeda et al. 

(2003). In het model wordt de burgerparticipatie bekeken aan de hand van de welstandsklasse 

en bestaande sociale contacten in de buurt wat resulteert in welke mate ze ondersteuning nodig 

hebben bij het opzetten van burgerparticipatie. 

 

Als het sociaal draagvlak goed is opgezet kunnen de actoren zich langzaam terugtrekken. Op 

de achtergrond zullen de actoren altijd aanwezig zijn en zicht houden op de uitvoering van de 

initiatieven en andere zaken. In een later stadium van burgerkracht zullen de actoren alleen nog 

maar faciliteren en een kleine netwerkrol vervullen. Ze zijn niet meer de partij die besluiten 

neemt over een initiatief. Het is de taak van de bewoners om te bekijken welk initiatief de 

leefbaarheid kan verbeteren en waaraan de buurt het meeste waarde hecht. Het is belangrijk 

dat de wijk het gevoel krijgt dat ze zelf zeggenschap hebben over de wijk en zelf mogen 

bepalen waar het geld heen gaat, uiteraard binnen de vastgestelde kaders en 

randvoorwaarden. Door op deze manier te faciliteren zal burgerkracht mogelijk beter tot haar 

recht komen. Het is als actor dan ook van belang om in te zien dat een wijk zelf zal leren van 

haar fouten. Het investeren in een initiatief dat, volgens de actoren, geen kans van slagen heeft 

zal toch een goed effect kunnen hebben op de wijk. De wijk kiest bewust om te investeren in dat 

initiatief, ze zullen zelf ervaren of het een goede of verkeerde keuze is geweest en welke 

invloed het heeft op de leefbaarheid. Kortom: de burgers weten wat de wijk belangrijk vindt en 

nodig heeft voor een goede leefbaarheid, laat de burgers daar dan ook in investeren. 

 

 

6.3 BEHEER EN ONDERHOUD: EEN TAAK VOOR DE BEWONERS 
Voor een goede burgerkracht is het naar alle waarschijnlijkheid goed als de actoren het beheer 

en onderhoud van de omgeving overlaten aan de bewoners. Mogelijk wordt zo het 

verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving vergroot en meer betrokkenheid gecreëerd 

onder de bewoners. Het introduceren van groenaandelen in een wijk is een goed instrument om 

dit te bereiken. De actoren zullen zelf niet meer hoeven te investeren in het beheer en 

onderhoud van het groen in de wijk. Echter zullen de actoren wel een financiële stimulans 

moeten toekennen aan de bewoners welke in het bezit zijn van aandelen. Het opzetten van een 

beheerfonds is hiervoor een oplossing. Uit dit fonds wordt aan de bewoners die een 

groengebied in beheer hebben dividend uitgekeerd. Het uitkeren van dividend dient gezien te 

worden als stimulans, waardoor het beheer en onderhoud naar behoren gebeurd en de kwaliteit 

gewaarborgd blijft. Daarnaast zullen vermoedelijk bewoners eerder een groenaandeel kopen 

als er dividend tegenover staat. Bij onbehoorlijk beheer en onderhoud kan het aandeel worden 

teruggekocht door de actor en aan iemand anders worden toegekend. Vermoedelijk zal dit niet 

snel het geval zijn, aangezien de aandeelhouder het aandeel van het groengebied voor een 

bepaald bedrag van de actor koopt, zonder overdracht van eigendomsrechten. De bewoner 

kiest er bewust voor om het groengebied te gaan onderhouden door er in te investeren. Verder 

kan het aandeel ten alle tijden worden terugverkocht aan de actor, waardoor de bewoner niet 

wordt belast met een blijvende verplichting van beheer en onderhoud. Dit zal er mogelijk ook 

voor zorgen dat de bewoners eerder een groenaandeel kopen. Door het uitgeven van 

groenaandelen zullen de bewoners vermoedelijk (meer) betrokken raken bij de buurt en bereid 

zijn om de leefbaarheid in de omgeving te vergroten. Ten slotte wordt de openbare ruimte 



80 

 

overgelaten aan burgerkracht, wat tevens het uiteindelijke doel is om de ruimtelijke problemen 

op te lossen.  

 

Het uitgeven van groenaandelen zal pas van start kunnen gaan als de bewoners zich thuis 

voelen in hun omgeving en er een sociaal draagvlak is gecreëerd. Deze twee aspecten zijn 

vermoedelijk cruciaal voor het slagen van burgerparticipatie. Het uitgeven van groenaandelen is 

een initiatief dat gedragen dient te worden door de burgers. Het is namelijk van belang dat de 

wijk openstaat voor zulke initiatieven, zodat het ook een kans van slagen heeft. Daarnaast is 

het belangrijk dat de actoren duidelijk maken aan de bewoners dat het onderhoud en beheer 

van het groengebied in opdracht is van de gemeente of woningcorporatie. Het mag en kan geen 

eigen leven gaan leiden. Initiatieven die door de buurtvereniging of –stichting worden uitgevoerd 

op het groengebied hebben dan ook geen toestemming nodig van de aandeelhouder. De 

vereniging beslist in samenspraak met de wijk over de uit te voeren initiatieven. Ten slotte is het 

aan te raden om dit instrument in het beginstadium alleen toe te passen op groengebieden. 

Mocht dit goed werken, dan kan per omgeving gekeken worden of dit instrument ook op andere 

gebieden toegepast kan worden. 

 

 

6.4 POP-UP VOOR EEN AANTREKKELIJKE WIJK 
Het is erg belangrijk dat een wijk aantrekkelijk wordt voor andere partijen, zodat er ook 

initiatieven van buitenaf komen om de leefbaarheid te verbeteren. De buurtvereniging zou een 

goede partij kunnen zijn om de wijk onder de aandacht te brengen bij andere partijen die een 

meerwaarde kunnen creëren. De buurtvereniging is tevens diegene die deze partijen zal 

moeten aantrekken. Initiatieven die externe partijen willen uitvoeren dienen binnen de 

vastgestelde kaders en randvoorwaarden te blijven en het merendeel van de wijk zal voor het 

initiatief moeten stemmen. Om initiatieven van externe partijen sneller van de grond te laten 

komen en het proces niet te laten stageneren zal functieneutraliteit of flexibele bestemmingen 

mogelijk een uitkomst bieden. Dit instrument zorgt ervoor dat de bestemming van een gebied of 

(leegstaand) pand vrijwel neutraal is, waardoor een initiatief snel van de grond kan komen en 

van start kan gaan. Het is van belang dat initiatiefnemers niet worden afgeschrikt door een 

langdurig proces zonder zekerheid. Daarnaast wordt het voor de buurtvereniging een stuk 

lastiger om partijen aan te trekken als er een lange tijd gepaard gaat voordat het initiatief tot 

uitvoering kan worden gebracht.  

 

Een concept dat de wijk mogelijk onder de aandacht brengt en aantrekkelijk maakt is het 

vestigen van een of meerdere pop-up stores in de wijk. Dit concept zal in een vroeg stadium 

gerealiseerd moeten worden, zodat de wijk een impuls krijgt en onder de aandacht komt. Het 

gevolg kan zijn dat andere (grotere) partijen interesse krijgen om te investeren in het gebied. 

Daarnaast is het mogelijk dat een pop-up store de betrokkenheid in de buurt bevorderd. Het 

opvullen van leegstand en het invullen van een juiste functie kan er namelijk ook voor zorgen 

dat dit positieve invloed heeft op de bewoners. Het is echter van belang dat de functie van de 

pop-up store past binnen de wijk. Daarnaast is dit concept voor een bepaalde tijd, met als doel 

de wijk positief in de aandacht te zetten en aantrekkelijk te maken. Met de inzet van dit 

instrument dient hier rekening mee gehouden te worden. 
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7. TOT SLOT 

Dit onderzoek is met grote zorg uitgevoerd en er is geprobeerd om tot zo betrouwbaar mogelijke 

resultaten te komen. Echter zouden er betere uitspraken gedaan kunnen worden over de 

resultaten als er in plaats van enquêtes ook interviews onder de bewoners waren afgenomen. 

Met name omdat de laaggeletterdheid en welstandsklasse in desbetreffende wijken relatief 

hoog is, wat heeft geresulteerd dat het respons geen algemeen beeld geeft over de wijken. 

