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Inleiding 
 
Tussen november 2020 en eind januari 2021 kregen de leden van de bewonersadviesgroep de mogelijkheid 

om deel te nemen aan het onderzoek Hoe willen wij wonen met elkaar? 

 

De samenstelling van wijken verandert voortdurend. Bijvoorbeeld doordat mensen kinderen krijgen, ouder 

worden en de kinderen juist het huis uit gaan of doordat mensen de wijk uit (en in) verhuizen. Barendrecht is 

een groene en groeiende gemeente, aantrekkelijk voor mensen die uit de stad naar een rustiger omgeving 

willen verhuizen. Daarnaast verandert ook de samenstelling van gezinnen (meer eenpersoonshuishoudens) en 

vinden mensen uit verschillende culturen een thuis in Barendrecht. Iedereen heeft zijn eigen ritme en leefstijl, 

denk bijvoorbeeld aan mensen met nachtdiensten, actieve ouderen, muzikale gezinnen, et cetera.   

Vroeger kende iedereen elkaar in de straat of zelfs in de wijk. Tijden veranderen en tegenwoordig zijn 

buurtbewoners vaak veel meer op zichzelf. Doordat we elkaar niet meer zo goed kennen zijn de verwachtingen 

die we van elkaar hebben niet altijd even duidelijk. Hierdoor ontstaan vaker misverstanden, vooroordelen en 

irritaties en wonen bewoners soms minder prettig in hun eigen wijk. 

 

Met deze vragenlijst wilden wij achterhalen wat onze huurders belangrijk vinden in het samen wonen in de 

wijken. Aan de hand van de gegeven antwoorden brengen wij in kaart welke gedragsregels als meest 

belangrijk worden ervaren om het samen wonen prettig te houden. Als de omstandigheden het weer toelaten 

graan wij er samen met onze Bewonersraad graag nader met u over in gesprek. Daarnaast gebruiken wij de 

uitkomsten om met nieuwe huurders in gesprek te gaan over de wederzijdse verwachtingen omtrent gedrag en 

werken wij aan manieren om ook huidige huurders daarover te blijven informeren. 

 

Voor Patrimonium is het van belang dat we weten wat onze bewoners belangrijk vinden in het gedrag 

naar elkaar in de wijken. De gemeente, Patrimonium en de Bewonersraad maken jaarlijks 

prestatieafspraken. Dan leggen we vast wat we met elkaar binnen dat jaar willen realiseren. Daarbij komt 

het onderwerp ‘hoe willen wij wonen met elkaar’ ook aan bod. Verder is het natuurlijk goed om zaken 

rondom gedragsregels die we kunnen inpassen in ons werkproces en in onze communicatie mee te 

nemen in de planning. 

 

Onderzoeksopzet 

We kozen voor een mix van vragen: deels open en deels gesloten (meerkeuze)vragen. De vragenlijst is 

verstuurd aan alle 139 geregistreerde leden van de bewonersadviesgroep.  

 

De periode waarin de vragenlijst kon worden ingevuld was langer dan gebruikelijk. Aanvankelijk bleef het 

aantal ingevulde lijsten namelijk achter bij de verwachtingen en ervaringen van eerder uitgevoerde 

onderzoeken. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen vanwege de coronacrisis andere zaken hadden 

die hen bezighielden. Begin januari hebben wij de inzendtermijn verlengd tot eind januari 2021 na het sturen 

van een reminder. Deze verlenging had als bijkomend voordeel dat ook recent aangemelde nieuwe leden van 

de bewonersadviesgroep (vanuit de per 1 januari 2021 overgenomen complexen van Vestia en Mooiland) deel 

konden nemen aan het onderzoek. 
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Resultaat 

Het effect van de verlenging en de reminder was duidelijk merkbaar. Waren er in de loop van december 38 

lijsten ingevuld, eind januari waren dat er 60. Met een totaalomvang van 139 bewonersadviesgroep leden komt 

de respons daarmee op 43%. Wij vinden dit een goede respons. De respons is mogelijk ook te verklaren door 

het onderzoeksonderwerp. Juist in deze tijden waarin iedereen vaak thuis is en veel van elkaar ziet en hoort 

wordt meer op elkaars gedrag gelet dan onder normale omstandigheden het geval is. 

 

De respons op de vragenlijst geeft een goed overzicht van de gedragsregels die huurders belangrijk vinden in 

het prettig wonen in de wijken. Vooral de gesloten vragen leveren een duidelijk overzicht en heldere volgorde 

op. Bij de open vragen geven de deelnemers niet alleen gedragsregels aan. Daar maken zij ook veelvuldig 

melding van andere zaken, zoals aandacht voor korte leegstand, controle op onderhuur, vragen over het 

toewijzingsbeleid, verkeersproblemen en meer toezicht en handhaving door wijkagenten. 

