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Resultaten onderzoek Samen wonen en leven in de wijk

Afgelopen zomer vroegen we de Bewonersadviesgroep naar hun mening over sociale 
stabiliteit: Samen wonen en leven in de wijk. Van de 109 adviseurs hebben we 44 
ingevulde vragenlijsten toegestuurd gekregen. Bedankt voor uw deelname!

In een continu veranderende samenleving zijn wij benieuwd hoe het contact is onder 
onze bewoners. Op de vraag om de woonomgeving met één woord te omschrijven, 
gaf 68 procent een positief antwoord als goed, prettig en vriendelijk. Dit sluit aan op 
het antwoord dat 98 procent zich thuis voelt in hun buurt.

"Een goede buur is beter dan een verre vriend"
een van de opmerkingen uit het onderzoek

Contact met de buren
Bijna alle adviseurs (98 procent) kennen hun buren en hebben prettig contact. Een 

aantal doen ook klusjes voor elkaar. Daar waar het contact niet soepel verloopt 

worden vaak taalproblemen en geslotenheid van buren als oorzaken genoemd. De 
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helft van de ondervraagden vindt het belangrijk dat buren elkaar groeten en een 

praatje maken.

Wat kan Beter? 
We zijn natuurlijk blij met positieve resultaten, maar wat zijn de verbeterpunten?
Precies de helft van de ondervraagden ervaart wel eens overlast door het gedrag van 
buren. Denk hierbij aan scheurende scooters, slaande deuren, feestjes en 
schreeuwende kinderen. Iets minder dan de helft heeft last van vervuiling, zoals 
zwerfvuil en hondenpoep in de buurt.



Cadeaubon
Ook onder de adviseurs die de vragenlijst over Sociale stabiliteit hebben ingevuld, 

hebben we een cadeaubon verloot. Mevrouw Van den Tol is de winnaar: Van harte 

gefeliciteerd! We hebben de cadeaubon deze week naar u toegestuurd.

Waar kunt u zelf mee aan de slag?
Verbetering van parkeergelegenheden, verlichting op 
straat, speelvoorzieningen in de wijk, verkeerd 
aangeboden afval en het gebrek aan onderhoud van 
openbaar groen zijn de verantwoordelijkheid van de 
gemeente. We bespreken dit met hen, maar kaart dit 
vooral ook zelf aan bij het servicecentrum van de 
gemeente, via telefoonnummer 14 0180 of WhatsApp 
06-46 98 63 26.

Waar gaat Patrimonium mee aan de slag?
Over een aantal onderwerpen is veel onduidelijkheid. 
Bijvoorbeeld over het toewijzen van woningen en 
over de verschillende handhavingstaken van 
Patrimonium, de gemeente, de politie en de 
buitengewoon opsporingsambtenaren. We 
informeren u hier nog beter over via De Schakel, onze 
website en social media.

Benieuwd naar het onderzoeksverslag? 
Het volledige verslag hebben we op onze website 
gezet, maar u kunt 'm ook  direct hier downloaden:

• Open Onderzoeksverslag Sociale stabiliteit



We hebben ook informatie gepubliceerd over hoe het 
precies zit met de woningtoewijzing in Barendrecht, 
omdat hier veel onduidelijkheid over is.

Wilt u meedenken? 

Gemiddeld twee keer per jaar vragen wij de Bewonersadviesgroep naar hun 
mening over belangrijke onderwerpen.  Uiterlijk eind maart ontvangt u van ons 
een nieuwe vragenlijst .
Bij iedere ingevulde vragenlijst maakt u kans op een cadeaubon van € 25.

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Uitschrijven 
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