Daarnaast kent het onderzoek een tekortkoming in de vraagstelling. In de enquête is niet 

gevraagd hoe lang de bewoners al in de wijk wonen en wat hun geplande woon duur is. Aan de 

hand hiervan zou bekeken kunnen worden of er een verband zou zijn met de betrokkenheid en 

bereidheid van de bewoners. In een volgend onderzoek is het dan ook gewenst om dit mee te 

nemen. Verder zou in een vervolg onderzoek gekeken kunnen worden in hoeverre ‘thuis voelen’ 

invloed heeft op burgerkracht en wat de invloeden hierop zijn. De resultaten in dit onderzoek 

geven aan dat er verbanden zijn, maar het is interessant om deze verbanden precies in kaart te 

hebben. Ten slotte is in dit onderzoek bekeken of burgerkracht de ruimtelijke problemen kan 

oplossen, dat blijkt het geval te zijn. Interessant is om te onderzoeken in hoeverre het oplossen 

van ruimtelijke problemen afhankelijk is van burgerkracht. Met name als de 

participatiesamenleving doorzet zullen de burgers veel invloed krijgen en kunnen uitoefenen. 

Welk effect heeft dat dan op de ruimte en is het dan nog gewenst om problemen op te lossen 

middels burgerkracht? 

 

Dit onderzoek is geschreven voor de gemeente Heerlen en toegepast op twee wijken dit met 

een algemeen gemiddelde beneden het gemiddelde van Heerlen scoren. De aanbevelingen in 

dit onderzoek zijn echter generaliseerbaar voor alle wijken in een krimpgebied die kampen met 

een achteruitgang van de leefbaarheid. Het zijn namelijk bevindingen die voortkomen uit het 

onderzoek en algemene aanbevelingen geven om ruimtelijke problemen, in stappen, op te 

lossen middels burgerkracht. De aanbevelingen zullen echter per gemeente en wijk anders 

geïnterpreteerd en uitgevoerd kunnen, en waarschijnlijk moeten, worden. In dit rapport wordt 

dan ook geen invulling gegeven, waardoor de aanbevelingen als richtlijnen met eventuele 

suggesties gelezen kan worden. 
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BEGRIPPENLIJST 

In het gehele onderzoek wordt er gebruik gemaakt van verschillende begrippen of moeilijke 

woorden. In deze lijst worden alle gebruikte woorden helder uitgelegd, afgebakend en 

gedefinieerd. 

 

Actoren 

Onder actoren kunnen heel veel instanties 

en instellingen vallen, vooral als het gaat 

om actoren die te maken hebben met 

krimp. In dit geval zijn er twee actoren die 

betrekking hebben op het onderzoek, 

namelijk de gemeente Heerlen en de 

woningcorporaties die actief zijn in de 

gemeente Heerlen.  

 

Anticipeergebieden 

Regio’s of gemeenten die in de (nabije) 

toekomst te maken gaan krijgen met 

demografische krimp. 

 

Bejaarden huishouden 

Een- of tweepersoons huishouden met een 

leeftijd vanaf 75 jaar (Pacolet et al., 2004).  

 

Betrokkenheid 

De contacten die er in een wijk zijn, de 

deelname aan het verenigingsleven en de 

deelname aan organisaties in de 

woonomgeving (Leidelmeijer en Van der 

Reijden, 1997). 

 

Bevolkingssamenstelling 

De opbouw van de bevolking. 

 

Burgerkracht 

De burgers nemen het heft in eigen handen 

en verwezenlijken doelen op ‘eigen kracht’. 

Een doe-het-zelf samenleving. 

 

Buurt 

Een deel van een wijk (Van Dale, 2014). 

 

Externaliteiten 

Negatieve effecten die onder andere 

voortkomen kunnen komen uit markt falen. 

Voorbeelden van negatief effecten zijn 

leegstand van woningen,  verloedering van 

de woonwijk en slechte kwaliteit van de 

woningen. 

 

Free rider 

Bewoners of bedrijven die niet financieel 

bijdragen aan een parkmanagement of 

fonds, maar wel profiteren van het beheer, 

onderhoud en activiteiten. 

 

Huishouden met kinderen 

Een eenpersoons of tweepersoons 

huishouden met één kind of meerdere 

kinderen. 

 

Huishouden zonder kinderen 

Een eenpersoons of tweepersoons 

huishouden zonder kinderen. 

 

Huishoudensamenstelling 

De samenstelling van het huishouden, 

zoals: zelfstandig huishouden, huishouden 

met kinderen, senioren huishouden, 

bejaard huishouden of zorgafhankelijk 

huishouden. 

 

Instrumenten 

Instrumenten zijn mogelijke oplossingen die 

zorgen voor de verbetering van de 

leefbaarheid in desbetreffende woonwijk. In 

dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van 

planologische, economische en sociale 

instrumenten. 

 

Leefbaarheid 

“Leefbaarheid is de mate waarin de 

leefomgeving aansluit bij de voorwaarden 

en behoeften die er door de mens aan 

worden gesteld. Het gaat over de 

voorwaarden waaronder mensen in een 

bepaalde omgeving kunnen en willen 

samenleven” (Van der Wouw, 2011). 
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Leefomgeving 

De omgeving waar men in leeft en dagelijks 

gebruik van maakt. 

 

Leegstand 

Het aantal woningen of panden dat leeg 

staat. 

 

Levensfase 

“Een levensfase is een deel van het leven 

dat zich onderscheidt van andere delen 

door een gebeurtenis, zoals gaan 

samenwonen, een woning kopen, kinderen 

krijgen, het uit huis gaan van kinderen en 

met pensioen gaan” (Blijie et al., 2009). 

 

Krimp 

Synoniem voor bevolkingsdaling of 

demografische krimp. Achteruitgang in het 

inwonersaantal. 

 

Krimpregio’s 

Een regio waar krimp voorkomt. 

 

N 

Het aantal respondenten dat is 

meegenomen in de analyse. Bijvoorbeeld 

N=83, dan zijn er 83 ingevulde enquêtes 

meegenomen in de analyse. 

 

Parkstad Limburg 

Een stadsregio in Zuid-Limburg waarin de 

gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, 

Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld 

en Voerendaal samenwerken. 

 

Participatiesamenleving 

Een samenleving waarbij de 

verantwoordelijkheid van de woonomgeving 

ligt bij de burgers en de overheid minder of 

geen hulp meer aanbiedt. 

 

Pop-up store 

Een tijdelijke winkel of horeca gelegenheid 

dat zich voor korte duur in een leegstaand 

pand vestigt.  

 

Regie 

Het publieke beleid en bestuur van de 

gemeente. 

 

Regiewensen 

De wens hoe de gemeente zijn beleid en 

regie moet uitvoeren naar de bewoners toe. 

 

Senioren huishouden 

Een- of tweepersoons huishouden met een 

leeftijd vanaf 60 jaar (Pacolet et al., 2004). 

 

Significante relatie 

De uitkomst van het verband tussen twee 

factoren berust met minimaal 90 procent 

zekerheid niet op toeval. 

 

Significant verband 

De uitkomst van het verband tussen twee 

factoren berust met minimaal 90 procent 

zekerheid niet op toeval. 

 

Sociale cohesie 

De mate waarin burgers in de maatschappij 

verbondenheid ervaren en zich 

medeverantwoordelijk voelen voor het 

algemeen welzijn van de omgeving 

(Cultureel Woordenboek, 2014). 

 

Uitnodigingsplanologie 

“Bij uitnodigingsplanologie bepalen 

overheden op hoofdlijnen  waar ruimtelijk 

wel of geen veranderingen gewenst zijn 

met het oog op lange termijn prognoses en 

tot beschermen waarden (…). Binnen 

kaders op hoofdlijnen stellen overheden 

zich uitnodigend en faciliterend op 

tegenover initiatiefnemers, zowel privaat als 

particulier. Uitnodigingsplanologie is het 

vervolg op toelatingsplanologie en 

ontwikkelingsplanologie” (Eiffel, z.j.). 

 

Uitsortering van bevolkingsgroepen 

Sommige bevolkingsgroepen verdwijnen of 

trekken weg uit een omgeving met als 

gevolg dat er een omgeving ontstaat met 

eenzelfde bevolkingsgroep, bijvoorbeeld 

met een leeftijd van 55-plus. Voor een 

goede leefbaarheid is het belangrijk dat er 

verschillende bevolkingsgroepen in een 

omgeving aanwezig zijn.  
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Variabelen 

Een leefbaarheidfactor die een bepaalde 

waarde krijgt als hij in verband wordt 

gebracht met een andere variabelen. 

 

Verloedering 

Achteruitgang in de kwaliteit of achterstallig 

onderhoud van een woning of buurt dat 

ervoor zorgt dat de omgeving er minder 

netjes uitziet.  