 

Alhoewel deze meldingen buiten het feitelijke doel van dit onderzoek vallen, namelijk ‘Hoe willen wij wonen met 

elkaar?’ en welke gedragsregels horen daarbij, geven zij ons wel inzicht in wat er onder huurders leeft. Voor 

zover het onderwerpen zijn waar Patrimonium invloed op kan uitoefenen of duidelijkheid over kan geven, zullen 

acties worden uitgezet om huurders meer inzicht te geven in de achtergronden van genoemde zaken. 

 

Opvallend bij de antwoorden op vraag 3 (Welke leefregels vindt u het belangrijkst?) is dat 27% van de 

deelnemers hier meer dan het maximaal gevraagde aantal van drie antwoorden gaf. Blijkbaar lééft het 

onderwerp en is het voor veel mensen lastig om een keuze te maken uit de geboden mogelijkheden: alle 

genoemde gedragsregels worden als belangrijk ervaren. In de uitwerking van het onderzoek zijn alle 

antwoorden meegeteld. Bij de gegeven antwoorden is geen significant verschil te zien tussen bewoners van de 

diverse wijken. Bij deze vraag wordt dan ook geen uitsplitsing gemaakt naar woonwijk. 

 

De vragen 5 (Heeft u de afgelopen jaren verandering gemerkt in het contact met uw buren) , 6 (Is uw buurt de 

afgelopen tijd veranderd qua sfeer) en 7 (Welke ideeën hebt u ter verbetering van uw buurt) hebben direct te 

maken met de gedragservaringen in de woonwijk. Hier worden de gegeven antwoorden eerst in totaliteit 

weergegeven en vervolgens uitgesplitst per wijk omdat de ervaringen per wijk uiteen blijken te lopen. Omdat er 

slechts één inzending was vanuit de Oranjewijk zijn de antwoorden van deze deelnemer toegevoegd aan de 

inzendingen van Noord. 

 

Goede indruk 

We hebben met dit onderzoek een goede indruk gekregen van de gedragsregels waaraan u belang hecht. Ook 

kregen we tips over mogelijke aanpassingen in buurten om het wonen (nog) prettiger te maken en gaf u ons 

tips over onze eigen werkwijze. Hierover gaan we graag met u in gesprek. Daarnaast gaan wij stappen zetten 

in ons werkproces om gedrag en gedragsregels duidelijker te communiceren naar onze nieuwe en bestaande 

huurders. Zodat iedereen prettig kan wonen. 
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Wat doen we met het resultaat? 

 

• Wij ontwikkelen op dit moment een werkwijze en (communicatie)middelen waarmee wij (nieuwe) 

huurders wijzen op de gedragsregels die wij in de woonwijken en appartementencomplexen belangrijk 

vinden. Hierin krijgen de in dit onderzoek naar voren gekomen gedragsregels een plek en worden zij 

op meerdere manieren en momenten bij (nieuwe) huurders onder de aandacht gebracht.  

 

• Uit het onderzoek blijkt dat het van belang is en blijft om huurders te informeren over de (wettelijke) 

regels rondom het toewijzingsbeleid. Ook volgt uit de resultaten dat het goed is om huurders te laten 

weten wat Patrimonium doet op het gebied van voorkoming van leestand en op welke wijze 

Patrimonium controleert op misbruik. In de communicatie daarover kan dan ook worden verteld wat 

huurders kunnen doen als zij misstanden signaleren of vermoeden zodat Patirmonium en huurders 

hierin meer samen optrekken. 

 

• Wij participeren actief in het project ‘Goede Buur’ dat is geïnitieerd door het Platform Opvang 

Statushouders en waaraan uitvoering wordt gegeven door Stichting Vluchtelingenwerk. Dit gebeurt in 

samenwerking met daartoe opgeleide vrijwilligers. Doel van het project is het begeleiden van nieuwe 

Barendrechters bij administratie en dagelijkse handelingen en het wegwijs maken in Barendrecht in 

het algemeen en in de buurt in het bijzonder. Het bespreken van (verwachtingen omtrent) gedrag krijgt 

hierin ook een plek. Patrimonium onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om een bijdrage te 

leveren aan dit project door het aanbieden van een ‘train de trainer’ module Woonvaardigheden. 

