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Inleiding 

 
In de zomer van 2018 hebben we de leden van de Bewonersadviesgroep gevraagd naar hun ervaring en 

mening over het samenleven in de wijk. De samenleving verandert constant. Hoe is het contact in de buurt? 

Hoe ervaart u dat? Wat doet u daarmee?  

 

Onderzoeksopzet 

We kozen voor een mix in vraagstellingen, deels open en deels gesloten vragen (meerkeuzevragen). 

 

Resultaat 

De Bewonersadviesgroep heeft 109 adviseurs; 44 adviseurs hebben de vragenlijst over samenleven in de wijk 

ingevuld. De meerderheid van de adviseurs die de vragenlijst hebben ingevuld is 55 jaar of ouder. Bijna alle 

respondenten voelen zich thuis in de wijk èn zij kennen hun buren. Een ruime meerderheid van de 

respondenten vindt groeten en af en toe een praatje maken voldoende in het contact met de buren. Wel 

verwacht iets meer dan de helft hulp (en bieden ze zelf hulp) als dat nodig is. 

Komen nieuwe buren in de straat wonen? Dan neemt ongeveer 30 procent het initiatief om kennis te maken. 

Iets minder dan de helft houdt het bij groeten.  

 

Ontwikkelingen in de buurt 

Qua positieve ontwikkelingen zijn onder meer genoemd: Beter tuinonderhoud, probleem met hangjongeren 

opgelost, saamhorigheid, diversiteit, wijk leeft door toename jonge gezinnen.  

 

Een greep uit de antwoorden op de vraag wat beter kan in de buurt: Beter handhaving op onderhoud aan 

tuinen en achterpaden, maar ook op hondenpoep en straat- en openbaar groenonderhoud.  

Er zijn wensen voor verbetering van onder andere parkeergelegenheden, verlichting en veiligheid en 

speelvoorzieningen in de wijk (zelfs een buurthuis). Maar ook meer sociale controle, meer contact met 

buitenlandse mensen. Aan de andere kant willen een aantal respondenten meer Nederlandse gezinnen in de 

straat en minder mensen met problemen (zoals een beperking of urgentie).  

 

Overlast in de buurt 

De helft van de respondenten ervaart geen overlast in de buurt door gedrag van anderen. De andere helft 

ervaart dit wel degelijk. Het gaat dan met name om geluidsoverlast, zoals met de deuren slaan, feestjes, ’s 

nachts stofzuigen, schreeuwende en spelende kinderen, hangjeugd, geblaf van honden, harde muziek en 

toeterende auto’s. Maar ook overlast van onkruid, mensen met afwijkingen, loslopende katten en het niet 

binnen de vakken parkeren van auto’s.  

 

Vervuiling in de wijk 

De vraag of men veel overlast ervaart van vervuiling antwoord .. procent positief. Met name het verkeerd 

aanbieden van (tuin-, of grof)vuil wordt genoemd, vervolgens het onderhoud aan het groen en de achterpaden 

en honden- en kattenpoep. 
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Criminaliteit in de wijk 

Er is maar weinig overlast in de wijk door criminaliteit. Degenen die hier wel overlast van ervaren noemen 

onder meer inbraak in de auto, vernieling van speeltoestellen, auto en groen maar ook fietsendiefstal en 

drugshandel op straat.  

 

Wat doen we met het resultaat? 

Uit de antwoorden blijkt dat voor de meerderheid van de respondenten het samen leven in de buurt goed gaat.  

Uit de reacties blijkt wel dat niet iedereen op de hoogte is van het huisvestingsbeleid van de gemeente 

Barendrecht, waar ook de woningtoewijzing onder valt.  

 

Beter informeren 

We nemen deze onderwerpen in ieder geval het komende jaar mee als onderwerpen voor onze maandelijkse 

Schakelpagina en op onze website. Zo kunnen we u beter informeren over de keuzes die door ons, de 

gemeente, de regio en de Rijksoverheid worden gemaakt.  

 

Een aantal punten, zoals overlast die u in uw buurt ervaart waar met name de gemeente mee aan de slag 

moet gaan, geven we door aan onze contactpersonen bij de gemeente. 

 

Wij begrijpen hoe belangrijk het voor u is om in een prettige buurt te wonen en met elkaar om te gaan op een 

prettige en respectvolle manier. Patrimonium werkt hier ook aan mee, samen met bewoners en 

samenwerkingspartners. Hieronder een aantal voorbeelden. 