 

Verslechterde woonwijk 

Met de verslechterde woonwijk wordt een 

oude woonwijk met goedkope 

koopwoningen en achterstallig onderhoud 

bedoelt. Daarnaast kent de buurt een 

gemêleerde bevolkingssamenstelling, 

lagere sociale klassen en veel ouderen. Het 

grootste probleem in de wijk is leegstand 

(Heerlen, 2014b).  

 

Welstandsklasse 

Geeft aan in welke sociale klasse, in 

combinatie van opleidingsniveau en beroep 

de buurtbewoners vallen (Albeda et al., 

2013). 

 

Wijk 

Deel van een stad of groot dorp (Van Dale, 

2014). 

 

Woonomgeving 

De (nabije) omgeving waarin men woont, 

ook wel de buurt of wijk. 

 

Z-score 

Z-score is een gestandaardiseerde waarde 

die zich met andere Z-scores laat 

vergelijken. Een statistische aanduiding. 

 

Zelfstandig huishouden  

Een- of tweepersoonshuishouden dat 

zelfstandig woont. Dit huishouden wordt 

ook wel starters genoemd in de volksmond. 

 

Zorgafhankelijk huishouden 
Een- of tweepersoons huishouden welke in 

de laatste levensfase zit. Het huishouden is 

afhankelijk van zorg en hulp van derden. 

Vanaf 75 jaar neemt de kans op 

lichamelijke achteruitgang toe (Jorritsma en 

Olde Kalter, 2008). 
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BIJLAGE I  ONTWIKKELCYCLUS HUISHOUDEN 
De ontwikkelcyclus huishouden laat zien welke verhuizingen plaatsvinden en hoe het 

huishouden door de tijd veranderd. Als eerste kan het huishouden in het geheel zich 

verplaatsen door de tijd (paarse pijl). In dit geval verhuist het gehele huishouden zich door de 

tijd en komt telkens in een andere fase terecht. In elke fase zijn er andere wensen en 

behoeften. Vervolgens kan er een verhuizing plaatsvinden door relatievorming (blauwe pijl). 

Een alleenstaand huishouden wordt een tweepersoonshuishouden. Verder kan er verhuizing 

plaatsvinden door relatieverbreking (roze pijl). In dit geval gaan mensen verhuizen, omdat hun 

relatie met het huishouden wordt verbroken. Ten slotte veranderd door overlijden uiteraard ook 

de samenstelling van het huishouden en zal er ook een verhuizing naar een ander huishouden 

plaatsvinden (groene pijl). 

  

Figuur I.1 Ontwikkelcyclus huishouden  

BRO, 2014. 
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BIJLAGE II   FUNCTIONELE OMGEVING WONEN 
De functionele omgeving wonen laat drie aspecten zien die invloed hebben op het wonen. Deze 

drie aspecten zijn: vrije tijd, dagelijks leven en sociale cohesie. Onder deze drie aspecten vallen 

verschillende factoren die invloed hebben op de woonomgeving. Echter kunnen er uiteraard 

nog meerdere toegevoegd worden. Daarnaast vindt elk individu, huishouden en leeftijdsgroep 

andere factoren belangrijk voor een goede woonomgeving.  

  

Figuur II.1 Functionele omgeving wonen  

BRO, 2004. 
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BIJLAGE III  ENQUETE 
Onderstaand de enquête welke is afgenomen bij de bewoners in de verslechterde woonwijken 

in Heerlen. De keuze van de wijken is verantwoord in hoofdstuk 3.3. 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

U weet vast dat Heerlen kampt met bevolkingsdaling en dat er allerlei onderzoeken plaatsvinden om de 

leefbaarheid in de gemeente te verbeteren. Dit onderzoek richt zich niet op de gemeente Heerlen in het 

algemeen, maar op de buurt. Uw buurt om precies te zijn. Want een leefbare buurt is ook voor u van 

belang. Daarom zijn wij zeer benieuwd wat u zelf belangrijk vindt voor de leefbaarheid in uw buurt. En wat 

u alleen of samen met andere zou willen doen om de leefbaarheid van uw buurt te verbeteren. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd voor de gemeente Heerlen in opdracht van adviesbureau BRO en Radboud 

Universiteit Nijmegen. 

 

U doet ons een groot plezier met het invullen van deze enquête. De vragenlijst is anoniem en bestaat uit 

39 meerkeuze vragen, dat betekent dat het invullen 10 kleine minuten van uw tijd in beslag neemt. En met 

het invullen maakt u ook nog eens kans op een VVV bon ter waarde van €20.00, er worden onder 

de deelnemers twee VVV bonnen verloot. We hopen dat u de vragenlijst binnen 10 dagen naar ons retour 

stuurt in bijgevoegde enveloppe. 

 

Namens de gemeente Heerlen, adviesbureau BRO en de Radboud Universiteit wil ik u heel hartelijk 

danken voor het invullen en uw tijd. Mocht u geïnteresseerd zijn in het resultaat kunt u aan het einde van 

deze vragenlijst uw e-mail adres invullen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Lisa Elbers 

 

DE BUURT 

1. Wat verstaat u onder uw buurt? 

o De aangrenzende woningen en gebouwen om mij heen 

o Mijn straat 

o Een aantal straten om mijn woning heen 

o De hele wijk 

o Anders, namelijk:…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Waarom woont u in deze buurt? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

o Vanwege de voorzieningen in de buurt 

o Vanwege de rust 

o Vanwege de ruimte 

o Vanwege de kind vriendelijkheid 

o Vanwege de natuur 

o Vanwege de nabijheid van familie 

o Vanwege de nabijheid van vrienden 

o Vanwege de nabijheid van (sport)verenigingen 

o Vanwege de beschikbaarheid van een woning 

o Vanwege het type woning 

o Anders, namelijk:…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Wat is op u van toepassing? 

o Ik woon in een koopwoning 

o Ik woon in een huurwoning 

 

4. Vindt u dat de woningcorporaties genoeg doet om een goede leefbaarheid te creëren? 

o Ja 

o Een beetje  

o Nee 
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o Niet van toepassing 

 

5. Voelt u zich thuis in uw buurt? 

o Heel erg 

o Best wel 

o Niet echt 

o Helemaal niet 

 

6. Voelt u zich betrokken bij de mensen die in uw buurt wonen? 

o Bij niemand 

o Bij de meeste mensen niet 

o Bij de meeste mensen wel 

o Bij iedereen 

 

7. Zou u bij willen dragen om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren? 

o Ja 

o Misschien 

o Nee 

 

8. Welk cijfer geeft u uw buurt? (10 is zeer goed en 1 is zeer slecht) 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9 

o 10 

 

BETROKKENHEID 

9. Hebben u en uw buurtbewoners dezelfde ideeën over wat wel en niet kan in de buurt? Bijvoorbeeld over 

hoe de tuin of portiek netjes gehouden wordt en over hoe je in een buurt met elkaar samenleeft. 

o Bijna niemand 

o De meeste mensen niet 

o De meeste mensen wel 

o Bijna iedereen 

 

10. Voelt u zich (mede)verantwoordelijk voor de leefbaarheid in uw buurt? 

o Ja heel erg 

o Ja een beetje 

o Af en toe 

o Nee 

 

11. Zijn er in deze buurt weleens buurtfeesten of andere activiteiten waarvoor de hele buurt is 

uitgenodigd? 

o Ja, ga door naar vraag 12 

o Nee, ga door naar vraag 13 

 

12. Hoe vaak gaat u naar deze feesten of activiteiten? 

o Nooit 

o Meestal niet 

o Meestal wel 

o Altijd 

 

13. Bent u lid van de buurtvereniging of bewoners/huurdersvereniging? 
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o Ja, ga door naar vraag 14 

o Nee, ga door naar vraag 15 

 

14. Hoe vaak gaat u hierheen? 

o Eens per jaar of minder  

o Een aantal keren per jaar 

o Een aantal keren per maand 

o Eens per week 

o Een aantal keren per week of vaker 

 

15. Doet u iets om uw buurt netjes te houden? Bijvoorbeeld door de stoep te vegen, een plantsoen bij te 

houden of door afval op te ruimen. 

o Nooit 

o Meestal niet 

o Meestal wel 

o Altijd 

 

16. Heeft u het afgelopen jaar samengewerkt met andere buurtbewoners om iets te organiseren voor de 

buurt? Bijvoorbeeld een buurtfeest, een activiteit of een buurtkrantje. 

o Ja, ga door naar vraag 17 

o Nee, ga door naar vraag 18 

 

17. Hoe vaak bent u in het afgelopen jaar met deze buurtbewoners bijeengekomen? 

o Nooit bijeengekomen 

o Ongeveer eens in het half jaar  

o Ongeveer eens in de drie maanden  

o Ongeveer eens in de twee maanden  

o Ongeveer maandelijks of vaker  

 

18. Moet de gemeente u stimuleren en activeren om betrokken te zijn bij de buurt? 

o Ja 

o Misschien 

o Nee 

o Geen invloed 

 

LEEFBAARHEID 

 

19. Vindt u een leefbare omgeving belangrijk? 

o Ja 

o Nee 

o Geen mening 

 

20. Wat vindt u het belangrijkste voor een leefbare omgeving? 

o De contacten in de buurt 

o Het groen in de buurt 

o De kwaliteit van de woningen  

o De verschillende samenstellingen van leeftijd en de verschillen van de bevolking 

o Aanwezigheid van voorzieningen  

o Openbare ruimte 

 

21. Een leefbare buurt kenmerkt zich volgens u in een: (3 antwoorden mogelijk) 

o Veilige buurt 

o Rustige buurt 

o Buurt met veel sociale contacten 

o Buurt met de aanwezigheid van voorzieningen 

o Buurt met veel groen 

o Buurt met verschillende leeftijdsklassen en culturen 
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o Buurt met activiteiten voor jong en oud 

o Buurt die betrokken is bij de bewoners 

o Buurt die betrokken is bij de omgeving 

o Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………. 