Daarin leren de vrijwilligers welke onderwerpen zeker besproken moeten worden en op welke manier 

zij dat het beste kunnen doen. 

 

• Wij starten in het voorjaar met een uitleenfaciliteit voor tuingereedschap om huurders die geen 

tuingereedschap hebben, in de gelegenheid te stellen om toch hun tuin te onderhouden. 

 

• Wij ondersteunen het initiatief ‘Lief- en Leedstraten’ van de brede welzijnsorganisatie KijkopWelzijn. 

Daarin worden bewoners gestimuleerd en gefaciliteerd om middels kleine attenties of via de 

organisatie van gezamenlijke activiteiten aandacht te besteden aan lief en leed van straatgenoten. 

 

• Tips en opmerkingen die binnen het werkterrein van de Gemeente Barendrecht, de politie etc. vallen 

geven wij aan deze partners door. 

 

 

Resultaten vragenlijst 

Hieronder brengen wij de resultaten van het onderzoek in beeld. Dat doen wij grotendeels via 

cirkeldiagrammen. De volgorde van de kleuren van de legenda komt overeen met de volgorde van de kleuren 

van de taartpunten. Daarbij moet je starten met het ‘lezen’ van de taartpunt op ’12 uur’ en vervolgens ‘met de 

klok mee’ kijken. In het diagram hierna is dus af te lezen dat 7% van de respondenten in de wijk Binnenland 

woont, 18% in Buitenoord, 12% in Centrum etc.  
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25%

75%

2. WAT IS UW WOONSITUATIE?

Ik woon in een huis met een balkon en galerij/portiek Ik woon in een huis met tuin

7%

18%

12%

8%

8%

18%

2%

12%

7%

8%

1. IN WELKE WIJK WOONT U?

Binnenland Buitenoord Centrum Molenvliet Nieuweland

Noord Oranjewijk Paddewei Smitshoek Ter Leede
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Met 15% wordt het schoonhouden van straat en achterpad het vaakst genoemd door de respondenten, op de  

voet gevolgd door ‘geen geluidsoverlast voor de buren’, ‘tuin is geen stallingsplek’ en ‘we zeggen elkaar 

gedag’ die allemaal op 13% uitkomen.  

 

Het buitenaanzicht van huis en buurt wordt dus als belangrijk ervaren, evenals het rustig wonen zonder  

geluidsoverlast van de aangrenzende woning(en). Er is verschil in waardering tussen ‘we zeggen  

elkaar gedag’ met de eerder genoemde 13% en ‘we herkennen elkaar’ met 8%. Het ‘letten op elkaars spelende  

kinderen’ wordt met 5% en ‘het samen gezellig maken’ wordt met 4% niet hoog gewaardeerd.  

 

Het aanbieden van afval op de juiste plek/tijd scoort bij deze vraag met 10% in de middenmoot, maar komt  

verderop in het onderzoek met regelmaat terug als aandachtspunt.  

 

15%

13%

8%

8%

13%
4%

5%

10%

13%

11%

3A. WELKE LEEFREGELS VINDT U HET BELANGRIJKST? 
(HUIS MET TUIN)

Straat/achterpad schoonhouden Tuin is geen stallingsplek

Geen overlast van huisdieren We herkennen elkaar

We zeggen elkaar gedag We maken het samen gezellig /saamhorigheidsgevoel

We letten op spelende kinderen We zetten afval op juiste plek/tijd buiten

Geen geluidsoverlast voor buren Toezicht op veiligheid en verdachte activiteiten
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De antwoorden van de respondenten die wonen in een appartement wijken in percentages enigszins af van de  

respondenten die in een huis met een tuin wonen. Echter, de categorieën ‘we zeggen elkaar gedag’, ‘geen  

geluidsoverlast voor buren’, ‘we houden portiek/straat schoon’ en ‘balkon/galerij/tuin is geen stallingsplek’ zijn 

met 20%, 18%, 16% en 14% ook hier de gedragsregels die huurders het belangrijkst vinden.  

 

‘We zetten afval op de juisten plek/tijd buiten’ scoort met 6% lager dan bij de huizen met tuin en lijkt bij 

appartementencomplexen dus tot minder ergernis te leiden of minder vaak voor te komen bijvoorbeeld ten  

gevolge van een grotere sociale controle.  ‘Saamhorigheidsgevoel’ scoort bij deze huurders iets, maar niet veel  

hoger dan bij bewoners van huizen met tuin, 6% tegenover 4%. Dit kleine verschil wordt mogelijk veroorzaakt  

doordat het samen wonen in een complex makkelijker uitnodigt tot meer onderling contact, zeker als dit  

‘getrokken’ wordt door een bewonerscommissie.  