• Platform Opvang Vluchtelingen, hierin zijn veel organisaties vertegenwoordigd (de gemeente en 

andere professionele organisaties, maar ook vrijwillige organisaties, bijvoorbeeld vanuit de kerken) die 

met elkaar overleggen over de situatie waarin vergunninghouders in Barendrecht verblijven. In dit 

platform maakt Patrimonium zich sterk voor meer (vrijwillige) begeleiding van vergunninghouders en 

het belang van taalontwikkeling, werk en dagbesteding. Met KijkopWelzijn zijn 

ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd tussen nieuwe bewoners en buren. 

• We nemen deel aan, en hebben goede contacten met, andere Barendrechtse organisaties op het 

gebied van wonen, welzijn en gezondheidszorg. Zoals het Lokaal zorgnetwerk, de wijkteams, het 

platform Wonen, Zorg en Welzijn. Op deze manier kunnen wij bewoners waar we ons zorgen over 

maken beter op weg helpen. 

• Samen met de gemeente en andere corporaties is Buurtbemiddeling Barendrecht opgericht om 

beginnende problemen tussen buren bespreekbaar te maken. U kunt ze zelf bellen voor advies of 

bemiddeling.  Voor meer informatie kunt u bij Buurtbemiddeling terecht via  www.buurtbemiddeling-

barendrecht.nl, telefonisch (06) 18 63 34 38 of per e-mail  info@buurtbemiddeling-barendrecht.nl.  

Neem ook eens een kijkje op de website van de overheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leefbaarheid/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-doen-bij-

burenoverlast. 

• Bewonersinitiatieven die positief werken op het samenleven in de buurt ondersteunen we zowel 

financieel als met raad en daad. 

• We nemen deel aan wijkoverleggen zoals Lagewei/Vrouwenpolder, Buitenoord,  Buurt Bestuurt. 

http://www.buurtbemiddeling-barendrecht.nl/
http://www.buurtbemiddeling-barendrecht.nl/
mailto:info@buurtbemiddeling-barendrecht.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leefbaarheid/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-doen-bij-burenoverlast
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leefbaarheid/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-doen-bij-burenoverlast
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• We ondersteunen en doen mee aan schoonmaakacties samen met bewoners, de gemeente en 

scholen. 

• We onderhouden contacten met instellingen als Stichting Humanitas DMH en Stichting Present 

Barendrecht die we af en toe kunnen inschakelen om bewoners te helpen.  

• We houden wijkschouwen waarbij alles wat op een negatieve manier opvalt aangepakt wordt. 

Sinds 2018 doen we dit ook samen met de Bewonersraad, bewonerscommissies en de gemeente.  

• Onze wijkbeheerder, projectleider wijkbeheer en woonconsulenten zijn snel te bereiken en ook zij 

denken met u mee in het komen tot oplossingen.  
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Resultaten vragenlijst 

 

Vraag 1:  Kunt u uw directe woonomgeving in één woord omschrijven? 

Positief:  Goed, prettig, vriendelijk, mooiste plekje, rustig  68%  

Negatief: Achterstand, herrie, verwaarloosd, saai, rommelig  25%  

Neutraal: flatwoning, 55+woning (niet positief of negatief)      7%     

 

Vraag 2:  Kent u uw buren?  

98%   Ja  

  2%   Nee  

De meeste respondenten 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. 

 

Vraag 3:  Hoe gaat u met uw buren om? (meerdere keuzes mogelijkheid) 

31%  We maken wel eens een praatje     

24%  We groeten van elkaar      

24%  We helpen elkaar als dat nodig is     

18%  We zijn wel eens bij elkaar op bezoek geweest   

  4%  We hebben geen contact met de buren      

  

Bij de toelichting geven de respondenten aan dat het fijn is om goed met de buren om te gaan en elkaar hulp te 

bieden als dat nodig is. “Een goede buur is beter dan een verre vriend”, “het ligt er aan hoe je je opstelt”, “Door 

het drukke dagelijkse leven is het contact met sommigen te weinig naar mijn zin”, “Als je jongere buren hebt, 

werken ze. Maar we hebben wel een ochtendje oprotkoffie met ze gedronken en we hebben na afloop bloemen 

gegeven”. Maar soms gaat het contact niet goed: “Met deze mensen heb ik geen klik en spreken in sommige 

gevallen geeneens de Nederlandse taal”, “Niet te close, ik hou van mijn vrijheid”, “Een goedemorgen en 

goedenavond is wel het minste, maar zelfs dit kunnen ze niet.”   