 

22. Bent u bereid bij te dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in uw buurt? 

o Ja 

o Misschien 

o Nee 

 

23. Vindt u sociale veiligheid in uw buurt belangrijk? 

o Ja 

o Op sommige momenten 

o Nee 

 

24. Ontbreekt sociale veiligheid in uw buurt? 

o Ja heel erg 

o Ja een beetje 

o Af en toe 

o Nee  

 

OPLOSSINGEN VOOR EEN BETERE LEEFBAARHEID 

De oplossingen worden aan u voorgelegd in ideeën die vanuit ons onderzoek naar voren zijn gekomen. 

 

Idee 1 

De gemeente mag belasting heffen op een woning die leegstaat. Dit geld komt ten goede aan de buurt 

waar de woning leegstaat. 

o Helemaal mee eens 

o Beetje mee eens 

o Mee oneens 

o Helemaal mee oneens 

o Niet van toepassing 

 

Idee 2 

De buurt dient inspraak te hebben waaraan de gemeente het geld in uw buurt besteed. 

o Helemaal mee eens 

o Beetje mee eens 

o Mee oneens 

o Helemaal mee oneens 

 

Idee 3 

De buurt mag beslissen over een (groen)gebied, maar moet dan wel financieel bijdragen. 

o Helemaal mee eens 

o Beetje mee eens 

o Mee oneens 

o Helemaal mee oneens 

 

Idee 4 

Leegstaande gebouwen en terreinen mogen gebruikt worden voor winkels, horeca of kleine bedrijven die 

er tijdelijk blijven zitten om het gebied aantrekkelijker te maken. 

o Helemaal mee eens 

o Beetje mee eens 

o Mee oneens 

o Helemaal mee oneens 

 

Idee 5 
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De buurt mag het heft in eigen handen nemen bij het verbeteren van de kwaliteit van de woningen en 

omgeving. 

o Helemaal mee eens 

o Beetje mee eens 

o Mee oneens 

o Helemaal oneens 

o Niet van toepassing 

 

Idee 6 

Een bedrijf mag uw buurt gebruiken voor reclame om de leefbaarheid te verbeteren. De opbrengst komt 

ten behoeve van de buurt.  

o Helemaal mee eens 

o Beetje mee eens 

o Mee oneens 

o Helemaal mee oneens 

 

Idee 7 

Ik zou gebruik maken van een subsidieregeling, waardoor ik nog minimaal zes jaar in mijn woning moet 

blijven wonen, voor het verbeteren van de kwaliteit van mijn woning.  

o Helemaal mee eens 

o Beetje mee eens 

o Mee oneens 

o Helemaal mee oneens 

o Niet van toepassing 

 

Idee 8 

De gemeente moet bewoners verplichten om bij te dragen in een buurt met een slechte leefbaarheid 

o Helemaal mee eens. 

o Beetje mee eens 

o Mee oneens 

o Helemaal mee oneens 

 

Idee 9 

Bewoners moeten worden verplicht om financieel bij te dragen in een buurtfonds wat ten goede komt aan 

de buurt. 

o Helemaal mee eens. 

o Beetje mee eens 

o Mee oneens 

o Helemaal mee oneens 

 

Idee 10 

Samenwerken met de gemeente is noodzakelijk, de buurt kan niet alleen de leefbaarheid verbeteren. 

o Helemaal mee eens 

o Beetje mee eens 

o Mee oneens 

o Helemaal mee oneens 

 

Idee 11 

Ik wil die buurtbewoner zijn die meehelpt aan een goede leefbaarheid 

o Helemaal mee eens 

o Beetje mee eens 

o Mee oneens 

o Helemaal mee oneens 

 

ALGEMENE VRAGEN 

25. Wat is uw leeftijd? 

o Jonger dan 20 
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o 20 – 30 

o 30 – 40  

o 40 – 50  

o 50 – 60  

o 60 – 70 

o 70 – 80 

o Ouder dan 80 

 

26. Wat is de samenstelling van uw huishouden 

o Ik woon met een partner 

o Ik woon met een partner en kinderen 

o Ik woon met kinderen 

o Ik woon alleen 

 

27. Welke situatie is op u van toepassing? 

o Ik werk in de omgeving 

o Ik werk buiten de omgeving 

o Ik ben werkeloos 

o Ik ben met pensioen 

o Ik ben zorgafhankelijk  

o Anders, namelijk:…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  

o Ja, ik wil graag kans maken op de VVV bon ter waarde van € 20.00, mijn e-mail adres is: 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o Ja, ik ben geïnteresseerd in het resultaat van dit onderzoek, u kunt de uitslagen naar 

onderstaand e-mail adres sturen. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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BIJLAGE IV  INTERVIEW GUIDE 
Onderstaand de verantwoording van de geïnterviewde en de interview guide welke is gebruikt 

voor het afnemen van de interviews. Nota bene, in sommige gevallen is de vragenlijst digitaal 

afgenomen, te zien aan de (D) achter de datum. 

 

Organisatie Functie Datum  

Gemeente Heerlen Projectleider herstructurering  15 april 2014 

Gemeente Heerlen Projectleider structuurvisie Heerlen 2023 15 april 2014 

De Corporatiestrateeg Directeur De Corporatiestrateeg 16 april 2014 

Woonpunt Coördinator Wijkaanpak Participatie 20 mei 2014 

Woonpunt Coördinator herstructurering 15 april 2014 

RIGO Research en Advies BV Senior onderzoeker en partner RIGO 29 april 2014 (D) 

 

 

INTRODUCTIE 

Uitleg van het onderzoek 

Onderzoek over het verbeteren van de 

leefbaarheid in verslechterde 

woonwijken.  

Bewoners verbeteren de leefbaarheid: 

werkt dit en zijn ze hier bereid toe? 

Planologische en sociale instrumenten: 

hoe kijken de bewoners en actoren hier 

tegen aan? 

Uitgevoerd door het BRO voor 

gemeente Heerlen 

Master studente Planologie aan 

Radboud Universiteit Nijmegen 

Procedure interview 

Interview wordt alleen in geluid 

opgenomen 

Toestemming gebruik naam in het 

rapport 

Opbouw interview: leefbaarheid, 

betrokkenheid, oplossingen 

Oplossingen door middel van stellingen 

en motivatie van antwoord 

 

LEEFBAARHEID 

Wat verstaat u onder leefbaarheid?  

Wat verstaat een gemeente onder leefbaarheid? 

Wat verstaat een bewoner onder leefbaarheid? 

Wat vindt u belangrijk bij leefbaarheid? Waarom? 

In welke mate wil een gemeente bijdrage aan leefbaarheid?  

In welke mate draagt een gemeente bij aan leefbaarheid? Op welke manier? 

In welke mate vindt de gemeente dat de bewoners bij moeten 

draag aan leefbaarheid? 

Op welke manier? 

 

BETROKKENHEID 

Wat vindt de gemeente van betrokkenheid van de bewoners? (Voor gemeente: In hoeverre zijn de 

bewoners al betrokken en wat vindt u 

daarvan?) 

Wat vindt de gemeente van initiatieven van de bewoners (Voor gemeente: In hoeverre hebben de 

bewoners initiatieven en wat vindt u 

daarvan?) 

Moeten de initiatieven wel van de bewoners komen?  
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Moet de gemeente de bewoners stimuleren en activeren tot 

betrokkenheid en bereidheid? 

Is dit de taak van de gemeente? 