 

‘We herkennen elkaar’ en ‘we letten op spelende kinderen’  worden als minst belangrijk ervaren. Dit ligt in lijn  

met de scores van de huis met tuin bewoners. Gezien het feit dat veel complexen bewoond worden door  

ouderen, ligt het voor de hand dat het letten op elkaars kinderen in die situatie in veel gevallen ook niet erg aan  

de orde is en dus buiten de belevingswereld van de respondenten valt. Dit zou een mogelijke verklaring van de  

lage score kunnen zijn. 

 

‘Toezicht op veiligheid en verdachte activiteiten’ komt in deze categorie uit op 6% tegenover 11% bij de 

huurders van een huis met tuin. Bewoners van complexen lijken zich daar veiliger te voelen en gedragsregels 

omtrent toezicht op deze onderwerpen staan bij hen niet bovenaan de lijst. Dat is bij de bewoners van huis met 

tuin ook niet het geval, maar daar valt de score in de middenmoot.  

 

16%

14%

6%

4%

20%

6%

4%

6%

18%

6%

3B. WELKE LEEFREGELS VINDT U HET BELANGRIJKST?
(HUIS MET BALKON EN GALERIJ/PORTIEK)

Portiek/galerij schoonhouden Balkon/galerij/tuin is geen stallingsplek

Geen overlast van huisdieren We herkennen elkaar

We zeggen elkaar gedag We maken het samen gezellig/ saamhorigheidsgevoel

We letten op spelende kinderen We zetten afval op juiste plek/tijd buiten

Geen geluidsoverlast voor buren Toezicht op veiligheid en verdachte activiteiten
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4.  Wat vindt u belangrijk en heeft u niet terug gezien?  

 

In een aanvullende vraag vroegen we naar de gedragsregels die wij mogelijk niet noemden, maar wel 

belangrijk worden gevonden door huurders. Verdeeld naar buurt, kwamen de volgende antwoorden naar 

voren. De genoemde zaken hebben niet allemaal te maken met gedrag; er zitten ook andere aspecten bij. Niet 

uit alle beschrijvingen wordt duidelijk wat er precies mee wordt bedoeld.  

 

Allereerst volgt een opsomming van alle genoemde punten, die vervolgens worden uitgesplitst naar aspecten 

die terug te voeren zijn op gedrag en overige aspecten. 

 

Binnenland Afval containers afvoeren is een probleem 

Buitenoord 

We zijn er in de jaren niet op vooruit gegaan,  

Schoonhouden buitenboel,  

Dichte gordijnen,  

Hoge schuttingen 

Centrum 
Overlast buren,  

Aanzicht van de woning 

Molenvliet 
Onderhoud/aanzicht woning,  

Omgang met elkaar 

Nieuweland Overlast van de buren 

Noord 

Graag korte leegstand, geen onderhuur, aandacht voor drugspanden,  

2/3-1/3 verdeling Nederlanders-nieuwkomers, spreiding van bewoning 

Verkeersoverlast, inzet wijkagent,  

Tolerantie 

Paddewei 
Meer toezicht door handhaving 

Te hard rijden ook op woonerf 

Smitshoek 
Meer groen/minder tegels in tuinen 

Geen fietsen/brommers in achterpaden 

Ter Leede Saamhorigheid 

 

 

 

Deze ingebrachte punten zijn als volgt onder te verdelen in gedragsaspecten en overige aspecten. 
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GEDRAGSASPECTEN 
 

Afval 

• (Omgaan met) afval containers        

 

Buitenaanzicht 

• Aanzicht van de woning, schoonhouden buitenboel, dichte gordijnen 

 

Tuin en tuinonderhoud 

• Hoge schuttingen, meer groen/minder tegels in tuinen is wenselijk 

 

Verkeer 

• Verkeerssnelheid op woonerven, geen fietsen/brommers in achterpaden  

 

Algemeen 

• Meer tolerantie voor elkaar 

• Als buren helpen we elkaar waar nodig     

 

Een aantal van deze gedragsaspecten zijn gelieerd aan regels, verordeningen en wetten. De omgang met 

afval en niet fietsen of brommen in achterpaden zijn daar voorbeelden van. Patrimonium maar ook 

buurtgenoten kunnen ‘overtreders’ aanspreken en sturen op het belang van naleving. Lastiger wordt het bij 

onderwerpen als schuttingen en dichte gordijnen, tolerantie en (bereidheid tot) burenhulp. Dit zijn zaken die te 

maken hebben met persoonlijke smaken, voorkeuren en karakters waar een woonstichting geen invloed op 

heeft. Veel meer is daar naar alle waarschijnlijkheid ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ en met elkaar in 

gesprek gaan effectief. 