 

Vraag 4:  Hoe wilt u het liefst met uw buren omgaan? (meerdere antwoorden mogelijk) 

50%  Ik vind elkaar groeten en af en te een praatje belangrijk 

35%  Ik verwacht hulp als dat nodig is en ik bied ook mijn hulp aan als dat nodig is 

  9%  Ik vind het leuk om af en toe samen koffie te drinken 

  3%  Ik heb geen behoefte aan contact met mijn buren 

  3%  Ik zou wel meer contact met mijn buren willen   

 

Vraag 5:  Wat doet u als nieuwe buren in de straat komen wonen? (één antwoord mogelijk) 

48%  Ik groet ze 

34%  Ik maak kennis 

16%  Ik wacht af 

  2%  Ik bied hulp aan 
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Het merendeel neemt dus zelf initiatief om te groeten of kennis te maken. Een beperkt aantal legt het initiatief 

bij de ander:  “wie ergens nieuw binnenkomt stelt zichzelf voor”. Of men groet of stelt zichzelf voor en wacht 

dan af wat de ander doet. Andere opmerkingen zijn: 

“Jezelf voorstellen of groeten is een vorm van beleefdheid”. “Niet iedere nieuwe bewoner wil contact”. 

 

Vraag 6:  Wat zijn positieve ontwikkelingen in uw buurt? 

48%  respondenten noemen positieve ontwikkelingen in hun buurt. Genoemd worden: probleem 

hangjongeren opgelost, beter tuinonderhoud, eindelijk renovatie, zonnepanelen, verlichting 

aangepast, saamhorigheid, diversiteit, wijk leeft door toename jonge gezinnen, 

parkeerprobleem opgelost, rondwandeling met Patrimonium. 

34% respondenten zijn neutraal over de ontwikkelingen in de buurt 

18%  respondenten zeggen dat er geen positieve ontwikkelingen zijn 

 

Vraag 7: Wat kan er beter in uw buurt? 

28%  respondenten willen meer handhaving op het gebied van: netheid, tuinonderhoud, 

hondenpoep, onderhoud achterpad/groen, beter straatonderhoud,  

18% respondenten hebben geen idee, of weten geen bijzonderheden te noemen 

16%  respondenten willen een ander woningtoewijzingsbeleid, minder mensen met problemen in de 

buurt, geen bewoners van buiten Europa, werking Woonnet Rijnmond,  

  8% respondenten noemen een buurthuis, speelvoorziening  in de wijk,  

  6%  respondenten willen meer sociale controle  

  4%  respondenten willen meer contact met buitenlandse mensen,  

  4% respondenten willen een verbetering in parkeergelegenheid,  

16% losse opmerkingen worden gemaakt: minder loslopende katten en honden, meer frisheid in 

het gebouw, meer verlichting en veiligheid, meer gezamenlijke verantwoordelijkheid, 

parkeergelegenheid verbeteren, de camera bij de school moet weg meer communicatie vanuit 

Patrimonium. 

 

Vraag 8: Voelt u zich thuis in uw buurt? 

98%   respondenten voelen zich thuis in hun buurt 

 2%  deelnemers niet 

 

De respondenten geven aan dat ze al lang op deze plek wonen, dat ze zich goed, vertrouwd en veilig voelen in 

de wijk. Onder de respondenten die zich thuis voelen zijn er 5 die wel een kanttekening plaatsen: “Nog wel, 

nog wel maar het wordt minder”, ‘er wordt niet goed gereageerd”, “alleen nog een moskee en de straat is 

compleet”, “loslopende katten en blaffende honden zijn een plaag”.    

 

Vraag 9: Hebt u in uw buurt overlast van het gedrag van anderen? (denk bijvoorbeeld aan 

geluidsoverlast, of overlast van buurtbewoners of rondhangende groepen) 

50% (percentage) respondenten ervaren overlast door het gedrag aan anderen 

50% (percentage) respondenten ervaren geen overlast door het gedrag van anderen 
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Het gaat hierbij vooral om geluidsoverlast, zoals onder meer deuren hard dicht doen, verkeer (scheurende 

brommers, auto’s), motor op trottoir, feestjes, ’s nachts stofzuigen, hangjongeren, vuurwerk, 

schreeuwende/spelende kinderen, harde muziek en toeterende auto’s bij het station,  

Andere zaken die worden genoemd zijn niet binnen de vakken parkeren,  onkruid, mensen met afwijkingen. 

Een aantal respondenten geeft aan dat het beter gaat nu buren zijn verhuisd, of dat er angst voor overlast was 

bij een nieuwe speelplek, wat achteraf mee bleek te vallen. 