Is het nodig dat de gemeente stimuleert en activeert? Gebeurt er anders niks 

Is het haalbaar dat de bewoners betrokken en bereid zijn voor 

het verbeteren van de leefbaarheid? 

Kan deze taak bij de bewoners worden 

gelegd? 

 

OPLOSSINGEN 

Wat doet gemeente doen om de leefbaarheid te verbeteren?  

Gemeente: Wat wil de gemeente doen om de leefbaarheid te 

verbeteren? 

Wat moeten bewoners volgens de gemeente doen om de 

leefbaarheid te verbeteren? 

 

PLANOLOGISCHE OPLOSSINGEN  

Als een woning leegstaat moet de eigenaar het recht van de 

buurt kopen dat het huis leegstaat. Met dit geld kan de 

leefbaarheid in de buurt verbeterd worden. 

 

Als een woning leegstaat mag de gemeente hier belasting op 

heffen. Met dit geld kan de leefbaarheid in de buurt verbeterd 

worden. 

 

Voor de verbetering van de leefbaarheid mogen plaatsen in de 

buurt tijdelijk veranderen van bestemming. 

Flexibele bestemmingen 

Voor de verbetering van de leefbaarheid is het goed dat 

bepaald vastgoed meerdere functies krijgt dan één bepaalde 

functie. 

 

Voor de verbetering van de leefbaarheid zouden er 

gebiedsaandelen uitgegeven moeten worden. 

 

Voor de verbetering van de leefbaarheid zouden er 

groenaandelen uitgegeven moeten worden. 

 

Woningen die leegstaan mogen tijdelijk verhuurt worden. Leegstandswet 

Leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen mogen 

gebruikt worden voor tijdelijke functies of activiteiten om het 

gebied leefbaar en aantrekkelijk te maken. 

Pop-up stores 

Om de leefbaarheid te vergroten mag de bewoner zijn woning 

en buurt toe-eigenen en aanpassingen aanbrengen in 

samenspraak met de buurt 

 

Om de leefbaarheid te verbeteren mag een bedrijf de buurt 

gebruik maken voor marketingdoeleinden 

Aardvarken in Arnhem; blauw fietspad 

in Londen 

Het verlenen van subsidie aan bewoners die hun woning 

renoveren of verbeteren voor minstens 1.500 euro met het 

oog op het verbeteren van de leefbaarheid is een goede 

oplossing. De bewoners dienen dan nog minstens zes jaar in 

het bezit te blijven van hun woning. 

 

In koop- of huurcontract dient te staan dat er een vast bedrag 

betaalt moet worden aan het beheer van de buurt wat zorgt 

voor de verbetering van de leefbaarheid. 

 

 

SOCIALE OPLOSSINGEN 

De buurt aankleden met groen, schilderingen en 

straatmeubilair zorgt voor een verbetering van de 

leefbaarheid. 

 

De kwaliteiten van de buurten worden onderbelicht door de 

slechte leefbaarheid 

 

Samenwerking tussen gemeente, markt en maatschappij zorgt 

ervoor dat de leefbaarheid verbeterd. 
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Initiatiefnemers mogen de buurt ‘overnemen’ en ervoor zorgen 

dat er mensen en bedrijven zich gaan vestigen en ze mogen 

activiteiten organiseren. 

Coehoorn Centraal 

Spontante acties van de buurt om de leefbaarheid te 

verbeteren is een goede manier. 

Zonder toestemming gemeente 

Lokale partijen en bedrijven zijn te weinig op de hoogte van de 

kwaliteiten van de buurt en moeten hierin blijven investeren. 

 

Buurtbewoners moeten een vereniging oprichten voor het 

beheer van de buurt, de hele buurt betaald mee aan het 

beheer, zodat de leefbaarheid wordt verbeterd. 

Parkmanagement. Bijdrage is niet 

verplicht. 

 

AFSLUITING 

Bedanken Voor tijd, gesprek en informatie 

Vergeten 

Wilt u nog iets toevoegen aan het 

interview? 

Heeft u het idee dat we iets vergeten 

zijn? 

Wilt u nog iets kwijt? 

Vragen Heeft u nog vragen? 
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BIJLAGE V  VERANTWOORDING WIJKEN 
De wijken zijn gekozen aan de hand van onderstaande tabel. De wijk met de laagste score 

wordt in dit onderzoek gebruikt als case. Daarbij wordt nog onderscheid gemaakt tussen koop- 

en huurwijken. De score is berekend door aan gunstige uitkomsten drie punten toe te kennen, 

neutrale uitkomsten twee punten en ongunstige uitkomsten één punt. 

  

Figuur V.1 Ontwikkeling maatschappelijke indicatoren Heerlense buurten 2013  
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Gemeente Heerlen, 2014a, p.48. 
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BIJLAGE VI  STATISTICHE GEGEVENS (SPSS) 
De enquêtes zijn geanalyseerd middels SPSS en STATA, hier onder zijn de statistische 

analyses te vinden welke middels SPSS zijn uitgevoerd. Deze tabellen zijn een verantwoording 

voor de resultaten in hoofdstuk vier. De analyse tabellen kunnen als volgt worden gelezen 

(alleen de belangrijkste gegevens om het voor dit onderzoek te analyseren worden benoemd): 

- Valid:   Het aantal geldige respondenten dat is opgenomen in deze  

    analyse. 

- Missing:   Het aantal ongeldig respondenten welke niet zijn opgenomen in de  

    analyse. 

- Pearson Chi-Sq. Geeft aan of de relatie significant is.  

- Asymp. Sig.   Geeft de significantie weer. Er is sprake van significantie als het  

    getal tussen de 0.000 en 0.099 ligt. Bij  0.023  kunnen de volgende  

    uitspraken worden gedaan: 

 Er is een significant verschil (a=2,3%) geconstateerd in de leeftijd en de 

aanwezigheid van voorzieningen. 

 We kunnen met een betrouwbaarheid van 97,7% (=100% - 2,3%) H0 verwerpen 

en H1 accepteren en concluderen dat er een verschil in het kenmerk 

‘aanwezigheid van voorzieningen’ is tussen leeftijd. 

 Met een betrouwbaarheid van 97,7% kunnen we concluderen dat er afhankelijk 

(verband) is tussen de leeftijd en de aanwezigheid van voorzieningen. Één of 

meer leeftijdscategorieën hebben een significant (a=2,3%) afwijkend keuze dan 

andere leeftijdscategorieën (Seegers, 2009).  

 

Analysetabel 1 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Contacten in buurt * Leeftijd 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Groen in buurt * Leeftijd 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Kwaliteit van de woningen * Leeftijd 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Samenstelling leeftijd en verschillen * Leeftijd 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Aanwezigheid voorzieningen * Leeftijd 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Openbare ruimte * Leeftijd 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 

 

CONTACTEN IN BUURT * LEEFTIJD 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,077
a
 6 ,060 

Likelihood Ratio 13,215 6 ,040 
Linear-by-Linear Association ,258 1 ,611 
N of Valid Cases 82   

a. 8 cells (57,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,76. 

GROEN IN BUURT * LEEFTIJD 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,879
a
 6 ,332 

Likelihood Ratio 6,909 6 ,329 
Linear-by-Linear Association ,119 1 ,730 
N of Valid Cases 82   

a. 8 cells (57,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,76. 

 

 



107 

 

KWALITEIT VAN DE WONINGEN * LEEFTIJD 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,690
a
 6 ,584 

Likelihood Ratio 4,663 6 ,588 
Linear-by-Linear Association ,001 1 ,977 
N of Valid Cases 82   

a. 8 cells (57,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,66. 

SAMENSTELLING LEEFTIJD EN VERSCHILLEN * LEEFTIJD 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,264
a
 6 ,510 

Likelihood Ratio 5,560 6 ,474 
Linear-by-Linear Association ,300 1 ,584 
N of Valid Cases 82   

a. 8 cells (57,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,27. 

AANWEZIGHEID VOORZIENINGEN * LEEFTIJD 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,724
a
 6 ,023 

Likelihood Ratio 17,648 6 ,007 
Linear-by-Linear Association 12,688 1 ,000 
N of Valid Cases 82   

a. 8 cells (57,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,76. 

OPENBARE RUIMTE * LEEFTIJD 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 22,813
a
 6 ,001 

Likelihood Ratio 17,716 6 ,007 
Linear-by-Linear Association ,265 1 ,607 
N of Valid Cases 82   

a. 8 cells (57,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,12. 
 