 

OVERIGE ASPECTEN 
 

Voor Patrimonium 

• Aandacht voor korte leegstand      

• Controle op onderhuur, drugsmisbruik 

• Spreiding van bewoning 

 

Voor gemeente en politie 

• Meer toezicht door handhaving en inzet wijkagent 

 

Bovenstaande genoemde aspecten hebben geen betrekking op gedragsregels en komen vooral naar voren bij 

respondenten uit Noord en Paddewei. Het blijft dus van belang om huurders te informeren over de (wettelijke) 

regels rondom het toewijzingsbeleid. Ook is het van belang om huurders te laten weten wat Patrimonium doet 

op het gebied van voorkoming leestand en controles op misbruik en wat huurders kunnen doen als zij 

misstanden signaleren of vermoeden zodat Patirmonium en huurders hierin meer samen optrekken. 
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38% van de respondenten ervaart achteruitgang in het contact met de buren. Voor 50% is het contact de 

afgelopen jaren gelijk gebleven en bij 7% is het zelfs verbeterd. De ervaringen per wijk lopen echter uiteen. 

Daarom voegen we hieronder ook de resultaten toe, uitgesplitst per wijk. Gezien het minimale aantal 

respondenten uit de Oranjewijk, zijn die scores samengevoegd met de wijk Noord omdat anders een eenzijdig 

beeld over de Oranjewijk zou ontstaan, gebaseerd op de inzending van een enkele respondent. 

  

De resultaten per wijk zien er als volgt uit: 

 

 

 

 

38%

7%

50%

5%

5. HEEFT U DE AFGELOPEN JAREN VERANDERING 
GEMERKT IN HET CONTACT MET UW BUREN?

Achteruitgang Vooruitgang Gelijk gebleven Geen mening

50%50%

BINNENLAND

Achteruitgang Vooruitgang

Gelijk gebleven Geen mening

55%36%

9%

BUITENOORD

Achteruitgang Vooruitgang

Gelijk gebleven Geen mening
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57%29%

14%

CENTRUM

Achteruitgang Vooruitgang

Gelijk gebleven Geen mening

20%

20%60%

MOLENVLIET

Achteruitgang Vooruitgang

Gelijk gebleven Geen mening

67%

33%

NOORD EN ORANJEWIJK

Achteruitgang Vooruitgang

Gelijk gebleven Geen mening

20%

60%

20%

NIEUWELAND

Achteruitgang Vooruitgang

Gelijk gebleven Geen mening

14%

86%

PADDEWEI

Achteruitgang Vooruitgang

Gelijk gebleven Geen mening

25%

75%

SMITSHOEK

Achteruitgang Vooruitgang

Gelijk gebleven Geen mening

20%

20%60%

TER LEEDE

Achteruitgang Vooruitgang

Gelijk gebleven Geen mening
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Als toelichting bij bovenstaande scores werden de volgende punten genoemd. 

 

Achteruitgang: 

• Gedrag rondom afval en vuilnis; rommel in achterpaden 

• Nieuwe bewoners maken geen contact, zijn veel binnen en leven meer op zichzelf 

• Verminderde tolerantie en verminderd contact, mede veroorzaakt door corona en lockdown periodes 

• Mensen trekken zich nergens wat van aan 

• Vroeger kenden we iedereen in de buurt, nu bemoeien mensen zich niet meer met elkaar 

• Meer andere culturen 

• Mensen leven meer solistisch 

 

Gelijk gebleven: 

• Regelmatig mensen op gedrag aanspreken 

• Er zijn nieuwe buren komen wonen en die zie je nooit 

• Al jaren dezelfde buren en dat gaat prima 

• Er wonen in de buurt nog dezelfde mensen 

• We groeten elkaar en maken een praatje 

• Als iemand hulp nodig heeft staan we klaar maar we gaan niet bij elkaar op bezoek 

• Praten met elkaar, letten op elkaar en groeten elkaar 

• We groeten elkaar en maken een praatje; als iemand ziek is vragen we of er hulp nodig is 

• Geen verhuizing bij naaste buren, met andere nieuwe instroom in de wijk is minder contact 

• We kennen elkaar, zeggen elkaar gedag en vragen hoe het gaat, dat is voor mij genoeg 

 

Vooruitgang: 

• Goed contact met directe buren 

• Men kijkt naar elkaar om 

• Sinds de gezinssamenstelling van het gezin naast ons is veranderd, gaat het beter 

 

 

 

GEDRAGSASPECTEN (genoemd bij verandering in contact met de buren) 

 

Bovengenoemde punten bevatten de volgende gedragsaspecten waar we vanuit Patrimonium richting (nieuwe) 

huurders aandacht kunnen besteden: 

 

• Afval en vuilnis op de juiste wijze en tijd aanbieden. (Hier ligt ook een taak voor de gemeente.) 