 

Vraag 10: Hebt u in uw buurt overlast van vervuiling? (Denk bijvoorbeeld aan zwerfvuil, verkeerd 

of te vroeg geplaatst afval of hondenpoep) 

55% (percentage) respondenten ervaren geen overlast door vervuiling 

45% (percentage) respondenten ervaren overlast door vervuiling 

15 respondenten geven aan dat het onder andere gaat om zaken als verkeerd aangeboden vuil en zwerfvuil. 

Daarnaast worden nog een aantal individuele toelichtingen gegeven, zoals het weghalen van prullenbakken, 

onkruidvrij houden achterpad en groenonderhoud. 

 

Vraag 11: Hebt u in uw buurt overlast van criminaliteit?  

82% (percentage) respondenten hebben daar geen last van 

18% (percentage) respondenten ervaren dit wel 

De respondenten die geen overlast ervaren zeggen dat ze daarin niets meegemaakt hebben, dat er veel 

sociale controle is of dat er niets te halen is. Sommigen weten wel iets van horen zeggen. 

Door degenen die aangeven dat ze wel overlast ervaren van criminaliteit wordt het volgende aangegeven:  ‘er 

is al twee keer in mijn auto is ingebroken’, vernieling van auto, speeltoestellen of groen, fietsendiefstal, 

drugshandel op straat. 

 

Vraag 12:  In welke leeftijdscategorie valt u?  

32% 70+  

45% tussen de 55 en 70 jaar 

14% tussen de 40 en 55 jaar 

  2% tussen de 18 en 27 jaar 

  7% niet ingevuld 

 

Vraag 12: In welke straat woont u? 

Alsemhof  Irenestraat Rietgors (3x)  

Bakkersdijk Kerkweg Schoener 

Bark Klipper Schouw 

Bizetstraat (2x) Kolkleede (2x) Schutleede 

Boeier Lavendelhof  Spits (2x) 

Botter (2x) Lekstraat  Stadsmolen  

Burrie  Linge Standerdmolen (2x) 

de Kreek Mahlerstraat (2x) Vlietweg (2x) 
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de Zeeg (2x) Merwedestraat Wagenmakerij 

Frambozenpad Notenhof Zwaluw 

Gentiaan Oude Haven (3x) 
 

 

Vraag 14: Wilt u een bijeenkomst over dit onderwerp bijwonen? 

20 respondenten zijn geïnteresseerd in een bijeenkomst over dit onderwerp.  

Deze keer organiseren we geen bijeenkomst omdat de antwoorden voor ons heel duidelijk en concreet zijn. 

Een verdieping is dan niet nodig. 

 

Vraag 17: Wilt u nog een toelichting geven? (denk aan een tip, een opmerking of iets dat u graag  

wilt delen) 

Diverse respondenten hebben een opmerking toegevoegd.  

5     opmerkingen gingen over de woningtoewijzing ‘Liever een gemengde buurt; met meer kinderen bij  

elkaar’,  ‘wonen mensen wel terecht in een bepaalde woning’, ‘let op inschrijving huisdieren’,  

3  opmerkingen worden gemaakt over gebrek aan handhaving daar waar het gaat om manier van omgaan 

met de woning en de tuin controle op trappenhuizen en geven van voorlichting over leefregels,  

 

Verder nog een aantal opmerkingen van respondenten die eigenlijk over iets anders gaan dan het onderwerp 

van deze vragenlijst 

• “Door wie worden die jonge mensen in zwarte uniformen, toezichthouders aangestuurd? Waar letten 

zij op en wat zijn hun bevoegdheden?” 

• “Een goede regelgeving over het groener maken van de buurt, zoals tuinen ont-stenen!” 

• “Zijkanten van de dakkapel: reinigen!!! Regelmatig een glazenwasser voor heel het huis!!!” 

• “Contact met meldkamer: vervelend. Bij reparaties : op afgesproken tijd komen EN het dan ook 

uitvoeren!” 

• En er zijn opmerkingen gemaakt over het gebrek aan onderhoud van de groenvoorzieningen. 

 

Vraag 18: Welk onderwerp vindt u belangrijk voor een volgende vragenlijst? 

3 x Onaangepast gedrag van nieuwe bewoners.  

3 x Duurzaamheid. Hoe gaan we hiermee om. Isolatie van de woningen.  

Groen en milieu. 

Wat te doen voor de toekomstige energie aanpassingen.  

2 x Woningtoewijzing;  inkomen/ meer Nederlandse gezinnen 

2 x Veiligheid, veiligheid in woning  

1 x Grootonderhoud, levensloopbestendig. 

1 x politie-inzet  

1 x verdraagzaamheid onder de mensen in je omgeving 

 