Analysetabel 2 
Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Contacten in buurt * Huur of koop 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Groen in buurt * Huur of koop 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Kwaliteit van de woningen * Huur of koop 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Samenstelling leeftijd en verschillen * Huur of koop 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Aanwezigheid voorzieningen * Huur of koop 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Openbare ruimte * Huur of koop 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 

CONTACTEN IN DE BUURT * HUUR OF KOOP 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,339
a
 1 ,560   

Continuity Correction
b
 ,124 1 ,724   

Likelihood Ratio ,340 1 ,560   
Fisher's Exact Test    ,649 ,363 
Linear-by-Linear Association ,335 1 ,563   
N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,27. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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GROEN IN DE BUURT * HUUR OP KOOP 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,014
a
 1 ,907   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,014 1 ,907   
Fisher's Exact Test    1,000 ,544 
Linear-by-Linear Association ,013 1 ,908   
N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,74. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

KWALITEIT VAN DE WONINGEN * HUUR OF KOOP  
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,209
a
 1 ,137   

Continuity Correction
b
 1,565 1 ,211   

Likelihood Ratio 2,215 1 ,137   
Fisher's Exact Test    ,163 ,105 
Linear-by-Linear Association 2,182 1 ,140   
N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,84. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

SAMENSTELLING LEEFTIJD EN VERSCHILLEN * HUUR OF KOOP  
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,034
a
 1 ,855   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,033 1 ,855   
Fisher's Exact Test    1,000 ,550 
Linear-by-Linear Association ,033 1 ,856   
N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,71. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

AANWEZIGHEID VOORZIENINGEN * HUUR OF KOOP  
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,115
a
 1 ,734   

Continuity Correction
b
 ,012 1 ,911   

Likelihood Ratio ,115 1 ,734   
Fisher's Exact Test    ,821 ,456 
Linear-by-Linear Association ,114 1 ,736   
N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,74. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

OPENBARE RUIMTE * HUUR OF KOOP  
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,122
a
 1 ,727   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,123 1 ,726   
Fisher's Exact Test    1,000 ,547 
Linear-by-Linear Association ,121 1 ,728   
N of Valid Cases 82     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,38. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Analysetabel 3  
Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Cijfer buurt * Leeftijd 79 94,0% 5 6,0% 84 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 38,598
a
 54 ,944 

Likelihood Ratio 43,161 54 ,855 
Linear-by-Linear Association ,011 1 ,916 
N of Valid Cases 79   

a. 66 cells (94,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03. 

 

Analysetabel 4  
Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Voorzieningen * Huur of koop 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Rust * Huur of koop 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Ruimte * Huur of koop 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Kindvriendelijkheid * Huur of koop 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Natuur * Huur of koop 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Nabijheid fam * Huur of koop 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Nabijheid vrienden * Huur of koop 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Nabijheid (sport)verenigingen * Huur of koop 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Beschikbaarheid woning * Huur of koop 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Type woning * Huur of koop 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 
Anders, namelijk... * Huur of koop 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 

 

VOORZIENINGEN * HUUR OF KOOP  
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,139
a
 1 ,286   

Continuity Correction
b
 ,610 1 ,435   

Likelihood Ratio 1,142 1 ,285   
Fisher's Exact Test    ,393 ,217 
Linear-by-Linear Association 1,125 1 ,289   
N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,13. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

RUST * HUUR OF KOOP  
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 5,518
a
 1 ,019   

Continuity Correction
b
 4,447 1 ,035   

Likelihood Ratio 5,676 1 ,017   
Fisher's Exact Test    ,030 ,017 
Linear-by-Linear Association 5,450 1 ,020   
N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,89. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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RUIMTE * HUUR OF KOOP  
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,093
a
 1 ,148   

Continuity Correction
b
 1,441 1 ,230   

Likelihood Ratio 2,122 1 ,145   
Fisher's Exact Test    ,218 ,115 
Linear-by-Linear Association 2,067 1 ,150   
N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,94. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

KINDVRIENDELIJKHEID * HUUR OF KOOP  
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 6,616
a
 1 ,010   

Continuity Correction
b
 5,259 1 ,022   

Likelihood Ratio 7,089 1 ,008   
Fisher's Exact Test    ,012 ,010 
Linear-by-Linear Association 6,535 1 ,011   
N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,61. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

NATUUR * HUUR OF KOOP  
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,872
a
 1 ,171   

Continuity Correction
b
 1,212 1 ,271   

Likelihood Ratio 1,906 1 ,167   
Fisher's Exact Test    ,193 ,135 
Linear-by-Linear Association 1,849 1 ,174   
N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,56. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

NABIJHEID FAMILIE * HUUR OF KOOP  
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,263
a
 1 ,608   

Continuity Correction
b
 ,067 1 ,795   

Likelihood Ratio ,263 1 ,608   
Fisher's Exact Test    ,623 ,397 
Linear-by-Linear Association ,260 1 ,610   
N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,99. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

NABIJHEID VRIENDEN * HUUR OF KOOP  
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,408
a
 1 ,235   

Continuity Correction
b
 ,720 1 ,396   

Likelihood Ratio 1,450 1 ,228   
Fisher's Exact Test    ,318 ,199 
Linear-by-Linear Association 1,391 1 ,238   
N of Valid Cases 82     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,76. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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NABIJHEID (SPORT)VERENIGINGEN * HUUR OF KOOP  
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,068
a
 1 ,794   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,068 1 ,794   
Fisher's Exact Test    1,000 ,555 
Linear-by-Linear Association ,067 1 ,796   
N of Valid Cases 82     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,33. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

BESCHIKBAARHEID WONING * HUUR OF KOOP  
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 3,996
a
 1 ,046   

Continuity Correction
b
 3,072 1 ,080   

Likelihood Ratio 4,032 1 ,045   
Fisher's Exact Test    ,053 ,040 
Linear-by-Linear Association 3,947 1 ,047   
N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,94. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

TYPE WONING * HUUR OF KOOP  
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 9,458
a
 1 ,002   

Continuity Correction
b
 8,108 1 ,004   

Likelihood Ratio 9,768 1 ,002   
Fisher's Exact Test    ,003 ,002 
Linear-by-Linear Association 9,343 1 ,002   
N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,74. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

ANDERS, NAMELIJK… * HUUR OF KOOP  
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,244
a
 1 ,039   

Continuity Correction
b
 3,053 1 ,081   

Likelihood Ratio 4,378 1 ,036   
Fisher's Exact Test    ,059 ,039 
Linear-by-Linear Association 4,192 1 ,041   
N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,71. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

Analysetabel 5  
Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Buurt netjes houden * Huur of 
koop 

80 95,2% 4 4,8% 84 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,039
a
 3 ,564 

Likelihood Ratio 2,056 3 ,561 
Linear-by-Linear Association ,323 1 ,570 
N of Valid Cases 80   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,46. 

 

Analysetabel 6 
Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Verantwoordelijjk voor 
leefbaarheid * Huur of koop 

82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,449
a
 4 ,654 

Likelihood Ratio 2,505 4 ,644 
Linear-by-Linear Association ,521 1 ,471 
N of Valid Cases 82   

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,90. 

 
Analysetabel 7  

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Moet gemeente stimuleren * 
Situatie 

78 92,9% 6 7,1% 84 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,859
a
 15 ,220 

Likelihood Ratio 24,523 15 ,057 
Linear-by-Linear Association ,021 1 ,886 
N of Valid Cases 78   

a. 20 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,31. 

 
Analysetabel 8  

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Leeftijd * Bereid bij te dragen 79 94,0% 5 6,0% 84 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,726
a
 12 ,160 

Likelihood Ratio 19,234 12 ,083 
Linear-by-Linear Association 3,763 1 ,052 
N of Valid Cases 79   

a. 16 cells (76,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13. 

 
Analysetabel 9  

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Leeftijd * Heft in eigen handen 80 95,2% 4 4,8% 84 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 36,948
a
 24 ,044 

Likelihood Ratio 43,604 24 ,008 
Linear-by-Linear Association 4,685 1 ,030 
N of Valid Cases 80   

a. 32 cells (91,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05. 
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BIJLAGE VII  REGRESSIETABELLEN (STATA) 
Onderstaand zijn de regressietabellen weergegeven, te vinden op volgnummer, zoals ze ook in 

te tekst zijn benoemd. De regressietabellen kunnen als volgt worden gelezen (alleen de 

belangrijke gegevens om het voor dit onderzoek te analyseren worden benoemd): 

- Number of obs: Het aantal respondenten dat in deze analyse is opgenomen. 

- Adj R-squared:  Geeft aan hoeveel procent van de variatie in de Y variabele wordt  

    verklaard door de X variabelen die zijn ingevoerd in het model.  

Bijvoorbeeld regressietabel (4): 0.4548 betekent dat 45 procent van 

de variatie in hoe mensen zich thuis voelen wordt verklaard door 

de X variabelen (leeftijd, samenstelling et cetera). 