• Geen rommel achterlaten in achterpaden (en op galerijen en in portieken) 

• Maak kennis met de buren, zeg elkaar gedag en spreek elkaar aan als er iets is 
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45% van de respondenten ervaart achteruitgang qua sfeer in de wijk. Volgens in totaal 49% is het gelijk 

gebleven of vooruit gegaan. De mensen die aangeven geen mening te hebben, verklaren dat zij te kort in de 

wijk wonen om verschil te kunnen aangeven tussen vroeger en nu. 

 

De verschillen per wijk zien er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

45%

7%

42%

6%

6. IS UW BUURT DE AFGELOPEN TIJD VERANDERD 
QUA SFEER?

Achteruitgang Vooruitgang Gelijk gebleven Geen mening

50%
25%

25%

BINNENLAND

Achteruitgang Vooruitgang

Gelijk gebleven Geen mening

82%

18%

BUITENOORD

Achteruitgang Vooruitgang

Gelijk gebleven Geen mening

29%

14%43%

14%

CENTRUM

Achteruitgang Vooruitgang

Gelijk gebleven Geen mening

100%

MOLENVLIET

Achteruitgang Vooruitgang

Gelijk gebleven Geen mening
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Als toelichting bij bovenstaande scores werden de volgende punten genoemd. 

 

Achteruitgang: 

• Fietsers en brommers op trottoir en in de achterpaden, verkeer rijdt hard door de straat, te weinig 

parkeerplaatsen 

• De saamhorigheid loopt terug, mensen hebben kortere lontjes en minder tolerantie naar elkaar 

• Mensen hebben minder behoefte aan contact 

• Door het grote verloop steeds nieuwe gezichten 

• Afval wordt aangeboden op verkeerde manieren en tijden waardoor het aanzicht van de straat en 

buurt verslechtert. 

• Meer rommel op straat, buurt is minder schoon 

• Bij steeds meer huizen zitten de gordijnen dicht; mensen vervreemden van elkaar 

80%

20%

NIEUWELAND

Achteruitgang Vooruitgang

Gelijk gebleven Geen mening

75%

17%
8%

NOORD EN ORANJEWIJK

Achteruitgang Vooruitgang

Gelijk gebleven Geen mening

29%

71%

PADDEWEI

Achteruitgang Vooruitgang

Gelijk gebleven Geen mening

75%

25%

SMITSHOEK

Achteruitgang Vooruitgang

Gelijk gebleven Geen mening

20%

20%60%

TER LEEDE

Achteruitgang Vooruitgang

Gelijk gebleven Geen mening
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• Grote diversiteit van achtergronden en culturen van bewoners zorgt voor grotere diversiteit in 

mentaliteit en leefstijlen 

• Door sloop van woningen t.b.v. nieuwbouw is het onrustiger geworden 

• Overlast van grote gezinnen 

• Openbaar groen wordt als honden uitlaatplek gebruikt 

 

 

Gelijk gebleven: 

• We proberen om de nieuwe bewoners er bij te betrekken maar die willen niet 

• Goede sfeer, we overlopen elkaar niet maar zien en spreken elkaar wel regelmatig 

• Er is genoeg bereidheid om elkaar te helpen 

• Het is in ieder geval niet achteruit gegaan 

• Er zijn weinig mensen verhuisd 

• Wel veel overlast van hang/scooter jeugd 

• Voor mij is het nog steeds een prima buurt 

• Bewoners die er al langer wonen, hebben contact met elkaar. Nieuwkomers vaak niet. 