- Coef.   Coëfficiënt geeft aan of het gaat om een negatieve of positieve  

    relatie en de stijlheid van de lijn als die getekend zou worden in de 

    grafiek. 

- P>|t|   Geeft de significantie weer. Er is sprake van significantie als het  

    getal tussen de 0.000 en 0.099 ligt. 

 

Als er sprake is van een significant verband tussen de twee variabelen dan wordt middels een 

berekening gekeken hoe sterk het verband is. Deze berekening wordt als volgt uitgevoerd: 

 

Std. Dev. variabele X   ∙  Coef. variabele X 

 

De uitkomst wordt vergeleken met de waarde die Y kan aannemen en die staat gegeven in de 

tabel ‘Variable’ onder de kolom Min (de minimale waarde die Y kan aannemen) en Max (de 

maximale waarde die Y kan aannemen). Hoe hoger de uitkomst is hoe sterker het verband. 

 

Regressietabel (1) 

 

Sterkte verband voeltuzich~s:  -.423  

 

  

                                                                              
       _cons     3.914648   .5723844     6.84   0.000     2.774147    5.055149
voeltuzich~n     .0406898   .1693975     0.24   0.811    -.2968421    .3782217
willenbijd~n     .0888497    .159237     0.56   0.579     -.228437    .4061364
voeltuzich~s    -.6166094   .1656445    -3.72   0.000    -.9466633   -.2865555
                                                                              
ontbrekens~g        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    71.3333333    77  .926406926           Root MSE      =  .88351
                                                       Adj R-squared =  0.1574
    Residual    57.7637514    74  .780591236           R-squared     =  0.1902
       Model    13.5695819     3  4.52319397           Prob > F      =  0.0013
                                                       F(  3,    74) =    5.79
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      78

ontbrekens~g          81    2.320988    .9464032          1          4
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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Regressietabel (2) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterkte verband leeftijd:   .207  

Sterkte verband koopwoning:  -.231  

Stekte verband cijfer   .231  

 

Regressietabel (3)  
                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterkte verband voeltuzich~s:  1.000 

 

Regressietabel (4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
       _cons     3.834365    .733483     5.23   0.000     2.371479    5.297251
      cijfer    -.3103808   .0604939    -5.13   0.000    -.4310322   -.1897294
willenbijd~n     .0137986    .152143     0.09   0.928     -.289641    .3172382
samenstell~g     .0099701   .0766592     0.13   0.897    -.1429219    .1628621
  koopwoning    -.4597454   .1896656    -2.42   0.018    -.8380215   -.0814693
    leeftijd      .144893    .068387     2.12   0.038     .0084994    .2812865
                                                                              
ontbrekens~g        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    70.7763158    75  .943684211           Root MSE      =  .79928
                                                       Adj R-squared =  0.3230
    Residual    44.7198182    70  .638854546           R-squared     =  0.3682
       Model    26.0564976     5  5.21129952           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  5,    70) =    8.16
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      76

                                                                              
       _cons     2.299638   .9705351     2.37   0.021     .3634733    4.235802
voeltuzich~n     .3142893   .2269403     1.38   0.171    -.1384441    .7670228
willenbijd~n    -.2820663   .2124556    -1.33   0.189    -.7059036     .141771
voeltuzich~s     1.433246   .2215549     6.47   0.000     .9912555    1.875235
samenstell~g    -.0661117   .3228121    -0.20   0.838    -.7101042    .5778807
  koopwoning    -.2752458   .2702995    -1.02   0.312    -.8144785    .2639869
    leeftijd     .0178427   .1092721     0.16   0.871    -.2001493    .2358346
                                                                              
      cijfer        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    183.197368    75  2.44263158           Root MSE      =  1.1186
                                                       Adj R-squared =  0.4877
    Residual     86.338846    69  1.25128762           R-squared     =  0.5287
       Model    96.8585224     6  16.1430871           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  6,    69) =   12.90
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      76

       _cons     .5469129   .5323871     1.03   0.308    -.5163376    1.610163
 zelfdeideen     .2437764   .0920378     2.65   0.010     .0599642    .4275886
     bereidh     .2882017   .1161461     2.48   0.016     .0562419    .5201616
buurtnetje~n     .0983131   .0996103     0.99   0.327    -.1006223    .2972486
voeltuzich~n     .3730435   .1093351     3.41   0.001     .1546862    .5914009
  koopwoning     .1386123   .1350836     1.03   0.309    -.1311683     .408393
samenstell~g    -.2877015   .1678399    -1.71   0.091    -.6229009    .0474979
    leeftijd    -.0006971   .0612413    -0.01   0.991    -.1230045    .1216103
                                                                              
voeltuzich~s        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    37.7808219    72  .524733638           Root MSE      =  .56295
                                                       Adj R-squared =  0.3960
    Residual    20.5996032    65  .316916972           R-squared     =  0.4548
       Model    17.1812187     7  2.45445982           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  7,    65) =    7.74
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      73

      cijfer          79    6.848101    1.593968          1         10
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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Sterkte verband samenstell~g:  -.130  

Sterkte verband voeltuzich~n:   .266  

Sterkte verband bereidh:   .172 

Sterkte verband zelfdeideen:  .193  

 

Regressietabel (5)  

 

 
Sterkte verband voeltuzich~s:  .212 

 

Regressietabel (6) 

 

 

voeltuzich~s          81    3.061728    .6954437          0          4
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

                                                                              
       _cons     1.891445   .6358393     2.97   0.004     .6223044    3.160585
voeltuzich~s     .3046532   .1277563     2.38   0.020     .0496507    .5596558
     bereidh     .0912354   .2089149     0.44   0.664    -.3257604    .5082313
     verantw     .2250941   .1364847     1.65   0.104    -.0473304    .4975187
willenbijd~n    -.1381373   .1977877    -0.70   0.487    -.5329231    .2566486
  koopwoning    -.1311609   .1754834    -0.75   0.457    -.4814272    .2191053
samenstell~g     .2424517   .2118102     1.14   0.256    -.1803233    .6652267
    leeftijd    -.0369474   .0713306    -0.52   0.606    -.1793237     .105429
                                                                              
buurtnetje~n        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    40.9866667    74  .553873874           Root MSE      =  .71427
                                                       Adj R-squared =  0.0789
    Residual    34.1818915    67  .510177485           R-squared     =  0.1660
       Model     6.8047752     7  .972110743           Prob > F      =  0.0823
                                                       F(  7,    67) =    1.91
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      75

buurtnetje~n          81    3.345679    .7443201          1          4
voeltuzich~s          81    3.061728    .6954437          0          4
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

                                                                              
       _cons     .9366799   .5243281     1.79   0.078    -.1096004     1.98296
     bereidh     .2074743   .1811661     1.15   0.256    -.1540372    .5689857
willenbijd~n     .3597745   .1699996     2.12   0.038     .0205456    .6990034
voeltuzich~n     .2081588   .1108044     1.88   0.065    -.0129479    .4292655
  koopwoning     .0939358   .1552448     0.61   0.547    -.2158502    .4037219
samenstell~g    -.3888227   .1816356    -2.14   0.036    -.7512709   -.0263744
    leeftijd     .1192593   .0631361     1.89   0.063    -.0067268    .2452455
                                                                              
     verantw        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total            40    74  .540540541           Root MSE      =  .63646
                                                       Adj R-squared =  0.2506
    Residual    27.5451317    68  .405075466           R-squared     =  0.3114
       Model    12.4548683     6  2.07581138           Prob > F      =  0.0002
                                                       F(  6,    68) =    5.12
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      75

     verantw          79    3.189873    .7351251          1          4
samenstell~g          81    .7283951    .4475585          0          1
    leeftijd          82    5.536585    1.424608          2          8
willenbijd~n          78    2.269231    .6380383          1          3
voeltuzich~n          80        2.65    .7133448          0          4
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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Sterkte verband leeftijd:   .170 

Sterkte verband voeltuzich~n:  .148 

Sterkte verband willenbijd~n:  .230 

  

Regressietabel (7) 

Regressietabel (8) 

 

 
Sterkte verband idee11: .145 

 

Regressietabel (9) 

 

                                                                              
       _cons     2.738749     .35744     7.66   0.000     2.026845    3.450652
      idee11     .1855104   .1084058     1.71   0.091    -.0303984    .4014193
                                                                              
buurtnetje~n        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    43.3333333    77  .562770563           Root MSE      =  .74096
                                                       Adj R-squared =  0.0244
    Residual    41.7255763    76  .549020741           R-squared     =  0.0371
       Model    1.60775704     1  1.60775704           Prob > F      =  0.0911
                                                       F(  1,    76) =    2.93
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      78

      idee11          80      3.1875    .7810047          1          4
buurtnetje~n          81    3.345679    .7443201          1          4
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