• Seniorenbuurt gaat al gauw goed en de bewoners in seniorenwoningen zijn relatief constant 

 

Vooruitgang: 

• Door renovatie van woningen 

• Door een terras is er meer contact met de wijk 

 

 

GEDRAGSASPECTEN (genoemd bij verandering van sfeer in de wijk)  

 

Bovengenoemde punten bevatten de volgende gedragsaspecten waar we vanuit Patrimonium richting (nieuwe) 

huurders aandacht aan kunnen besteden: 

 

• Niet met fietsen en brommers door de achterpaden rijden 

• Afval en vuilnis op de juiste wijze en tijd aanbieden 

 

 

7.  Welke ideeën hebt u ter verbetering van uw buurt?  

 

Uit de antwoorden van het onderzoek blijkt dat veel eerder gemaakte opmerkingen bij deze vraag opnieuw 

genoemd worden. Daarom worden hieronder per wijk de ideeën en tips aangegeven die in het voorgaande nog 

niet aan de orde zijn geweest.  
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Binnenland Aanpassingen trottoirs 

Verplaatsen containers 

Meer toezicht Patrimonium op naleven van huurvoorwaarden 

Naam nieuwe huurders op naambordjes 

Buitenoord Gemeente de sluizen in de trottoirs weer laten plaatsen om fietsers en bromfietsers te weren 

Centrum Speeltoestellen plaatsen of speeltuinen creëren in de wijk 

Verbetering parkeervoorzieningen, toegankelijkheid woningen van minder mobiele mensen 

bewaken 

Molenvliet Straten beter vegen en stoeptegels recht leggen 

Beter onderhoud van het groen en meer onkruidbestrijding 

Nieuweland Meer toezicht op het voorkomen van het parkeren van (te) grote voertuigen/bestelbussen in de 

reguliere parkeervakken 

Noord Wijkbeheerder op de fiets door de wijk laten gaan. Dan ziet en hoort hij meer dan in de auto 

Meer snoeien en vegen door gemeente 

Afvalbakken vrij houden van poepzakjes die erin worden gegooid 

Oranjewijk Creëren van ontmoetingsplekken of buurthuis 

Paddewei Beter groenonderhoud door de gemeente en recht leggen van stoeptegels 

Naam nieuwe huurders op naambordjes 

Smitshoek Katten binnen houden en honden aangelijnd uitlaten. Poep opruimen 

Hekken in achterpad ivm fietsen en scooters 

Vaste parkeerplaats voor bewoners tegen betaling 

Verkeersdrempels in de straten 

Aandacht voor de aanwezigheid van een afvalaanbied pas bij mutatie van een woning 

Ter Leede Voetpaden en parkeerplekken lopen schuin af, boomwortels werken de tegels omhoog 

Verwijderen van de speelvoorziening 

 

Veel van bovenstaande opmerkingen hebben te maken met gemeentelijke diensten en met de staat van 

onderhoud van de openbare ruimte. Het ligt buiten de mogelijkheden van Patrimonium om hier iets aan te 

doen, maar wij melden deze opmerkingen en tips bij de Gemeente Barendrecht.  

 

Het doorgeven van zaken die te maken hebben met de afvoer van afval (vanaf de openbare weg) en met de 

(inrichting van) de openbare ruimte kunt u ook zelf melden bij de gemeente. Dat doet u via de gemeente 

Barendrecht app waar een melding over de buitenruimte kan worden gedaan. Dat kan ook via de website van 

de gemeente: www.barendrecht.nl/melding-woonomgeving. 

 

Met de tips die te maken hebben met de werkzaamheden van Patrimonium gaan wij waar mogelijk, haalbaar 

en passend binnen ons beleid aan de slag. 

 

 

 

 

http://www.barendrecht.nl/melding-woonomgeving
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‘Omzien naar elkaar’ steekt met 29% met kop en schouders boven de andere scores uit. Ook geeft een groot 

deel van de respondenten, namelijk 19% aan dat zij in een bepaalde rol al bij activiteiten betrokken zijn. Ook 

‘het goede voorbeeld geven’ zit met 12% in de antwoorden top 3. Een groot deel van de respondenten blijkt 

bereid om op zijn of haar eigen wijze dus een actieve en positieve rol op zich te nemen in de eigen buurt of 

wijk.  

 

In totaal geeft 6% van de deelnemers aan dat anderen/Patrimonium/Gemeente iets moet doen en ziet 10% van 

de respondenten geen actieve rol weggelegd voor zichzelf. Daarbij geven de meeste mensen aan dat dit te 

maken heeft met hun (gevorderde) leeftijd.  

 

De resultaten lijken te wijzen op een positieve basishouding van de meeste respondenten. Daarbij moet wel 

worden aangetekend dat uit de (open) antwoorden in het gehele onderzoek naar voren komt, dat het voor 

mensen wel belangrijk is om respons te krijgen van bijvoorbeeld nieuwe buren of wijkgenoten en dat het lastig 

is om mensen te benaderen die naar het lijkt erg gehecht zijn aan hun privacy. 

 

8%

4%

19%

4%

10%

10%

12%

29%

2%2%

8. WELKE ROL ZIET U VOOR UZELF EN ANDEREN OM 
HET WONEN PRETTIGER TE MAKEN?

Elkaar aanspreken

Bijeenkomst organiseren

Ik doe al mee, zelf de handen uit de mouwen

Een ander moet iets doen, niet ik

Geen idee

Geen rol meer voor mij gezien mijn leeftijd

Het goede voorbeeld geven

Omzien naar elkaar

Patrimonium, gemeente of een ander is verantwoordelijk, niet ik

Positief blijven
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17% van de respondenten geeft aan dat zij intensivering van het contact met Patrimonium op prijs zouden 

stellen, waarbij niet alleen reactief wordt opgetreden, maar waarbij ook actief het contact met bewoners wordt 

gezocht. Huisbezoek wordt aangegeven als mogelijke vorm, maar ook het in het algemeen meer zichtbaar 

aanwezig zijn in de wijk. Bij 13% van de respondenten leeft de behoefte dat (nieuwe) bewoners beter 

geïnstrueerd worden door Patrimonium. Daarbij wordt bijvoorbeeld instructie rondom het afvalaanbied beleid 

genoemd, maar ook instructie over het bijhouden van de tuin of aanspreken op gedrag in het algemeen “hoe 

heurt het eigenlijk’. Daarbij wordt ook het belang genoemd van nacontrole. Nog eens 11% benoemt specifiek 

de instructie op het onderhoud van de tuin en de controle op het naleven daarvan. Dit laat zien dat het aanzicht 

en staat van onderhoud van tuinen voor veel mensen invloed heeft op hun gevoel over en in de wijk. 

9%

2%
2%

4%

2%

17%

2%
2%

4%
15%

11%

9%

6%

13%

2%

9. WAARIN KAN PATRIMONIUM FACILITEREN?

Achteruitgang tegengaan door meer controle

Patrimonium doet het al goed

Bewoners moeten het zelf doen

Budgetgelden beschikbaar stellen

Buurtgenoten samen brengen

Contact met huurders intensiveren

Faciliteiten voor ouderen creëren

Informeren nieuwe huurders over bewonersraad

Meer huizen voor jongeren

Nieuwe bewoners instrueren

Controleren op onderhoud tuin, oplossing bieden, aandacht voor vergroening

Onderhoud vastgoed

Samenwerking met gemeente

Selectie huurders afstemmen op wijk

Vergroten woongenot
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Wat met 13% ook vaak genoemd wordt, is de selectie van huurders. Daarbij wordt de wens geuit om nieuwe 

huurders te plaatsen, die passen in de wijk. Gezien de wettelijke bepalingen rondom toewijzing en de geringe 

invloed van Patrimonium daarop, lijkt het van belang om huurders te blijven informeren over de wijze van 

toewijzing en de achtergronden daarvan. 

 

 

 

 

 

41%

32%

27%

10. WILT U MET ONS EN ANDERE HUURDERS 
HIEROVER MEEDENKEN TIJDENS EEN 

VERDIEPINGSBIJEENKOMST?

ja nee niet beantwoord

50%

23%

27%

11. WILT U MET ONS EN ANDERE HUURDERS 
MEEDENKEN OVER GEWENSTE VERANDERINGEN IN 

UW BUURT?

ja nee geen antwoord
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Ongeveer de helft van het aantal respondenten geeft aan mee te willen denken over ‘Hoe willen wij wonen met 

elkaar’. Wij beraden ons over de manier waarop wij dat vorm gaan geven, maar komen er bij de respondenten 

die deze vraag met ‘ja’ hebben beantwoord zeker op terug. 

 

 

Tenslotte samenvattend inzoomen op gedragsregels 

Het onderwerp ‘gedragsregels’ is iets wat leeft en er is met dit onderzoek veel informatie verkregen waarmee 

Patrimonium op dit gebied aan de slag kan richting nieuwe en ‘zittende’ huurders.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat respondenten deze gedragsregels het meest belangrijk vinden: 

 

• Schoonhouden van straat, achterpad, galerij en portiek 

• Afval op juiste wijze en tijd aanbieden 

• Tuin onderhouden en niet als stallingsplek gebruiken 

• Geen (geluids)overlast veroorzaken voor de buren 

• Kennismaken met elkaar en elkaar gedag zeggen 

• Niet met fietsen en brommers in het achterpad rijden 

• Buren helpen elkaar waar nodig 

• Elkaar aanspreken als er iets is 

 

 