                                                                              
       _cons     .7388941   .5819631     1.27   0.211    -.4347463    1.912535
     bereidh    -.3264394   .2179331    -1.50   0.141    -.7659434    .1130647
buurtnetje~n    -.1468685   .1250709    -1.17   0.247    -.3990979     .105361
     verantw    -.0271734   .1643961    -0.17   0.869    -.3587097     .304363
willenbijd~n     .0827473   .2149776     0.38   0.702    -.3507963    .5162909
voeltuzich~n      .158812   .1622577     0.98   0.333    -.1684118    .4860357
voeltuzich~s     .6481541   .1635742     3.96   0.000     .3182753     .978033
                                                                              
doetwoning~g        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total         31.68    49  .646530612           Root MSE      =  .65721
                                                       Adj R-squared =  0.3319
    Residual    18.5724937    43  .431918459           R-squared     =  0.4137
       Model    13.1075063     6  2.18458438           Prob > F      =  0.0005
                                                       F(  6,    43) =    5.06
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      50

                                                                              
       _cons     1.138102   .6995742     1.63   0.108    -.2582537    2.534458
     verantw     -.102354   .1596258    -0.64   0.524    -.4209684    .2162605
     bereidh     .1076253   .2486236     0.43   0.666    -.3886294      .60388
willenbijd~n     .2320354   .2393679     0.97   0.336    -.2457449    .7098157
  koopwoning    -.1383523    .208592    -0.66   0.509    -.5547036     .277999
samenstell~g    -.0143569   .2524433    -0.06   0.955    -.5182358    .4895221
    leeftijd    -.0459232   .0849475    -0.54   0.591    -.2154792    .1236327
                                                                              
stimuleren~m        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    52.1216216    73  .713994817           Root MSE      =  .85073
                                                       Adj R-squared = -0.0137
    Residual    48.4908884    67  .723744603           R-squared     =  0.0697
       Model    3.63073321     6  .605122201           Prob > F      =  0.5464
                                                       F(  6,    67) =    0.84
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      74
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Sterkte verband voeltuzich~s:  .450 

 

Regressietabel (10) 

 
 

Regressietabel (11)  

 

Sterkte verband zelfdeideen:  -.331 

 

Regressietabel (12) 

 

voeltuzich~s          81    3.061728    .6954437          0          4
doetwoning~g          54    1.944444    .7870812          0          3
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

                                                                              
       _cons     2.092287   .5202412     4.02   0.000     1.045696    3.138877
     bereidh    -.1198347   .2596763    -0.46   0.647    -.6422361    .4025667
willenbijd~n      .046832   .2596763     0.18   0.858    -.4755694    .5692333
                                                                              
doetwoning~g        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total         31.68    49  .646530612           Root MSE      =  .81892
                                                       Adj R-squared = -0.0373
    Residual    31.5192837    47  .670623058           R-squared     =  0.0051
       Model    .160716253     2  .080358127           Prob > F      =  0.8873
                                                       F(  2,    47) =    0.12
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      50

       _cons     2.285552   .4892857     4.67   0.000     1.310407    3.260697
 zelfdeideen    -.4159711   .1310706    -3.17   0.002    -.6771944   -.1547479
voeltuzich~n    -.0401342   .1493052    -0.27   0.789     -.337699    .2574306
voeltuzich~s     .0858383    .156213     0.55   0.584    -.2254937    .3971704
                                                                              
stimuleren~m        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    55.7142857    76  .733082707           Root MSE      =  .81289
                                                       Adj R-squared =  0.0986
    Residual     48.238079    73  .660795603           R-squared     =  0.1342
       Model     7.4762067     3   2.4920689           Prob > F      =  0.0142
                                                       F(  3,    73) =    3.77
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      77

                                                                              
       _cons     1.549547   .4153927     3.73   0.000     .7223945      2.3767
      idee11     .2533298   .1270118     1.99   0.050      .000417    .5062426
                                                                              
       idee3        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    62.0759494    78  .795845505           Root MSE      =  .87554
                                                       Adj R-squared =  0.0368
    Residual    59.0263719    77  .766576258           R-squared     =  0.0491
       Model     3.0495775     1   3.0495775           Prob > F      =  0.0496
                                                       F(  1,    77) =    3.98
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      79

stimuleren~m          81    1.259259    .8628119          0          3
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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Sterkte verband idee11:  .198 

 

Regressietabel (13) 

 
 

Regressietabel (14) 

 
 

 

Sterkte verband idee4:   .171 

Sterkte verband idee5:   .108 

Sterkte verband idee3:   .197 

 

      idee11          80      3.1875    .7810047          1          4
       idee3          80      2.3625    .8893711          1          4
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

       _cons     .4475921   .2578572     1.74   0.090    -.0735568    .9687411
       idee7      .038255   .0610091     0.63   0.534    -.0850489     .161559
       idee1     -.046733   .0613274    -0.76   0.451    -.1706804    .0772144
                                                                              
  koopwoning        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    10.4651163    42  .249169435           Root MSE      =  .50637
                                                       Adj R-squared = -0.0291
    Residual    10.2566065    40  .256415162           R-squared     =  0.0199
       Model    .208509819     2  .104254909           Prob > F      =  0.6686
                                                       F(  2,    40) =    0.41
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      43

       _cons     1.319501   .5558806     2.37   0.021      .208312    2.430691
       idee5     .1381671   .1213857     1.14   0.259    -.1044794    .3808135
       idee4     .2287353   .1256562     1.82   0.074    -.0224478    .4799185
                                                                              
       idee3        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    40.1538462    64  .627403846           Root MSE      =  .77407
                                                       Adj R-squared =  0.0450
    Residual    37.1496711    62  .599188244           R-squared     =  0.0748
       Model    3.00417505     2  1.50208753           Prob > F      =  0.0898
                                                       F(  2,    62) =    2.51
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      65

                                                                              
       _cons     2.793163   .4483638     6.23   0.000     1.896897    3.689429
       idee5     .0502417   .1206051     0.42   0.678    -.1908444    .2913279
       idee3     .2218002   .1218464     1.82   0.074    -.0217672    .4653676
                                                                              
       idee4        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    38.2461538    64  .597596154           Root MSE      =  .76225
                                                       Adj R-squared =  0.0277
    Residual     36.023308    62  .581021097           R-squared     =  0.0581
       Model    2.22284584     2  1.11142292           Prob > F      =  0.1563
                                                       F(  2,    62) =    1.91
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      65

       idee5          68    3.014706    .7821258          1          4
       idee4          79    3.531646    .7482534          1          4
       idee3          80      2.3625    .8893711          1          4
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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Regressietabel (15) 

 

 

Regressietabel (16) 

Sterkte verband koopwoning:  -.234  

                                                                              
       _cons     2.913688   .4425974     6.58   0.000      2.01845    3.808926
       idee7     .0486491   .1244593     0.39   0.698    -.2030937    .3003918
       idee1     .0107961   .0901503     0.12   0.905    -.1715501    .1931424
                                                                              
voeltuzich~s        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    21.6190476    41  .527293844           Root MSE      =  .74271
                                                       Adj R-squared = -0.0461
    Residual    21.5130161    39  .551615797           R-squared     =  0.0049
       Model    .106031529     2  .053015765           Prob > F      =  0.9086
                                                       F(  2,    39) =    0.10
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      42

       _cons     1.912682   .8779556     2.18   0.033     .1602757    3.665089
ontbrekens~g     .1711193   .1236796     1.38   0.171    -.0757462    .4179848
     verantw     .0715816    .162941     0.44   0.662      -.25365    .3968132
willenbijd~n     .1908655   .1838791     1.04   0.303    -.1761588    .5578897
voeltuzich~s     .2126972   .1658436     1.28   0.204    -.1183281    .5437224
  koopwoning    -.4667421   .2205033    -2.12   0.038    -.9068685   -.0266157
    leeftijd    -.1014633   .0798961    -1.27   0.208    -.2609366    .0580101
                                                                              
       idee6        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    62.7162162    73   .85912625           Root MSE      =  .88452
                                                       Adj R-squared =  0.0893
    Residual    52.4197592    67  .782384466           R-squared     =  0.1642
       Model     10.296457     6  1.71607617           Prob > F      =  0.0543
                                                       F(  6,    67) =    2.19
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      74

       idee6          78    2.833333    .9033368          1          4
  koopwoning          82    .5243902    .5024781          0          1
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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